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Lei de 6 de Junll:-. tL: ~ lt'\t. - Dá providencias para a 
· pr~n~pt.a a·!nHm:; .. ·avão da Justiça e puni~iio do:> 

CrliUlllOSOS .•• ,, • , • , •••••••••• , • , .• , • , ••.•.•••••.•• 

1}ecreto de 6' d;;; Juuho de 1831' .- Ardpiia a Lei de 6 de No
. vem.bro de !8!7 ás vi uvas qps Officiaes de 2. a linha 
· q11e veneem soldó e dos ·}efr->rmados e dispõe sobre 
o r.roce;':~o das habilitações partt a concessão do 
meiO SGcd.O •••••••••••• , •· ••••• , ••• , •• , •••••• , •••• • 

r-t;i de 6 de Junho de 1831.- PrQüibe a eoncessào de lote~ 
· rias .•.•.......•.. , .•............................ 

lei de 7 de Junho de i83L- Isenta üS navios nacionaes da 
Qbrigação de levar a seu bordo Capellães e Cirur-
gi~_~s~,. ••..••.• ~ •. _ ••...•.••..••.•• ~ •.••.•.....•.•..•• 

~kereto de 'i de Ju~ooda l83l.,..:_ Crêa ui versas cadeiras de 
, instrueção seCundária na. cidade da Parah1ba .... 

i.Jea·eto.df) .7 de Junho de l&J'l~-ctêa uma cadeira de graw- · 
_ ~tir --, Iathta na vil'* de Corlt ib<\, Provincia de S. 
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ÍNDlCJoi DOS AC'l'OS 

Decrdv de 7 de Juniw de !83L- A PÍJrova com algumas 
excepcões, as dispoRições legislativas inseridas no 
Regulamento da Administraç.ão Geral dos Correioc;, 
mandado observa1· por Dec,·eto de 5 de Março de 
!829 ...••................••......... ~ ......•.... •' 9 

Decreto de 7 de Junho de 183~.- Approva os limites drts 
villas de C ,;l.<w:allo, e Nova-Friburgo, da Provj.n
da do Ríc· :;,. hneir·o, ajustados pel::ts respecti•\'U.S 
Can1aras . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • lt 

"' Decreto (k ': úe Junho ílt - !lhnda con1preht:md'er a 
Província das AJa,;<\· no districto da Relaçao de 

·+-·· 

Pernarohuco .........••............... .-~ .•. •·· · · · · i f 
Detreto de 7_ de Jnr!ho de :1831:- Crê:: U:m.a anla de.;).?~'~!n

rnatJca latma no arr::ual de Nativ1dr.Je, da • lO\ m-
eia de Goyaz ..........•........•..•...•. • · · · · · · · f2 

Decreto de 7 de Junho de 1831.-.Crêa aulas de r_~ti~neiras 
letras em diversos arraiaes da província r Je jpyaz · t3 

l.ei de 8 de Junho de i831.- Declara ~em effeitc J as d~P0: 
sições legislativas sobre a. venda das apolices a 
metal e troco das notas. do Banco do Brazil por 
apolices, e manda passar para a Caix .a de Amor-
tizaç::i.o o cofre de d<"positos pnbHeos............. U 

Decreto de 8 de Junho de t83l.-.Deciara li.Yres da impo-
sição da- dizima ......,.os..~os de C(Jmmércio le-
vados de uns a outros portos da mesr na Provincia. i6 

Decreto de 8 de Junho de !831 .- Sobr~ a ~ tpplit:ação que 
devem ter os emolumentos ~tstcutes nas Juntas 
de Fazenda das Prdvincta.s ·marttimas, outr'ora per-
tencentes á Secretaria de Estado--fia :Marinha...... !7 

Decreto de 8 de~ Junho de !83!.- Au"'O' ciza o Governo a 
mandar pagar ás Camaras da;· villas da Parahyba 
do Norte, as ordinarias de 76$.QDO annuaes do sub-
sidio das carnes verde:-<... . . . . .. • . . .. .. . . .. ... . . . . . . !8 

. »ecreto de 8 de Junho de f.83L- Faz. e'\:tensiva aos OfficiaÍ~s 
das 'outras AJfandegas do Imperio a disposicão do 
Decreto de 3 de Fev~reito d,f}.~7r>S qu~ 'er9Jli~e . aos 
da. Alfandega do· ~10 de !?t~éiro 'a/~ão 'Ide:;' 
certos emolumentôs.: . .-~~ .;: : . . ::.:. ~-~'.,~.· •... ; ... 

Lei de U de irinllo· de íàál.~So:'lre. a fórma da. ·~leição da 
negeneia nermanentr, e-:~mas :tltt·inutções; .. ; ... 

.Df>creto de 25 de Junho de :1.831.- Prohibe a àdmissão,de 
escravos como trabaJhadores, ou _.({OmQ officiaes 
d~ª a;rte:-; nece~sarias: r;as estações,p~t_bJ~c~s ~a,Pro
vmcia da. Bahta .. ~ ..... ~ .... '':' ·-~ •::.··;~ .·': .• , • ~ ...•• 

Decreto de 25 de .Tunho de tSfJ! . ......: necrita 'gué Mànoei:Pi.;; 
nbeiro de Almeida esfá n,o gozo dos direitós de. 
eidadão bl'azilciro •• · ..•. ; .• ', .•.. ~ •.......... " .. ; . ~ . 

})eCI·eto de 25 de 111nho de· !83f.- Crê;:~. ôiversas Gadeiras 
de instrucção sr:cundaria na .Cidade da Fortaleza 
e na Villa do Cr:ttó da p ... ,.,. ~;Li~ do Ceará •.••• 

DecretO. de 2.5 de Junho dl'l ~~-Tt, ül;,pt:ns:l dO~serviço ·de 
2.• linha os Juízes de Paz e srn:, o~uiaes~ os Vê
readores e ma i!; empregado~ d-a~ Camar. ~- Ml'Jti~ 
vtpaes.- ••.... ; .....•..• ; .•• ~ .... '" .-.•• ~·.,••.i·••··~····-
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Decreto de i8 úe Junho de t83! .-Crea uma escola para 
meninos, no arra+a:l._de J.\Iatozinhos da Provi.ncia 
de. Atina:-: Geraes •..• : •'·. . • . . • . . . . • • • • . . • • . • • . . • . • 27 

Decreto de !8 de Junho de 183:l.- Cr~a uma escola para. 
meninos na Capella ·do Taquarassú de Cima, da 
Provincia de Minas Geraes • • .. . • .. .. • • • . . • . • • .. • 28 

lJecreto ·de 2~ de Junho de :1831.- C1·êa uma escola para 
meninas, no arraial do Tejuco, da Provinr'> de 
Minas Geraes............................... · 29 

Decreto de 28 de Juni10 de 1831.- Crêa uma escola pd.ra. 
meni11as 110 arraial da Lagôa Santa da Província 
de Minas Geraes . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . • . . • . . !9 

Derreto de 28 de Junho de 1831.-Crêa interiaamente es
eolas nos arraia.es do Desembo<Iue, Ara.xá, Cara
bandc!la, Aiegre~, c Burity da Provincia de Minas 
Gera e;; ......•.•....•.... ;, •......•••...•••• •..... 30 

neereto de 28 do Junho do 183L- Crêa uma escola para 
meninas na villa de Barbacena e I)Utra para me
ninos no arraial do Rio Novo da Província de Minas 
Geraes............................. . ...... , .... ·. 3j. 

})f.Jcrdo tle 28 de Junho de t83i.- Crêa uma escola para 
meninos no arraial de S. José do Chopotó da Pro-
vinda de Minas Gúraes .... ,..................... 31 

Decreto th; 28 de Junho de :183:1.- Crra lima escola para 
meninos no arraial de S. Caetano da Provlncia 
J.ie Minas Gentes... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . 3! 

Decreto de 28 de .Junho de f83L- Crêa uma escola para 
meninos no arraial de Antonio Pereira da Pro-
viucia de ;.nuas Geram;_,.......................... 33 

Decreto rle 28 de Junho de :f.83L- Declara que Alexandro 
Maria de Carvalho c Oliveira está no gozo dos 
direitos de cidadão hrazileiro •............••.. 4. 33 

Lei de 17de Julho de t83L- Extingue o Corpo da Guarda 
militar da PoiJda do Rio de Janeiro............ 34. 

lk,~rdo de 17 de.J.utho de' 1831.- Autoriza o Governo para 
Hotuear Hm Conn11aw1ante geral d:1s guaruas mu
nicip;u;s do lHo de Janeiro e manda admittir nas 
mesmas guardas os !ilhus famiiias de pessoas que 
tenharll as lfUalidadct> para eleitor ..... ,..... . • oo 

Decreto dc.i9 de Jnllto de !831.- Manda abonar ái't praças 
de pret do Corpo de Artilha,ria de ma 1, nha as 
elap:h estabelet5Iclas. pan o Exercito .... ; . . . . . .. 36 

Lei de 26 de .htlho de l8i3L- Extingue as Provedorias de 
~eguros da::; Provincias Jo Imperio............. ... 37 

Ocereto·de 30 de Julho de i83i.- Autoriza o Governo para 
eonteder a Thomaz Hayden a quantia neccssaria 
para tmnsportar-se par:~ a. Grã-Bretanlla, coqser-
vando-se a sua mulher a pensão do 111ontepto.. 38 

Decrnto de! de Ago:;to de 183!.- Autoriza. a C~mara Muni-
cipal do &ía.ranhão a màndar construir um telheiro 
·ara r venda do peixe.......................... 39 

DBcrefl) ~ .o u.e Agosto de !83L _:_ Est:tbelecfJ uma aul~. de 
commurcfo na cidade do Maranhão ........ ••••• . 40 
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Decreto dt~ çr de Ag-osto de 1831.- Autoriza o Governo a 
conceder unt anno de soldo aos Officiaes estran
geiros demittidos pela Lei de 24. de Novembro de 
!830............................ • . . • . . . . . . . . • . . • • .i! 

'Decreto de 9 de Agosto de !831.- Manda pagar aos Officiaes 
estrangeiros demittidos do serviço do Exerr:ito os 
soldos qHe lhe::> competem pelo tempo que·faltava 
para preeneiH.'r o prazo dos respettivos engaja-
n1entos . . . . . • . . . . • • . • . . . . • . . . . • . . . • • . . . . . • . . • . . . . 4.2 

Decreto de H de Agosto de :1.83l.- Declara que os 11lhos il
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Decreto de H de Agosto de :1.831.- Erigc em Parochia a 
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.Matheus na Província do Espírito· Santo.......... 6..1 

necreto de :12 fie Agosto de l83i .-Declara em vigor a Rc
Soltl~iío r?c 9 de Agosto de !827 sobre as eleições 
ordenadas peios arts. 29 e 4l da Constituição...... 45 

Dê ereto de 12 de Agosto de 1831.- Deelara o dia 2 de Julho 
clefesti vil.lade nacional na Provincia da Bahi<i.... 45 

Dec:·eto de :l2 de Agosto dr; 1831.- eeclara qucos membros 
dos Conselhos da~; Provincias c os das Camaras 
.Municipaes não o podem iMr dos Conselhos gcraes. 46 

Decreto de 12 de Agosto de :1.83!.- ~!anda quo na Provincia 
de Minas Geraes haja dous Engenheiros encar
regados de levantar plantas de todas as e(;tradas 
e rios navegaveis................................ 47 

Lei de :1.2 de Agosto de f83L- :Marca as funcções do cargo 
Lie Tutor. do Imperador Menor o Sennor D. Pedro 

_H:, e de Suas Augustas Irmãs.................... 47 
Lei de 18 de .c\g"oslo de :1.83:1.- Crêa as Guardas Na;cionaes e 
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pa<:'S e ordenan<;as . • • . . . • • . . . . . . • • . • • . • • • . • • • . . • . 4.9 

Decreto de 22 de Agosto d;~ :1.83! .-Regula o tempo de ser-
- viço dvs voiuutar-ios c recrutados do Exercito e 
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de Artllhana da Marml1a......................... 77 
Decreto de 2~ de Agostn de :1831.- Prohibe na Província de 

Pernambuco a assoeiaçào religiosa dos Catmelitas 
descalços denominádos Theresos . . . • . . . . . . . . . . • . • 80 
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pucfnnhos ........ , ............... , . . . • • . . . • . • • . . • 81 

Dccre1o de 27 de Ag0sto de 1831.- Crêa escolas en. '~ivr _;as 
freguezias rl.l. Proviucia de Santa Catharlna........ 81 

Decreto de 27 de A,;osto de !831 .- Crêa uma cadeira de · 
gramrnatica ;atina na cictade do Natal e escolas de 
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primeiras letras em dil!erentes lugares da Provincia .,.. 
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1831. 

LEI- DE ô DE Jl!~HO DE 1831. 

Dá providencias para a. prompta. administração da Justiça e 
punição dos criminosos. 

A Regfmcia Provisoria, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro H : Faz f'.aber á todos us 8ubditos do 
Imverio, que a Assembléa Geral Decretou, e clla Sanc
cionou a Leiseguinte: 

Art. L o Os cornprehendidos no art. 285 do Godigo 
Ctíminal serão punidos com tres a nove mezes de prisão. 

Art. 2. o E' prohibido todo o ajuntamento nocturno 
de cinco ou mais pessoas nas ruas, pruças, e estradas, 
sem algqm fim justo, e reconhecido, debaixo de pena 
de um á tres mezes de prisão. 

Art. 3. o Toda a pessoa, que por alguma circum
stancia se tornar suspeita, quér de dia, quér de noite, 
serú observada pelas rondas, e Officiaes de Justiças, 
para se conhecer se traz armas, e tendo-as, será con
tlttzida á .\utoridade competente para proceder na fórma 
da Lei. 



ACTOS DO PODER 

Art. 4. o Aos presos em fbgrante nos crimes policiaes 
não se concederá fianca. 

Art. ã. a Aos Juizes-de Paz ika ~~ompetindo. ex-offido 
a punição de tmlos os cri me:5 de~ Policia da wésma sol'lc~ 
que já procedem ácerca dos delíctos contra as Posturas 
:Munícipaes. . 

Art. n.a Os Juizes dc~-Paz terão autoridade cumu
lativa em todo o munici pio, sobre os crimes policiaes : 
nomearão nos seus di:~triclos os Delegados, que julgarem 
necessarios com a :nJ! nridade, qu;.~ Jltes confiarem_, 
declarando es.3t a n tondade por cJ í [:Ji, Ficam abolidos 
os Officiaes de Quarteirão. -

Art. 7." Cada Juiz de Paz poderá nomear até seis 
Officiaes de Justiea. 

Art. 8. o O Jn:"cwJcn\e Geral üa Policia, e os Mag-is
trados Criminaes lU Corte~ e os Ouvlclot es dv Crírne 
das Relações, e os das comarcas nos mais lugares do 
Imperio, exercerão cumulativamente com os Juizes de 
Paz todas as a ttribuições policiaes, que por esta Lei, e 
as anteriores rompctem aos me:'mos. 

Art. B. () Os Ct\twcdleres dJ::; HelaçiJes ficam auto
rizados a distribuir, sendo necessario,'por wais um, ou 
dons Desembargadores, o expediente da Ouvicloi'ia do 
Crime : estes De3embargaclores poderão servir-se de 
qualquer Escrivão do Judicial. 

Art. 10. Para auxiliarem uns, e outros Juizes, o 
Governo fica autorizado, emquanto se não organizam as 
Guardas Nacionaes, a alistar, armar, e emprt;Jgar como 
taes, cidad~Ios: que pód.em ser Eleitores, em numero, 
que julgar nccessario, fornL·ceud J-1 b:s ;; r!Ii<lmcnto, e 
munição á custa da Fazerul:t Pu~l1ca, os fJuaes serão 
obrigados a obedecer, comparecendo armados ao chama
mento dos Juizes, e Delegados. 
1 Art. i l. Estas Guardas, quando abusarem das armas, 

úu do emprego honroso) (FH; su ll~l·~; eoutia, além d::~s 
penas, em que incorrerem pelos delietos, que com
metterem, ficarão inlwiJeis para servirem como taes 
por um a tres a nnos. 

Art. 1.2. O Governo, na Província em que estiver a 
Córte, e os Presidentes em Conselho nas demais, po
derão suspender os Juizes de Paz, quand0 prevaricarem, 
ou se tornarem negligente:;; no curnpriruenLo das atlri-
buições, que nesta L e i lhes s:Io marcadn:-;. _ . 

Art. 13. Os Juizeg, que niin procederem com a dlh
gencia necessaria em indagar dos implicados nos crimeB 
publicos, e policiaes, serão reputados cumplic _s; jul
gada a responsabilidade dos Juizes de Paz perante os 
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actua~s Conselhos uc Jurados, pratieanuo-se na fórma 
por que se procede nos clelictos de abuso de liberdade 
de exprimir os pensamentos. 

Art. f~. As Au toridadcs Policiacs terão á sua porta, 
e nos seus vestidos~ um distinctivo mareado pelo Gover
no, para serem conhecidos, respeitados, e obedecidos. 

Art. iõ. Os que falsamente usarem de semelhante dis
tínctivo, serão punidos com um a tres mczes de prisão. 

Art. 16. Ficam desde jú creados nesta Côrte mais 
dous Juizes Crlminaes, com seus respectivos Escrivães: 
tanto a estes Juizes, como aos que actualmcntc existC'm, 
o Governo marcarú os competentes clistrlctos, dentro 
dos quaes deverão residir. 

Art. 17. Para o exercício destes lugares serão no
meados quaesquer Magistrados, ora existentes, e ele 
maior confiança, podendo até serem empregados Desem
bargadores das Relações. 

Art. 1.8. O Governo fará os regulamentos, e instruc
ções necessarias para a boa execução da presente Lei. 
·Art. 1.9. Ficam derogadas todas as disposições em 

contrario. 
Manda por tanto a todas as Autoridades, a quem o 

conhecimento e execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpram, c façam cumprir, e guardar tão 
inteiramente, como nella se contém. O Secretario de 
Estado dos Negocias da Justiça a faça imprimir, pu
blicar, e correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro 
aos seis dias·do mez tle Junho de mil oitocentos trinta 
e um, decimo da lndepenclcncia e elo Imperio. 

MARQUEZ DE CABAVELLAS. 
NicoL,\o PEREIBA DE CAMPos VEnGUEIItü. 
FRANCisco DE Lnu E SILVA. 

Manoel José de Souza França. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial 
Manda executar o Decreto da Assembléa Geral, que 
lliJttve por bem Sanccionar, drn~do varias providmcias 
para a Administração da Justiça, e prompto castigo 
tf(tl culpados em crimes de Policia; e outt·a-; dirigidas 
a manter a segurança publica ; tudo na fórma acima 
declarada. 

Par a Vossa ~!ages ta de .·IJP;p~ri;J~.ver. 
:,, ·,-.. \ ' : ·: . 

Afttonio Alvares de fyiranda Varejão, a' fez. 
\ 
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Registrada a tl. 79 do Liv. 1." de Hegísti;ó de Leís. 
Secret!lria de E:-;tado dos Nr•Q"or-ios rla Jn.;f iç:-~ rm 7 de 
Junho de 1831.- João Caetano de Almeida França. 

J1anoel José de Souza França. 

Foi publicada esta Lei nrstn Sccretr1ria de Estado dos 
Negocias da Justiça aos 7 dias do mez de Junho de 
1831.-João Carneiro de Campos. 

DECRETO- DE ü DE JU:-IHO DE 1831. 

Âmplia a Lei de 6 de Novembro de :1827 ás vi uvas dos Officiaes dt> 
2. 11 linha que vencem soldo e dos reformados e dispõe sobre o 
processo das hahiiitaçõe3 para a concessão do meio soldo. 

A Re:wncir1 Provisorin, em Nomn do Imperador o 
Senhor D. Pedro IL S;1nccion·1, e l\l'md:1 qur, se exe
cute a seguinte He.;;olução ela Asscrnhléa Geral Legisla
tiva: 

Art. L 0 N.1s disposições dos arts. !. 0 e 2. o da Lei de 
6 de Novembro de 1827 ta tnhc~m ~c comprel•encle as 
vi uvas, orphãos menores de clezoi lo annos, filhas sol
teiras ,e mã is. 

§ L o Dos Officiacs de segntHla linha do Exercito, 
que para clla tiverem passado da primeira linha, c 
vencerem sol,lo. 

~ 2. o Dos Olliciac,;; reformado:; da primeira linha, c 
dos de srgumla linha, qu1~ tirerem passado da primeira, 
e vcnccrern ~oldo, p;tra IIJ('S ser abDn:tda a metade 
daquelle, que venciam seus mariLlo::;, pais, e filllos, ao 
tempo Ptn qtH' fora lll rcfonn ·1clos. 

§ 3. o Díls O:liciaes fallecidos, qne tiverem menos de 
vintn annos ele snrviço, e estiv!~rem nas circumstancias 
do Alvará de 16 ~lc DezPmbro de 17ü1, para lhes ser 
abonada a metade do soldo, que venceriam gcus ma·· 
ridos, pais, e filhos, se fossem rcformad0s nos termos 
uo dito Alvará. 

Art: 2. o A mclnclc do soldo, que se devr. abr,11ar ás 
\i iu v as, orpbãos menores de dezoito annos, filhas sol· 
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teiras ~e mâis, na conformiuade da mencionada Lei de 
6 de Novembro de 1827~ é daqnelle~ que COITesponde 
ao posto effectivo em que os Offidae::; fallecidos esti· 
verem servindo· em virtude de Rt~wlução, ou Decreto; 
c á visla da habilitação ser-lhes-ha abonada desde o 
dia do fallecimfmto desells marido~, pais, e IHiws. 

Art. 3. 0 As h:lllilita!;õi~:-; das impctra11tes sr:rc!o feitas 
no Juizo da Corôa da Provincia, em que ellas resi
direm, com audtencia do Procur-ador da Coróa, e 
Fazenda Nacional, c prestada liança idonea a a!Jresen
tarem certidão do Thesouro Nacio11al de que não 
recebem tença, nem pem,ão alguma , poderão receber o 
meio so!Jo a que tiverem dit·eito. 

Art. 4. o As vi uvas, or·phãos menores de dezoito 
annos, filhas solteÍt'aS, e mãi=' dos ÜJ'fieiaes inferiores, 
q uc forem reformados no posto de Alferes , ficam com· 
prehendidas na disposição do art. 1. o n. o ~.o desta Re
solucão. 

Ficam derogaclas todas as disposições em contt·ario. 
José Manoel de Moraes, do Conselho de Sna l\1ages

tade Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Guerra, o tenha assim entendido, c o faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro em seis de Junho de mil oitocentos 
trinta c um, decimo ela lndependencia e elo Imperio. 

MARQUEZ DE CARAVEl.L,\S' 

NicoLAo PEREntA DE C'..)J:·u~ Vrl'tGCEWO. 

FRANcisco DE LuiA E ~;uy s ,, 

..... 
LEI- DE 6 DE JUNHO DF 1b:.: L 

Prohibe a concessão de Iol·:'J 1;1', 

A Regcncia Pl'ovisoria, em Nomr do Imr:e:·:;~' 
Senho~· D. Pedro li~ Faz s:llJcr a ,t,c;du'> o~.~ ~u'bd; 
1m perto, que a AssembBa G~al ~té!·e! vn, e'êi 
cionou :.1 Lei seguinte: (" 

. Artigo Untco. Fica prohJbfrlo a cc_~nc·r.'·' 
nas. 

!\1 I O 
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Manda por tanto a todas as Autoridades, a quem o co
nhecimento, e execução da referida Lei pertencer, que 
a cumpram, e façam cumprir, e guardar tão inteira
mentec.,.:eomo nella se contém. O Secretario de Estado 
dos Negocias do Impcrio a faça imprilnir publicar, e 
correr. Dada no Palacio elo Rio de Janeiro aos sois dias 
do mez de Junho de mil oitocentos trinta e um, de
cimo da Independencia e do Império. 

_:I' 

MARQUEZ DE CARA VELLAS. 

Nicor.1o PEREIIlA DE CAMPos V~RGUEino. 
FRANCISCO DE LIMA E Sll. YA. 

Manoel José de Souza França. 

_ Carta/i1!8Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda 
_ ~«tecutar o Decreto da .Afsembléa Geral Legislativa, -que 

Houve por bem Sanccionar, no qual se prohibe a concessão 
de loterias, corno acima se declara. 

Para Vossa Magestade Imperial vêr, 

Bento Francisco da Costa Aguiar d' Andrada, a fez. 

Registrada :1 fl. H_ifi do Livro õ. o de Leis, Alvarás e 
Cartas. Secretaria do Estado dos Negocios do Imperio 
em 7 de Junho de 1831.- José Antonio d'Alvarenga Pi
rrwntel. 

.Manoel José de Souza França. 

Foi scllada a presente Lei, remettida da Repartição 
do Imperio, nesta Secretaria de Estado dos Negocias da 
Justi1--:a em 7 de Jnnho de 1831.- João Carneiro de 
Campos. 

NLsta Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio 
'li publkada a presente Lei aos 7 dias do mez de Junho 

-18:11.- Luiz Joaquim dos Santos Marrocos. 
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LEI- DE 7 DE JUNHO DE 1831. 

1senta os navios nacwn~ws da obrigação de levar a seu bordo 
~:::tpcllães e Cirurgiões. 

A Rrgt•ncia Provisoria, em Nome do Imperador o 
Scnho; D. Pedro li, Faz s:ll>or <Í todos os Subdi tos do 
Impcl'ÍG, que a A~selllbléa Geral Decretou, e ella Sanc
cionou a l..ei scgu in f. e: 

Art. 1. ~, 03 naYios de propriedaclr brnileira niio 
srrão obrigados a levar :1 seu bordo Car:rellães, n·:.m 
Ciruniües. 

Ar!. 2." Fie:llll rcvog:1das to,! as as disposições em 
contr:1rio. 

Manda por tanto a todas as Autorid;Hles, a quem o 
conlwcinH~nto, c C''.::I'CilÇão da referida Lei pertencer, 
que a cumpram, (' f a 1:a m c tllll prir, c gu:1 r da r tão in tei
ramente, como lll'lla se conlt'lll. O s~·cretario de Estado 
dos Negocios da l\Iarinha a f:1ça illlprimir, publicar, o 
correr. Palacio do l{io de Janeiro em sete de Junho de 
mil oitocentos trinta c um, dccimo da Independencia e 
do Imperio. 

l\IARQUEZ DE CARAVELLAS. 

NICOLÁO PimEmA DE CAMPOS VERGUEIRO. 

FRA~CISCO DE LLUA E SILVA. 

José ~Manoel de Almeida. 

Carta de Lei, pela qual Vossa .Magestade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assernbléa Geral.

1 
Ordenando que os 

navios de JJr'OJn·ifdarle úrazileira nã1 sfjam obrigados a 
levar a seu bordo Capellàes, nem Cirurgiões, na (órmct 
acima declarada. 

Para Vossa Magestade Imperial vêr. 

José Cupertino de Jesus, a fez. 

Registrada nesta Secretaria Lle Estado dos Negocias da 
Marinha a fl. il verso do Livro 1. o das Cartas de Lei. 
Rio de Janeiro em 9 do Junho de 1831.- Luiz Antonio 
rla Costa Barradas. 

' . .. 
• Manoel José de Souza França. 
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Foi sellaua a presente Carta de Lei nesta Secretaria 
lle Estado dos Negocios da Justiça aos 17 de Junho de l8:H, 
- Joâ'o Carneiro de Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha foi 
publicada a p1·esen te Lei aos 18 dias do mez de Junho 
de !831.- Joaqnim Francisco Leal. 

-···-
DECREfO- DE 7 DE JUNHO DE 1831. 

Crêa diversas cadeiras de instrucção secundaria na cidado 
da Parahyba. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, Tem S:tnccionado, e Manda que se 
execute a llesolução segumte da Assembléa Geral: 

Art. l. o Haverão na cidaLle da Parahyba uma cadeira 
de t·hetorica, geographia, e elementos de historia, 
outra de philosophia racional e moral, e outra de francez. 

Art. 2. o O Presidente da respectiva Província, em 
Conselho_, proverá as sobreditas cadeiras, c taxará in te
rinamente os ordenados dos Professores, guardando 
ácerca de urna e outra cou~a o disposto nos arts. 3. o, 
7. o, e 8. o da Lei de 15 de Outubro de 1827_, que creou 
as escolas de primeiras letras. 

Art. 3. o Ficam revogadas todas as disposições em 
contrario. 

Manoel José de Souza França, do Conselho do mesmo 
lmperador, Ministro e Secreta rio de Estado dos N egocios 
da Justiça, encarregado interinamente dos do lmperio, 
o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em sete de Junho qe mil oitocentos 
fr~~~a ~ ym? qccimo da IQ.dep!3ndençia e do lmperio. 

MARQUEZ DE CAR.\ VELLAS. 

NlCOL.~ü PEHELRA DE CAMT~03 VERGUEU\0. 

JlillANta51J0 !H~ LUlA 1!: Slt,V.\ • 

... . 
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DECl\ETO- DE 7 DE JUNHO DE 1831. 

Crêa uma cadeira de grammatica latina na villa de Co•dti.IJ~!' 
Província. de S. Paulo. 

9 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador a 
Senhor D. Pedro 11, Tem Sanccionado, c l\Ianda que se 
execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Artigo unico. Fica creacla um3 cadeira àe grammatica 
latina wt villa da Coritiba da Provinda de S. Paulo, 
com o ordenado ele quateoccntos mil réis annuaes. 

Manoel José de SouzJ França, do Conselho do mesmo 
Imperador, Ministro e Secretario ele Estado dos Negocias· 
da .Justiça, encarregado interinamente dos do ImQerio, 
o tenha as·dm entendido, e faça executar. Palacto do 
Rio de Janeiro em sete de Junho de mil oitocentos 
trinta e um, decimo da lndcpendencia c do Imperio. 

MARQUEZ DE c \RAVELLAS. 

NicoL,\o PEREIR.\ DE CAMPOS VERGUEmo. 

FRANCisco DE LmA E SILVA. 

Jfanoel José de Souza França. 

-··· 

DECRETO- DE 7 DJJ: JUNHO DE 1831. 

Approva com algumas excepções, as disposições legislativas 
inseridas no Regulamento da Administração Geral dos Correios; 
mandado observar por Decreto de 5 de Março de !829, 

A Regencia Pl'ovisori:I, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedr·o H, Tem Sauceionado, e Manda que so 
e:<ecute. a Hesolução seguinte da Assembléa Geral: 

Ar~. t. o FTcam approvadas as disposições legislativas 
inseriLLls no H.egulamento Lla Administração Gera.l dos 

I•AUTE 1. 2. 
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Correios, mandado observa r por Decreto de :-.>de Março 
de 1829, com as seguin tos excepçõe3: 

Art. 2. o Fica supprimido o emprego de Director 
Geral dos Coneios, e competindo a dirccção c inspccção 
dos mesmos na Província, onde estiver a Côrle, ao Mi
nistro do lmpcrio, c nas outras aos Presidentes. 

Art. 3. o Ao Administrador do Correio Geral do lHo 
de Janeiro, além elas attribuições, que lhe foram mar
cadas no sobredito Regulamento, flcam tambcm com
petindo as que tinha o ex tine to Director Geral. 

Art. 4. o Os ensaios, mandados fazer pelas Camaras 
Municipaes, serão á custa da Fazenda Publica. 

Art. õ. o Ningucm scrú obrigado a mcttcr na mala 
dos Correios cartas, ou qtucsqucr papeis, nem a pagar 
o porte dellcs., quando não sejam conduzidos pelos. 
mesmos Correios, ou entr·egues pela Administração. 

Art. 6. 0 O Commantlan lc de q na !quer na v i o de !Iucna, 
ou mercante, cntr(lg:trá no Correio, logo que chegar ao 
porto., todas as cat'la:::, que vierem a cargo dos mesmos 
navios, sob pena ele dez a trinta mil réis. Estas cartas 
pagarão sómcnte metade elos portes, e os referidos Com
mandantes receberão v in te por cento do valor dclles. 

Art. 7. o Serão francas ele porte nos Correios do Im
perio as folhas perioclicas, e jornacs publicas nacionaes : 
e dos estrangeiros, os quo forem dirigidos para as Bi
bliothccas Publicas. As folhas periodicas, e jornacs 
publicos estrangeiros, que forem dirigidos a particula
res, pagarão sómente a oitava parte do porle. 

Manoel José de Souza França, do Conselho do mesmo 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Nrgocios 
da Justiça, encarregado interinamente dl)s do Imperio, 
o tenha assim entendido, c faça executar. Palacio EJo 
Rio de Janeiro em sete de Junho de mil oitocentos 
trinta e um, decimo ela lndependcncia e do Impor i o. 

MARQUEZ DE CARAVELLAS. 

N lCOLÁO PEREIRA DE CAMPOS V ERG UEIRO, 

FRANCISCO DE LUlA E SILVA. 

Manoel José de Souza França. 
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DECRETO- DE 7 DE JUNHO DE 1831. 

Approva os limites das villas de Cantagallo, e Nova-Frlburgo, 
da Província do Rio de Janeiro, ajustados pelas respectivas 
Camaras. 

A Regoncia Provisoria, em Nome elo Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, Tem Sanecionado, e Manda que se 
execute a Resolução segnintc da Assembléa Geral: 

Artigo uni co. Fica a pprovada a Convenção de limites 
dos termos da villa do S. Pedro elo Cantagallo, e da 
Nova-Friburgo, feita e ajustada entre as Camaras rcs
pccti v as aos dous de Setembro de 1829. 

Manoel José de Souza França, do Conselho do mesmo 
Imperador, Ministro c Secretario de Estado dos Nego
cios da Justiça, encarregado interinamente dos do Im
perio, o tenha assim entendido, c faça executar. Palacio 
do Hio de Janeiro em sete de Junho de mil oitocentos 
trinta e um, decimo da lndependencia e do Imperio. 

MARQUEZ DE CARA VELLAS. 

NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILvA • 

Manoel José de Souza França. 

DECRETO- DE 7 DE JUNHO DE 1831. 

Manda comprehender a Província das Alagôas no districto da 
IlJ}lação de Pernambuco. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedto 11, Tem Sanccionado_, e Manda que se 
execute a Hesolução srguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1. o Nas causas crimes_, ou cíveis, e nas mili
tares, terão os habitantes da Província das Alag6as os 
recursos competentes para a Relação~ e Tribunaes da 
Província de Pernambuco. 

Art.} 2. o As causas dos habitantes da sobredita Pro
vincia.lfas Aiãg6as, que ao tempo da publicação desta 
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Resolução existirem pot via de recursos na Helação, ou 
quacS']Uer Tribunacs da· Província da Bahia, serão de
cididas, quanto aos recursos pendentes na mesma Rela
ção, ou Tribunars em que se aeharen:. 

Art. _3. o Ficam revogadas todas as disposições em 
contra no. 

Manoel José de Souza Franç:1, do Conselho do mesmo 
Imperador, Ministro c Ser,retario ele Estado dos Negocias 
da Justiça, o tenha assim entendido, e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em sete ele Junho de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da Indcpendencia e do 
lmperio. 

MARQUEZ DE CARA VELLAS. 

NicoL,\.o PEHEIIlA DE CA!\IPOS VERGUEmo. 

FRAJ\C!SCO DE LHIA E SILVA. 

Manoel José de Souza França. 

.. -···· 
DECRETO- DE j DE JUNHO DE 1831. 

Crêa uma aula de grammatica latina no arraial de Natividade, 
da Província de Goyaz. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Impera dOI', Ha 
por bem Sanccionar, e Mandar que se execute o que 
resolveu a Asse·nblé1 Gera\ Legisla ti v a, sobre Reso
lução do Conselho Geral da Província de Goyaz: 

Art. Lo Haverá no arraial de Natividade uma aula de 
grammatica latina. 

Art. 2. o A cadeira será posta a concurso pelo Pre
sidente em Conselho, e ao mais digno passará titulo 
vitalicio~ que ficará dependente da confirmação de Sua 
Magestade o Imperador. 

Att. 3. o O governo economico da aula se regulará 
interinamente pelas lnstrucções de vinte e oito de Junho 
ele mil setecentos e cincoenta e nove em tudo, que se 
não achar providenciado nesta Resolução. 

Art. ~.o O ordenado annual deste Professor será de 
quatrocentos mil réis, pagos pelos cofres dâ Fazenda 
Nacional. 
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Árt. t), o b Professor deverá ter um livro destinado, 
rubricado, e encerrado gratuitamente pelo Juiz de Paz 
respectivo, no qual matrieulará úS estudantes, e no
tará a ~na frcquencia e applicação. 

Art. 6. 0 O Professor annualn:ente informará ao Pre
sidente da Provineia, remettendo-lhe uma relação de 
todos os estudantes, em que se declare a idade, dia de 
matricula, frcquencia, appl i cação, c adianta n~e11 to de 
cada um; e todos os semestres uma ccrtiLlão da propria 
frequencia, passada pelo Juiz de Paz. 

1\'lanocl José de Souz1 França, do Conselho de Sua 
M::~gestade Im per ia l, Ministro c Secretario ele Estado 
dos Negocios da Justiça, e encarregado interinamente 
1los do lmpcrio, o tenha assim en tencl ido, e faça ex e
cu ta r com os Llespachos necessarios. Pala cio do Rio 
de Janr.iro em sete de Junho de mil oitocentos trinta 
num, der·imo da I111lopendencia c do Impcrio. 

MARQUEZ DE CAnAVELLAS. 
NICOL..\0 PEREIRA DE CAl\IPOS VERGUE.! HO. 

FrtANCISCO DE LDIA E SILVA. 

JJ;Ianoel Josd de Sonzrt Françrt. 

---···· 
DECRETO- DE 7 DE JUNHO DE 18:31. 

Crea aulas de primeiras letras em diversos arraiaes da província 
de Goyaz. 

A Regencia Provisoria, em Nome elo ImperadO!', Ha 
por bem Sanccionat e Mandar que se execute o que 
Resolveu a As;;embléa Gera I Lr,gislat i v a, sobre Reso
lução do Conselho Geral da Província de Goyaz: 

Art. :l. o Nos anaiaos de Trahiras, Arraias e Nati
vidade, haverão aulas de ensino mutuo. 

Art. 2. o Emquanto se não puderem prover estas 
cadeiras, se crearão aulas de ensino individual. 

Art. 3.o Crcadas que srjam as elo art. 1. 0 o Pro
fessor de ensino individual do arraial de Trahiras, 
será transfjjrid~ para S. José de Tocantins, e o de 
Nativid~le para Porto Imperial. 
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Art. 4. 0 Nos Arraiaes de Cavalcanti, Flóres, Carmo, 
c Carolina, e na villa de S. João da Palma, haverão aulas 
de ensino individual. 

Art. õ. o No arraial de Natividade l1avcrá uma es
cola de meninas, cuja Mestra será nomeada pela mesma 
maneira que os Professores de ensino mutuo. 

Art. 6. o Os Professores de ensino mutuo, e a mestra 
de meninas, vencerão duzentos e quarenta mil réis an
nuaes; e os de ensino individual cento e cincoenta mil 
réis. 

Manoel José de Souza França, do Conselho de Sua 
Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Justiça, c encarregado interinamente 
dos do Imperio~ o tenha assim entendido, e faça exe
cutar com os despachos necessarios. Pala cio do Rio 
de Janeiro em sete de Junho de mil oitocentos trinta 
e um, decimo da Independencia e do lmperio. 

MARQUEZ DE CARAVELI.AS. 

NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Manoel José de Souza Frrmça. 

LEI- DE 8 DE JUNHO DE 1831. 

Declara sem effeito as disposições legislativas sobre a venda 
das apolices a metal e troco das notas do Banco do Brazil 
por apolices, e manda passar para a Caixa de Amortização o 
cofre de depositos publicos·. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li, Faz saber a todos os subditos do 
Imperio, que a Assembléa Geral Decretou, e ella Sanc
cionou a Lei seguinte: 

Art. L o Fica sem effeito o art. 17 da Lei de 23 de 
Setembro de 1829 que autorizou a venda de apolices 
a metal. 

Art. 2. o Fica igualmente sem effeito a completa exe
cução do § L o do art. 21 da Lei de H> de Novembro 
de 1827, que autorizou o troco, por apolices, de seis mil 
contos de réis de notas do Banco. • • 

Art. 3. o A totalidade das notas do Banco eín cir-
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cubção, será abonada nas contas do Banco em credito 
do ()-overho, desde o dia vinte e trcs de Setembro de 
mil oitocentos vinte e nov~, em que o mesmo Governo 
ficou obrigado ao pagamento das referidas notas. 

t\rt. 4. 0 Os talões elas notas serão depositados na 
C<1 ix:t da Amortização, a quem pertence o seu resgate. 
Enquanto não se puder verificar a primeira parte 
da i:isposição do art. 12 da Lei de 23 de Setembro 
d' 1829, o Thesoureiro da Alfandega da Côrte entre
ga:·;~ mensalmente á Caixa da Amortização, a somma de 
cincoenta contos de réis em notas do Banco, para o 
fim determinado na segunda parte do mesmo artigo, e 
o d<l Alfandega da BJhia, á Caixa Filial de Amortização 
da di ta Província, dez contos ele réis, até se preencher 
:} quantia determinaua na Lei do Orçamento. 

Ad. o. o Os depositas, que existiam no Banco, e que 
oclo :1rt. 9. o da referida Lei de 23 de Setembro de 1829 se 
in:1 ;aram entregar ao Depositaria, que o Governo no
rnt'a~se, passarão do poder de quem estiverem com todos 
:~s outros, feitos posteriormente á dita Lei, para a Caixa 
da Amortização, onde se farão de ora em diante seme
JLH1íes deposttos, constituindo o premio delles, dotação 
d<: mesma Caixa. 

Màilda portanto a todas as Autoridades, a quem o co
niH'd mento, e execução ela referida Lei pertencer, que a 
cu u ;~ram e façam cumprir, e guardar tão inteiramente 
c:nl,] nella se contém. O Secretario de Estado dos Ne
F~'"ti,_;s da Fazenda a faça imprimir, publicar e correr. 
Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos oito dias do mez 
de Junho de mil oitocentos trinta e um, decimo da In
:\c reurlencia e do Imperio. 

MARQUEZ DE CARA VELLAS. 

NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS VEI)IGUEIRO. 

FRA.NCISGO DE LIMA E SILVA. 

José Ignacio Borges • 

Ga."ta de Lei~ pela qual Vossa Magestade Imperial Manda 
;'J'tr'aar o Decreto da. Assembléa Ger.al Legislativa, que 
l hun'e por ben" Sanccionar, ficando· sem effeito o art. 17 
da .Lei de 23 de Seternbro de 1829: e do § i. o do art. 21 
+: L fi de 15 de Novembro de 1827, dando outras provi
dencias, tudo na fôrma acima declarada. 

Para Vos:,a Mages ta de Imperial vê r. 

José Verisssimo dos Santos, a fez. 
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Registrada na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Faze nua a 11. G2 do Li v. 1. o de Cartas de Lei. H i o de 
Janeiro, 14 de Junho de 1831.-José Maria da Fonseca 
Costa Junior. 

Manoel José de Souza França. 

Foi scllada a presente Carta de Lei nesta Secretaria 
de Estado dos Negocios da Justiça aos 17 de Junho de 
1831.- João Carneiro de Camposó 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios da Fazenda, 
foi publicada a pr-esente Lei aos ~2 de Junho de 1831.
Jfanoel Joaquim de Oliveira Leão . 

. ···- ,._ 

DECRETO-DE 8 DE JUNHO DE 1831. 

Declara livres da imposição da -dizima- os generos de com· 
mercio levados de uns a outros portos da mesma Provinéia. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador, Ha 
por bem Sanccionar, e .Mandar Que se execute a seguinte 
Resolução da Assemb!éa Gera I Legisla ti v a: 

Art. L o A imposição denominada- Dizima- que se 
arrecada na Provin ria da B:~hia, se limita á exportação 
para fóra do Imperio: sendo iivrcs desta imposição 
todos os generos de commercio levados de uns a outros 
portos da mesma Província. 

Art. 2. o Ficam revogadas todas as disposições em 
contrario. 

José lgnacio Borges, do Comelho de Sua Magestade o 
Imperador., Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Fazenda, o tenha assim entencliJo, e o faça executar 
com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Ja
neiro em oito de Junho de mil oitocentos e trinta e 
um, decimo da Independencia e do Imperio. 

MARQUEZ DE CARA VELLAS. 

NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS VERGUElRO. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

José Ignacio Borges. 
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n ECRE TC- DE 8 DE Jr~HO DE ,j 83L 

Sollrc a applicação que devem ter os en~olumentos existentes nas 
JunLas de Fazenda das Províncias marítimas, ou h'ora pntcn 
cc!Jtes á Secretaria de Estado da .Marinha. 

A Rrgcncia Provisorb, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, Tem sanccionano e l\Janda que se 
execute a seguinte Resolução da A~sembléa Geral: 

Dos emolumentos existentes nas Juntas de Fazenda das 
Provincias marítimas do Imperio, e dos que se hou
verem de perceber pelos passaportes dos navios nacio
naes~ e pebs portadas, ou passes dcs estrangeiros, que se 
cxprdení peJas Secretarias das Presidencias das mesm:-~s 
Províncias., e que o Aviso do 1. o de Agosto de 180R 
applicou p<lra os Officiaes da Srcretaria de Estado dos 
Negocias da Marinha~ será applicada aos Ofliciaes das 
Srerclarias tlas respectivas Províncias a terça parte~ que 
l!JCs pertenceria, se os Secreta rios as percebessem; ~cndo 
as outras duas partes adjudicadas á Fazenda Pul1lica, 
que pagará as dcspezas dos exemplares, que da Córtc 
devem continuar a ser rcmettidos para as Províncias, 
enrt]u~mto nellas se não I rovidcncia scbre a sua im
pressiio, a qu:1l, !'::tlvas as nccessarias alterações, será 
em tudo o mais conforme ao morlelo dos que ;.;e impri
mirem, ou se houverem do imt rimir na Córte. 

Jost'~ Manoel de Almeida, do Comelho de Sua 1\fageslade 
Imperial, 1\:Jini~tro e Srcretal'io de Estado dosNt'gocios 
da .Marinha, o lenha assim entendido, e faça expedir os 
t.Ie~pílchos ncCl'SSarios. Pala cio do Rio de Janeiro em oi to 
1lr J;mho de inil oitocentos r trinta r um, dccimo da 
ln(;t'ilrndencia e do Imperio . 

.1\fARQUEZ DE CARA VELLAS. 

NICOL~O PEREinA DE C.UIPOS VERGUEIRO. 

F HA !'\Cisco DE Luu E StL v A. 

José Manoel de~lmeida. 
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DECRETO- DF. 8 DR JUNHO DE 1831. 

Autoriza o Governo a mandar pagar <ís Camaras das villas da 
Parahyba do Norte, as or(linarias de 76~000 annuaA.'l do sull
sillio das cames verdes. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador, I-h 
por bem Sanccionar, e Mandar que se execute a seguinte 
Resolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. f. o O Governo fica autorizado para mandar 
pagar pela Junta da Fazenda Publica da Provincia da 
Parahyba do Norte, ás Camaras das differentes villas da 
mesma Província, o que se lhes estiver devendo, per
tencente ás onlina das de 76~000 annuaes, que costu
mavam perceber como indemnização do rendimento do 
subsidio das carnes verdes, que passou a ser adminis
trado pela Fazenda Publica. 

Art. 2. 0 As ordinarias, ele que trata o artigo antece
dente, continuarão a ser pagas ás Camaras pela Junta 
da Fazenda Publica. 

Art. 3. o Ficam revogadas todas as Leis, e mais dispo
sições em contra do. 

José Ignacio Borges, do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da ~·azenda, o tenha assim entendido, e o faça executar 
com os despachos necessa rios. Pala cio do Rio de Janeiro 
em oito de Junho de mil oitocentos trinta e um, de
cimo da Independencia c do Imperio. 

MARQUEZ DE CARAVELLAS. 

NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO. 

FRANCISCO DE LIMA E SiLVA. 

José Ignacio Borges • 

. ... . 
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DECRETO- DE 8 DE JUNHO DE 183:1. 

Faz extensiva ao3 Ofliciaes das outras Alfandegas do Imperio a 
disposição do Decreto de 3 de Fevereiro de 1758 que prohibe 
aos da Alfandega do Rio de Janeiro a percepção de certos 
emolumentos. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador, Ha 
por bem Sanccionar, e Mandar que se execute a se
guinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa : 

Artigo unico. A disposição do Decreto de tres de Fe
vereiro de 17v8, que prohibe aos Officiaes ela Alfandega 
elo Rio de Janeiro a percepção ele certos emolumentos, 
comprehende aos Officiaes das outras Alfandegas do 
Imperio. 

José lgnacio Borges, do Conselho de Sua Mages ta de o 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Fazenda, o tenha assim entendido, e o faça executa r 
com os desp1chos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em oito de Junho de mil oitocentos trinta e um, decimo 
da Indepondencia e do lmperio. 

MARQUEZ DE CARAVELLAS. 

NICOLÁO PEREIRA. DE CAMPOS VERGUEU\0. 

FRANCISCO DE LIM..\. E SILVA. 

José Ignacio Borges. 

~···-

LEI-DE t4 DE JUNHO DE :l831. 

Sobre a fôrma da eleiçao da nogencia permanente, e suas altr i 
buições. 

A Regencia, em Nome do Imperaclor, faz saber a to
dos os subditos do Imperio, que a Assembléa Geral De
eretou a Lei seguinte: 

Art. L o Dnl'ante a minoridade do Senhor D. Pedro 
11, o Imperio será governado por uma Regencia per
manente, nome:1da pela Assembléa Geral, composta 
de tr~s ruem~ros, dos quaes o mais velho em idade serã 
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o Presidente, como determina o titulo ~.o capiLulD ~.o 
art. !23 da Constituicão. 

Art. 2. 0 Esta nomeaÇão se fará em Assembléa Geral, 
reunidas as duas Caruaras, á pluralidade absoluta de 
votos dados em cscrntinio secreto: no que se proccd·erá 
pela maneira seguinte: 

Art. 3. 0 No dia que f6r accordado pelas Camaras, reu
nidas ellas~ e servindo de Secretarias dous do Senado, 
e dous d~J.411mara dos Deputatlos, fJr-se-ha a chamada, 
e verificafi o numero de Depu ta dos e Senadores pre
sentes serão uns e outros successivamente chamados á 
mesa; e ahi lançarão na urna s;ws ceclulas contendo os 
nomes de tres pessoas para membros da RAgencia. 

Art. 4,, 0 Recolhitlas c contadas as cedulas. far-sc-ha 
a apuração, e os tres que ~is votos obtiverem~- tendo 
pluralidade absoluta serão declarados membros da He
gencil. 

Art. õ. o Se a eleição se não completar no primeiro 
escrutínio, correr-se-lia segundo, no qual os votos de
verão recahir· em t:wto:; dos camliclatos mais votados_, 
quantos forc:n o tl'iplo tlos membros que csti verem por 
eleger. . 

Art. 6. o Se ainda noscgumlo cscru tinio se não com
pletar a elciçao, corrm·-se-ha _terceiro, rcstricto a tan
tos dos candi.flatos mais votados, quantos fizerem o 
dobro dos membro~, q u~ f a I ta rem, por eleger. 

Art. 7. o Se em resulta elo do t ercciro e:Seru tini o a 
eleição se não completar, proccder-~c-ha á nomeação 
dos membro<::, que faltarem, um a u:n, com a declara
ção, de que o pri!l1eiro escrutínio será livre; o segundo 
restricto ao.s quatro cantliftatos mais votaucs; e o ter· 
ceiro.·-.· ·oo~s deus mais votá'nos até que algum obtenha a 
plura1i6<1de absoluta. 

Art. 8. 0 Nos.rasos de empate em qualquer das vota
ção;; a sorre tlecidirá; c não se poderá levantar a scs:~ã:-, 
sem que a eleição C3lcjaf_~oncluida. 

Art. 9~ 0 Terminada .,.a eleiçilo, e verificada a ~ma ro
gularidaJe, e prestarlo o ju.-C.s!'~nto ao.'l membros d:t 
Regen~ia, a Assemuléa Gei1~~~/rá publica em todo_ o 
Imper10 por uma Proclamaçao; ,..._ . · 

Art. tO. A Begencia nomea(la exercerá, com a refe
renda do Ministro eompctcntr, todas as attribuiçõt>s, 
que pela Constitnição do Imp::rio competem ao Poda 
MoJerador, c :10 Chefe do PoJer Ex.ccuti v0, com as limi,.. 
tações e excepçõcs segu inles. . 

Art. H. A attribuição sob;'e a fJancçã~ das.Rcsolu
çõcs, e Decretós d1 Asscmblé:l GJral será exercidá pela~ 
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Regencia com esta formula por ella assignada-A Re
_genria, em Nome do Imperador, Consente. 

Art. :12. 0:; Decretos da Assembl~a Geral serão aprc· 
sentados á Regencia por uma Deputação de tres mem
bros da Camara ultimamente deliberem tr, a qual usará 
da formula seguinte: ·-A Assemldl1a Geral dirige á He
gcncia o Decreto incluso, que julga vantajoso, e util 
ao Impcrio. 

Art. 1.3. Se a Hegcncia entender que h a razõe3 para 
que a Resolução, ou Decreto seja rejeita do, ou emen
dado, poderá suspender a Sancção com a seguinte for
mula-Volte á Assembléa Geral-expondo por escripto 
as referidas razões. 

A cxposi.çiTo será rcmettida ú Camar0, que tiYer ini
ciado o Protccto, e scndo_impressa se discutirá em cada 
uma das Camaras; c vencendo-se por mais das duas 
terças partes de votos dos membros presentes em cada 
uma della~, ou em reunião no caso em que tem lugar, 
que a ncsolução ou Decreto passe som embargo d:1s ra
zões expostas, será novamente apresentado ú Regencia, 
que immcdiatamente d:1rú a Sancção. Não se vencendo 
na fórma di ta, não poderá o mesmo Projecto ser nová
monto proposto nessa ses:São, podendo ser em qualquer 
das seguintes. 

Art. i'L A 1\egcncia dcvcrú dar a S:1ncção no prazo 
<lo um mcz. Se a não der uo dilo prazo, entender-sc-lla 
qm~ a ncg-:1; c em t:1l caso rrmettcrá a exposição d:1s 
razões até aos primeiros oi to dias da sessão orclinaria 
do anno seo:u in te. 

Art. H:i. '/se a Camara dos Deputados, durante o Go.., 
vcrno da Regcneia, não adopt:H alguma Proposição do 
Poder ExccutiYo, o primeit·o Secretario clella o parti
cipará por officio ao Ministro fJUe tiver feito a propo-
sição. · 

Art. iü. A formub da promulgação cbs Lei.c, du .. 
rante o governo da Rogcnciêl, será concebida nos se
guintes termos: -A Regcncia permanente, em Nome do 
Imperador o Senhor D. PoJro li, Faz· saber a to
elos os EU 1)clitos do Imperio que a Assembléa Geral de
cretou, e clla Sancc:ionou a Lei seguinte (a integra da 
Lei nas suas disposições sómente). Mandét por tanto etc., 
ornais como se <Jella no art. {)!)da Constituieão. 

Art.. i7. A attrilmiçfio de suspcndr:r os Th'Íagistrados 
srrú exercida pela Hcgcncia rumulativ;m1entr. co::• us 
Presidentes d:1s rcspectiv~:s Províncias, em Conseil:,., 
ouvir_u.lo o Irfa~dstradr~ c precedendo inform:;~çãu '":. 
fórma do a l't. lr-51 da Cons ti tu ição. 
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Art. 18. A attribuição de nomear Bispos, Magistra
dos, Commandan tes da Força de Terra e Mar, Presi
dentes das Províncias, Embaixadoros e mais Agentes 
Diploma ticos e Commerciaes~ e membros da Adminis
tração da Fazenda Nacional na Côrte, e nas Províncias 
os membros das Juntas de Fazenda, ou as au toridadcs, 
que por Lei as houverem de substituir, será exercida 
pela Regencia. 

A attribuição porém de prover os mais empregos 
civis, ou eeclesiasticos (excepto os acima especificados, 
e aquelles cujo provimento definitivo competir por Lei 
a outra autoridade), será exercida na Córte pela Re
gencia, c nas Províncias pelos Presidentes em Conselho, 
precedendo as propostas, exames, e concursos determi
nados por Lei. 

O provimento das cadeiras dos Cursos Jurídicos, 
Academias Medico-Cirurgicas, Militar e de Marinha, 
continuará a ser feito como actualmente, precedendo 
sempre concurso. 

O provimento dos Beneficios Ecclesiasticos, que não 
tem cura d'almas, fica suspenso, assim como o paga
mento das congruas dos que vagarem. 

Art. 19. A Rcgencia não poderá: 
1. 0 Dissolver a Camara dos Deputados. 
2. o Perdoar aos Ministros c Conselheiros de Estado, 

salvo a pena de morte, que será commutada na imme
diata, nos crimes de responsabilidade. 

3. o Conceder amnistia em caso urgente~ que fica 
competindo á Assembléa Geral, com a Sancção da Re
gencia dada nos termos dos artigos antecedentes. 

4. o Conceder Ti tu los, Honras, Ordens Militares, e 
Distincções. 

5. 0 Nomear Conselheiros de Estado, salvo no caso em 
que fiquem menos de tres, quantos bastem para se 
preencher este numero. 

6. 0 Dispensar as formalidades, que garantem a liber
dade individual. 

Art. 20. A Regencia não poderá, sem preceder ap
provação da Assembléa Geral: 

L 0 Ratificar Tratados, c Convenções de Governo a 
Governo. 

I;!. o Declarar a guerra 
Art. 21. A Regencia, estando reunida, terá a mesma 

contincncia militar, que compete ao Imperador: os 
requerimentos, representações, petições, •memoriaes, e 
officios que lhe forem (lirigidos, serão feitos como ao 
Imperador. 
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Art. 22. Os Membros da Regencia, emquanto nella 
estiverem, não poderão exercer outro Emprego, nem 
mesmo as funcções de Senador ou Deputado. Cada um 
delles terá a continf'ncia mil i Lar, que compete aos Ge
neraes Com mandantes em Chefe, tratamento de Excel
lencia, c ordenado de doze contos de réis annualmente, 
"em poder accumular outro algum vencimento da Fa
ztnda Publica. 

i.rt. 23. O mesmo vencimento fica competindo aos 
MenJJros da actual Regencia Provisoria na razão do 
tempil de seu serviço. 

Art. 2'f. A presente Lei terá seu efTeito independente 
de Sanc~ão da Regencia, e será publicada com a seguinte 
formula- A Hcgencia~ em nome do Imperador, faz saber 
a todos os sub di tos do I mperio, que a Assembléa Geral 
Decretou a Lei scguin te, etc. O mais como no art. f6 
desta Lei. 

Manda portanto a todas as Autoridades, á quem o 
conhecimento, e execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpram e faç.am cumprir, e guardar tão intei
ramente como nella se contém. O Secretario de Etl\tado 
dos Negocias do Impcrio a faça imprimir, publicar e 
correr. Dada no Palacio elo Rio ele Janeiro aos quatorze 
dia'! do mez de Junho ele mil oitocentos trinta e um, 
deeimo da Independencia e do Impcrio. 

MARQUEZ DE CARA VELLAS. 

NICOLio PEnEIR.\ DE CAl\IPOS V EHGUEIRO. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 

Jlfanoel José de Souza França. 

Carta de Lei pela qual Vossa jj;/agestade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assembléa Geral Legislativa~ qtte 
Houve por bem Promulgar, sobre a fórma da eleição da 
Regencia Permanente, e suas attribuições, como acima se 
declara. 

Para Vossa Magestaclc Imperial vê r. 

Antonio José de Paiva Guedes de Andrade~ a fez. 

Registrada a fl. H57 do Liv ti. o de Leis, Alvarás 
Cartas. Secretaria <le Estado dos Negocias do Imperif: 
em H> de Junho de t83! .- Bento Francisco da Costa 
Aguiar de Andrada . 

• 
Manoel José de Souza França. 
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Foi sellada a presente Lei nest'l Secretaria de Estado 
dos Negocios da Justiça em H> de Jilneiro de 1831.
João Carneiro de Campos . 

. Nesta. Secretaria de Esta~o dos Ne_gocios do Imperio, 
foi publicada a presnnte Lei aos lõ d1as do mez de Junho 
tle 1831.- Luiz Joaquiln dos Sctntos Jlfarrocos . 

••• • 

DECRETO- DE 2~) DE JUNHO DE H~:31. 

Prohibe a admissão 1lc cscra vos como lra!Jallladere..;, ou coiJJO 

otliciaes das al'tcs necessarias, nas cstat;õcs publtcas da Pro
Yincia da Bahia. 

A Regcncia, em nome do Impet·ador, o Senhor D. 
]>edro 11, Tem Sanccionaclo, e Manda que se execute o 
que resolveu a Assembléa Geral Legislativa, sobre H.eso
lução do Conselho Geral da Provincia da Bahia. 

Art. 1 o Nas Estações publicas desta Provincia não 
serão admi ttidos esc r a vos, como trabalhadores, ou como 
officiaes das artes nccessarias; emquanto houverem 
ingcnuos ou libertos, qu~ nellas queiram empregar-se. 

Art. 2. o Os di los ingenuos ou libertos serão convi
dados para trabalharem, ou exercitarem as respectivas 
artes, por meio de editaes, não sómenLe affixados nos 
lugares publicos, e portas elas Estações; mas ainda 
impressos nas folhas, declarando-se nelles os jornaes, 
que hão de vencer, e outras quaesquer vantagens, se as 
houver. 

Art. 3. 0 Aind:.~ depois elo prazo marcado nos editaes, 
apparecendo pessoas livres, que queiram ser· aclmittida~, 
devei-o-hão logo Sf'r, excluindo-se os escravos, que 
estejam trabalhando, ou exercendo alguma arte, porque 
não houvessem pessoas livres~ 

Art. 4. o O Chefe de qualquer Repartição Publica, que 
contravier as presentes dispo:siçõ,~s, p8la primeira vez 
será obrigado a p:1gar de sua fazend:1 aos esc r a vos os 
jornat~s vencidos; e no caso ele estarem já pagos, reporá 
a sua importanda, que reverterá em provei,o do muni
cípio .. Pela segtW!t,a vez, ficará sujnito ã mesma perú, e 
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a lres mezes de suspensão. E pela tcrcett'a vezl de mais 
declarado inhabil, para continuar no exercício doem
prego. 

1\bnod José lle Souza Fr~nça, do Conselho do mesmo 
Imperador, Ministro c Sec:retario de Estado dos Nego
cios rla Just1ça, encarregado interinamente dos do Im
perio, o tenha assim entcnllido, c faça rxccutar. Palacio 
do Hio de Janeiro em vinte c cinco de Jllnho de mil oito
centos trinta e um, clccimo da lnLlcpendnccia c do Im
pcrio. 

FnANClsco DE Luu E SILVA. 

Jos~ DA COSTA CARVALHO. 

Jo\o BnAULlO Mo:\'IZ . 

. lllanoel Josd de Sonza JlrançrJ. 

DECRETO- DE 2õ DE JU~IIO DE 1831. 

Declara que I\Ianoel Pinheiro de Almeida está no gozo dos di
reitos de eidadão brazileiro. 

A 11cgcncia, em Nome do Impcr~tlor o Senhor D. 
Pedro 11, Tem Sanccionatlo c Mamla que se execute 'l 
Hcsolução seguinte d:1 A"scmbéa Geral. ~ 

Manoel Pinheiro de Almeida, natural da Província 
de )lato Grosso, está no gozo dos direitos de cidadão 
Brazilciro, c como tal, com direito ao posto, que lhe 
competir no Exercito. 

Manoel Jo~ó de Souza Fr~mça, do Conselho do mesxn,o 
Impcntdor, Ministro e Secrclario de E.;tatlo dos Nego
cios tl:1 Jusliç,~, cncarrcg:1do interinamente dos do Im
pcrio, o tenha assim cntcmtl ido~ c faç:t executar. Palacio 
do Hio Jc Janeiro em vinte c cinco de Junho de mil oito
centos trinta c um, dccimo da Iadt>pcndencia e tio Im
pcrio. 

• 

J'AHTE [. 't 

FuA~CI'CO DE L~l\u E SILVA. 

J.l~f~ DA C•lSTA CAnVALHD. 

Jo:\o BRAULlO 1\lo~Iz. 

Jlanocl José de Sou:a Françrt . 

---···-
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DECHETO- DE 2õ DE JUNHO DE 1.831. 

Crêa diversas Cadeiras de instrucção secundaria na Cidade da 
Fortaleza e na Villa do Crato da Província do Ceará. 

A Regencia, em Nome elo Imperador, o Senhor D. 
Pé'dro 11, Tem Sanccionado, e Manda que se execute 
a Resolução seguinte da Assembléa Ger:1l. 

Art. l. o Ficam creauas na Cidade da Fortaleza~ Ca
pital da Província do Ce:l!'á~ as cadeiras de philosophia 
racional é moral .. rhetorica~ geometria, e f'ranccz, com 
o ordenado de seiscentos mil réis cada uma. 

Art. 2. o Fica igualmente creada na Vi lia do Cra to, 
cabeça da nova Comarca elo Cra to, uma cadeira de gram
malica latina, com o ordenado ele quatrocentos mil 
réis. 

Art. 3. o Ficam revogadas todas as Leis, Alrarás, De
cretos, e disposições em contrario. 

Manoel José de Souza França, do Conselho do mrsmo 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cio-:3 da. Justiça, encarregado interinamente tios do Im

·:"·~peri~ o tenha .assim er~tend1d?~ e faça executar. ~al~cio 
-:do ·Rw de Janetro em vmte e cmco de Junho de mil 01 to
centos trinta c um, decimo da Independencia e do Irn-

~;~!1!>\, . 
';~~:..,..,.llk 

!':~~:. FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Josi~ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Manoel José de Souza França. 

-···· 
DECRETO- DE 2tl DE JUNHO DE 1831. 

Dispensa do serviço de 2. a linha os Juizes de Paz e seus ofüciaes, 
os Vereadores c mais empregados das Camaras Municipaes. 

A Regencia ('m Nome do Imperador, o Senhor D. 
Pedro 11, Sane('iona, c Manda que se execute a seguintr 
Resolução da Asscmbléa Geral Legisla ti v a. 

Art. 1.. o Ficam dispensados do serviçÕ da 2. a Linha 
os Juizes de Paz, c seus OHiciaes, os Vereadores e mais 
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empregados nas Camaras Municípat-s, durante o cxcr~ 
cicio dos seus empregos. 

Art. 2. o Não são comprchendidos no artigo precc
den te os Majores, e Ajudantes dos Corpos da 2. a Linha, 
como Offidaes da primeira_, cujo serviço é incompatível 
com os empregos designados no mesmo artigo. 

Art. 3. o Ficam rcvog<~das todas as Leis, Alvarás, c 
mais ordens em contrario. 

José Manoel de Moraes, do Conselho de Sua Magestade 
Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Guerra_, o tenha assim en lend ido, e o faça exe
cutar com os despachos neccssarios. Palacio do Rio do 
Janeiro em vinte e cinco de Junho de mil oitocentos 
trinta e um, t!ecimo da Independencia e elo Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\1A E SILYA. 

Jos~ DA CosTA CARVALHO • 

.JoÃo BnAuLio Mo~IZ. 

José ~Manoel de Moraes. 

DECRETO- DE 28 DE JUNHO DE 1831. 

Crêa uma escola para meninos, no arraial de :Matozinhos tla 
Província de Minas Geraes. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Ha por bem 
Sanccionar, e Mandar que se execute a seguinte Resolu
ção da Asscrnbléa Geral Legislativa, tomada sobre outra 
do Conselho Gera I da Província de Minas Geraes 

Artigo uni co. Fica creada uma escola de primeiras 
letras para meninos no arraial de Matozinhos, na con
formidade da L(•í de quinze de Outubro de mil oito
centos e vinte sete. 

Manoel Jost') de' Sonza França, do Conselho elo mesmo 
Imperador, .Mini~! ro c Secretario de Estado dos Nego
cios da JustiçCJJ e!! carregado interinamente dos do Im
perio, o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio 
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do Rio de Janeiro em vinte e oi lo de Junho de mil oito~ 
centos. trinta c um, decimo da Indcpcndcnci:l, c do 
Impcno. 

FnANClSCO DE Lní.\. E ~ILVA • 

.J osr~ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo llnAULIO MoNiz. 

J.lfanoel José de Souza Jlrança. 

DECRETO- DE 28 DE JU~JIO DE 1831. 

Crêa uma escola par·a meninos na Capclla do Taquarassú de Cima, 
da ProYincia de .Minas Gcracs. 

A Hcgcncia, em Nome do Imperador, Ha por bem 
Sanccionar, e Mandar que se execute a seguinte Heso
lução da Assem bléa Geral Legislativa , 1 ornada sobre 
outra do Conselho Geral da Província de Minas Geraes: 

Artigo unico. Fica creada uma escola ele primeiras 
letras p:H'il meninos na C1pella elo Taquarassú de Cima_, 
na conformidade da Lei de qu inzc de Outubro de mil 
oitocentos e vinlesete . 

.Manoel José de Souza França, do Conselho do mesmo 
Imperador, :Ministro e Secretario de Estado dos !X ego
cios da Justiça, encarrcgallo interinamente dos do Im
pcrio, o tenha assim cntemlido, e faça cxccut:lr. Palacio 
do Rio dt~ Janeiro em v in te oi to de Junho de mil oito
ccn tos c trinta c um, decimo <la I ndcpcmlcncia c do Im
perio. 

Fn.\NClsco DE LnrA E SILVA. 
JosÉ D.\ CosTA CARYALIIO. 
JoÃo BsAu LIJ MoNIZ 

~Manoel José de Sonza França. 
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DSCllE fO- DE 28 DE JV"i!O DE 18:H. 

Crb uma e~.;cula rnra mcni na;;, no a1Taial dJ Tt~j uco, lla Provincia 
de ~li na:-; Gcl'acs. 

A Hcgrnr.ia, cill Nome Llo Imp:'ra lol', Ht por bem S:mr~
ri o na r, c l\b n d a r q u e ~c c x e cu t c a se g u in t c H c 3 o l u ç ã o 
ela Asscmblb Geral Le,Q·islativa, tomaria sobre outra d.o 
Conselho Geral da Província de l\1ina3 Geracs. 

Artig·o uni co. Fica crcaJ:t uma escola ele primcir.ts 
letras para meninas, no arraial do Tcjuco .. na confor
mi(ladc da Lei tle quinze de ÜJtulJro de mil oitocentos 
vinte c sete. 

1\Ianocl José tlc Souz:t Franca~ elo Conselho do mesmo 
Imperador, Ministro· c Sc~crcL~trio de Estado dos Nego
cios da Justiç 1., cnc:ti'I'C.~·ado interinamente dos do Im
]1Crio, o tcnlla a3sim entendido, e faça excf'.utar. Pal:Jcio 
do H!o tlt~ Janeiro em vinte oito de Jllnhü Llc mil oito
crntcs trinta c um, doei mo da IndepcnJencia c do Im
perio. 

FnANcisco m: Lm.\ E SrLYA • 
.fo.ci:; D.\ COSI'A CAnYALiiO • 

.Julo BrurLlO l\IoxJz. 

Jlimoel Josl: de Souza FtllJ1f{/. 

DEC3.ETO- nE 23 nE n:\IIO nE 1831. 

cr:a un1a c>cola par,t lltCll íiws no arraial da La,.:r;)a Santa da Pro
Yi!lcia tle Minas Gcracs. 

A Hegc·n~·ia, ('111 Nome elo Impcra(lor, Ha p:)r be:n Sanch 
f:ionar, o l\lamlar qut~ se execute a seguinte Rcsolu(:ão 
da Ass'mhléa Geral LcgislaLiv:1, tomada sobre outra do 
Conselho Geral da Província ele Minas Geracs. 

Artigo unico. Fica creada uma escola de primeiras 
letras p:ua menin·1s no arraial da Lagd.t Santa, na con
formidaue da Lei Llo quiuzu de Outubro de mil oitocentos 
vinte e sete. 

Manoel .José (l.c Souza França, do Conselho do mesmo 
lnq:eradur, Ministro c S']Crctario de Estaclo dos Nego-
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cios da Justiça, encarregado inlerinamr~ntc elos do Im
perio, o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte oito de Junho de mil oito
centos trinta e um, decimo da Independcncia e do Im
perio. 

FnANCISCO DE LutA E SILVA. 
Jos~ DA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BRAULio Mo~1z. 

Manoel Yosé d<~ Souza França. 

DECRETO-· DE 28 DE JUNHO DE 1831. 

Crêa interinamente escolas nos arraiaes do Desemboque, Ara xá, 
Carabandella, Alegres, e Burity da Provincia de Minas Geraes. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador, Ha por bem Sanc
cionar, e Mandar que se execute a seguinte Resolução 
da Assembléa Ggral Legislativa, tomada sobre outra do 
Conselho Geral da Província de Minas Geraes. 

Artigo uni co. Ficam creadas interinamente escolas 
de primeiras lettas nos arraiaes de Desemboque, Ara xá, 
C1rabandella, Alegres e Burity, na conformidade da 
Lei de quinze de Outubro de mil oitocentos vinte e 
sete. 

Manoel José de Souza França, do Conselho do mesmo 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Justiça, encarregado interinamente dos do Im
perio, o tenha assim entendido, e faça cxec:utar. Palacio 
do Rio de .Janeiro em vinte oito de Junho de mil oito
centos trinta e um, decimo da lnclependencia e do Im
perio. 

FRANcisco DE LutA E SILVA. 
JosÉ DA COSTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Manoel José de Souza França • 

..... 
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DECRETO- DE !H DI: .JU\HO DE 18:31. 

Cn1a uma <'"cola p~tl'a me11ina~ na yilla 1lc Barbacena e outra para 
meninos no arraial do Hin Non1 da ProyinciaJclc l\Iina~ Gcrac~. 

AHegc:1cia, em ~o me (lo Imperador, Ha por bem Sanc
cionar, e Mandar que se execute a seguinte Resolução 
da Assembléa Geral Legisla ti VLI, tomada sobre outra tio 
Conselho Geral da Provi ncia de Minas Geracs. 

Art. L o Fica creatla na vi lia de Barbacena uma escola 
para meninas, na fórma da Lei de quinze de Outubro de 
mil oitocentos c vinte sete. 

Art. 2.° Fica creada no arraial do Rio Novo, Termo 
da mencionada villa, uma escola para meninos, na fórma 
da Lei sobredita. 

l\Ianoel José de Souza França, do Conselho do mesmo 
Imperador, Ministro c Secretario de E~tado dos Nego
cios ela Justiça, encarregado interinamente dos do Im
perio, o tenha assim entendido, e faça ex:ecutar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte oito de Junho de mil oito
centos trinta e um, decimo da lndepenclencia e do Im
perio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILVA. 
JosÉ nA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BnAULIO MoNIZ. 

Manoel José de Souza F-rança. 

-···· 
DECRETO-~ DE 28 DE JUNHO DE 1831. 

Crêa uma escola para meninos no arraial de S. José do Chopot6 
da Provincia de l\Jinas Geraes . 

. A Rcgencia, em Nome do Imperador, Ha por bem Sanc
cwnar, c Mandar que se execute a seguinte Resolucão da 
Assembléa Geral Legislativa, tomada sobre outi·a do 
Conselho Geral da Província de Minas Geraes. 

Artigo unico.. Fica crcada uma escola ele primeiras 
letras para meninos no Arraial de S. José do Chapotó, 
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na conformíd:HlP da Lei de quinze U(' Outul•ro de mil 
oitocentos n vinte sele. 

1\Ianocl Josô de Souz:1 França, do Conselho do mf~i'mo 
l~lprrador, _.Ministro c ~:ccrctario de Estado dos Nego
CIOs da Just.1ça, encarregado interinamente dosdo Im
Jierio, o tenha assim cn tendido, c faca executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em Yinte oitodcJunhodc miloito
cento3 trinta e um, dccimo da Indepcndencia c do fm
perio. 

FR.\:\'Crsco DE L nu E SIL n. 
JosÉ D.\ CosTA CARY.\LIJO. 

Jo.\o BRAULIO l\Joxrz . 

.~.tlanoel José de Sou;a Franco. 

DECRETO- DE 28 DE JU~l!O DE 18:31. 

Crêa uma rsco~a p~ra mrninos r:o :ur:lial de S. Ci!t'lano, da 
Província de Millas Gcrat•:;, 

A Refcncia, em Nome do Imp:•r:Hlc:r, l-Ia por l1rm Sanc
cionar~ e l\landar que se r\ccntc a seguinte Hcsoluçãn 
da Asscmbléa Geral Lcgi:-laliYa. tomada sol1re outra do 
Conselllo Geral da Província de 1\Iinas Gct'<lCS. 

Artigo unico. Fica crcatla uma cseola de pi'Ímriras 
letras para illf ninos no arraial de S. Caetano, na con
formidade da Lei de quinze de Outubro de mil oitocentos 
vinte c sete. 

·:uanoel José ele Souza Fran(a~ do Conselho c~o mesmo 
ImpL'rador, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Justi(;a, cnc:uregado interinamente dos do Im
pcrio, o tenha as~sim entendido, c faça exrcutar. Pa
lacio do Hio de Janeiro em vinte oito de Junho de mil 
oitocentos trinta c um, dccimo da Indcpcndcncia c do 
Impcrio. 

FR.\NCISCO DE LDIA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARYALJ:o. 

J o.\ o BR.H'LJO .MoNIZ. 

llfanof'l Josl: de Sou.ia França. 

--
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DECRETO- DE 28 DE JCNIIO DE {831. 

Crêa uma escola para meninos no arraial de Antonio Pereira 
da Provincia de ~Jinas Geraes. 

A Rrgencia, em Nome do Imperador, o Senhor D. 
Pedro U, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe· 
nltc a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla
tiva, tomada sobre outra do Conselho Geral da Província 
de :Minas Geraes. 

Artigo unico. Fica creada no arraial de Antonio Pe
reira uma escola de primeiras letras para meninos, na 
conformidade ela Lei ele H> ele On tubro ele 1827, para 
instrucção da mocidade desta parochia, e da de Cad 
margos. 

1\fanoel José de Souza França, do Conselho do mesmo 
Imperador, Ministro c Secretario de Estado dos Nego
cios da Justiça, encarreg0do interinamente dos elo Im
perio, o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte oito de Junho de mil oito
ccn tos trinta e um, decimo da Indcpendencia e do 
!mperio. 

FRANCISCO DE LiliiA E SILVA. 

Jos~ DA CosTA CARVALHO. 

Jo:\o BRAULIO 1\lo~IZ. 

Manoel José de Souza França. 

DECRETO- DE 28 !)E JUNHO l)E 1.831. 

;)eclara que Alexandre l\Jaria de Carvalho e Oliveira esti no 
gozo dos direitos de cidadão Brazileiro. 

A Regenr.ia, em Nome do Imperador, o Senhor D. 
Pedro II, Tem Sanccionado, e M<wda que se execute a 
Hesolu\~t~n ~f:•2ninte da Assembléa Geral, 

Alex:J:l,i:'t' \!!Li 'L Car;alho e Oliveira, nascido em 
Portug:1 i ct~~ i , bLJí i i r o~, e com domicilio no Imperio, 
'JUe foi t:íu ,t; pi rni(:.io da praça de Damão, está 

PARTE i, --'· 
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no gozo dos direi tos de cid~ulão hrazilciro~ c como tal 
com direito ao posto, (1ue lho competir no Exercito. 

Manoel José do Souza França, elo Con:-olh o do mesmo 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Nrgo
cios da Justiça, encarregado interinamente elos tlo IÍn
perio, o tenha assim cntcncliclo, c faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte oito de Junho de mil oito
ccn tos trinta e um, decimo da Inclependencia e do I m~ 
prrio. 

FRANcisco DE LuiA Jt SILVA. 

JosÉ DA CosTA C.\.n.YAtno. 
JoÃo BRAULIO l\Io~lZ. 

Manoel José rle Souza Frauçrt. 

LEI- DE 17 DE JULHO DE 1831. 

Extingue o Corpo da Guarda militar da Policia do Rio de Ja
neiro. 

A Regencia, em Nome do Imperador, o Senhor D. 
Pedro 11, Faz saber a todos os subcli tos do Im perio, que 
a Assembléa Geral Legisla ti v a Decretou, e Ella Sanccio
nou a Lei scguin te: 

Art. i. o Fica cxtincto desde já o Corpo da Guarda 
militar d1 Policia do Rio de Janeiro. 

Art. 2. o O.s officiacs do referido corpo ficam considc
rauos como avulsos, cmquanto não forem empregados. 

Art. 3. o O Governo fica autorizado para pagar passa
gem aos officiaes inferiores, e soldados que se quizerem 
retirar para as suas Províncias, assim como a continuar 
a dar-lhos as etapas, cmquanto julgar conveniente. 

Art. 4. o Ficam revogadas as Leis em contrario. 
1\landa por t:mto a todas ás Autoridades a quem o co

nhecimento desta Lei pertencer, que a cumpram c 
guanlcm, o façam cumprir e guaruar tão inteiramente 
como nella se contém. O Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Guerra, a faça imprimir, publicar, 
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e correr. Palacio do H. i o do Janeiro em dezasete ele 
Julho de mil oitocentos trinta e um_, clecimo da Indepen
tlencia c do Im per i o. 

Fit.\NCisco DE Lnu E SILVA • 

.Josr:: DA CosTA CARVALHO. 

Jo:\o BRAULIO MoNiz. 

Jlfa.noel da Fonseca Limct e Silva. 1 

Carta de Lei, pela qual a Regencia em Nome do Im
perador, Sanccionon o Decreto da Assernbléa Geral Legis
latim, e.rtinguinllo o Corpo da Guarda militar da Policia 
do Rio de Janeiro. 

Para a H.egencia, em Nome do Imperador, ver. 

José Ignacio da Silva, a fez. 

Registrada nesta Secretaria de E~tado dos Negocias 
da Guerra a fl. 16 tlo Li v. l. o das Cartas de Lei. Rio 
do Janeiro em 18 de Julho de !831.-Luiz José de Brito. 

Diogo Antonio Feijó. 

Sell:1da na Secretaria de Esta c lo dos N egocios da Jus
tiça em 19 do Julho de 1831.- João Carneiro de Campos. 

Nesta Secretaria (lo Estaclo dos Negocios da Guerra 
foi publicada a presente Lei aos 21 de Julho de !83:1..
José Ignacio da Sill)a. 

'IZillae• .... 

DECRETO- DE 17 DE JULHO DE 1831. 

Autoriza o Governo para nomear um commandante geral das 
guardas municipacs do Rio de Janeiro c manda aclmittir nas 
mesmas guardas os filhos famílias de pessoas quo tenham as 
qualidades para eleitor. 

A Rcgcncia, em Nome llo Imperador, o Senhor D. 
Pedro Il, Tem Sanccionado, c :Man1la que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1. o O Governo fica autorizado para nomear um 
Commambnte Geral das guardas municipaes desta ci
d?dc, cujo e.xetcicio dnrc até que cessem as presentes 
Circumstanctas. 

'7 
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Art. 2. 0 Serão tambcm admittiflns ao scrvico das 
sobreditas guardas os cidadãos filhos famílias de pessoas, 
que tenham as qualidades necessarias para ser eleitor, 
com tan.lo que tenham mais de dczaseis annos de ida(le, 
e que seJam reputados idoneos pelos respectivos Juizes 
de Paz. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro c Se:~retario de Estado 
dos Negocios da Justiça, o tenha a:;sim entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezascte de 
Julho de mil oitocenf.os trinta c um, dccimo da Indc
pcndencia e do Imperio. 

FRANCBCO DE LIMA E SILVA. 

JosT~ DA CosTA CARVALHO. 
Jo.~o BR.\ULIO 1\'IoNiz. 

Diogo Antonio Feijú. 

-ol&iaDiiiiiiil: 

DECllETO- DE 1 o DE JULHO DE !8.31. 

:Manda abonar ás p1 aças de prct do Corpo de Artilharia de ma
rinha as etapas estabelecidas para o Exc1·cito. 

A "Regencia, em N orne do Im pcrador~ o Senhor D. 
Pedro 11, Tem Sanccionaclo, c Manda que se execute a 
seguinte Hesolução da Assembl('a Geral. 

As praças de pret do Corro da Artilharia de Marinha 
vencerão d'ora em diante élS etapas, estabelecidas para 
o Exercito pela C1rta de Lei de vinte quatro de Setembro 
de mil oitocentos vinte e oito; cessando porém este 
vencimento, quando cmbn rcarlas, por serem então con
templadas com a ração de btrdo. 

José Manoel de Almeida, do Conselho de Sua Ma
g-esdade Imprrial, l\Iinistro e Secretario de Estado dos 
Ne,2;orios da Marinha, o tenha assim entendido, e faça 
expedir os despacho-. ncccssarios. Palacio do Rio de 
Janeiro em dezanove de Julho de mil oitocentos trinta 
c um, decimo da Independcncia e do lmperio. 

FRAl\'ClSCO DE LIMA E SILYA. 

JosÉ DA COSTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO l\'IoNIZ. 

José Jfanoel de Almeida, 
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LEI- DE 26 DE JULHO DE 1.831. 

:Extiuguc as ProvcJ.oria' de Segurqs das Provincias do Imperio. 

A BeQ'eneia, em Nome do Imperador, o Senhor p. 
Peuro Il, Faz saher a todos os subditos do Impeno, 
que a Asscmbléa Geral Decre ton, c ella Sanccionou a 
Lei seguinte: 

Art. 1. o Ficam extinctas as Provedorias dos Seguros 
das Províncias do Imperio. 

Art. 2. o O contracto de Seguros fica livre de todo e 
qualquer imposto. 

Art. 3. o Emquanto não se estabelecer o Juizo por 
Jur·ados, as questões resultantes dos contractos de Se
guros, sobre as quacs as partes não se conciliarem pe
rante os Juizes de Paz, serão decididas por arbitras 
nomeados pelas me~mas pal'les, fazendo-se a nomeação 
pcran te qua I quer Juiz de Foro commum. 

Art. 4. o Das sentenças arbi traes poder-se-ha appellar 
para as Relações dos respectivos districtos, quando a 
isto não obstar a expressa convenção das partes. 

Art. 5. 0 A's Justiças ordinarias, e de Paz compete a 
execução das sentenças a rbi traes nos termos da Lei. 

Art. 6. o Os actuaes Escrivães das Provedorias dos 
Seguros, que por esta Lei se extinguem, ficam sendo 
priva ti vos para fazer as escripturas deste con tracto 
por meio das a polices, de que actualmcn te se usa. E nas 
cidades, onde não houver Escrivão privativo, se pre
ciso fôr, promover-se-ha o oficio de Escrivão dos Se
guros em pessoa idonêa, tendo-se consideração áquelles 
a quem o art. 6. o tia Lei de 6 de Novembro de !830 
manda attender. 

Art. 7. o Para pagamento de cada uma das apolices, 
ou escripturas do contracto, que devem ficar registra
das no respectivo Livro de Notas, que poderá ser igual
mente impresso, c que será rubricado por qualquer Juiz 
Tcni torial, se rcgu la r á o mesmo Esc ri vão pelo Regi
mento dado aos Tabell iães para as terras de heiramar. 

Ar L 8. o F i c a m revogadas todas as Leis, AI v a r ás, De
cretos, c mais disposições em contrario. 

l\Ianda por tanto á todas as Autoridades, a rruem o CO• 
nhecimento e exccu1;ão da referida Lei pertencer, que a 
c11mpram., e facam cumprir, e guardar tão inteiramente 
como nella se~ contóm. O St~cretal'io de Estado dos 
Negocios da Ju:;tiça, a LH,;a imprimir, publicar, e correr. 

N •'''):' 
i.,-.~ 
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Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos v in to c seis dias 
do mez de Julho de mil oitocentos trinta c um clccimo 
da lndependcncia c do Imperio. ' -

Fn_\.XCisco DE Lll\L\. E SIL v<L 

Jos1~ DA CosT"\. CAHYALuo. 
JoÃo BnAULIO 1\loNiz. 

Diogo Antonio Feijó. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Nlagestade Imperial 
Manda executar o Deaeto da Assembléa Geral, que Houve 
por bem Sanccionar, danrlo por extinctas as Provedorias 
dos Seguros das Províncias do Irnperio, tudo na fórma 
acima declarada. 

Para Vossa Mages ta de Imperial, ver. 

Antonio Alvares de Miranda Varejão, a fez. 

Diogo. Antonio Feijó. 

Publicada nesta Secretaria de Estado dos Negocios da 
Justica em 30 ele Julho ele 1831.- João Carneiro de 
Campos. 

Registrada nesta Secretaria de Estado dos N cgocios 
da Justica a fl. 80 do Livro 1. o ele Leis. Rio de Ja
neiro eni 30 de Julho ele !831.- João Caetano de 
Almeida França. ·· 

DECRETO- DE 30 DE JULHO DE 183i. 

Autoriza o Governo para conceder a Tlwmaz Hayllen a quantia 
necessaria para transportar-se para a Grã-Bretanha, conser
vando-se a sua mulher a pensão do montepio. 

A Regencia, em Nome do Imperador, o Senhor D. 
Pedro 11, Tem Sanccionado, c Manda, que se execute a 
seguinte Resolução da Assembl(Ja Geral; 

Artirro unico. O Governo fica autorizado para con
ceder a" Thomaz Hayden, natural do Reino de Irlanda; 
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c que foi demittido Llo posto Llc C:1pitão Tenente da Ar
mada Nacional, em Yirtucli' da Lei da fixação das forças 
llc mar para o corrente anno ílnanccir?, a quantia ~1ecesM 
Sll'ia para seu transporte~ üeslc ~mpeno par;~ o Remo da 
Gr~i-Bn~t;mlla; conwrvando-so tg·ualmcntc a mulher elo 
mesmo Thumaz lllyucn a pensão üo montepio, con
formo o artigo (lecimo CJUarto do Plano lla creação elo 
monte pio lla Armada_, a ppt·ov<ulo pela Resolução de 
vinte trcs de Setnmbro de mil setecentos noventa c 
cinco. 

José Manoel dt~ Almeilla., do Conselho de Sna MagcsM 
taclo Imperial, Miaistro e Sc\eretario de Estado dos 
Negocio:-; da l\l:lrinlla, o lcnln assim nntendido, o faça 
L\[H:rlir os llt'spacho:-; ncces.;;arios. Palario elo Hio de 
.Jateiro em trinta de .Jtllllo de mil oitol~ontos trinta ~ 
um, decimo da lndcpenuencia e do Imperio. 

FHANCISCO DE Lil\L\ E SILV"\. 

Juq~ IH CuSTA CARY_\Lllo. 

Jo1o BtL\ULIO l\IoNIZ • 

.Tosr! .Manoel de Almeida. 

DECIJ.ETO- DE 2 DE AGOSTO DE !8~H. 

_\ut,Jrlza a Camara ..\Iuui~:ipal tlu M::~raall~1o a wandar construir 
um tell!Ciro p:tra a venda dn poixe. 

A Rrgencia, em Nome L1o Imperador~ o Senhor D. 
Pedro li, H 1 por b<~m Sanecionar, o .l\bmlat· que se rxe· 
cu~e a seguinte lloiioluçrl:o da Asscmhléa Geral Lrgis
lativa, tomada sobre outra do Conselho Geral ela Pro
víncia do Maranhão: 

Art. 1. o A Camara municipal tlcsta ciuade levantará 
em u.ma elas praias, já por ella designadas p.1ra a venda 
do peixe, um telheiro onde o pescado esteja coberto 
dos ardores. solares, c ondn possam at1uelles que quize
rcm, negot~lal· em grosso, c a retalho neste o-encro 
não ficand~ ÜC.jl_lancira alguma os 11cscallores ob~igaclo~ 
a vender so alh o 11rolluc to do sou trabalho nem pro-
hiLida a vendagem pelas ruas. ' · 
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Art. 2. o A mesma Cu11ara fica autorizada r~ara fazer 
as despezas com a construcção do telheiro ficando a 
seu cargo a boa Administração deste mercado, podendo 
estabelecer uma mod ica pensão para resarcir as eles· 
j)ezas, que houver feito com o dito . 

. J~sé L in~ Coutinl.JO, do Conselho do mesmo Imperador, 
1\Imtstro e S~cretano de. Estado elos Negocios do Imperio, 
o. tenha as~nn cntemhdo e faça executa r. Palacio do 
Rt.o de Janeiro em dous de Agosto de mil oitocentos o 
trmta c um, decimo d:.t lndcpendencia e elo Irnperio. 

FRANCISCO DE LDIA E StLYA. 

Jos1~ DA CoSTA CARVALHO. 

Jo.\o BI:L\ULIO MoNIZ. 

,Tos1J Linu Continha, 

t ~···CIL -

DECRETO- DE 2 DE AGOSTO DE !831. 

Estabelece uma aula de commcrcio na ridade do Maranhão. 

A HeQ"encia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, H1 por bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Get·al Le· 
gislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Província do 1\hranhão: 

Art. L o Será restabelecicla nesta Cidade a aula de 
commercio que a poucos annos deixou de existir, sendo 
os respectivos estudos regulados pelos estatutos exis· 
tentes a este respeito. 

Art. 2. o O Lente da mencionada cadeira terá o 
ordenado de seiscentos c quarenta mil rt~is; c será 
provida esta, como outras semelhantes aulas do Im· 
perio. 

Art. 3. o No caso de vacaneia da dita cadeira, o Pre· 
sidente da Província a proverá interinamente na con· 
iormidaclc da Lei do quinze de Outubro de mil oito
centos vinte c sete. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario ele Estado dos Negocias 
!lo lmperio, o tenha a:;;;Ln entendido~ c fa~a executar. 
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Palacio do llio de JJneieo em clous de Agosto de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da Indcpendencia e 
do Imperio. 

Fn.A~cisco DE Lll\l.\ E SILVA. 

JosÉ D.\ CosTA CARVALHo. 

JoÃo BnAULIO MoNIZ. 

JosJ Lino Coutinho. 

DECRETO-DE 9 DE :\GOSTO DE :l83i. 

.Autoriza o Governo a conceder um anuo de soldo aos Otficíaes 
estrangeiros demittido:> pela Lei de 2~ de Novembro de :l830. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe .. 
dro 11, Sancciona, e Manda que se execute a seguinte 
Resolução ua Assembléa Geral Legislativa: 

O Governo fira autorizado a conceder um anno de 
soldo das respectivas patentes a cada um dos Olliciaes 
estrangeiros, que sem condições C8pecialmente esti
puladas, foram mandados vir para o serviço do Brazil, 
c que foram demi ttidos em virtude ela Lei de 2~ ele 
NovemLro de 1830. · 

Manoel da Fonseca Lima e Silva, do Conselho de Sua 
1\L1gestade Imperial~ Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Guerra, o tenha assim entendido, e o faça 
executat· com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em nove de Agosto de mil oitocentos trinta 
o um, decimo da Indepomlencia c do Impcrio. 

• 

HRTE I. G. 

FnANctsco nE Lnu E SIJX.\. 

JosÉ DA CosT.\ C.\ R VALHO. 

JoÃO BRAULIO 1\loNIZ. 

;lfmwel da Fonseca Lima e Silva • 
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DECRETO- DE ü DE AGOSTO DE 1831. 

l\Ianda pagar aos Officiaes estrangeiros demittidos do scrviro elo 
Exercito os soldos que lhes competem pelo tempo que faÚa v a 
para preeneher o prazo dos respectivos engajamentos. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro li, Sancciona, c Manda que se executo a seguinte 
Resolução da Assembléa Geral Legisla Li r a: 

Artigo unico. O Governo flc3 autorizado a mandat' 
pagar a Pcclro Nicoláo J<'acgrcstcn, Capitão quo foi da 
primeira companhia do BJlalhão do C3çadores n. o 28 
da Primeira Linha elo Exercito, os soldos que lhe com
petem pelo tempo quo lhe falta v a p:ua preencher o prazo 
de cinco annos de seu total eng<1jamento na confor
midade da Lei de 24: de Novembro de 1830 ; praticando-se 
o mesmo com os outt'os Officiacs estrangeiro~, que 
estiverem em identicas circumstancias. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva, do Conselho de Sua 
Magestacle Imperial_, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negocias da Guerra, o tenha assim entendido, c o 
faça executar com os despachos necessarios. Palacío do 
Rio de Janeiro em nove de Agosto de mil oitocentos 
trinta e um, clecimo da Indepcndoncia e elo Imperio. 

FRANCisco DE LniA E SILvA. 
Jos1E DA CosTA C,urvALIIO. 
JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

-···-
DECRETO - DE 1 i DE AGOSTO DE 1831. 

Declara que os filhos illegitimos de qualquer cspccic podem ser 
instituídos por seus pais herdeiros em testamento, não havendo 
herdeiros necessarios. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro II, Tem Sanccionaclo, e Manda que se execute a Re
solução seguinte da As5cmbléa Geral: 

Artigo unico. Nem a Ordenação do Liv. IV, Tit. 93, 
nem outra alguma Legislação em vigor, prohibe que os 
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filhos illegitimos de qualquer especie, sejam insti
tuídos herdeiros por seus pais em testamento, não tendo 
estes herdeiros necessarios. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido, e 
faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em onze de 
Agosto de mil oitocentos trinta e um, decimo da lnde
pcndencia e do Imperio .. 

FRANCISG0 DE Luu E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
Jolo llRAULIO l\IONIZ. 

Diogo Antoni~ Feijó . 

. ···-

DECRETO - DE i l DE AGOSTO DE 1.831. 

Erige em Parochia a Igreja de S. João Baptista do districto do 
Rio Vermelho na Provincia de Santa Catharina. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Tem Sanccionado, 
e Manda que se execute a Hesolução seguinte da Assem
bléa Geral, sobre Proposta do Conselho Geral da Pro
víncia de Santa Catharina: 

Art. L o O districto do Rio Vermelho, cujo terri
torio é comprehendido entre a ponta do sobredito Rio, 
e a Praia Brava, fica desmembrado da Freguezia de 
Nossa Senhora da Conceição da Lagóa, no termo da 
Cidade do Desterro, em a Província de Santa Catharina, 
para formar uma nova Freguezia. 

Art. 2. o A Igreja de S. João Baptista erecta naquelle 
districto~. fica sertdo Parochial, e o Parocho perceberá 
os vencimentos que competirem ás mais Igrejas colladas 
do BrnU. 

Ar!. 1. o F ).i :ú ;pm vigor quaesqucr disposições em 

Di·,·· o Ar· :;:;n w Ft~ijó, Ministro e Secretario de Estado 
do:' J Justiça, o tenha assim entendido, e 
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faça execu.lar. Palacio do Rio de Janeiro em onze de 
Agosto ~e mil oitocentos trinta e um~ decimo da Indc· 
pendencta c do Imperio. 

FnANClSC() DE LniA E SILvA. 
Jos~ DA CosTA CARVALHO. 

JoXo Bn.\UJ,IO MoNiz, 

Diogo Antonio F'cijó, 

••••• 

DECRETO- m: ll DE AGOSTO DE 1831. 

:Erige em parochia a capella Filial da povoação da Barra da Villa 
de S. Matheus na Província do Espírito Santo. 

A Regencia~ em Nome do Imperador, Tem S:mccio
nado~ e Manda que se execute a Resolução seguinte da 
Assembléa Geral, sobre Proposta do Conselho Geral da 
Província do Espírito Santo: 

Artigo unico. Que a actual Capella Filial da po· 
voação da Barra da Villa ele S. Matheus, que já tem pia 
haptismal, e cemiterio seja erecta em Parochia, abran· 
gendo a mesma povoação, c todos os povos estabelecidos 
nas margens de Leste, dos Rios Preto, e Santa Anna, 
dividindo-se com a freguezia da dita Villa ao Oeste 
pelos referidos Rios; ao Sul com a de Nossa Senhora 
da Conceição de Linhares pela barra Secca, e ao No r te 
com a de S. José ele Porto Alegre de Mu~uri pelas 
I ta unas. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Justiç::~, o tenha assim entendido e faça 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em onze de Agosto 
de mil oitocentos trinta e um, decimo da lndependencia 
e do Imperio. 

FRANCISCO DE LDL\ E SILYA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JOÃO RRAULIO l\10:'\17.. 

Diogo Antonio Feijri. 



bECRETcQ:- DE 12 DE AGOSTO DE 1831. 

beclara em vigor a Resolução de 9 de Agosto de 1827 sobre as 
eleições ordenadas pelos arts. 29 eU da Constituição. 

A Regencia, em Nome do Impera.dor o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, ~ .Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa: ~L.~ 

Artigo uni co. A Resolução de 9 Qe .. Agosto de 1827 
está em seu inteiro vigor. }; 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, o. tenha assim entendido, e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em doze de Agosto de 
mil oitocentos trinta e um,. decimo dalndependencia e 
do lmperio.. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

los~ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNiz. 

José Lino Coutinho. 

-...-

.DECRETO- DE '{2 Dll AGOSTO D~ 1831. 

Declara o dia 2 de Julho de festividade nacional na Provinéia da 
Bahia. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor n. 
Pedro H, Ha por bem Sanccionar e Mandar que se 
execute a segumte Resolução da Assembléa Geral Le· 
gislaliva : 

Arligo unico. O dia 2 de Julho será de festividade 
nacional na Provi ncia da Bahia ; cessando o despacho 
dos Tribunaes, e fazendo-se todas as outras demons
trações publicas de regosijo, que se praticam em dias de 
taes festividades. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Mini:-tro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio~ o tenha assim entendido, e faça executar. 
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Palacio do Rio de Janeiro em doze de Agos lo de 
mil oitocentos trinta e um, c1ecimo ela Indcpcndcncia c 
do Impcrio. 

FR"\NClSCO DE LBIA E SILVA. 
Jos•~ D.\ CosTA CAnVALno. 
JoÃo BRAULIO MONiz. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 12 DE AGOSTO DE 183!. 

Declara que os membros dos Conselhos da::> Províncias e os das 
Camaras Municipaes não o podem ser dos Conselhos geraes. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Manclar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa: 

Artigo uni co. Os membros elos Conselhos de Governo 
das Províncias, assim como os das Camaras Municipaes, 
não o poderão ser dos Conselhos geraes, tendo porém a 
opção. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do 
Imperio, o tenha assim entendido, e f:1ça executar. 
Palacio do Rio ele Janeiro em doze ele Agosto ele 
mil oitocentos trinta e um, docimo da Independencia e 
do Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 
Jos~ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULio l\1oNiz. 

José Lino Coutinho . 

..... 
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Manda que na Pr·ovincia de Minas Geraes haja dous Enge
nheiros encarregados de levantar plantas de todas as estradas 
e rios navegaveis. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla
tiva, tomada sobre outra do Conselho Geral da Província 
de Minas Geraes: 

Artigo unico. Na Província de Minas Geraes haverão· 
dous Officiaes de Engenharia, encarregados de levan
tarem plantas de todas as estradas e rios navegaveis; e 
de facilitarem os meios de seus melhoramentos ; os 
quaes serão propostos pelo Presidente em Conselho, 
sendo pelo mesmo Presidente em Conselho despedidos 
do serviço da Província, logo que se verificar que não 
têm a necéssaria aptidão para as commissões, que se 
lhes incumbirem. , 

José Lino Coutinho, do Conselho ào mesmo Imperador, 
Ministro e Secretario de Estado dos N egocios do Imperio, 
o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em doze de ~Agosto de mil oitocentos 
trinta e um, clecimo da lndepenclencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRA uuo MoN IZ. 

José Lino Coutinho . 

. ... -
LEI- DE 12 DE AGOSTO DE 1831. 

Marca as funcções do cargo de Tutor do Imperador Menor o 
Senhor D. Pedro II, e de Suas Augustas Irmãs. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Faz saber a todos os subditos elo Imperio, que 
a Assembléa Geral Decretou, e ella Sanccionou a Lei se
guinte: 

Art, ~ .. o O Tutor nomeado pela Assernbléa Geral ao 
lmperadu'·Ji·:·nnr •; Stcnhor I>. Pedro 11, tambem o é de 
Suas n~nJStéL, rm:ts. 



. ~<\rt. 2. o Este Tutot· não t.erá parte em acLo algum pü"" 
htrco em norne de seus Puplllos. 

Art. :1. 0 Dará conta de sua administração no principio 
de cada Sessão Legisla L i v a ú Assembló3 Geral, a qual o 
poderá remover, quando jnlgat· cnnveuicnte. 

Art. 4. o N omcará os l\Ies tees c Mordomo, ele que trata 
a Constituição~ <1rls. UO, c 1 H, e podl'rá ignalmen te 
nomt~ar, e despedir os crcados de galão, c mais emprega
rios da Casa Imperial até á classe de .Moços ela Camara 
exclusivo. 

Art. õ. o Prestará juramento de hem servir, o qual 
lhe será deferido publicamente pelo Presidente do Se
nado; e regee-se-lu em tudo o mais que nesta Lei não 
fôt disposto, pelas disposições geraes ele direito. 

Ar L. 6. o Terá o ordenado, e tratamento igual ao que 
têm os Ministros c Secret.arios de Estado. 

Art. 7.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
1\lanlla por t:m to a tocbs as A n toridades, a quem o co

nheci mcn to e e'Xecução ela referida Lei pertencer·~ que a 
cumpram, e façam cumprir~ c guardar tão inteiramen
te como nella se contém. O Secretario ele Estado dos 
Negocias do Imperio a faça imprimir, publicai', e correr. 
Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos doze dias do mcz 
de Agosto de mil oi toccn tos lrin ta e um, decimo ela In
drpcnclencia c do I m per i o. 

fiL\:.\Gl:'CO IJE LBIA E SIL\"A. 

JosÉ D.\ CosT.\ C.\l\.YALHo. 

JoXo BR.\ULIO lVIoNlZ. 

José Lino Coutinho. 

Carta de Le-i, pela qual Vossa Jiagestade Irn1Jedal 
JJfanda e:crcuta·r o Decreto da Assembléct Geral Legi.~la· 
tiva. que Houve por bem Sanccionar, na qual se marcam as 
(11ncções do cargo de Tutor do Imperador Menor o Senhor 
D. Pedro II, e de Suas Augustas Irmãs, como acima se 
declara. 

Para Vossa Magestade Imperial vêr. 

Bento Ftancisco dct Costa Aguiar de Andrada, a fez. 

Registrada nrsta Secretaria ~le Estado d?s Negoci.os 
do Imperio no Li v. õ. o ele registro de Lets, A I varas, 
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c Cartas, a folhas 1ô3. Rio de .Janeiro em 23 de Agosto 
de 1831.-Romão José Pedrozo. 

Diogo Antonio Feijó. 

Sellada na Secretaria de Estado dos Negocias da Jus
tiça em 23 de Agosto de :183:1.- João Carneiro de Campos. 

Foi publicada a presente Lei nesta Secretaria de 
Estado dos Negocias do Imperio aos 2~ dias do mez de 
Agosto de 1831.- Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, 

-···· 
LEI -DE 18 DE AGOSTO DE i83{ • 

Crêa as Guardas Nacionac$ e extingue os corpos de milicías , 
guardas municipaes e ordenanças. 

A Regencia~ em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro 11, Faz ~aber á todos os Suhditos do Imperio, que a 
Assembléa Geral Decretou, e Ella Sanccionou a Lei se
guinte. 

TITULO I. 

Disposições Geraes. 

Art. 1. o As Guardas Nacionaes são creadas para de
fender a Constituição_, a Ll herdade, lndependencia, e 
Integriclade do Imperio; para manter a obediencia ás 
Leis, conservar, ou restabelecer a oràem, e a tranquil
lidade publica; c auxiliar o Exercito de Linha na defesa 
das fronteira~ .. e costas. 

Toda a deliberação tomada pAlas Guardas Nacionaes 
ácerca dos negocias publicos é um attentado contra a 
Liberdade, e um delicto conlra a Constituição. 

Art. 2. o O serviço das Guardas Nacionaes consistirá : 
i. o Em serviço ordinario dentro do Municipio. 
2. o Em serviço de destacamentos fóra do Munici pio. 
3. o Em serviço de Corpos, ou Companhias destacadas 

para auxiliar~ Exercito de Linha. 
PARTE I. i 
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Art. 3. 0 As Guai'das N acwnaes serão organizadas em 
todo o Imperio por Municipios. 

Nos Municípios pGrem, em que o numero de Guardas 
Nacionaes alistadcs hiT0 clu;garem a formar uma Com
panhia, ou Batalhão., o Governo e o.s Presidentes, em 
Conselho; poderao m?nâar reuair os Guardas Nacionaes 
delle aos de outro, 0 11 outros 1\lnnicipios para com elles 
formarem Compa~dli:::, ou Batalhão. 

Art. 4. o A orK-;{iJ.izacão dc.f; Guardas Nacionaes será 
permanente; ce.lretn' lo c G:J\'erno, qu::mdo julgar con:
ve_nien te, as podt:r:\ SL.:i_;:(md~.:r ou à i s;~ol ver, em de ter
nu nados lugares. 

Em qualquer c:Js düus cJ--;os ellas serão chamadas ao 
serviço, ou reorgnnizadas passado um anno do dia, em 
que se tiver veriücado a suspensão, ou dissolução, se 
por Lei não fOr esle IH'dZO prolongado. 

Art. o. o Soas Guardas :N~cionaes tomarem delibera
ções sobre os negocias pnb!icos_, ou reE"istirem ás requi
sições legaes das A\Itoricbdes municipaes. administra
tivas, ou judiciarias, o Prcsiuente d:1 Província, em Con
selho, as poderã suspender em determinados lugares. 

Esta suspensão dura r ;i um anno 1 se antes não fór re
vogada pelo Governo, vu mandatb prolongar por Lei. 

Art. 6. o As Guardas Nacionaes estarão subordinadas 
aos Juizes de Paz, aos Juizes Criminaes, aos Presidentes 
das Províncias, e ao .Ministro da Justiça. 

Quando ellas se reunirem no todo, ou em parte, nos 
lugares em que não rcs~dir o Ministro da Justiça, ou 
Presidente da Provinch , serão sEbordinadas ao Juiz 
Criminal mais antigo do lügar, e nãv o havendo ao Juiz 
de Paz mais velho em idade. Exceptua-se o caso em que 
forem mandadas pela Autoridade Civil competente 
e:x:ercer serviço activo :mi!itar sob a autoridade militar, 
caso em que lhe serão SEbordinadas. 

Art. 7. o Os Guardas Nacionaes não poderão tomar as 
armas, nem formar-se m:.1 corpo sem ordem dos seus 
Chefes; e estes não poderão dar essa ordem, sem requi
sição da autoridade civil, que será lida á frente dos 
mesmos Guardas. 

Art. 8. Nenhum Commandante, ou Official, poderá 
distribuir cartuxamc pelos Guardas Nacionaes, salvo o 
ca~o de requisição competente; aliás, será responsavel 
pelos resultados. 

Art. 9. o Todos os Guardas Nacionaes ficam isentos do 
recrutamento para o Exercito de Linha c Armada, salva 
a excepção declarada no Ti tG.lo 5. o C:.pi tu lo 2. o, art. 120, 
§ 2. o, e os filhos famílias, de que trata o_art. 1.0 §§ 2. os 
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TITULO II. 

CAPITULO I. 

Da obr·igar;ão do serviço. 

Art. 10. Serão alistados para o serviço das Guardas 
Nacionaes nas Cidades do Rio tle Janeiro, Bahia, Recife, 
Maranhão, e seus respectivos termos : 

i. o Todos os citladãos brazilciros, que podem ser 
Eleitores, com t:mto que teB.ham í11enos de 60 annos de 
idade, e mais de 2f. 

2. o Os ciLladãos filhos fami lias Lle pessoas, que têm a 
renda necessaria para serem Eleitores, com tanto que 
tenham 21 annos de idade para cima. 

Em toLlos os outros Municípios do Imperio serão 
a listados : 

1. o Os cidadãos que têm voto nas eleições primarias, 
uma vez que tenham 21 annos de idade até 60. 

2. 0 Os cidadãos filhos famílias de pessoas, que têm a 
renda nece3saria para poderem votar nas eleições pri
marias, com tanto que tenham de 21. annos de idade 
para cima. 

O serviço das Guardas Nacionaes é obrigatorio, e pes
soal, salvas as excepções adiante declaradas. 

Art. 11. O serviço elas Guardas Nacionaes é incompa
tivcl rom as funccões das autoridatles administrativas e 
judiciarias, que têm d ircito ele requisita r a força publica. 

Art. 12. Não serão alistados para o serviço das Guardas 
Nacionaes : 

i. o 03 Militares do Exercito e Armada, que estiverem 
em serviço a c ti v o. 

2. o Os Clerigos de ordens sacras, que não se quizerem 
voluntariamente alistar. 

3. o Os Carcereiros, o mais encarregados da guarda 
das prisões, c os Officiaes de Justiça e Policia. 

CAPITULO 11. 

Do alistanzcnto. 

Art. 1.3. Os cidadãos atlmittidos ao serviço das Guardas 
Nacionaes serão alistados em Livros de Matricula, sub
ministrados pela Camara á cada uma das Parochias: e 
Curatos do se~ Municipi0, 

Art. 14. Para se faze! k ~l!1stlrtli'.r;t!1 c Juiz de Paz 
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da Freguezia, ou Capella Curad:-~, formará um Conselho 
de qualificação, campos to de seis Eleitores do seu Distric lo 
mais votados, aos quaes presididos pelo Juiz de Paz, 
fica competindo verilicar· a idoneidade dos cidadãos, que 
devem ter praça nas Guardas Nacionaes, e fazer o seu 
alistamento. 

Nas freguezias e capellas curadas, onde não houver 
o numero de seis Eleitores, o Juiz ele Paz poderá com
pletar este numero com outros cidadãos que tenham a 
necessaria idoneidade. 

Art. HL O Conselho de qualificnção procederá im·· 
mediatamente a fazer o alistamentó no livro da ma
tricula geral. 

Art. 16. No mez de Janeiro de cada anuo, o Conselho 
de qualificação procederá a fazer no I i vro ela matricula 
geral o alistamento dos cidadãos, que tiverem com
pletado a idade, e adquirido as qualidndes necessarias 
para ser Guarda Nacional; e bem assim dos que nova
mente tiverem adquirido domicilio na parochia ou 
cura to, e riscará da matricula os cidadãos que ti verem 
completado os 60 annos de icladr~ os que ti verem mu
dado de domicilio, os fallecidos, e Lorlos os que por 
algum outro motivo não deram mais pertencer ás 
Guardas Nacionaes. 

Art. 17. No curso do anno o Juiz de Paz fará notar 
na margem do livro ela matricula gcr,1l as alterações 
provenientes de morU>, mudan(·a ele domicilio, e de 
quaesquer outras razões, pelas qllae.;; os cidadãos não 
devam pertencer á Guarda Nacional, c o Conselho no 
tempo acima declarado decidirá se tem, ou não 1 uga1· 
a baixa á vista do5 documentos, (lU r<,zõcs. 

O livro da matricula geral será guardado no cartorio 
do Esc ri vão de Paz, e seu eon leúdo será communicado 
à qualquer cidadão, que o requeira ao Juiz. 

TITllLO UI. 

CAPITULO I. 

Da classificação em lista ele servirn nr·rlina;·io: c de 
1'CSC?'Va. 

Art. 18. Finda a matricula gora1, o Conselho de quc_
lificação procederá á formação da lista de serviço ordi
nario, e da lista de rescrYa. 
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A lista de serviço onlinario, comprehenderá todos os 
cidadãos que o Conselho de qualificação julgar que 
podem concorrer para o serviço h~lb,itual. . _ 

A lista de reserva, comprelwndera todos os c1dadaos 
para quem o serviço habitual fór extremamente oneroso, 
e que não devam ser requisitados, senão em circum
stancias extraordinarias. 

Na lista de reserva serão tambem comprehendidos: 
1. o Os empregados publicas. 
2. o Os Ad "ogádos, Meclicos, Cirurgiões, e Boticarios, 

que o requererem. 
~L o Os estudantes dos Cursos Jurídicos, Escolas de 

M1~cl icina, Seminarios Episcopaes, e mais escolas pu~ 
blicas. 

·4. v Os empregados nos trabalhos dos Arsenaes, e 
omci!las nacionacs. 

Ar l. :19. As companhias c secções de companhias 
serão compostas dos cidadãos, que entrarem na lista do 
servico ordinario. 

Os c~idadãos da lista llc reserva serão .. repartidos pelas 
ditas ~ornpanhias, de maneira qne possam ser nellas 
incorporadas quando seja nccessario, á juizo da autQ-:_ 
ridade civil; que houver de requisitar a força. · 

Art. 20. OJ alistamentos e baixas, que se houverem 
de fazer nas list<.1s elo serviço ordinario, e de reserva, 
serão em conformidade com as regras estabelecidas, para 
os alistamentos, e baixas elo livro ela matricula geral. 

Art. 21. O Juiz Criminal do município, tendo rece
l>iclo dos Juizes de Paz das parochias e cura tos uma Jista 
elos Offleiacs, e Officiaes inferiores das Guardas Nacionaes 
do município, que tivcrí3m mais de 2~ annos de idade, 
fonnarú em presença de dous Vereadores do lugar"cedulas 
dos nomes dos lli tos Officiaes, c Officiaes inferiores, e 
postas em urna na casa da Camara, fará tirar á sorte 
doze j arados, os rruacs presididos pelo di to Juiz Criminal 
formarão o Jury ele revista. 

Nos municipios em que não houver ao menos vinte e 
quatro Officiae~, c Officiaes inferiores para ferem postos 
na urna, completar-sc-ha este numero com os Cabos, 
e, não o perfazendo aimla, com Guardas Nacionaes esco
lhidos, d'entrn o:; fJUe tiverem a iclatle competente, 
pelr~ Camara Municipal. 

Art. 22. A este J ury compete conhecer por appel
lação das reclamações que versarem : 

1. o Sobre o alistamento, ou não alistamento, no 
livro de matricula geral. 

2. o Sc>brla comprehensão, ou não comprehensão na 
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lista do ·serviço ordinario. Além destas a ttribuições, e 
das que adiante vão declaradas, competirá tambem a 
este Jury o conhecimento das reclamações dos Guardas 
Nacionaes, sobre quem recahir um serviço indevido. 

Art. 23. O Jury de revista não poderá conhecer de 
negocio algum, sem que estejam presentes pelo menos 
sete membros com o Presidente: os negocias serão deci
didos à pluralidade absoluta de votos, e da sua decisão 
se não admi ttirá recurso algum. 

Art. 2L O Jury de revista serà renovado de anno 
em anno, conferindo-se as ceclulas dos nomes, e tiran
do-se á sorte, como fica di to: as suas funcções são in
compatíveis com as de membros do Conselho de qua-
lificacão. · 

Art. 2vo Nos municípios que forem reunidos á outros, 
na fórma do art. 3. 0

, será o Jury de revista presidido 
por um dos Juizes Criminaes desses municípios, que fór 
designado pelo governo, ou pelo Presidente, em Con
selho ; e a este remetterão os Juizes de Paz a lista, de 
que trata o art. 2lo 

CAPITULO 11 o 

Das substituições, e dispensas de serviço ordinario. 

Art. 26. As substituições são prohibidas; salvo entre 
parentes proximos: á saber: do pai pelo filho, do irmão 
pelo irmão, do tio pelo sobrinho, e reciprocamente; e 
assim tambem entre os affins nos mesmos gráos, qualquer 
que seja a companhia ou bJtalhão, á que pcrtençól.m 
esses parentes, e affins. 

Os Guardas Nacionaes, que não forem parentes nos 
grãos acima di tos, só poderão trocar a sua vez de ser
viço com outros da mesma companhia. 

Art. 27 o Serão dispensados do serviço das Guardas 
Nacionaes, não obstante o alistamento, se o reque
rerem : 

1. o Os Senadores, Deputados, membros dos Conselhos 
Geraes e Presidencias e Conselheiros de Estado. 

2. o Os Magistrados. 
3. o Os cidadãos que tiverem õO annos de idade. 
4. o Os Officiaes de milícias que tiverem 2õ annos de 

serviço; e os reformados do Exercito, e Armada. 
5. o Os empregados nas AdministraçõJs dos Cor

reios. 
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Art. 28. Serão tambem dispensados do serviço os ci
dadãos, que tiverem enfermidades que os inhahilite 
para fazerem o serviço. 

Estas dispensas, e todas qu1esqucr outras temporarias, 
que sejam pedida~, por camn de serviço publico ou par
ticular, serão concedidas pelo Con$elho de qualificação, 
á vista dos documentos, ou razões que provarem a ne
cessiclndc. 

Art. 29. E' tambem permittida a ausencin tempo· 
raria sem preceder licençn, quando a nrgencia do ne
gocio assim o exig,ir, ficando_, porém, o Guarda i'acional 
obrigado a justil1car depois a dita urgencia perante o 
Conselho de qualificação. 

Art. :JO. Ao Jury de revista compete a decisão defi .... 
nitiva solJre todas as dispensas nos casos de appcllação. 

CAPITULO H!. 

Formação das Guardas 1Vacionaes e co1nposição 
elos corpos. 

Art. :H. As Guardas N acionaes de infantaria serão 
formadas dentro do districto de cada município por 
secções de companhia, companhias, batalhões e legiões. 

Art. 32. A repartição em secções de companhias, 
companhias c batalhões elos Guardas Nacionacs alistados 
para o serviço ordinario scrú feita pela respectiva Ca
mara l\lunicipal, á qual os Juizes de Paz remetterão as 
listas do serviço ordinario, c de reserva, logo que o 
Conselho de qualificação cstivet· org:111izado. 

As Camaras fixarão as paradas elas companhias, c ba
talhões, tendo a t tenção a que os ciclad<Ios da mesma 
companhia sejam entre si o mais vizinho possível. 

A repartição que fór feita pela Camara, será posta em 
execução immedia tamen te, dando na Província do Rio 
de Janeiro uma conta circumstanciaua ao Governo de 
tudo quanto houver determinado, e nas outras aos 
respectivos Presidentes. 

O Governo, e os Presidentes examinarão se a presente 
lei foi executada pelas Camaras; emendarão os erros 
que possam haver na execução., e darão as ulteriores pro
videncias, rrue julgarem necessarias. 

Art. 33. ~o caso prcvis to no art. 3. o, tendo dous ou 
mais municípios de concorrer para a formação de com
panhias, ou batalhões, o Governo, e os Presidentes mar-
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carão qual a Camara que l11 de proceder á Ol'ganização, 
e rapartição que por elles tiver sido prescripta. 

Art. 3~. A força ordinaria das companhias de infan
taria, será de 60 a il.~:O praças de serviço ordina rio ; to
davia o município que não contar mais de 50 a 60 
Guardas Nacionaes formará uma companhia, 

A parochia, ou cUJ·ato que tiver o mesmo numero 
tambem poderá formar uma companhia . 

.A.rt. 3~. Por cada companhia das Guardas Nacionacs 
de infantaria das differentes classes haverá: 

Capitão .••••...••...• 

Tenente •........•... 

Alferes •............ 

L o Sargento ........ . 

2. o Sargento ........ . 

ForrieJ ........•..... 

Cabos .............. . 

Tambor, ou Corneta .. 

~niEHO DE HO;'\IENS. 

--
:oo a 80. SOa 1.00. iOO a i~ü. 

l 1 l I . I 

i i ~t-I ---
l i 2 I 

l 1 -~-1 ---- ----
2 2 2 

---- ---- -----
1 i l 

--- ---- -----
6 8 12 

------~--l i 2 

Art. 3G. Cada batalhão constará de quatro compa
nhias ao menos, c de oi to ao mais. 

Art. 37. Em todos os munici pios, em quo os Guardas 
Nacionaes alistados p:1ra o serviço ordinario exceder a 
400, se formará um batalhão. 

A Parochia ou Curalo, que tiver o mesmo numero, 
tambem poderú formar um batalhão. 

Art. 38. Os batalhões formados pelos Guardas N~cio
naes de um mesmo município, poderão ter dna::; com
panhias de c;u;adorc~. 
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Art. 3!). O estado maior ue cada !Jalall!ão será com-
posto de 

1. Tcncn te Coronel Chefe de JJa talhão. 
1 Major. 
i Aj <Hl ante. 
1 Alfer·cs Porta.Bancleira. 
1 Cirurgião Ajudante. 
1 Sargento Ajudante. 
1 SarQ·ento Ouartel-mcstrc. 
1 Tan1bor-m~.Jr ou Corneta -mó r. 

Art. 40. Nos municipios, em que os Gua!'das Nacio
naes não formarem um b:\lalhão; c que o Governo, ou os 
Prcsidrn tcs em Conselho não mandarem rcun ir ú outros 
para o formarem, haverá, no caso de que os Guardas Na
cionacs formem duas, ou t res companhias, um l\Iajot· 
Comm:mdaule tlcllas c nm Sêll·gcHto Ajudante. 

Art. fd. Os municípios que não fornure1n comprmhia 
com ple la, c q w~ nJo f o rc~m r cu n idos a outros, na fú nna 
do art. :Lo, tcrãosceçõesdc companhias . 

.Art. 42. Em cada secção de companhia lla verá: 

~mu.:no TOTAL DE Hül\IENS. 
I 

---------- -.....__--------~- I 

DE H) DE 20 DE :w DE~· 40 I 
I .\TÉ 1~. .\ 20. A :w. A 40. A uO. r,• 

~--- ---- --1---' 
Tenente ...... 

1

•• • •• • ••••••••••• •• 1 i I 
,--------------

Alferes .....•. ,;:.:~~~ __ 1 _____ 1 ______ f 

1. o Sargento. :. · ·.... 1 1 1 ---- ... ___ --- ____ , 
2. o Sargento. f 1 1 1 ;:? 

---- --- --- ____ 1 

Cal.los ........ I 2 3 

Tambores .... : ...... . 1 1 
Jl-,~- I 

Art. 1~. Jlavcrú jgualmentc companhiaí-'. ;.;ri'Ções 
de co~npanhL1s., CSIJUêHltr1e'-'. 011 corpos de cav,lllaria. 

1'.\I~TI·: 1. 8. 
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nos lugares, em que o Governo, ou os Presidentes em 
Conselho, julgarem conveniente a cxistencia desta 
Arma. 

Art. ~4. As companhias de c a vallaria conterão 70 
a fOO praças. 

Em cada companhia ou secção de companhia de ca
vallaria h a verá: 

NUMERO TOTAL DE HO~IENS. 

-----------------. 
ATÉ ])E 17 DE 30 DE ~Ü DE ~0 DE 70 
f7. A ~lO. A 40. A tiO. A 70. A 100.1 

Capitão 

Tenente ..•.. 

Alferes .........•....•.. i 

f 

1 i 1 
-- --- --- --- --- ---

L o Sargento ...•• f 1 1 1 1 
-- --- -- --- --- ---

2. 0 Sargento. i 1 1 1 2 2 

Forriel ....•. = -1- --1 -~--1-i--f-
-- -- -- --- --- ---

Cabos....... 2 3 4 ü 8 1.2 

Tron1betas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . 1 

Art. 4~. Os corpos de cavallaria constarão de 2 até 4 
esquadrões; e os esquadrões conterão duas compa-
nhias. . 

Art. 46. O estado-maior de um corpo de cavallaria 
constará de 

i Tenente Coronel Commandante. 
i Major. 
1 A,iudantc. 
1 Quartel-mestre. 
i Cirurgião-mór. 

E de tantos Alferes Porta-Estandartes, quantos fo
rem os esquadrões de que w compuzer. 
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Os esquadrões, que não entrarem na composição de 
corpos, terão o estado-maior seguinte: 

i Major Commandante. 
i Sargento Ajudante. 
i Sargento Quartel-mestre. 
i Alferes Porta-Estandarte. 
1 Cirurgião Ajudante. 

Art. 47. O Governo podcrã mandar crear nas Provín
cias, em que fór mister, companhias, batalhões, ou 
corpos de artilharia; e em tal caso prescreverá a sua 
formação, e regulará a organização. 

Art. 4:8. Nos municípios, em que os Guardas Nacio
nacs alistados para o serviço ordinario chegarem a mil 
praças, o Governo poderá ordenar que ellas formem 
uma legião; c chegando a duas mil, duas ; e assim por 
diante. 

Art. ML O estado-maior de uma legião será com
posto de 

1. Coronel Chefe de legião. 
1 Major. 
l Quartel-mestre. 
1 Cirurgião-mór. 
l Tambor-mór. 

Art. õO. O Governo poderá Lambem mandar reunir 
em legiões os corpos das Guardas Nacionaes das Provín
cias fronteiras, ainda quo pertençam a diversos muni
cípios. 

CAPITULO IV. 

Nomeação dos postos. 

Art. oi. Em cada Parochia, ou Cura to, os Guardas 
Nacionaes designados para formarem uma companhia, 
ou secção de companhia, se reunirão sem armas, para 
procederem, sob a presidencia do Juiz de Paz, á nomea
ção dos seus Officiaes, Officiaes inferiores, e Gabos. 

Se mais de uma Parochia, ou Curato tiver de for
mar uma companhia, os Guardas Nacionaes se reunirão 
sob a presiclcncia do Juiz de Paz do lugar, que tiver 
sido marcad~ para a parada da companhia. 

Art. 52. A eleição dos Officiacs se fará successi v a .. 
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monte para cada posto, começando-se pelo mais gra
duado, a cscrullnio individual e secreto, c á maioria 
absoluta de Yotos. 

Não. r.eunindo alguem maioria absoluta no primeiro 
escrutano, entrarão em segundo os dous mais votados, 
c nos empates dcciclirú a sorlc . 

. A elei<;ão do 1." Sargento tambem se fará ú maio
na absoluta: os outros Oftlciaes inferiores, e Cabos, 
serão nomcaclos á maioria relativa. O escrutinio será 
aberto pelo Presidente_, e servirão de cscrutinadorcs 
dous Guartlas Nacionaes propostos pelo Presidente, c 
approvaclns por acclamacão. 

Art. n3. Nas Parocllias c Curatos, em que houver 
mais de uma companhia, cada uma clellas será chamada 
sep:1radamente, e por seu turno para proceder ás suas 
eleições. 

Art. n'L A nomeacão de Tenente Coronel Chefe de 
batalhão, do Major, e Ajudante ;ele batalhão, c a do Al
feres Porta-Bandeira. se fará em uma Assembléa com
posta dos Oificiaes, Sargentos, e Forricis das companhias 
do batalhão, e 11residicla pelo Jniz de Paz do lugar, que 
tiver sido ma:'cado para a parada elo batalhão. 

Servirão do escrutinaclore5 nestas nomeacões um 
Official, c um Sargento, propostos pelo Presidente, e 
approvados por acclamação, as nomeações se farão á 
pluralidade absoluta de votos, em escrutínio indi viuual, 
c secreto. 

Art. t.il'J. As rcclamacõcs ácerca da falta de obscr
Y1.ncia das fórmas prcscripL1s para a eleição dos Offi· 
ciae.~, Officiacs lnferiores, e Cabos, serão decididas sem 
recurso pelo Jury de Revista. 

Art. tio. A nomeação dos Coroneis Chefes de legião, 
e a dos 1\bjores de legião, será feita pelo Governo : a 
do Quartel-mestre, c Cirurgião-mór de legião, será feita 
pelo Governo na Côrte, o pelos Presit1cnles orn Conselho 
nas Províncias, sob proposta do Chefe de legião : a no
meação de Sargento Ajndante, Sargento Quartel-mestre, 
c Cirurgião Ajudante de batalhão, scrú feita pelo Chefe 
de batalhão, devendo escolher os dous primeiros de 
entre os Officiaes inferiores elo batalhão: a nomeação dos 
Tambores será feita oclos CommanJanles das compa· 
nhias, a do Tambor-n1ór do batalhão, pelo C!1efe do ba
ta! hão, e a dn de le~·ião pelo Chefe de legião. 

Art. ü7. Os Oificiaes que se não apresentarem far
dados e promptos nas cidades no prazo de quatro mezes, 
e nos mais lugares no de oito decorridos depois da sua 
1~omcação.; serão subst i tu idos por ou tro:s. 
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Art. ti8. Acabada a eleição elo Chefe do lwlallJão, o 
Juiz do Paz que tiver presidido á assembléa, em que 
cllo tem de ser eleito, o farit reconhecer pelo batalhão 
rcunitlo. 

Esta funcção do Juiz de Pn será exercüla, na Côrte 
pelo Ministro da Justiça, c nas Capitaes düs Províncias 
pelos Presidentes. 

Os Cornmanuantcs de batalhão farão reconhecer os 
OJTiciaes do estado-maior, c mais OJnciacs elo batalhão. 

Os Juizes de Pn farão reconhecer pelas cornpanbi:ls 
avulsas, c secções de companhias, os seus Comrnan
dan tes. e estes os Olüciae...;. C21da um elos OJTiciacs ao mo
mento'cte ser reconhecit1o prestará juramento elo 11cleli
dade ao Imperador, c obediencia á Constituição c Leis 
do Imperio. 

Art. 5U. Todos os Officiaes, Officiaes inferiores, e 
Cabos serão eleitos por quatro annos; mas poderão ser 
reeleitos. 

Esta disposição se não entende com os Majores, c 
Cllefes ele legião, que são nomeados pelo Governo, c 
quo servirão cmquanto aprouver ao Governo, e bom 
servirem. 

At't. GO. HavmHlo queixn, ou roprc.:;cnt:1ção contra 
qualquer Ofl1cial da Guarda Nacional, o Governo o po
derú suspender elo cxercicio elo s~'u posto, pot· uma ordem 
motivada, precedendo audirncia do Offlcial. 

Os Presidentes em Conselho tambom poLlcrão exercer 
a dita attribuição p:llo mesmo modo, devenclo participar 
ao Governo a suspeHsão, e o molivo dclla, quando haja de 
durar mais de um auno. Se dentro do anno o Oll1cial 
não fôr reintegrado pelo Governo, proccder-se-lla a 
nova elcicão. 

Art. GÍ. Logo que algum emprego venlw a vagar, 
será provido pela mancir;J acima declarada. 

Art. ü2. As nomeações p~1ra os postos de artilharia 
e cavallaria. se farão em conformidade com as rcQTas 
cstabelccida's para os do infantaria. <.; 

Art. G3. Nos municípios, que rennit'em m;:tís ele uma 
legião, o Governo poderá nornea r um Commandan te 
Superior, e dous Ajudantes de Ordens. 

At't. G'L Nenhum Official do Exerci to. nem da Ar
mada, em actividadc de serviço, poderá, ser nomeado 
Off1cial, ou Commandante Superior das Guardas Na~ 
eionacs em scrvi(o ordinario . 

• 
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CAPITULO V. 

Do uniforme, armarnento, e precedencias. 

Art. 6t>. O uniforme e distinctivos das Guardas Na
cionaes, e seus Officiaes, serão designaàos pelo Governo, 
com attenção a que sejam o mais simples, c o menos 
dispendioso que fdr possível; e uma vez marcados, não 
poderão ser alterados, senão por Lei. 

Art. 66. As armas rle guerra das Guardas Nacionaes 
serão fornecidas á custa da nação : e o recebimento das 
que forem entregues aos Guardas Nacionaes, constará 
de registros por elles assignados, os quaes se farão pela 
maneira, que fdr prescripta pelo Governo. 

Os Guardas Nacionaes serão rcsponsaveis pelas armas 
que houverem recebido, as quaes serão sempre de pro
priedade da nação. 

A conservação das armas e concertos, ficarão a cargo 
dos Guardas Nacionaes. As armas serão marcadas e nu
meradas. 

Art. 67. Emquanto a Assembléa Geral não decretar 
as quantias necessarias para o fornecimento das armas 
das Guardas Nacionaes, o Governo mandará distribuir 
as que tiver disponíveis, pelos batalhões, que julgar 
mais convenienle. 

Art. 68. As Guardas Nacionaes pertencentes a di
versas armas observarão entre si as mesmas prece
dencias, observadas entre os corpos de diversas armas 
de linha. 

Art. 69. Todas as vezes que as Guardas Nacionaes se 
reunirem, os differentes corpos tomarão o lugar, que 
lhes fôr marcado pelo Commandante Superior. 

Art. 70. Em todos os casos, em que as Guardas Na
cionaes concorrerem com tropas de linha, tomarão o 
lugar mais distincto. 

O commando nas festas, ou ceremonias civis, per
tencerá ao Official mais graduado; e em igualdade de 
graduação ao mais antigo no posto, ou ao mais velho 
em idade, caso tenham tido o posto no mesmo dia. 

CAPITULO VI. 

Ordern do serviço ordinario. 

Art. 71. O Regulamento relativo ao serviço ordi
nario, as épocas das revistas, e o tempo que hão de durar 
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os exercicios, será proposto pelos respectivos Comman
dantes das Guardas Nacionaes, e approvado, 'emendado, 
ou rejeitado no todo, na Côrte pelo Governo, e nas pro
víncias pelos Presidentes em Conselho. 

Os Chefes poderão, em conformidade com os respec- . 
tivos Regula-mentos e sem requisição particular, mas 
depois de haver preveniria as Autoridades Civis, fazer 
todas as disposições, e dar todas as ordens r ela ti v as ao 
serviço ordinario, ás revistas e aos exercícios. 

Art. 72. O Governo, e os Presidentes em Conselho, 
poderão suspender, temporariamente, os exercícios e 
revistas nos lugares, em que julgarem conveniente, 
dando estes immediatamente conta a aquclle. 

Art. 73. A bem da ordem do serviço, o l. o Sargento 
de cada companhia formará um registro assignado pelo 
Capitão, que indique o dia em que cada Guarda Nacio
nal dessa companhia tiver prestado algum serviço. 

Art. 74. Nos lugares em que as Guardas Nacionaes 
estiverem organizadas por batalhões, o Ajudante fará 
igualmente registro por companhia dos Guardas que 
tiverem feito serviço; o qual servirá para verificar o 
que tem de fazer o L o Sargento. . 

Art. 75. Todo o Guarda Nacional á quem fôr deter· 
minado algum serviço, deverá obedecer ; ficando-lhe 
salvo o direito de poder fazer perante o Chefe suas re
clamações. 

CAPITULO VII. 

Das despetas da$ Guardas Nacionaes em serviço 
ordinario e sua adrninistração. 

Art. 76. As despezas das Guardas Nacionaes em ser
viço ordinario constarão: 

1.. o Do fornecimento das armas de guerra, bandeiras, 
tambores, cornetas e trombetas . 

. 2. o Do fornecimento de papel necessario para re
gtstros, officios, mappas e conselhos de disciplina. 

3. o Do soldo que o Governo marcar para os trom
betas, cornetas, ou tambores, quando este serviço não 
possa ser gratuito. 

4. o Dos vencimentos, e soldo dos Instructores. 
Todas estas despezas se farão á custa da Nação. 
Art. 77. O Governo na Côrte, e os Presidentes em Con

selho nas ProviJ}cias, mandarão crear, nos corpos, Con-
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í-lelhos de adminls!r'oção, c regularão a sua for'maçao; 
e estah~~lecerâo o modo por que hão de se1· fornecidas 
as quantias nccessarias para as despezas, e a sua fisca
lisação. 

CAPITULO VIII. 

Da instrucção das Guw·das Nacionaes. 

Art. 78. O Governo na Córte, e os Presidentes nas 
respectivas Províncias, nomearão os Instructores que 
forem necessarios para instruir todos os batalhões, es
quadrões, ou companhias das Guardas Nacíonaes, na 
tactica das suas respectivas armas. 

Art. 79. As Camaras, e os Ct1efes dos corpos, darão 
conta ao Governo, e Presidentes do estado da instrucção 
dos respectivos corpos; e do modo por que os Instruc
tores preenchem suas obrigações. 

CAPITULO IX. 

SECÇÃO I. 

Das penas. 

Art. 80. O_) Commandantes de postos, ou guardas, 
poderão empregar contra os Guardas Nacionaes de ser
viço, as seguintes penas correccion;Jes: 

i. 11 Poderão fazer dobrar a sen tinclla á qualquer 
Guarda Nacional, que não tiver acutlido ao chamamento, 
ou se ti ver ausenta do do posto, sem ordem. 

2. o Poderão reter presos, no corpo da guard<~, até o 
seu rendimento, aquclles, que se ti verem embriagado, 
ou que fizerem alarido, commetterem vias de facto, ou 
provocarem á desordem;, ou violenci~s, sem prejuízo da 
remessa ao Conselho de disciplina, quando pela falta 
commettida tenham incorrido em maior pena. 

Art. 81. Independente do serviço regularmente de
terminado, e que todo o Guarda Nacional, Cabo ou Infe
rior deve executar, serão além disso obrigados á mon
tar guardas sem lhe tocar, quando o Chefe do corpo 
assim o ordene, por haverem faltado alguma vez. 

Art.. 82. ,Q~ Conselhos de disciplina poderão, nos 
casos acliante deelarados, impôr as seguintes penas: 

1. • Reprehensão simples. • 
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2. a Reprchensão com menção na ordem do dia. 
3. a Prisão até cinco dias. 
!1:. a Baixa elo posto. 
Art. 83. St~rão punidos com reprehonsão simples, 

os Officiacs, Officiaes iuferiores, Cabos e Guardas Nacio
naes, que tiverem co·nmettido qualquer infracção, por 
leve que sej1, ás regras do serviço. 

Art. 8~. Serão punidos com a reprehensão com men
ção na ordem do dia, os Officiaes, Offi.cíaes inferiores, 
Cabos e Guardas Nacionaes, que estando de serviço, ou 
em uniforme, tiverem um procedimento, fJUe possa ser 
damnoso á disciplina das Guardas Nacionaes ou á ordem 
publica. 

Art. 8;). Serão punidos com prisão, ~egundo a gra
vidade do caso, os Officiaes, Officiaes inferiores, Cabos 
ou Guardas Nacionaes, que, estando de serviço, setor
narem culpados: 

1. o De desobediencia, ou insubordinação. 
2. o De falta de respeito, ou de terem dito palavras 

offensivas, ou injuriosas aos seus superiores. 
3. o De insultos, on injurias feitas aos seus subordi-

nados, ou de abuso de autoridade. 
4. o De omissão de algum serviço determinado. 
5. o De qualquer infracção ás regras do serviço. 
6. 9 D2 embriaguez. 
7. o De abandono das armas~ ou de seu posto, antes 

de ser rendido. 
Art. 86. Terá baixa do posto o Olllcial~ Official infe

rior, ou Cabo, que havendo já sotirido alguma pena im
posta pelo Conselho de disciplina, se tornar culpado 
d.en tro de seis mezes da da ta tla sentença, de alguma 
falta quo mo ti v e a prisão. 

Poderá tamlJr.m levar baixa, segundo a gravidade do 
caso, aquelle que abandonar o seu posto, antes de se r 
rendido. 

Os que ti verem baixa do posto, não poderão ser re
eleitos, senão nas eleições gcraes. 

Art. 87. Os Guardas Nacionacs, que venderem as 
armas, ou outros objectos recebidos da nação, serão 
levados á Juizo competente para lhe ser imposta a pena, 
fjUe lhe competir pelo Codigo. 

O Juizo da condemnação obrigará a restituição dos 
objectos vendidos. 

Art. 88. Todo o Commandante de corpo, posto, ou 
destacamento, que deixar de apresentar-se ás requi
sições feitas peltls Magistrados, ou outros funccionarios, 
que têm direito de requisitar a força publica, ou que 

PART~<; I. 9 
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tiver obrado sem requisição füra dos casos previstos 
pela Lei, será punido no Juizo Civil competente, no 
primeiro caso com perda do posto, c um á tres mezes de 
prisão: e no segundo com as penas do art. i37 do 
Codigo. 

A accusação é motivo de suspenção até a decisão. 

SECÇÃO II. 

Dos Conselhos de disciplina. 

Art. 89. Formar-se-hão Conselhos de disciplina em 
'todos os batalhões, e companhias não reunidas em ba
talhões, quér estes batalhões c companhias se compre
hendam em um, quér em mais municípios. 

Art. 90. Os Conselhos de disciplina constarão de cinco 
:membros, á saber: um Presidente Major, ou Capitão; 
e quatro Vogaes, á saber: um Capitão, um Tenente, ou 
Alferes; um Sargento, ou Cabo; e um Guarda Nacional. 

Art. 9i. Se o réo fôr Offi~ial, em lugar dos dous 
ultimas Vogaes, -entrarão dous Officiaes do posto do 
réo. Se o réo fôr Official superior, ou do estado 
maior da legião, o Conselho se comporá de um Presi
dente Chefe de legião, ou de batalhão: c de quatro 
Vogaes Officiaes superiores, ou Capitães. 

Art. 92. Os Conselhos de disciplina serão nomeados 
pelos respectivos Commandantes dos corpos. 

Os Conselhos, que tiverem de julgar os Chefes de 
legião, ou Commandantes de corpos, ou companhias 
não reunidas em batalhões, serão nomeados, na Côrte 
pelo Governo, e nas Provincia·s pelos Presidentes. 

Art. 9·3. Não havendo no município os Officiaes 
necessarios, requisitar-se-hão dos municípios vizinhos. 

Art. 9.1. Em ,cada município haverá um Promotor 
com graduação de Capitão, e um Secretario com gra
duação de Tenente; ambos nomeados de quatro ,em 
quatro annos pelas Camaras Municipacs. 

Se os municípios tiverem sido reunidos a outros para 
formação de companhias ou batalhões, será esta no
meação feita pela Cama r a do lugar da parada do 
batalhão, ou companhia. 

Art. 95. Nos municípios, em que .houver dous ou 
mais batalhões, haverá um Ajudante do Promotor, e 
um Ajudante do Secretario, tendo o ~rimeiro a gra
~tluação de Tenente, e o segundo de AlfPres. 
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Art. 95. Compete ao Promotor e seu Ajudante\ 
aceusar nos Conselhos de disciplina, prla maneira 
adiante declarada: e ao Secretario e seu Ajudante, 
escreverem os processos dos di tos Canse lhos. 

SECÇÃO IH. 

Do processo dos Conselhos de di·wiplina. 

Art. 97. Logo que o Chefe do corpo, ou outra au
to-ridade compclcntf', tiver nomeado algum Conselho 
de disciplina, remctterá ao Promotor a nomeação do 
Conselho, as partes, queixas, representações, officios, c 
quaesquer outros documentos, que próvem os factos~ 
que fazem objecto do mesmo Conselho. 

Art. 98. O Promotor accordará com o Presiuente 
tlo Conselho sobre o dia da primei r a sessão: e entregará 
ao Secretario todos os papeis para os autua r; e mandará 
citar o réo para comparecer na primeira sessão por si, 
ou por seu procurador. 

Art. 9(). Compareccnuo o réo, ou seu procurador 
em sessão publica; o Promotor exporá o objccto elo 
Conselho, e o 1. o Vogal interrogará ao réo sobre as 
partes, queixas, ou represen taçõcs; fazendo tambem as 
perguntas, que o Promotor requerer que se façam. O 
Secretario escreverá todas as pcrgun tas, c respostas ; e 
na mesma sessão, ou nas seguintes, serão perguntadas 
testemunhas se forem necessarías para prova dos factos 
que derem lugar ao Conselho de disciplina; c drpois as 
que o réo apresentar em sua defesa ; podendo umas e 
outras ser contestadas pelo Promotor, c pelo réo. 

Art. 100. Recolhidas as provas, o Promotor farú 
um relataria verbal do processo, ~oncluindo a sua ex
posição com a inclicação do artigo~ ou artigos, em que 
o réo está comprehcnuido. 

O réo por si, ou por outrem, pmlerá defender-se 
tambcm verbalmente, Hmlo o que se retirarão o n'•o, o 
Promotor, c todos os espectadores; e tornando-se á 
sessão secreta, o Conselho proferirá sua sentença, pro
pondo o Presidente em primeiro lugar a seguinte 
questão.- Está provada a culpa arguicla ao réo '? Deci
dindo o Conselho pela atnrma ti v a: o Presidente per
guntará qual a pena que se deve impôr ao réo; e em 
conformidade da decisão o Secretario lavrará a scntenca, 
~Juc será assign,ula pelo Presidente .. c Vogacs. · 
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Art. 10l. Se o réo, ou seu procurauor, não colilpa
recer no dia determinado pela citação, ou não der 
legitima escusa, o Conselho á vista de certidão da 
citação progredirá, e sentenciará ao réo á J'cvelia. 

Art. l02. Aq sentençíls do Cnnselho de disciplina 
não dão lug-ar á recurso algum, excepto o de revista. 

Art. 103. Não propondo o ré o revista perante o 
Secretario, dentro em tres dias da data da sentença, o 
Secretario tirará uma cópia de lia, que entregará ao 
Promotor, a fim de a remetter á autoridade, que 
tiver nomeado o Conselho, a qual a fará immediata
mente executar. 

Art. l04. A cada Conselho de Disciplina se dará 
uma ordenança Guarda Nacional, o qual servirá p:1ra 
fazer a citação ao réo, c cumprir as mais ordens do 
Conselho. 

Art. 10~. Os processos dos C::mselhos de disciplina 
não são sujei tos ao sello. 

Art. 106. Ao Presidente do Conselho compete mílnter 
a ordem nas sessões. 

TITULO IV. 

CAPITULO I. 

Do serviço de destacamentos j()í·a do municipiu. 

Art. 107. As Guardas Nacionacs devem fornecer 
destacamentos para fóra dos seus respectivos municí
pios, nos seguiu tes casos. 

1. o No caso de insufficiencia da tropa ele Policia, ou 
de Linha, o numero de homens necessarios para es
coltar de um lugar para outro as remessas de dinheiros, 
ou outros effeitos pertencentes á Nação~ ou para con
duzirem os pronunciados, condemnaclos, ou quaesquer 
outros presos. 

2. o Para soccorrer quaesquer outros municipios da 
mesma, ou de diversa Província, no caso de serem per
turbados, ou ameaçados ele sedicção, insurreição, c re
bellião, e qu;:dquer outra commoção, ou de incursão de 
ladrões, ou malfeitores. 

Art. l08. Os destacamentos das Guardas Nacionaes, 
que forem fornecidos para os fins declarados no numero 
segundo do artigo antecedente, não pode.rão obrar além 
dos limites elo territorio, em que tiver jurisdicção a 



$i#Çi@l 

L!~GISLATI\'0. ()9 

AuloridaLlü que tiver ordenado, ou requisitado o ues
tacamcn to. Exceptuam-se os casos em que as Leis 
pcrmittcm aos Juizes a entrada dentro dos limites de 
jurisdicção alheid. 

Art. 109. Em todo o caso os destacamentos das Guardas 
Nacionaes, não deixarão ele estar sujeitos á Autoridade 
civil: a Autoridade Militar não tomará o Commando 
das Guardas Nacionaes, para manutenção da segurança 
publica, se não á requisição da Autoridade Civil. 

Art. HO. A requisição c ordens, pelas quaes as Guardas 
Nacionaes forem chamadas, para fazer serviço de de.;;
tacamcn tos, deverão declara r o Humcro de homens 
neceEsarios. 

Art. Hl. QuanLlo os destacamentos sahirem fóra tios 
seus respectivos municípios por mais do trcs dias, re
ceberão, os quo fizerem p~1rte dellc, os mesmos soldos, 
etapas, e mais vencimentos quo competem á tropa Lle 
linha. 

Art. 11.2. 0.; destacamentos não poderão durar além 
de um anno por determinação do Governo, e além de 
seis mezcs por Llcterminação, ou requisição dos Presi
dentes; de 30 dias por requisição dos Juizes Crimi
naes; c de vinte por requisição dos Juizes de Paz. 

CAPITULO 11. 

Disciplina dos dcstacanwntos. 

Art. H3. Quando as Guardas Ndcionacs h ou verem 
de fornecer destacamentos, as pl!llas de disciplina serão 
as mesmas do Titulo III, C:1pitulo 9, Secção 1..\ accres
cendo a pena de fazer dobrar de serviço até seis dias, 
e podendo a pena d(• prisão cstender~se até oito dias. 

Art. 114. A pena de prisão, e a de reprehensão com 
menção na ordem elo dia, poderá neste caso ser imposta 
pelo Commandantc elo Corpo, independente elo Con
selho de disciplma; as outras penas, excepto a de b;Jixa 
do posto, poderão sur impostas por qualquer superior 
ao seu inferior, com obriga~ão porém de dar disso conta 
ao imrnediato superior, ob3ervando-sc a ordem das gra
duações. 

Art. U5. A pena de baixa do posto, só poderá ser 
imposta pelo Conselho de disciplina, que se formará 
pela maneira declarada. 

Art. fHL Q Guarda Nacional designado para fazer 
parte de um destacamento~ que recusar obedecer á re-
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quisição~ ou que deixar o destacamento sem competente 
autorização, será entregue a qualquer Juiz de Paz, para 
ser processado, e punido como desobediente, com as 
penas do :1rtigo l28 do Codigo. 

Os Juizes de Paz llarão neste caso recurso para a Junta 
respec ti Ya. 

TITULO Y. 

Doi!! corpO~!! destacados das Guardas Nncionaes.,. 
{la!'·n. o ser·viço de guerra. 

CAPITULO I. 

Chamamento, e serviço dás cOJ'}JOS destacados. 

Art. ll7. As Guardas N:1cionaes deverão fornecer 
corpos destacados, para defender as praças, as costas, 
e as fronteiras elo Imperio, como auxiliáres do Exerci to 
de linha. 

Art. H8. Os corpos destacados não poderão ser ti
rados das Guardas Nacionaes, senão em virtude de Lei,. 
Decreto, ou Ordem especial: no intervallo das sessões: 
da Assembléa Geral, e no caso de invasão repentina de 
inimigos, por Decreto do Governo, na Província do Rio 
de Janeiro; e nas outras pelos Presidentes em Conselho, 
dando conta á A.ssembléa Geral, logo que estiver reu
nida. 

Art. 119. A Lei, ou Decreto pelo qual se ordenar, 
que as Guardas Nacionaes, forneçam corpos destacados 
para o serviço de guerra, deverá fixar o numero d~ 
homens, c a duração do serviço. 

CAPITULO li. 

Designaçüo das Guar'das Nacionaes para (m~maçãC> 
ele corpos destacados. 

Ar L. !20. Qua nela legalmente forem chamados corpos. 
destacatlos das Guardas Nacionacs, elles se comporão: 

L o Dos Guardas Nacionaes, que se aprespntarem vo~ 
luntariamcnte, e que fo-rem julgados proprios para o· 
serviço activo. 

2. o Dos moços de l8 a 21 annos, que se apresentarem 
voluntariamente, e que forem igualment.r julgados [•ro
prios para o serviço ~r ti YO. 
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·os declarados neste numero não ficam isentos da Lei 
do recrutamento. 

Art. 121. Se estes alistamentos não bastarem para 
completar o contingente exigido, o Censelho de qua
lificação de cada Parochia, ou Curato, designará os 
Guardas Nacionacs, que hão de fazer pa-rte dos corpos 
destacados, d'entrc todos os cidadãos alistados, tanto na 
l-ista do serviço ordinario, como na -de reserva, clas
sificando tt•dôs os ditos cidadãos da maneira seguinte: 

i. o 0::; solteiros. 
2. o Os viuvos sem ftlhos. 
3. o 0:; cas:1dos sem filhos, 
4-. o Os casados com filhos. 
ti.'() Os viu vos com filhos. 
A designação pr·incipiará pela primeira classe, e não 

se passará á segunda sem estarem designados todos os 
da primeira, e assim por diaate. Em cada uma das 
classes se principiará pelos mais moços, seguindo-se a 
.ordem das idades. 

Art. i22. O irmão mais ve-lho de orpl1ãos menore;; 
de pai e mãi, o filho unico, ou o mais velho uos filhos, 
ou dos netos de uma viu v a, ou de nm cego., aleijado, ou 
scxagenario (quando lhes servirem de amparo), entrarão 
·na classe dos casados com filhos. 

Art. i23. Nos casos de reclamações das designações 
feitas pelo Conselho de qualificação, compete a decisão 
<lO Jury de revista. 

Art. 124. Não são aptos para este serviço: 
l. o Os que não tiverem a altura do estalão, que se 

houver estabelecido. 
2. o Ü:l que se acharem inhabililaclos por moles tias. 
Art. l~n .. A capacidade, e aptiuão para o serviço, 

será julgada por um Conselho de exame, que se reunirá 
no lugar, em que se houver de formar o batalhão, es
quadrão, ou companhia. 

Este Cons,elh(} se com porá de sete membros; á saber: 
um Presidente, um Chefe de batalhão, um Capitão, e um 
Cirurgião-mór, nomeados pelo Governo na Côrte, e 
pelos Presidentes nas Províncias; e de mais tres Ve
readores da Camara Municipal do lugar, que serão os 
mais votados. 

Art. 126. Os Guardas Nacionaes designados para 
fazer parte ele um corpo destacado, podem dar em seu 
lugar substitutos, com tanto que sejam cidadãos, e que 
tenham idade.de i8 a 40 annos. 

O suhstitutl} será apresentado ao Conselho de exame, 
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e sendo por ellc approvauo~ e julgado capaz, terá lugar 
a substituição. 

Art. 127. Se o substituto fôr designado para ~ervir 
em algum corpo destacado das Guardas Nacionaes, o 
substituído deverá marchar, ou apresentar em seu 
lugar outro, quo dererá ser igualmente approvado pelo· 
Consellw de exame. 

Art. 128. O Guarda Nacional_, substituído, ficarú, no 
caso de deserção, responsavel pelo seu substituto, du
rante o espaço de um anno; ficará porém livre se dentro 
do anno o substituto fôr preso em caso de deserção, ou 
se morrer no Exercito. 

Art. 129. O Guarda N:1cional, que tiver substituid0 
nos corpos destacados, não flcarü isento elo serviço ordi
nario das Guardas Nacionacs, se estiver inscripto na 
lista de!le. 

CAPITULO III. 

Da fornwção, nonwação , e adrninisl'J'·ação dos 
corpos destacados das Guardas Nacionaes. 

Art. 130. Os corpos uestacarJos das GuJt'das Nac:o
IHes, serão organiz:tdos em batalhões de infantaria, e 
em esquadrões, ou comp;_mhias das ontras armas. 

O Governo poderú Jetenninar a reunião desses bata
i hões, esquadrões e com p3 nhias em legiões. 

Art. 131. A organização dos batalhões, csqu:1drões, 
c companhias, o numero, e graduações dos Officiacs, 
a composição, c insta Ilação dos Conselhos de adminis
tração, serão determinados por Decreto elo Governo, on 
por ordem dos Presidentes em Conselho, nos rasos ele 
invasão, ou rebellião, não havendo tempo para esperar 
as decisões do Governo. 

Art. 132. Na primeira organização, os Cabos de Es
quadra, Officiaes infnriores~ os Alferes, c os Tencn tes, 
serão ele i tos pelos Guard 1s Nacionars : os Forricis, 
Sargentos Ajudantes, e Sargentos Quartcis-mestres, 
serão propostos pelos Capitães, c approvados pelo Chefe 
do corpo. 

Todos os Capitãe..;, Officiaes superiores e mais Officiaes 
do estado-maior, serão nomeados pelo Governo, que os 
poderá tirar das Guardas Nacionaes, ou do Exerci to de 
linha, ou dos reformados. 

Art. 133. Os corpos destacados das Gua1·das Nacio
naes, receberão os mesmos soldos, etapas~ e mais venci
mentos, que competem aos de linha. Os reformados, 
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dnrante o serviço, que fizerem nos corpos destacados, 
arcumularão as pensões, e soldo, que receberem, com 
o que lhes competir pelo posto que occuparem. 

Art. 13~. A nação fornecerá fardamento, armamento, 
e equipamento aos GuardasNacionaes,queo não tiverem, 
nem meios para o fazer á sua custa. 

CAPITULO IV. 

Disciplina dos corpos destacados. 

Art. 135. Os Guardas Nacionaes, que recusarem 
rnarchar nos corpos destacados, tendo sido designados 
para faze~ parte delles, serão punidos com prisão de 
oito rnrzes a aous annos. 

Art. 136. Logo que os corpos destacados das Guardas 
,'{acionaes estiverem organizados, ficarão sujeitos ao 
mesmo regulamento, e discipJina do Exerci to de linha. 

Disposição commum aos titul~s antecedentes. 

\rt. 137 ~ Os Julgados _são considerados Municípios 
para effeito de formarem Gúardas Nacionaes dentro 
dos respectivos districtos, se não forem reunidos â 
outros na fórma do art. 3. o 

" Art. 'I 38. As attribuições, que pela presente Lei 
competem ás Camara~ Municipaes, serão exercidas nos 
Julgados pelo Juiz ordinario como Presidente,. e seis 
dos Eleitores mais votados da cabeça do Julgado. Não 
havendo este numero, completar-de-lia com os das Paro
chias, ou Cura tos mais vizinhos. 

Art. 139. A Assembléa Geral decretará as recom
pensas~ que hão de ter os Guardas Nacionaes que rece
berem feridas no serviço ordinario, destacamento, ou 
de guerra. 

TITULO VI. 

CAPITULO UNI CO. 

l!;'xtincção dos corpos de Milicias, Guardas Muni-
cipaes, e .Ordenanças. . 

Art. i~O. Ficam extinctos todos os corpos de Milí
cias, e Guardas Municipaes, e de Ordenanças, logo que 
em cada um dos municipios de que forem esses corpos~ 
se tenham organizado as Guardas Nacionaes. 

f'.A.RTE I. iO. 

... 
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Art. I~L Os Officiaes de Milicias, quo v~ncem soldos 
continuarão á percebei-os, O.s Omciaes, e Officiaes Infe: 
ri ores de linha, que a c tua lmen te se acham com ex c r
cicio no~ corpos de Milícias, serão preferidos par,1 serem 
empregados como lnstructores dos corpos das suas res
pectivas Províncias, lendo p1ra is-;o a ncccs:;aria habi
lidade. Os outros omciae~ àc 1\lílicias qnc \Cllcem 
soldos, mas que não têm direito a voltar para o Exercito 
de linha poderiio ser empregados pelo Governo nos 
postos das Guardas Nacionaes, cujo provimento llle fica 
competindo. Os mais Olfit:iaes de Milicias, que não 
vencem soldo, e os de ordenanças~ ficarão com as honras 
annexas aos sem postos, mas não serão por isso isentos 
do servico das Guardas Nacionaes, se forem alistados na 
conformidade da prcscn te Lei. , 

Art. 142. Todo~ os ohjcclos fornecidos aos corpos 
de Milicias pela nação serão restituídos. 

O Governo na Côrte, c os Presidentes nas Províncias, 
regularão o modo, c lugar <la entrega dessl's objcctos. 

Art. 1~3. l''icam revogadas todas as Leis~ e dispo
sições em contrario. 

Manda porlr111lo á lodns as autoridades, il quem u co
nhecimento c execução da refnida Lc~i perli'llCt'l'. que 
:a cumpram, e façam cumprit· e gn:lrl!<lr., tão inteira
mente como uelln se cont{~;n. O St•crctario de Estado 
dosNegocios da Justiça a faça imprimir~ publicar~ t~ 
correr. Uada no Palacio elo Hio dt~ .Janeiro aos dezoito 
dias do nwz de Ag-osto de mil oitocentos trinta c um, 
decimo da IndcpcÍHlencia c do Imrerio. 

FRAXcisco DE LDL\ E Su.v.L 
Jo:-:É DA CosTA C.UlVALHO. 

JoÃo BnAULtO Moxrz. 

Diogo Antonio Fu;jó. 

Carta de Lei pelrt qual Vos'lrt JJfaJrstcule Imperial JJf,ttUla 
~xecutar o Decreto d ~ Assembléct Gerul, que Hmve por bem 
Sanccionar sobre a creação da5 Gwrr.Ja5 Nzcionrtes neste 
fmperio, seu Regulamento ~ .ex~tincçà,) de torlo.~ os corpo;; 

.de Milicias, Guardas Manzclpae3, e Urd,)na.nças, tudo nrt 
J'órma aci·ma declarada. 

Para Vossa Thbgcstacle Imperial, ver. 

Antonio Alves rle ·.Miranda Varejdo, a fez. 

Diogo A ntom'o Feij ó. 
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Publicada nesta Secretaria de Estado dos Negocios 
fla Justiça em 20 de Agosto de 1831.- João Carneiro de 
Campos. 

Registrada a fl. 82. do Li v. L o de Leis. Secretaria 
fle Estado dos Negocias da Justiça em 22 de Agosto de 
1831. -João Caetano de Almeida França. 

- ... --
DECRETO-DE 22 DE AGOSTO DE 1831. 

Regula o tempo de serviço dos voluntarios e recrutados do Exer• 
cito e Artilharia de Marinha. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Sancciona, e .Manda que se execute a seguinte 
Resolucão da Assembléa Gera 1 Legisla ti v a. 

Art. 1. 0 O tempo de serviço para os indivíduos que 
assentaram praça nos Corpos das tres armas do Exer
cito, e Artilhar·ia de Marinha, fica reduzida a quatro 
annos pua os voluntarios, e a seis para os recrutados. 

Art. 2. 0 Todos os inflividuos ora existentes no Exer
cito~ c Artil11aria de Marinha, que estiverem compre
hen,lidos na disposição elo artigo precedente, terão desde 
jú baixa do serviço nacional; e quando ela execução re
sulte grave detrimento do mesmo serviço, lhes será dada 
o mais breve que f6r possível~ 

Art. 3. o O Governo fica autorizado para pagar passa
gem aos Officiaes infel'iores e soldados que se quizerem 
retirar para as suas Província:-, assim como a continuar 
a dat·-lhes as etapas emquanto julgar conveniente. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva, do Conselho de Sua 
Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Guerra o tenha assim entendido, e faça exe
cuta r com os despachos necessa rios. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte e dons de Agosto de mil oitocentos 
trinta e um, decimo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LI !\IA E SILVA • 

.JosÉ DA CoSTA CARVALHO. 

JoÃo DnHTUO MoNIZ. 

Hn!od da Fonseca Lima e Silva, 
_:7\.:FV:vP 
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LEI -DE 22 DE AI~ OS TO DB 1831. 

Dissolve os Corpos de Milicianos Ligeiros da ProYincia do Parã, 

A Regencia, em Nome elo Imperador o Senhor D. Pedro 
li, Faz saber a todos os subdítos elo Imperio, que a As
sembléa Geral Legislativa Decretou, c Ella Sanccionou 
a Lei seguinte. 

Art. Lo Ficam dissolvidos os Corpos ele l\Jilicianos 
Ligeiros da Província do Pará, creados por carta :c<'·gia 
de doze de Maio de mil setecentos noventa e oito. 

Art. 2.° Ficam revogadas toclas as disposições em con
trario. 

Manda portanto a todas as Autoridades, a quem o co
nhecimento e ex.ceução da referida Lei pertencer, que a 
cumpram, e façam cumprir, e guardar tão inteiramente 
eomo nella se contém. O Secretario ele Estado elos Ne
gocias ela Guerra a faça imprimir, publicar, o correr. 
Palacio elo Rio de Janeiro em vinte e dous de Agosto de 
mil oitocentos trinta e um, clecimo da lndependencia e 
do Imperio. 

FRANCISCO DE LI lUA E SILvA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JOÃO BRAULIO l\fON'IZ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 
Carta de Lei, pela qual a Regencia, em Nome do Imperador, 

JJ;Janrla e;recutar o Decreto da Assemúléa Geral Legislativa, 
que Houve por bem Sanccionar .1 dissolvendo os Corpos de Mi
licianos Ligeiros da Provincia do Pará, creados em doze de 
Maio de mil setecentos noventa e oito: na fórma acirna decla
rada. 

Para a Regencia, em Nome do Imperador, ver. 
José Ignacio da Silva, a fez 

Registrada a fl. Hhlo Li v. 1. 0 das Leis. Secretaria de 
Estado 30 de Agosto de 1831.- Luiz José de Brito. 

Diogo Antonio Peijó. 
Scllada na Secretaria Lle Estado elos Nq:wcios ela Jus

tiça em o 1. o de Setembro ele 1831.- Joifo Carneiro de 
Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra foi 
publicada a presente Lei em 5 ele Setembrr ele !831.
José lgnacio da Silva. 
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LEI- DE 2õ DE AGOSTO DE i83l. 

Dá nova :organização ao corpo de Artilharia da Marinha. 

A Regencia, em Nome elo Imperador o Senhor D 
Pedro 11, Faz saber a todos os Subditos do Imperio, Qi: 
a Assembléa Geral Decretou, e Ella Sanccionou a L.-, 
seguinte: 

Art. 1. o O corpo de Artilharia de Marinha passar~' 
ser composto da força constante do seguinte plano 
organização : 

Estado-maior. 

Commandan te, Official Superior até Coronel. . • • 1. 
Major .•.............................•...•• ~ 1 
Ajudante, 2. o, ou L o Tenente ................• 
Quartel-mestre, 2. 0

, ou 1. o Tenente ........•.. 
Secretario, 2. o Tenente ..................... . 
C i rurgião-1nór ...•.......................... 
Ajudante de cirurgia ...................... . 
Capellão .•...........• : ............•.....•.. 
Sargento vago-mestre ..••..........•........ 
Corneta- mó r ....................•......•.... 

Praças de uma companhia. 

Capitão ......................•.....•....... 
Primeiro Tenente ................•......... 
Segundos Tcnen tes .................•....... 
Primeiro Sargento ......................... . 
Segundos Sargentos ........................ . 
Forriel ........................•.•.......•. 
Cabos de Esquadra ...•.............•........ 
Cornetas •.........................•........ 
Soldados .................................. . 

Força total do corpo. 

'l 

l 

l 
:~O 

Estado-maior. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . • . Jo 
Oi to companhias a 1~9 praças .•. ·.•...•....• L Hi2 

1 9(1) 
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Art. 2. o O Commandant~ do corpo, além do soldo da 
sua p:1 tente~ perceberá uma gra: iticação mensal de 
•ruarenta mil réis, emquanto estiver encarreg<tdo do 
Com mando da Fortaleza da Ilha das Cobt·as; ficando 
porém sujeito ás despezas do expediente da Secretaria, 
e sem nenhuma outra vantagem. 

Art. 3. o O Ajudante, Quartcl-mc&tre, Vago-mestre, e 
os Commandantes das eompanhias, perceberão as gra
tificações marcadas para estrs postos na tabella anncxa 
ao Decreto de vinte e oito de Março de mil oitocentos 
vinte e cinco, e tanto o Ajudante, como o Major, não 
terão direito ao valor de cavallo de pessoa, e ás com
petentes forragens. 

Art. .1. 0 O Secretario vcnccrú o soldo da sua patente, 
c a gratificação de cinco mil réis mensaes, cmquanto 
fizer a escripluração do Chefe do corpo em qualidade 
de Commandante ela Fortaleza; e no fim de seis annos 
de bom serviço, terá cl irei to ao posto ele Segundo Tt~
nente ele companhia, mostrando para isso idoneidade 
em exame publi.::o do serviço pratico, e tlleoria ele 
artilharia com os Sargentos elo corpo. 

Al'L. õ. o Os Ollicíaes, quando se acharem embarcados, 
gozarão as mesmas vantagens, que competem aos da 
Armada ele igual graduação. 

Art. 6. o As praças de pret vencerão as etapas esta
belecidas para o Exercito pela Carta de Lei ele vinte c 
quatro de Setembro de mil oitocentos vinte e oito; 
cessando porém este vencimento, quando embarcadas, 
por serem então contempladas com a ração de bordo. 

Art. 7. o Os soldados que a bordo das embarcações de 
guerra, servirem de escoteiros, e fieis dos paióes da 
_polvora, e da palamenta, e corcloalha da artilharia, 
vencerão uma gratificação ele vinte réis diarios, além 
dos soldos das suas praças. 

Art. 8. o Os Officiaes, e Officiaes inferiores do estado .. 
maior, e menor, e os das companhias, que excederem 
ao estado completo elo Cí'rpo pela nova organização, 
ticarão a elle aggregados, e concecler-se-lhcs-ha licença 
com vencimento ele tempo, e meio soldo, no caso ele 
a requererem pela Secretar·ia de Estado. 

Art. 9. o 0:5 Cabos de Esquadra~ Anspeçadas, soldados, 
e Cornetas das companhias do extincto corpo, quo não 
torem necessario~ para completar a fol'ça agora doere~ 
tad;t~ serão eseusos do serviço pela ordem da antiguidade 
das suas praçaR~ entre todas ~~s do mesmo corpo que se 
jíssolve. 

Art. iO. No uniforme do corpo de Artilharia da 
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1\larinlla haverá farda de panno azul ferrete, com gola 
c canhão do mesmo, forro escarlate, e botões 1isos 
amarellos, c não ter:1 bordadura, ou sobreposto algum 
ue metal. Os Officiaes terão os distinctivos dos postos 
nos can hõPs, con ror me o plano dos uniformes do Exer
ci to, ficando pro h ibido o uso de drago nas, que serão 
substt tu idas por presilhas de retroz preto ; e nas barre
tinas terão uma pequena ancora de metal amarello. 

Art. H. Fica extensiva ao corpo de Artilharia da 
l\Ltrinlla a tahe1la <~pprovadJ pelo Decreto de tres de 
Setembro de mil oitocentos vinte e quatro, declarando 
o <•rmamento~ Ctluipamento, e utensílios, que pertencem 
aos coqws, e o tempo Je sua respectiva duração. 

Ar L. 12. Ficam derogadas todas as Leis e ordens em 
contrario. 

M1nda portanto a todas as Autoridades"~ a quem o 
conhecimento, e execurão da referida Lei pertencer, 
que a cumpram, c façam cumprir, e guardar tão intei
rarnentc como nclla se contóm. O Secretario de Estado 
dos Negocios da Marinha a faça imprimir, publicar, e 
correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte e 
cinco dias do mez de Agosto de mil oitor,entos trinta e 
um, decimo da Indepenuencia e do Imperio. 

FnANctsco DE LuiA E SILVA • 

.JosÉ DA CosTA C.\HVALHO. 

Jo:\o BnA ULIO MoNIZ . 

.José Jllanoel de Almeida. 

Carta de Lei, pela qual Vossa 1J;Iagestade Imperial Manda 
e;x;ecutar o Decteto da Assernbléa Geral, que Houve por bem 
Sanccionar, dando nova organização ao corpo de Artilharia 
dct Jlfarinha, tudo na fôrma acima declarada. 

Para Vossa Magestade Imperial, vêr. 

José Cupertino de Jesus, a fez. 

Registrada l1í'st:t Secretaria de Estado dos Negocias 
da Marinha a 11. 7.a do Liv. 1. 0 de Cartas de Lei. 
Rio de J:tneiro em 27 de A!!osto do 1831.- AntBnio Al· 
vares de Araujo Ledo. ""' 

• 
Diogo Antonio Feijó. 
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Sellada na Secretaria de Estado dos Negocias da Jus
tiça em 27 de Agosto de 18:11.- João Carneiro de Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha 
foi publicada a presente Lei aos 29 de Agosto d2 1831.
Joaquim Francisco Leal. 

DECHETO- o E 2o DE Acosro DE t83t. 

Prohibe na Província de Pernambuco a associação relig·iosa dos 
Carmelitas descalços denominados Thercsos. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Tem Sanccionado, e Ma mia que se execute 
a Resolução seguinte da Assembléa Gera I, sobre pro
posta do Conselho geral da Província ele Pernambuco: 

Art. L o Fica prohibida em Pernambuco a associação 
dos Carmelitas descalços denominados Tl1eresos. 

Art. 2. o A casa em que até agora tem habitado será 
destinada para o estabelecimento de uma das casas em 
que se devem recolher, e educar os orphãos, á cuja 
manutenção foram destinadas as rendas dos bens dos 
ex-Congregados de S. Felippe Neri. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido, e 
faea executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e-cinco 
de· Agosto de mil oitocentos trinta c um, clecimo da 
Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lil\L\ E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Diogo Antonio Feijó • 

• 
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DECRETO- DE 25 DE AGOSTO DE 1831. 

~·rollibe em Pernambuco a associação religiosa dos llissionarios 
Italianos Capuchinhos. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Tem Sanccionado, e Manda que se execute 
~: Resolução seguinte da Assembléa Geral, sobre pro
posta do Conselho geral da Provincia de Pernambuco: 

Art. 1. o Fica prohibida na Província de Pernambuco 
:.1 associação religiosa dos Missionarios Italianos Capu
dlinhos. 

Art. 2. o A casa em que habitam passará a ser casa 
p1ra os expostos. 

Art. 3. o Ficam revogadas todas as Leis, Alvarás, De
r retos, e mais disposições em contrario. 

Diogo Antonio Feijó_, Ministro e Secretario de Estado 
'tOS Negocios da Justiça, o tenha assim entendido, e 
"•ça executa r. Pala cio do Rio de Janeiro em vinte e cinco 
do Agosto de mil oitocentos trinta e um, decimo da 
fndependencia e do Imperio. 

FRANCISCÔ DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BRAULIO Mo~Iz. 

Diogo Antonio Feijó. 

DECRETO- DE 27 DE AGOSTO DE 183{. 

Crêa escolas em diversas freguezias da Província de 
Santa Catharina. 

A Regencia , em Nome do Imperador o Senhor 
D Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
;;::islativa, tomada sobre outra do Conselho geral da 
Jh·ovincia de Santa Cathàrina: 

Art. 1. o Fica approvada a escola de primeiras letras, 
c.reada na fre~uezia de S. José, com o ordenado annual 
Je 200~000, e outra com o mesmo ordenado para a fre

PARTE I. U, 
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guezia de S. Miguel, creauas na fúrma da Lei de 1õ de 
Ou L ubro de tH27. 

A r L. 2. o Ficam ta mbem :1 pprovadas as escolas de 
primeiras !eiras, creaclas da mesma fórma para as fre
guezias da Enseada do Brito, Santa Anna, HillcirJo~ 
Lagôa, Santo Antonio, c C·qLlla Curach <L~ Garôpas, 
cada uma destas com o orclcnaclo annual de 2008000. 

Art. 3. 0 0.3 ordenados acima taxados competem uni
camente a Professores habilitados por exames a ensi
narem as doutrinas prcscri ptas no ~ 6. o da LA i de 15 
Jc Outubro de 1.827; porqne os habilitados pelas Leis 
anteriores, e interinamente providos, só vencerão o 
ordenado de 1.507)000 . 

.Jost-~ Li no Coutinl10, do Conselho do mesmo Imperador~ 
l\Iinistro e Secretario de Estado <los Ne!Iocios do Im
~crio, o lenha assim entendido, c faça executar. Palal'ÍO 
do Hio de .Janeiro em vinte c sete de Agosto de mil 
oitocentos trinta c um, decimo da lndepcndencia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE L mA E SILVA. 

Jos~<: DA CosTA CARV nuo • 
.JoÃo BRAULIO 1\ioNIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 27 D~= AGOSTO DE 1.831. 

Crêa uma cadeira de grammatica latina na cidade do Natal c 
escolas de primeiras letras em dificrentcs lugares da Provincia 
do Rio Grande do Norte. 

A HegtmCi:l, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li_, Ha por bem S:mccionar, e Mantbr quo se 
execute a seguinte Hesolução da Assembléa Geral Le
gislativa: 

Art. 1, 0 !IHerá uma cadeira de grammatiea latina, 
eom o orden:Jdo ele 3a01~000 na cidade elo Natal~ capital 
da Pt·ovincia do Hio Grande do Norte. 

Art. 2. o Subsistirá a escola d.e primeiras letras pelo 
ensino mutuo, já estabelecida na mesma .::idade, com o 
ordenado de 300;)000. 
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Art. :J. o lbvorá trcs escolas de meninas. uma na 
cidade do NataL com o on1cnado de 200:)000; ouln na 
villa ele S. Jllsó, com o ordc11arJo de 200,5000, c outra 
na vi lia da Pt·inrcza com o dn :2ft.O.<OOO. 

Art. 4. o H:1verá n:1 povoação de' Goianninha uma es
cola de primeit·as letras, outra na villa de S. José, e 
outra na vil!a da Princez:1, cada uma com o ordenaLio 
de 250;~000. 

Art. o. 0 Havcrú escolas de primeir<ls letras na po
voação de S. Gonçalo, na vi lla de Es tremoz, na povoação 
dos Touros, na vil!a do Princip~~, na povoação de Guau
marê, c na pov0::u;ão da Serra do ~br!in!', cada uma 
destas seis rscolas com o ordenado de 200:~000. 

Art. (j, o Os ordcnacl os, acima taxaLlos, compc tem 
unicamente a Professores habilitados por exame a en
sinarem as doutrinas prt·scriptas no~ 6." ela Lei dt; i~ 
de Outubro de 1827, porque os llahilitados pelas Leis 
antel'iol'cs, intrrinarnenle providos, só vencerão o 
ordenado de H)O!)OOO. 

José L i no Cou linho, do Con-;el h o do nw:-;mo Imperador, 
1\linislro e Secretario de Estado dos N1•gocios do Im
perio, o tenl1a assim entendido, e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e sete de Agosto de mil 
oi toccn tos trinta e um, deci mo da Indcpentlencia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE LUIA E SILVA. 

Josr~ DA CosTA CAHVALHO. 

JoXo BRAULIO AioNiz. 

José Lino Coutinho. 

LE[-DE 30 DE AGOSTO DE i8l J. 

Fixa a:s forças de terra ordinarias para o anno 11nanceiro do 
1832-!833. 

A Rcg·enda. em Nome do Imperador' o Senhor D, 
Pedro li.) Faz saber a todos os .c;nbditos do Imperio~ que 
a Assembléa Geral Leu-islati v a Dêcretou. e Ella Sanccio-
nou a Lei seguinte: '-' I 

Art. I. o A'!5 forr,as de terra onlinaria!':. no anno fi
nanceiro~ que ha de correr do primeiro cte' Julho de mil 



Si AC.'I'US DO l'ODEH 

oitocentos tt·inta e tlous a trinta de Junho de mil oi
tocentos trinta e tres, constarão: 
s L o Dos O~ficiaes e mais praças dos corpos das tres 

ar:ma~, organizado~ por Decreto de quatro de Maio de 
mil oitocentos c trm ta e um, não excedendo. porém a 
sua força de dez mil Cabos .. Anspeçadas e Sol;Iados. ' 

~ 2. u Dos Ofllciacs do E~tado Maior General c do 
Exercito de primeira c segunda classe, Engenh~iros e 
repartições ora existentes\ estejam, ou não empregados: 
assim como dos Olllciaes, o Ofllciacs Inferiores, que em 
consequencia da organização do Exerci to ficam sem des
tino. 

~ 3. o Das companhias do Artífices do trnm de Arti
lharia. 

Art. 2. o Ficam subsistindo os pedrestes da Província 
de Mato Grosso .. e as divisões do Rio Doce da do Minas 
Geraes. , 

Art. 3. o O recrutamento para o Exercito cessará 
desde já, o só terá lugar quando a Assembléa Geral o au
torizar. 

Art. 4. o As praças quo tiverem completado o tempo 
de serviço, á que eram obrigadas, serão impreterivel
mente despedidas do mesmo serviço, logo que assim o 
requeiram. 

Art. õ. o O Governo fica autorizado á demiltir ou li
cenciar os Cabos de Esquadras, Anspeçadas, Artífices, 
CorneL1s, Trombetas e Soldados, quo excederem do nu
mero indispensavel ao serviço dos corpos. 

Art. 6. o Os corpos da Gnarrla Militar da Policia serão 
dissolvidos desde já: os Officiaes do tacs corpos ficarão 
adclidos aos do Exercito; c as mais praças distribuídas 
pelos mesmos corpos do Exercito; salvo os que pedirem 
demissão estando nos termos do art. 4. o desta Lei. 

Art. 7. o Ficam suspensas as promoções no Exercito, 
excepto sómen te para os postos de primeiros, e segundos 
Tenentes do corpo de Engenheiros e Artilharia, ú que o 
Governo poderá promover os que forem necessarios, c 
tiverem completado os estudos prescriptos pela Lei. 

Art. 8. o Os postos effectivos, que por qualquer ma
neira vagarem nos corpos das tres armas do Exerci to, 
serão preenchidos com Officiaes idonoos, e de graduações 
semelha o tos, que ficarem disponiveis em consequencia 
da organização do Exercito, ou da extincção dos Corpos 
de Policia, e com os que forem desnecessarios nos Es
tados maiores, ou aprovei tavcis do Corpo de Vete
ranos. 

Art. 9. o Ficam suspensas as passagens para o Estado 



J.t&l li&' a se: 

LBI:ISLATlVO. 

;üaior do :Exercito, Corpo tle Engenheiros c Veteranos, 
1ssim como dos Officíaes de primeira linha para os 
-·orpos da segunda linha do Exercito. 

Ar L. 10. O emprego dos Officiaes Llo Estado maior Ge-
1Cral, c llo Exercito~ em commissõcs ordinarias., e ex
raonlinarias~ não exceLlcrá elo absolutamente indispen

.avel. 
Art. H. O Governo fica autorizado a conceder li

cença com vencimento ele tempo, e meio soldo aos Offi
ciaes, c Ofllciaes Inferiores~ que sendo llesneccssarios ao 
~erviço.1 desejarem ser elclles dispensados. Estas li
cenças só terão lugar durante o anno financeiro, e por 
turnos~ de maneira que a di ta vantagem possa ser dcs
frnctada por muitos Officiaes. 

Art. 12. Fica suvprimido o emprego ele Capcllão-mór 
do E\crcito. 

Art. 13. A presente Lei terá execução desde jú, no 
que fôr praticavel. 

Art. 14. Ficam derogaelas as Leis e disposições em 
contrario. 

Mandil portanto a todas as Auto r idades, á quem o co
nhecimento, e execução da referida Lei pertencer, que 
a cumpram, e façam cumpl'ir, e guardar tão inteira
mente como nella se contém. O Secretario de Estado 
dos Negocias da Guerra a faça imprimir, publicar, e 
correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos trinta dias 
do mez de Agosto de mil oitocentos trinta e um~ decimo 
J.a Inclcpenclencia c do lmperio. 

FRA:'\t:Isco DE LniA E SIL YA. 

Jost~ DA CosTA CARVALHo. 
Jo1o BR.\ULIO MoNIZ. 

~Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

Carlct de Lei 1 pela qual a Regencia, ern Nome do Impe
rador~ ~Manda executar o Decreto da Assembléa Geral Le
gislativa, que Houve por bem Sanccionat\ sobre a fixação 
das Forças de Terra ordinarias no anno finrmceiro do pr·i
meiro de Julho de mil oitocentos trinta e dous a trinta de 
Junho de mil :oitocentos trinta e tres~ na fôrma acima de
clarada. 

Para a Hegencia em N orne elo lmJ)Craelor. v C· r. . ' 

José Ignacio da Silva, a frz. 
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Registrada a f!. tOdo Liv. L otleLeis. Secrrtaria do 
Estado dos !'Vegocios da Guerra, 3 de Setembro de~ -1831. 
-Caetano Pimentel do Vabo. 

Diogo Antonio F'eijó. 

Scllada na Secretaria de Estado dos Negocias da Jus .. 
tiça em t3 de Setembro de Hl31.- .João Carnei1'o de 
Campos . 

. Nesta. Secretaria ele Estado dos Nrgocios da Guerra 
foi pu hl1cada a presente L~i em 16 de Setembro de 183'1. 
-José lgnacio da Silva. 

LEI- DE 31 DE AGOSTO DE 18:ll. 

Fixa às forças navaes activas para o anno financeit·o rle 1832-1833. 

A Reg·cnci:-~, rm Nome do Imprrador o Senhor D. 
Pedro 11, Faz sabCl' a todos os suhdilos do Imperio, rrue 
a Assemhléa Geral Decretou, c Ella Sanccionou a Lei 
seguinte: 

Art. 1. o As forç:-~s nav:-~cs activas do Impcrio, no 
:mno flnanceiro, que ha de correr do prinwiro de Julho 
de mil oitocentos trinta c dous até trinta de Junho 
de mil oitocentos trinta c tres, constarão das embar
cações que o Governo dcsign:1r; e as respectivas tripo
laçõcs não excederão de mil c quinhentas praças de todas 
as f~lnsses. 

Art. 2. 0 O corpo de Artilharia ele Marinha ficarú re
duzido a mil e duzenta~ praças de toda-; as classes. 

Art. 3. o O Governo poderá promover os in di viduos 
habilitados na fórma da Lei ás praçds, c postos ele Guar
das· Marinhas, 2. os Tenentes, e 1. os Tvnen tes, que forem 
absolutamente necessarios ao serviço ela Annada. 

Art. 4. o Ficam suspensas, durante o anno financeiro, 
as promoções aos postos superiores á L os Tenentes~ e 
;Js dos Officiaes Je Saude, Fazenda, Apito, Capella, e 
Nautica, qun não forem precisos nos nados de guer·ra. 

Art. o. o Ficam suspensas, durante o anno financeiro, 
()S reformas nos postos superiores ao de C1pitão Tcncn .. 
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te~ salvo quando por edas houverem dr: t1:1' soldo ig-u:d~ 
ou menor do que estiverem percebentlo. 

Art. 6. o Os Officiaes da Armada desnecessarios ao 
serviço, podet·ão obter do Governo, por tempo determi
nado, licença com vencimento de meio soldo, e de an
tiguidade, para o fim, que mais lhes convenha. 

Art. 7. o O Governo poderá recrutar na fórma da 
Lei, tantas praças quantas forem necessarias para com
_pletar as forças acima decretadas, no caso de não haver· 
maruja, que se ajuste por meio de premio, e soldados, 
que se offereçam a continuar o serviço, com a gratifica
ç.ão de meio soldo dia rio. 
~- Art. 8. o O Mínistro de Estado da Marinha aprescn
'tará uma conta mui circumstanciada ela ex.ecucão desta 
Lei até o di.a oito de Maio. • 

Art. 9. 0 O artigo tereeiro da presente Lei terá exe~ 
cução desde já, e todos os mais, no que fór pra ti cavei. 

Art. __ !0. Fica in derogadas as Leis, e disposições em 
contrario. 

Manda portanto á todas as Autoridades, a quem. o 
c·onheci men to, e execução da referida Lei perténce-r-, 
que a çumpram, e faça in cumprir, e guardar tão:intei
rament-c como nella -Sá::'.COntém. O Secretario de Estado 
dos N-egocios da Marinha 'a faça imprimir, publicar_, e 
correr. Palacio do Ui o ele Janeiro em tr·inta e um de 
Agosto de mil oitocr.ntos trinta e um, dccimo da In
dcpendeneia e Llo lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULJO MoNiz. 

José Manoel de AlmP'ida. 

Carla de Lei, pela qltal Vossa J,fagestade Imperial 
Ma-nda· execut~r o lJecreto da Assembléa Geral, que Jlouve 

_ JJor bem SancctrJnar, para reguLar as forças -navaes·actt
t'as -no an-nJ.fina_nceiro, que .ha de correr ~o primeiro àe 
Julho de mz~ o!to ___ cen,to~ .fj:~nta e dous ate o, 'Ultimo de 
Junho de m~t ozt~tos trtnta e- tres, na forma acima 
declarada. ~ 

Para Vos3a Magestade Imperial, ver. 

José Cupertino de Jesus, a fez. 
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Registrada na Secretaria de Estado tlos Nogocios da 
Marinha a fl. 9 do Liv. 1.. 0 elo Cartas ele Lei. Secretaria 
de Estado em 3 de Setembro do 18:H. -Dionizio de 
Azevedo Peçanha. 

Diogo Antonio Feijó. 

Sollada na Secretaria de Estado dos Negocias da Jus
tiça em 3 de Setembro de 1831.-João Carneiro de Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Ncgoeios da Marinha 
foi publicada a presente Lei aos 10 dias do moz de 
Setembro de l8:H.-Joaquirn Francisco Leal. 

DECRETO- DO 1. o DE SETEl\IDRO DE 1831. 

Approva a aposentadoria concedida a Joaquim Patrício Tei~ 
xeira, Professor de grammatica latina. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro II, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se ex e"' 
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
la ti v a : 

A a poscn ta dor ia concellida pelo Governo a Joaquim 
Patrício Teixeira, por Decreto de oi to de Junho de mil 
oitocentos trinta c um, com metade do ordenado de 
Professor de grammatica latina da freguezia da Con
ceição de Mato-Dentro, ela Província de l\Iinas Geraes, 
fica approvada com o ordenado por inteiro. 

José Lino Coutinho, do Conselho tlo mesmo Impe~ 
rador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
do Imperio, o tenha assim entendido, c faça executar 
com os despachos neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em o primeiro de Setembro de mil oitocentos trinta 
e um, decimo da lnclcpendencia e do Impcrio. 

FnAl'\ctsco DE LatA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BnAULIO l\loNIZ. 

Jose' Lina. Coutinho • 

.:AAf\:P.;}\:AA/·' 
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DECRETO- DO 1. o DE SETEMBRO DE 1831. 

Crêa escolas para meninas na capital, e em diversas povoações 
da Provincia de Sergipe. 

A Reg-encia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro II, Ha por bem Sanccionar, c Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legís!a
tiYa, tomada sobre outra doConselho Geral d:1 Provm
cia de Sergipe : 

Artigo unico. Ficam creadas aulas de primeiras letras 
para meninas~ na conformidade da Lei de quinze de 
Outubro de mil oitocentos vinte e sete, na ~apitai desta 
Província, villa de Propriú, c néls povoações da Es
tancia, e Larangeíras. 

José L\no Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario rlc Estado dos Ncgocios do 
Imperio, o tenha assim entendido.) e faça executar com 
os despachos necessarios. Palaeio do Rio de Janeiro em 
o primeiro de Setembro Llc mil oitocentos trinta e 
um, decimo da lndepcnllencia e do Imperio. 

FRA~CISCO DE LIJUA E SH.VA' 

Jos1E D.\ CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRA uuo MoNIZ. 

José f-ino Coutinho. 

DECRETO-nF. 13 nE P.F:TEl\IBRO DE t83l. 

Autoriza o Governo a confirmar nc.s seus postos os Officiaes, 
e Otliciaes i:lferiores, não confirmados por se terem envolvido 
em com moções politicas. comprehendidos os sentenciados em 
commissões militares. 

A Hegencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Sancciona, e Manda que se execute a seguinte 
Resolução da Asscmbléa Geral Legisla ti Yn : 

Art. l. o O Governo fica autorizado ~ confirmar nos 
postos, á que foram elevados, em (~onsequencia de pro
postas legalmelãlte feitas por serviços prestados nas diffe
rentes Províncias do Jmperio, á bem da Independenria 

PARTE I. l2 -
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Nacion;Jl~ aqucllcs Otnciaes~ e Oillciaes inferiores~ que 
tendo sido promovidos não foram todavia confirmados 
por terem tomado parte em commoções politic::~s. 

Art. 2. o A disposição do art!go ant('cedente eom
prrhcnde a todos aquellcs que foram sentenciados em 
commissões militares, competindo ás viuvas destes, e 
quacsquer outros, á quem a Lei favorece, os mesmos 
direitos, (]e que gozariam, se não fossem sentenciados. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva, elo Conselho de 
Sua 1\lagestade Imperial, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Guerra, o tenha assim entcncliclo, 
c faça executa r com os flespachos nccessarios. Pala cio 
do Rio de Janeiro em treze de Setembro ele mil oito
centos trinta c um, decimo da lndependencia e do 
Impcrio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA . 
.JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoXo Bfl.AULIO MoNIZ. 

Manoel d(t Fonseca Lima e Silva. 

DECRETO- DE 17 oE SETE~mno DE 1831. 

Approva a aposentadoria concedida a Francisco Caetano de Al
meida, com o ordenado de Deputado Thesoureiro Geral da Junta 
da Província da Bahia. 

"" 
A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 

Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria con
cedida pelo Governo a Francisco Caetano de Almeida, 
por Decreto de vinte e oito de Fevereiro de mil oi
tocentos vinte e nove, com o ordenado de Deputado 
Thesoureiro Geral da Junta da Província da Bahia. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Faienda, e Presidente 
do Thesouro Nacional, o tenha assim enJendido, e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
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de Janeiro em dezasete de Setembro de mil oitocentos 
trinta e um, dccimo da Inclcpendencia c do lmporio. 

FR.\NCISCO DE LDlA E SILVA. 

Jostt DA CosTA C.\RVALIIO. 

JoÃo BrtAULio .MoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO- DE 17 DI~ SE I'El\iBRU DE l83i. 

Approva a aposentadoria concedida a Manoel Correia Maciel, com 
o ordenado de 1. o Official da Junta de Fazenda de Pernam
buco. 

A H.eg·encia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro Il, H:t por bem S·mc~ionar·, c :\Ianuar tiUC se e\e
cutc a seguinte H.esolução da Assembléa Geral: 

Artigo unico. Fica approvatla a aposentadoria COIJ· 

cedida pelo Governo a Manoel Correia l\laciél, por Du
l'reto de onze rlc J:mciro Ul~ mil oitor:entos trinta e 
um, com o ordenado de 1. •l OiEcial da Secretaria da 
JuntJ da Fazenda da Província de Pernambuco, 

B.'rnardn Pereira rln Vasconcellos, Ministro c Secre
tario de Estado dos Negocias da Fazenua, o Pro:;idente 
do Thesouro Nacional, o tenba assim entendido e faça 
cxccu t:1r com os despachos necessario::;. Pab.cio elo Rio 
de Janeiro em dezasete de Setembro de mil oitocentos 
Lrint:t c um, decimo da Independenda e do lmperio. 

• 

FRANCISCO DE LllU.\ E SlL v A. 

JosÉ DA CosTA CA~VALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vascunceltos, 
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DECHETO- DE 17 DE SETEMBRO DE 1831. 

Approva a aposentadoria concedida a Joaquim José de Souza. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro II, H a por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Fica approvatla a aposentadoria concedida pelo Go
verno a Joaquim José de Souza, em Resolução de Con
sulta de dous de }faio de mil oitocentos vinte e oito, 
com quatrocentos réis diarios. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Fazenda, e Presidente 
do Thcsouro Nacional, o tenha assim entendido e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezasete de Setembro de mil oitocentos 
trinta e um, decimo da Inclcpcndencia e elo Imperio. 

FtANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO 1\loNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO- DE 17 DE SETEMBRO DE 1831. 

Approva a aposentadoria concedida a .Manoel .Machado Coelho, 
com sobrevivencia a suas filhas. 

A Regen:::ia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Jla por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Fica approvada a aposentadoria concedida pelo Go
verno a Manoel Machado Coelho, em Resolução de Con
sulta de dezoito de Julho de mil oitocentos v in te e 
oito, com o ordenado de cem mil réis, com sobrevi
vencia para suas filhas solteiras repartidamente, em 
tempo do seu fallecimento. 

Bernardo Pereira de Vasconcello.s, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negados do Fazenda, e Presidente 
do Thesouro Nacional~ o Lenha assim entendido e fcu;a 
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executar coin os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezasete de Setembro de mil oitocentos 
trinta c um, decimo da Intlependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO- DE 17 DE SETEMBRO DE 1831. 

Approva a aposentadoria concedida a Manoel José Monteiro de 
Barros. 

A Regencia, em No me do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, H a por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria con
cedida pelo Governo a Manoel José Monteiro de Barros, 
por Decreto de vinte e quatro de Novembro de mil oi
tocentos vinte e oito, com o ordenado de Escrivão 
Deputado da Junta da Fazenda de Minas Geraes. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Fazenda, e Presidente 
doj Thesouro Nacional, o tenha assim entendido, e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezasete de Setembro de mil oitocentos 
trinta c um, decimo da lndependencia c do lmperio. 

• 

FnANCisco DE Lil\LI. E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CAU.YALIIO. 
JoÃo BnAULlO Mo~nz. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos . 
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DECRETO- DE 17 DE sETEmmo o~.<: 1831. 

Approva a aposentadoria concedida a José C:tetano Gomes. 

A Regencia, em Nome do lmpcra,lor o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, c Mantlar que se exe
cute a Resolução seguinte da Assem.bléa Geral : 

Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria con
cediua pelo Governo, a José C1etano Gomes, por Decreto 
de vinte e seis de Junho de mil oitocentos vinte e seis, 
com novecentos mil réis, metade do ordenado. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente 
do Thesouro Nacional, o tenha assim entendido e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezasete de Setembro de mil oitocentos 
trinta c um, decirno da Independencia e do Impcrio. 

FnANCisco DE LutA E SILvA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JOÃO llRAULlO MONil. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO- DE i 7 D ·~ SETEMBRO DE 1831. 

Approva a aposentadoria concedida a João Carlos Corrêa Lemo~. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

A aposentadoria concecl ida pelo Governo a João Carlos 
Corrêa Lemos, por Decreto de qua torzc de Março de 
mil oitocentos trinta e um, com duas terças partes 
do ordenado de Contador Geral do Thesouro Nacional, 
fica approvada com o ordenado por inteiro. 

Bt'rnardo Pereira de Vasconcellos, Mi~istro e Secre
tario ele Estado dos Negocias ela Fazenda~ e Presidente 
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do Thcsouro Nacional, o tenha assim entendido, e faça 
executar com os despachos nccessarios. Palaeio do Rio 
de Janeiro em drzasetA de Setembro de mil oitocentos 
trinta e um, dcci mo da Inclepcnuencia e uo Impcrio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Jo~É DA CosTA CARVALHO. 
JoXo BRAULIO Mo~Iz 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO- DE 17 DE SETE\IBRO DE 1831. 

Appruva a aposentatlori[t concPdida a Antonio Cact[tno da Silvíh. 

A He.;encia, rm Nome do Imperador o Senhor D. 
PPdro ILHa por hem S:tnccionar, c 1\Ianrlar que srcxP~ 
cntt~ a Hcsoluç:io seguinte da Asscmbl(•a Geral: 

Arli~o unico. Fica ;1pprora<la a aposentadoria con
ceuida pelo Governo, a Antonio C:tl'tano da Silva, por 
Decreto de quatorze de .Março de mil oitocentos trinta 
c um, com o ordenado de Contador Geral do Thcsouro 
Naeioual 

B.~rn:1rdo Pt•reit\l de Vasconcello~, 1\Iinislro e Sccre~ 
tario de E~tado dos Negocio:.; da Fazenda, c Prcsiclcntl' 
do Thesouro Nacional, o tcn h a assim en LeJl(l ido. e fara 
executar com os despad10~ ncc:c"~arius. Palacio,tlo Rio 
de Janeiro em uezasete de Setembro de mil oitocl'ntos 
trinta e um, dt'rimo da IndPJlCnder;cia e do Impnio. 

FR\NCI·CO DE LIMA E SILVA. 
Josr~ DA CosrA CAnVALno. 
JoÃO BRAULIO MüNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcello.-:. 



9[) ACTOS DO PODER 

DECRETO - DE 17 DE SETEMBRO DE i83l. 

Approva a aposentadoria concedida a José Procopio de Castro. 

A Regencia~ em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, H a por bem Sanccionar, e Manda r que se exe
cute a Resolução 5eguinte da Assembléa Geral: 

Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria con
cedida pelo Governo, a José Procopio de Castro, por 
Decreto de quatorze de Março de mil oitocentos trinta 
e um, com metade do ordenado de Escrivão da Mesa do 
Thesouro Nacional. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Fazenda, e Presidente 
do Thesouro Nacional, o tenha assim entendido e faça 
executa r com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezasete de Setembro de mil oitocentos 
trinta e um, decimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 

JosÉ D.\ CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULlO MoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO- DE 17 DE sETEl\JBRO nE 1831. 

Approva a aposentadoria concedida a Francisco de Seixas Souto 
Maior. 

A Regencia, em N orne do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Artigo unico. Fica a pprovada a aposenta dor ia conce
dida pelo Governo, a Francisco de Seixas Souto Maior, 
por Decreto de sete de Fevereiro de mil o!tocent?s 
vinte e nove, com o ordenado de segundo Escrtpturano 
do Thesouro Nacional. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secre· 
tario de E~tado do Negocias da Fazen(1a, e Presidente 
do Thesouro Nacional, o tenha assim entendido e faça 
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cxecu ta r com os despachos neccs:..arios. Pabcio do Rio 
de Janeiro em dczasete de Setembro de mil oitocentos 
trinta e um, decimo da Independencia c do Imperio. 

FRA~CISCO DF LL\1\ E SILVA. 

Jos1t DA CosTA CARVALHO. 

JoÃO BRA ULIO :MONIZ. 

Bernardo Pereira de Vaseoncellos. 

DECRETO-- DE 17 DE SETEMBRO DE :1831. 

Approvaa aposentadoria concedida a Franciscotlc Araujo LandlnL 

A Hcgencia, em Nome do Jmpcraclor o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e .1\lan(lar que se exe
cute a seguinte Resolução da A,ssemhléa Geral: 

Fica approvada a aposentadoria concedida pelo Go
verno, a Francisco de Araujo L:mdim, por Decreto de 
vinte de Fevereiro de mil oitocentos vinte e norc~ 
com o ordenado de segundo Escripturario do Thesouro 
Nacional. 

Bernardo Pereira de Vasconrellos, Ministro e Secre
tario de Estado elos Ncgocios ela Fazemla, e Presidente 
do Thesouro Nacional, o tenha assim entendido c faça 
executar com os despachos neccssarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezasete de Setembro de mil oitocentos 
trinta e um, decimo Ja Independencia e do Imperio. 

l'ARTE I. !3. 

FRANCFC!) DE L mA E Sn VA. 

JosJt DA CosTA CAR\'ALno. 
Jolu llRAliLIO :\lo~JZ. 

IJerna r do Pereira de Vasconcellos 
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DECRETO- DE i7 DE SETEMBRO DE i83L 

Approva a aposentadoria concedida a Faustino Maria da Lima. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Fica approvada a aposentadoria concedida pelo Go
verno a Faustino Maria de Lima, em Resolução de Con
sulta de nove de Abril de mil oitocentos vinte e sete, 
com o ordenado de Official Maior da Secretaria do Tri
bunal da Mesa da Consciencia e Ordens. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Fazenda, e Presidente 
do Thesouro Nacional, o tenha assim entendido, e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezasete de Setembro de mil oitocentos 
trinta e um, decimo da Indcpendencia e do Imperio. 

FRANCI~co DE LniA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BR.\ULIO MoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO- DE 17 DE SETEMBRO DE 183i. 

Approva a aposentadoria concedida a Joaquim José Ribeiro de 
Barrog. 

A Rr,gencia, em Nome d_o Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, H a por bem Sancc wnar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Fica approvada a aposentadoria concedida pelo Go
verno a Joaquim José Ribeiro de Barros, por Decreto de 
dez de Janeiro de mil oitocentos vinte e nove, com o or
denado de Commissario assistcn te da Thcsouraria Geral 
das Tropas da Côrte, e graduação em Thesoureiro Geral 
da referida Repartição. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Fazenda., e Presidente 
do Thesouro Nacional, o tenha assim entendido, e faça 
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executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezasete de Setembro de mil oitocentos 
trinta e um, decim~ da lndcpendencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LUlA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARvALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO- DE i 7 DE 8ETEMBRO DE 1831 . 

Approva a aposentadoria concedida a Vicente José de Araujo. 

A Regencia, em No me do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Fica approvada a aposentadoria concedida pelo Go
verno a Vicente José de Araujo, em Resolução de Con
sulta de tres de Outubro de mil oitocentos v in te oi to, 
com o ordenado que vencia, e graduação de primeiro 
Escripturario da Contadoria da Junta da Fazenda da 
Província da Bahia. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Fa~enda, e Presidente 
do Thesouro Nacional, o tenha assim entendido, e faça 
executar com os despachos nccessarios, Pala cio do Rio 
de Janeiro em dezasete de Setembro de mil oitocentos 
trinta e um, decimo da lndepcndencia e do Imperio. 

I j t 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILVA. 
JosÉ DA CoSTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
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DECRETO- DE f 7 DE SETE~IBRO DE 18:11. 

Approva a aposentadoria concedida a José Teixeira. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exc· 
cu te a Resolução seguinte da Assembléa Geral : 

Artigo uni co. Fica approvada a aposentadoria con
cedida pelo Governo a J o só Teíxeira, em Resolução de 
Consulta de dezaseto de Julho ele mil oitocentos vinte 
e oi to, com o ordenado de com mil réis. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secre
tario do Estado dos Negocias da Fazenda, e Presidente 
do Thesouro Nacional, o tenha assim entendido, e faça 
executar com os clespachos nccoss3rios. P3lacio do H.io 
de Janeiro em clozasete ele Setembro de mil oitocentos 
trinta e um, dccimo da Inclepondcncia e do lmperio. 

FRANCisco Dr<.: LniA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA C~\RVALHO. 
JoÃo BRAuuo .MoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO- DE 20 DE SETEl\IBRO DE 1.831. 

Declara que João Francisco de Chabi está no gozo dos direitos 
de cidad~o brazileiro. 

A Rcgcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, H a por bom Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte H.esolução da Assembléa Geral Legis
lativa: 

Artigo unico. João Francisco de Chabi, nascido no 
Algarve, territorio de Portugal, está no gozo dos di
rei tos de cidadão brazileiro. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe· 
rador, Ministro e Secretario do Estadt> dos Negocios 
do Imperio, o tenha assim entendido_, e faça executar 



LEG lSL ;\TI\' O. 1.01 

com os despachos neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte de Setembro uc mil oitocentos trinta e um, 
decimo tia lndepenLlencia e uo [m per i o. 

FnA~Cisco DE LBIA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA C.\RVALuo. 
JoÃo BR.\.ULIO M0NIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 20 DE SETEl\lBRO DE 1831. 

Faz extensivo a todas as Províncias o Decreto de 2õ de Junho 
deste anno, ácerca da admissão de homens livres nas Estações 
publicas da Bahia. 

A Regencia, em Nome do ImperaJor o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, c 1\landar que se exe
cute a seguinte Hesolução ua Assembléa Geral Legis
lativa: 

Artigo unico. Fica extensivo a todas as Províncias 
do Imperio o Decreto ue v in te e cinco de Junho uo cor
rente anno sobre Resolucão do Conselho Geral da Pro
víncia ela Bahia, úccrca da admissão de homens livres 
nas Estações Publicas. 

José Li no Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, 
Ministro e Secretario ele Estado dos Negocias do lmpe
rio, o tcnl1a assim entendido, c faça exrcutar com os 
despachos ncccssarios. Palacio elo I1io de Janeiro em 
vinte ele Setembro de mil oitocentos trinta e um, de .. 
cimo da lntlependencia c do Imperio. 

FHANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BnAULIO JUoNIZ. 

José Li no Coutinho. 
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DECRETO- DE 20 DE SETEJ\IBRO DE 1831. 

Crêa uma aula de ensino mutuo no arraial do Pilar, da Pro
víncia de Goyaz. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, H a por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla
tiva, tomada sobre outra do Conselho Geral da Provín
cia de Goyaz: 

Art. i. o Fica creada uma aula de ensino mutuo no 
arraial do Pilar. 

Art. 2. () Emquanto aquella aula não fôr provida, se 
conservará a do ensino individual existente no mesmo 
arraial. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do 
Imperio, o tenha assim entendido, e faca executar com 
os despachos necessarios. Palacio do lHo de Janeiro em 
vinte de Setembro de mil oitocentos trinta e um, de
cimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILvA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 20 DE SETEMBRO DE 1831. 

Crêa uma escola de primeiras letras no arraial do Curralinho, 
da Provincia de Goyaz. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla
tiva, tomada sobre outra do Conselho Geral da Provín
cia de Goyaz: 

Artigo uni co. Fica c r cada uma escola ·cte primeiras 
letras no arraial do Curralinho. 
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José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, o tenha assim entendido, e faça executar com 
os desp;1chos necessarios. Pala cio do Rio de Janeiro em 
vinte de Setembro de mil oitocentos trinta e um_, de
cimo da lnllependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILV.\. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 

LE1- DE 4 DE OUTUBRO 'DE 1831. 

Dá organização ao Thesouro Publico Nacional e ás Thesourarias 
das Provincias. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Faz saber á lodos 
os subllitos do Imperio, que a Assembléa Geral Decre
tou, e Ella S<mccionou a Lei seguinte: 

TITULO I, 

Da organização do Tribunal do Thesouro Pu· 
blico Nacional. 

CAPITULO I. 

DA ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL. 

Art. 1. o Haverá na Capital do lmperio um Tribunal 
denominado-Thesouro Publico Nacional,-o qual será 
composto de um Presidente, um Inspector Ggral, um 
Contador Gera I, e um Procurador Fiscal, que terão todos 
o ti tu lo do Conselho, e serão de nomeação do Impe
rador. 

Art. 2. o Este Tribunal terá por semana, e á escolha 
do Presidente, tres conferencias_, que durarão o tempo 
necessario para o expediente; ser-lhe-ha annexa uma 
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Secretaria, uma Contadoria ele Rcvi~ão, uma Thesou
raria Geral, e um Cartorio. 

Art. 3. o O Presidente terá voto deliberativo_, e todos 
os outros membros do Tribunal o consultivo; ficando 
responsaveis por seus votos, que forem oppostos ás Leis, 
ou con lra os in tercsses da Fazenda Publica, se forem 
ma nifes tamen te dolosos. 

Art. 4. o O.s negocios de obvia decisão serão despa
chados na mesma conferencia; nos que pedirem exame 
de direito será ouvido por escripto o Procurador Fiscal, 
c nos que exigirem exame de facto, será ouvida pelo 
mesmo modo a autoridade competente. 

Art. õ. o Fica extincto o titulo de Lugar Tenente do 
Erario. 

CAPITULO H. 

DAS ATTRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL. 

Art. 6.° Compete ao Tribunal do Thesouro Nacional: 
~ l. o A suprema direcção e fiscalisação da receita e 

despeza nacional; inspeccionando a arrecadação, distri
buição, c contabiliuade de todas as rendas publicas, e 
decidindo todas as questões administrativas, que á taes 
respeitos possam occorrcr. 

~ 2. o A suprema auministração de todos os bens pro
prios da nação, que não estiverem por Lei á cargo de 
outra Repartição Publica. 

§ 3. o Tomar annualmente contas a todas as Repar
tições Publicas, por onde se despendem dinheiros da 
nação, mandando passar quitações ; quando correntes, 
aos respectivos Thesoureiros, Recebedores, Pagadores, 
ou Almoxarifes; e mandando proceder contra elles, 
quando i llegaes. 

§ 4. o Propôr as condições dos emprestimos, que por 
Lei houverem de ser contra h idos clen tro, ou fóra do 
Imperio, fiscalisando a observancia elas que forem esti
puladas. 

~ õ. o Fixar as condições, c terminar a arrematação 
dos contractos, ou de receita, ou de despcza na Côrte, e 
Província do Rio ele Janeiro. 

§ 6. o Examinar o estado da Legislação sobre Fazenda, 
para representar ao Governo, indicando-lhe os pontos, 
em que cncon trar defeitos, insufficiencia, ou incohe
rencia, afim ele que olle proponha ao Corpo Legislativo 
as medidas, que julgar con venicn tes. 
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~ 7. o Observar os cffeitos, que produzem} ou vierem. 
a produzir os tributos ora existentes, ou que para n 
futuro se derramarem sobre os diversos ramos de ri
queza nacional, c propdr a taes respeitos o que entell
dcr mais vantajoso á prospcridauc da nação. 

~ 8. o Exercitar toua a jurisdicção voluntaria, que 
até agora exercia o cxtineto Conselho da Fazenda, a res
peito de habilitações, ordenados, lt>nças, c pensões, 
do assentamento dos proprios nacionaes; dos contra(~ tos 
das rendas publicas; e da expedição de litulos ou di
plomas a touos os Officiaes de Fazc11Lla, sub:llternos do 
Thesouro Publico. Ficam cxccptuadas as h;)bil i taçõe~ 
dos herdeiros, c cessionarios de quacsquer credores da 
Fazenda nas Províncias do Imperio, as quacs poderão 
ser feitas perante os Juizes Tcnitoriacs~ ouvido o Pro
curador Fiscal. 

~ 9. o Instituir um rigoroso exame do estado da 
actual arrecadação, c distribuição elas rendas nacionaes 
da Cdrte, e Províncias do Imperio, podendo demi ttir. 
ou aposentar, todos aquel!cs m~1prcgados de Fazenda, 
que mediante o exame institnillo, forem reconlwcidn~ 
com defeito physico, ou mot'3l, que 0:-5 ínhabilite para 
continuar a servir, ou forem convenciuos de cleleixo, 
ou abuso no exercício de suas obrigações. 

~ lO. Inspeccionar não só os Officiaes ernpreg:Hios 
nas differentes Re]Jartições de Fazenda, immcdiatamentn 
dependentes do mesmo Thrsouro~ como tambem aquel
les, que tiverem a scq cargo a receita, ou despeza dos 
dinheiros publicas em Estações dependentes de outra 
jurisdicção, como algumas fabricas~ c o!Ticinas na
cionacs, que por esse motivo lhe ficam subordinadas. 

~ 11. Promover tudo quanto fdr a maior bem, e de 
interesse para a Fazenda Publica. 

CAPITULO III. 

D-0 PRESIDENTE DO THESOURO NACI'ONAL. 

Art. 7. 0 O Ministro e Secretario de Estado dos Ne .. 
gocios da Fazenda, é o Presidente do Tribunal do 
Thesouro. 

Art. 8. o O Presidente assistirá ás conferencias do 
Tribunal, semp~e que o expediente dos negocios do Go~ 
verno Ih' o permitta. 

PARTE J. U. 
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Art. 9. o Compete ao President<~ do Thesouto: 
§ L o Levar á Augusta Presença do Imperador todos 

os negocias do Tribunal, que exigirem seu conheci
mento, approvação, e assigna tu r a. 

~ 2. 0 Assignar, e apresentar annualmente, até o dia 
8 de Maio á Assembléa Geral Legislativa, juntamente 
com o seu R ela to rio, a conta geral da receita e despeza 
do Thesouro Nacional, pertencente ao anno, que se 
findou, e orçamento da receita e despeza para o anno 
futuro. 

~ 3. 0 Submetter á AssembléaGeral Legislativaquaes
quer planos de melhoramentos, regimentos, e outras me
didas legislativas, que o Tribunal julgar convenientes 
ao bem publico, e dignas da consideração da mesma 
Assembléa. 

~ 4. o Deliberar em Tribunal sobre todos os negocias 
da competencia do Thesouro Nacional. 

§ õ. o Submetter ao Imperador, com audiencia do 
Tribunal , a nomeação dos Olliciaes de Fazenda~ que 
devam ser propostos pelos Chefes das Repartições res
pectivas. 

§ 6. o Communicar ao Tribunal as determinações elo 
Governo, e repartir pelos seus membros os trabalhos 
extraordinarios, que possam occorrer, e que ti ver por 
conveniente o encarregar-lhes. 

§ 7. o Expedir em seu nome, e assignar todas as 
ordens, instrucções., títulos, ou diplomas, que forem 
expedidos em Tribunal. 

§ 8. o Assignar as quitações, que forem dadas em 
Tribunal, e subscriptas pelo Contador Geral, aos prin
cipaes Officiaes de Fazenda, á saber: na Córte ao Ins
pector da Fazenda, e Pagador Geral, e nas Províncias 
aos respectivos Inspectores de Fazenda. 

Art. tO. Todo o expediente á cargo do Presidente 
do Thesouro, será feito pela Secretaria do mesmo The
souro. 

CAPITULO IV. 

DO INSPECTOR GERAL DO THESOURO. 

Art. H. O Inspector Geral é o Vice-Presidente do 
Tribunal do Thesouro; e no que é do expediente, e 
regimen do Tribunal faz as vezes 1o Presidente, ex~ 
cepto na assigna tura das ordens. Vencerá o ordenado 
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de quatro contos de réis, e serú substituído pelo Con
tador Geral. 

Art. 12. Compete ao Inspector Geral: 
~ 1. o A fiscalisação particular da arrecadação, admi

nistração, distribuição, e contabilidade das rendas 
nacionaes em todo o Imperio, exercitando esta sua 
attribuição por meio elos respectivos Inspectores de 
Fazenda, ou Chefes elas Thesourarias das Províncias do 
Imperio. 

~ 2. 0 Resolver, c expedir lodos os negocios, que não 
forem da privativa attribuição do Presidente em Tri-
1mnal, dando-lhe todavia conta na seguinte conferencia, 
das resoluções, c ordens, que assim tiver expedido. 

~ 3. o Executar as deliberações do Presidente em 
Tribunal, communicanclo-as por escripto ás respectivas 
estações, que lhe sejam subordinadas. 

~ 4. o Inspeccionar todas as Administrações, Recebe
dor ias, e Pagadorias elas rendas publicas; advertindo, 
rcprehendcnclo, ou suspenuendo tempora riamcn te 
ar}uelles de seus cmpregatlos, em quem achar negli
gencia, ou falta, ou defeito; e dando conta ao Presi~ 
dente em Tribunal, quando entenda que devam ser 
corrigitlos por meios ainda mais severos. 

~ tJ. o Fiscalisar a obsenancia das condições dos 
eontractos de Fazenda, e vigiar sobre a conducta dos 
cxactore~, ou Collcctorcs das rendas publicas, ífUél' 
sejam arrematadas, ou aLlminislraclas. 

~ 6. o Propôr ao Presidente em Tribunal os que 
devam ser nomeados para os empreg-os de Inspectorcs, 
Conta dores, TlJesoureiros, OfTiciaes-l\b i ores, prcccdemlo 
informação dos Presiclcn tcs tLis Províncias em Conselho, 
em quanto ás propostas dos Inspectores rcspcc ti vos elas 
mesmas Províncias. 

§ 7. o Nomear, com approYaçJo do Presidente, em 
Trllmnal, o Porteiro, e Contínuos da Secretaria do 
Trilmnal do Thcsouro; c approvar as nomeações, que 
para tacs empregos fizerem os lnspectores de Fazenda 
das Províncias. 

Art. 13. O Inspeclor Gl~ral apresentará annual- · 
mente, até H:i de Março"' o mais tardar, ao Presidente 
em Tribunal, as duas ta bel las segu in tcs: 

J.a Contendo o orçamento da receita geral do lm
perio rara o anno futuro, imlicanLlo cada um dos ramos 
da renda p'.lblica"' c o seu producto, c declarando qual 
a divida actira Ja nação, c a parLe, que se julga co
bravel, duralllL~ o anno. 

2. a Contendo u on~amento da dC::ipeza g·eral do Im ... 
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pt~rio para o mesmo armo, designando cada um dos 
:1rtigos da despeza provincial, c da despeza geral do 
Imperio, e o l\linistro, ou Bepartição, por que se devam 
fazer; declarando a som ma precisa para o pagamento 
do juro, e amortiznção da divida passiva, que estiver a 
cargo do Thesouro Nacional, e mostrando por fim o 
saldo, ou deücit, que achar. 

Art. 1~. Estas tabellas serão organizadas sobre ai 
contas geraes de receita e despeza, depois de revistas, e 
fiscalisadas, e sobro os orçamentos particulares dos dif
fercntes .Ministros, ou Hepartiçõos, a cujo cargo estiver 
a immc(liata despeza do material, e pessoal do serviço 
publico. 

Art. iõ. O expediente a cargo do Inspector será feito 
pela Contadoria Geral, no que pertence á revisão, c fis
ealisação dos balanços, c contas, que tiverem dado as 
Esta(õcs de Fazenda; e pela Secretaria do Thesouro no. 
quo Locar a communicação do ordens, e instrucções 
tcmle;ttes a promover a boa administração, economia~ 
e appl i cação das remias, e a ncgocios dgs empregado~ 
de Fazenda. 

CAPITULO V. 

DO CONTADOR GERAL DO TllESOURO. 

Art. 16. O Contador Geral é o Cltefl! da Contadoria 
da revisão: snbsti LU o ao Inspector Geral, sendo substi
tuiclo pelo seu Offi.cial-MJior~ que nesse caso terá assento, 
e voto con~mltivo n') Tribnnal. Vencerá de ordenado 
tres cautos c duzentos mil níis. 

Art. 17. Compele ao Contador GJral do Thosouro: 
§ L o Dirigir, e inspeccionat· a revisão, ou exame, 

não só ma teria!, mas tambem Jeg<d, de tot.los os JJa
lanços, o contas de Fazenda, quo subirem ao Tribunal 
do Thesouro, da Tllesouraria Geral do mesmo Thesouro, 
c ele todas as Thesonrarias das Províncias do Imperio, 
assim como do todas as Repartições, ou Estações, que 
se acham cornprchendidas no art. n. o~ 3. o desta Lei. 

A revisão, ou exame ma teria I refere-se a descobrir o 
merito aritltrnetico das contas; e o legal estende-se a 
indagar: I. o Se as rendas foram arrecadadas, recebidas, 
e administradas pelo modo, c no tempo determinado 
nas Leis, c ordens, (IUC as autol'izam, e rçgulam; 2. 0

• Se 
'-\:-1 despezas, ou distribuições da:-; renuas, foram feitas 
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pelo nwuo.
1 

c no tempo marcado nas Leis, c ordens, que 
as autorizam, e regulam. 

§ 2. o Formar o plano, ou fixar o systema tlecscriptu
ração, que se deva seguir em t?das as Repartições de 
Fazenda, qu:1csquer que e lias seJam, adaptando como 
ba~·c, o mcllloLlo mercantil por partidas dobradas, fis
calisándo a sua Loa, geral, e uniforme execução. 

~ 3. o Fiscalisar, e fazer escripturar na Contadoria 
Geral de Revisão, todos os balanços, e contas elas Estações 
mencionadas em o paragrapho primeiro deste artigo, de 
m:1neira, que se possa extrahir uma conta circumstan
ciacla, e geral (la rccei ta c despeza do Imperio. 

§ 4. o Fiscalisar tambem, e fazer cscripturar as contas 
de emprestimos, ou operações de credito nacional, já 
feitas, c que se fizerem, tanto dentro, como fóra do Im
perio. 

~ 5. o Formar o inventario geral da divida activa da 
nação, classificamlo-a por Províncias, e segundo sua 
na tu reza, c origem. 

~ 6. o Abrir contas com as di versas Thcsourarias das 
Provincias: debitando-as das sobras da sua receita, de- • 
pois ele dcd uzir as suas dcspezas provinciaes: c credi
tamlo-as pela import~ncia das desLJezas geraes elo Im
pcrio, que por cllas se fizerem, c que por esta Lei ficam 
a cargo do Thcsouro Publico, para se pollcrem bem or
ganizar os orçamentos dcterminallos no art. 13. 

~ 7. 0 Verificar os títulos, ou documentos da diviua 
passi r a da nação, c f a zel-os lançar no Grande Livro da 
Divida Publica. 

~ 8. o Propô r ao Prcsiden to em Tribunal os que tleva m 
ser Official-l\bior, e Officiaes cla sua Contadoria: e no
mear com approvação elo mesmo Presiuentc, os respecti
vos Escl'ipturarios. 

Art. 1.8. O Con taclor Geral aprcsen tarú annualmen te, 
até 15 de Março, o mais tardar, ao Presillente em Tri
nunal, as quatro tabellas seguintes: 

1.. a Contendo o quadro tla rocei ta geral do Imperio do 
anno Hnancciro anteeédcntc, mencionando expressa
mente cada um do~ ramos ela renda publica, com dis
tincçJo do producto orçado, do protlucto cobrauo, da 
despeza de sua arrecadação, e quanto ficou [JOl' cobrar. 

~.a Declarando ao mesmo tempo a di vida a c ti v a, a 
parte que foi cobrada, c a que se julgou cobravel no or
çamento. 

3.a Contendo tambcm o quat.lro ela despeza geral do 
lmperio do anno, que se iindou, mencionando expres
samente cada um dos artigos t.le despcza, o i\Iinístro, o 
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RepartiçiTo~ que a fez~ a despeza orçada, a de.;;peza cffec" 
liva, declarando por llm o saldo, que houve, ou o de-
1idt~ a que tem direito de pagamento. 

4,,a Mostrando o estado da divida passiva a cargo do 
Thrsouro, a parte, que se pagou, e a que ficar por pagar. 

Estas tabellas serão organizadas á vista dos b:.danços 
remettidos no fim de cada semestre ao Tribunal do The
souro, por todas as Thesourarias das Províncias, e das 
contas tomadas ás Repartições, de que trat<1 o art. 6. o 

~ 3. 0 , depois de haverem sido examinada~, revistas, c 
approvadas pela Contadoria Geral. 

CAPITULO VI. 

DO PH.OCURADOR FISCAL. 

Art. !9. O Procurador Fiscal é o membro uo Tri" 
bunal do Thesouro, especialmente encarregado de vigiar 
solJre a cxecucão das Leis ele Fazenda. Será substituído 

• nos impedime'ntos, por quem o Governo interinamente 
nomear. Venccr:l o ordenado de dous contos e oitocentos 
mil réis. 

Art. 20. Compete ao Procura<lor Fiscal: 
~ i." Interpôr o seu parecer, por escripto, sobre todos 

os negocias do Tribunal, que versarem sobre objecto 
de execucão de Lei. 

~ 2. o Promover o contencioso da Fazenda Publica, 
fiscalisando as execuções della, indicando os meios le
gaes para compellir os devedores remissos, e represen
tando ao Tribunal a negligencia dos Juizes encarregados 
das mesmas execuções. 

~ 3. o Pr·opór ao Tribunal todas as medidas, que en
tender necessarias para o melhora meu to da adminis
tração, arrecadação, distribuição, e fiscal isação das ren
das publicas, o bens ja nação. 

TITULO 11. 

CAPITULO I. 

DA SECRETARIA DO TRIRU~A.L DO TIIESOUHO. 

Art. 2i. A Sceretaria é a Repartição, por onde o 
l\Iinístro de Estado dos Negocias da Fazend3, c o Tribu
nal do Thesouro Nacional, e o lnspector Geral delle, 
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farão expedir sJAas resoluções, instrucçues, e ordens ás 
Thesour·arias elas Províncias, e ás demais Esta(_:õcs de 
Fazenda. 

Art. 2:2. Esta Repartição terá por Chefe o Inspuctor 
Geral, e por seus empregados um Offlcial-Maior, que será 
nomeado á proposta do Tribuna 1, o vencerá o ordenado 
de um conto c duzentos mil réis, e quatro Officiaes, e 
qu:~tro Amanuenses, que serão nomeados á proposta do 
lnspcctor Geral; e vencerão os Officiacs o ordenado de 
oi toccn tos mil réis, e os Amanurnses o de seisccn tos 
mil réis. Estes Officiaes cobrarão os emolumcn tos de 
braçagem, que até agora percebiam os do extincto Con
selho da Fazenda. 

Art. 23. Além do expediente a cargo desta Reparti
ção, compete-lhe tambem a expedição de títulos, ou di
plomas, para todos os empregados de Fazenda, qualquer 
que seja a sua classe, e bem assim a cscripturação das 
condições de contractos, e administrações de rendas na
cionaes, e seus respectivos ai varás de corrente. 

Art. 24:. Para a escripturação, que se deve fazer 
nesta Repartição, h a verá o numero de I i vros, que o Im
pector Geral entender nccessarios, sendo os principaes 
abertos, rubricados, c encerrados pelo mesmo Chefe. 

CAPITULO li. 

DA CONTADORIA GERAL DA REVISÃO. 

Art. 2ts. A Contadoria Geral da Revisão é a Repar
tição, pela qual o Tribunal do Thesouro Nacional exer
ci ta a sua suprema inspecção, e fiscalisação da receita, e 
despeza geral da nação. 

Art. 26. Esta Repartição terá por Chefe o Contador 
Geral elo Thesouro, e terá um Officiai-Maior com o or
denado de um conto e seiscentos mil réis, seis primeiros 
Escripturarios com o ordenado de um conto e duzentos 
mil réis, e oi to segundos com o ordenado de um conto 
de réis. 

Art. 27. Nesta Repartição far-se-ha tudo quanto 
compete; e se incumbe ao Contador Geral no capitulo 
õ. o art. i 7 da presente Lei, e além disso na mesma Re
partição. 

~ :l. o Serão devidamente emmassadas, numerica e 
cbronologicamente, todas as Ordens, Resoluções e Ins
trucções expedidas pelo Tribunal sobre a direcção, ar~ 
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rccadação, contabilidade, e flsralisat,:Jo das rendas na
cionaes; e no fim do anno encaLlenndas com o seu re~
pectiYo imlex. 

§ 2. o Serão tambem emmassadas ~ c cncaclernacbs , 
como no paragrapho antecedente, todas as mercês de rt'
muneração de serviços. 

~ ~~.o Serão passadas todas as quitações , que se de
rem às Est<u:ões, ou imlividuos, que forem encarre
gados do arrecadar, administrar, c distribuir Llinllciros 
puhlicos. 

§ <Í. o A for mação da folha geral do asscn ta mcn to d c 
todos os ordenados, pensões e tenças, que se haj:nn ele 
pagar, ou seja pelos cofres da Thcsouraria Geral, ou pe
los das Thesourarias das Províncias~ guardando a devida 
separação do que houver ele pertencer a cada uma das 
ditas Thesourarias, e extrahindo da folha geral, até o 
dia H) de Janeiro, annualmente, a folha particular, que 
deve subir á Imperial assignatura pertencente á The
souraria Geral do Tribunal do Thcsouro. 

§ õ. o A formação da folha geral do assentamento de 
todos os proprios nacionaes, com dis tincção das Pro
víncias, a que pertencerem, declarando-se, em cada um 
assento, ou verba, o titulo da acquisição, as respectivas 
confrontações, a data do despacho para a encorporação, 
e o valor do objecto encorporado. Este valor será es
cripto por extenso no texto, e lançado á margem em 
algarismos. 

~ 6. 0 Esta Contadoria occupar--sc-ha tambem, por 
distribuição do Contador Geral, dos negocias da rom
petencia da Repartição, qua forem relativos ao Tribu
nal do Thesouro, c ás Províncias do Imperio. 

§ 7. 0 Nesta Contadoria se escreverão tambem os livros 
Diario, e 1\festre, e o da receita e despeza do Thesou
rciro Geral du Tribunal do Thesouro ;·sendo os dous pri
meiros escriptos pelo Oillcial-Maior da Contadoria, e o 

· terceiro por um dos Los Escripturarios. 
Art. 28. Cumpre á este 1. o Escripturario: 
~ 1. o Fazer lançamento, em livro para esse fim des

tinado de todas as guias, e conhecimentos em fórma, 
quér da receita, quér da despeza, que o Thesoureiro 
Geral h ou ver ele fazer na fórma do art. 32. 

~ 2. o Examinar a legalidade elos documentos, que 
servirem de base aos conhecimentos em fórma, os quaes 
serão por elles assignaclos para verificação da sua res
ponsabilidade. 

Art. 29. Para a escripturação do que fica á cargo 
desta Repartição, além dos livros Diario, e Mestre, e o da 
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receita e despcza do Tlwsoureiro Geral, haverão os li
vros auxiliares, que o Contador Geral julgar necessa
rios, devemlo ser os liYros principaes abertos~ ruhri
ca(los, e encerrados pelo Presidente. 

CAPITULO III. 

l>A THESOURARlA GER.\L DO TRIBC'N.\L DO TIIESOURO. 

Art. 30. A Thcsouraria Grral é• a Hl'partiçiio 1wla 
fJU:ll o Tribunal do Thcsouro realiza a rtl'ectiva arreca
dação, e distribuição das sobras das Thrsourari"s (bs 
Províncias do Imperio, c de todos aquelles fundos, que 
não forem prirativos elas mesmas. 

Art. 31. Nesta Hepartição se verili(:ará tudo quanto 
compete ao seu Chefe, que será o Thesoureiro Gera), 
o qual terá um Firl, e dt~ ordc~nado, c para quebras , 
dous contos c oitocentos mil réis. 

Art. 32. Compete ao Tllesoureiro G.•ral: 
.~ i. o Fazer entrar nos eofri'S, ajudado pelo Fiel, c á 

vista ele guia da Contariori:t, todas as sobras que das Thc
sourarias das ProYincias do Impcrio forem remettidas 
par a o Thesouro, on por cs te sacadas sobre aquellas. 

~ 2. o Fazer s:1hir dos ditos cofres, ajudado pelo Fif~l, 
todos os computas nceessarios para as despt·zas orde
nadas pelo Tribunal. 

Art. 33. As c!espezas geracs do Imperio são rel:ltivas 
ú divida publica~ c á m:mutcnçiio <lo Governo, c dcl'cs:1 do 
Imporia; á saber: a dotação da Casa Imperi:-11, o Corpo 
Legislativo, o Const'lho de E--tado~ os Su;;remo,; Tribn
naes de Justiça Civil, c Militar (cmqu;ynto existir), o do 
Thesouro, os Ministros e Secretarias tln Estado, e tudu 
que(~ relativo ao ExcrcitJ, 1\larinlla, Es('OL!S maton~s dt~ 
instrucção publica, Diplomacia, e Col'rcios walitilllos. 

Art. 34. Quér o rcct·bimcn 1 o, quór o pagamento, 
serão precedidos ele guia:;, c rollllecim·~ntos, e lançados 
pelo :l. o Escripturario da Contadoria dn Hevisãn, com 
indicação das diffL~rentes espí'Cics th: muerl:!, em que 
forem feitas, e em co! um nas di versas, os ~~.('m; rr'SJWct i vos 
quantitc.tivos cmcifrils nnmcri1;:;'~. 

Art. 3;'5. Estes assentos ~~:'1·:lo a;;;si'.!T!:tdos IJ•:l0 Tl!c
soureiru Geral, i)t:lo dito 1. o K~cripl.urari'-. .. c pela parte. 
ou o seu procurador, cmqu:.mto á·' de~:pez:1<::. · 

Art. 3H. O Thesourcii'O Geral aprr•sentará nos dous 
primeiros flias de cada seman:.J ::10 Prr~~iclente, em Tri

PARTE I. 1ü. 
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hunal, o balancete rlos cofres da semana antecedente~ 
I' o de ~ada mez scrú authen ticado com os competentes 
conhrctmentos em fórma, c assignados por elle, e pelo 
1. o Escripturario~ que lhe serve de E.;:crivão. 

Art. 37. O Fiel será nomeado pelo Thesourriro Geral$ 
qne fic:uú respom:avel pelo dosem pcn h o dos seus deveres, 
bem como pelo que clle fizer na gestão dos negocias á 
seu cargo, podendo exigir dcllc as fianças, que julgar 
neccssarias. Vencerá o ordenado annual de um conto 
de réis. 

Art. 38. O Fiel substituir:\ o Thesourciro Geral em 
sua falta por impedimento lrgitimo, nas operações rle en
trada esahitla llos dinheiros publicas. 

Art. 3H. O Theso1treiro Geral prestará fiança idonea 
á torlas as faltas, que possam l1avrr no cofre. 

C.\PITULO IV. 

DO CARTORIO DO TRIBUNAL DE THESOURO. 

Art. .10. O Carlol'io (~o archivo do Tribunal do The
souro, onde rlovem ser depositados, commoda, e segura
mente, todos os papeis lindos do toclos os Tribunaes, ou 
Repartições que tiverem relação com a Fazenda Nacional. 

Art. ftl. O Cartorario será nomeado ú proposta do 
Insl1ortor Geral, c vencerá o ordenado de quatrocentos 
mil réi~. além dos emolumentos de Lrrzentos o vinte réis 
por certidão, que não passe de uma folha <lo papel; pas
sando, vencerú a cento e sessenta réis por cada pagina, Q 

<luzenttJs réis do buscas por anno, cont:H.lo do segundo 
em díante, depois ela entrada dos papeis no Cartorio. 
Terá um Ajudante nomeado pelo In:-pector Geral, com 
approvação do Presidente, vencendo o ordenado de tre
zentos mil rt'~is. 

A importancia das buscas não pOLlcrà, em caso algum 
exceder a quatro mil réis; c todos os emolumentos 
serão dividitlos em quatro partos, tres para o Cartorario, 
c mna para o Ajudante. 

Art. lt2. E' ela obrigaçrro do Cartornrio : 
~ 1. o Ter todos os papeis, vindos dos ditTerentes Tri

bunaes~ e Hopartições do arrecadação extinctos, c que 
1lcam <loba ixo do sua guanla, com a indicação do Tri
bunal, ou Bcpartição de onde vieram, c com os res
pectivos inventarias; o quanto aos poster·iormente re
cebidos., fará relações, segundo a ordem chronologica, e 
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numeric;J, com deelara(ão tias materias recebidas, e tle 
cada uma das H.epartições, de onde vierem. 

§ '<!. ~ Ter a seu cargo, o fazer ú sua custa, o asseio do 
Cartono, e a despeza dos Amanucnse~, que forem pre
cisos. 

Art. 43. O Inspector Geral fará com que este Carto
rario cumpra res Lrictamen te os seus deveres. 

Art. 4,4,, Os mcmuros do Tribunal do Thesouro po
derão tirar do Cartorio os Jivros, c papeis, que qui
zerem examinar, deixando recibo em protocolo para 
esse fim destinaclo. 

TITULO 3. 0 

Das Thesourarias das Prtnlinclas. 

CAPITULO I. 

DA FORMAÇÃO, E ATTRIBUIÇÕES DAS THESOURARL\S DE PRO
YINCL\S. 

Art. 45. Haverá em catla uma das Províncias do 
lmpcrio uma Repartição de Fazenda Publica, denomi
nada Thesouraria da Província de ..•• 

Art. 46. Estas Thesourarias se comporão de um 
ln::;pector de FazcHtla, de um Conlallor, e ele um Proc.u
rador Fi::;cal, e serão subonlinatlas ao Tribunal tlo Thn
souro Nacionrd, e destinadas para a administração, 
arrecadação, distribui<:ão, contabilitlalle, c tiscalisação de 
todas as rendas publica.-; ela Província. 

Art. 4.7. Os Contadores da Fazenda de Provinei'l, e 
os Procuradores Fiscaes, assisti rã o ao despacho, c terão 
sómcnle voto consulli ro, com olH'Í!.!'a(:ão todavia de 
darem conta ao Inspector Geral do TIJcsouro, quando 
cn tenderem, que h ou v c ucsservi<;o publico em algum 
despacho. 

Serão responsavcis pelos seus volos, quo forem op
posto~ ás Leis, ou contra os interesses da Fazenda, e de 
terceiro, se forem manifestamente dolosos. 

Art. 48. A' cxccpção das dcspezas determinadas por 
Lei_, nenlmma outra st•rá feita nas Tilcsourarias de Pro
víncia; salvo em casos ur!.("cntes, e extraot·ilina"ios, que 
não admittam a clemora do recurso ao Tribunal do The
souro, sem prejuizo do serviço publico; c só então us 
Thesourarias, ou o;; sca; Inspectorcs cumprirão as 
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ordens de despeza, que lhes forem dirigidas pelo Pre-
sidente da respectiva Província em Conselho, o qual 
tomando sobre si toda a responsabilidade, dará imme
diatamente conta dessa despeza ao Ministro da Fazenda" 
Presidente elo Thesouro. 

Art. 49. A's Thesourarias ele Província serão annexa5 
uma Contadoria, uma Thesouraria, e uma Secretaria,. 
com a denominação da Província, a que pertencerem, e 
com as a t tribuiçõcs, c encargos declarados nos seguintes 
capítulos. 

Art. 50. As Thesourarias de Província despacharão 
nas segundas. quartas, e sextas feiras, e nos outros dias~ 
qnando aquelles sejam impedidos, e na~, casas elas Tlle
~mnrarias, todos os negocias da sua competencia. 

CAPITULO II. 

DOS L\SPECTORES DE FAZENDA DE l'HOVI~CIA.. 

Art. til. O Inspoclor de Fazrnda ele Província é O' 
Cbde da Thcs0uraria de Provinda, e que diariamente 
despachará os negocias do expediente. Estes Inspec
torcs serão propostos pelo Tribunal do Thesouro, sobre 
informa(:ão elo Jnc;prctor Gcrr1l, e só serão amoviveis por 
proposta motivada do mesmo [nspector Geral, pre
ecdent1o informarão do Jlrcsiden te da Provincia em 
Conselho, e audiencia do lnspcctor_, que se houver de 
a mover. 

Art. 52. Na corrcspondencia official, requerimentos, 
e mais 11apeis, que forem ás Thesourarias, terão, em 
quanto servirem, o tratamento ele Senhoria, se outro 
maior lhes não competir. 

Art. ;)3. Aos Inspectores ele Fazenda de Provincia 
compete: 

~ 1." A f1scalisação de arrecadação, aclministração, 
distribuir,fio, o contabilidade das rendas da Província. 

~ 2. o A execução das deliberações elo Tribunal do 
Thesouro, commnnicamlo-as por cscripto ás respectivas 
Estações, qu·J lhe srjam subordinadas. 

~ 3. o Impeecionar todas a:; Administrações, Hccebe
dorias, c Pagadorias d;1s rcnd;1s publicas da Província, 
advertindo aos empregados em quem achar negligencia, 
ou defeito, e dando cont:-~., quando precisarem ser corri
t:ddos por meios mais severos, na Córto ao Tribunal elo 
Tlwsouro, e nas Provincias ao Presidente, que em Con-
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selho, poderá suspendel-os, c mandará processar, se o 
caso fór para isso. 

Art. B~. Os Inspectores ele Fazenda darão aos Presi
dentes das Províncias em Conselho. todas as infor
mações, e esclarecimentos~ que exigirem, sobre o estado, 
ou qualquer assumpto da Fazenda Publica; e o da Córte, 
e Província do Hio de Janeiro ao Tribunal do The
souro. 

Art. t)l'"j. Os Inspectores de Ji'azenda de Província, 
quando impedidos, serão substituídos pelos respectivos 
Contadores de Fazenda. 

Art. õü. Nenhuma arrematação de contracto, ou 
seja de receita, ou de despeza publica da Província, 
será ultimada sem approvação do Presidente em Con
sPlho; e na Côrtr, e Província do Rio de Janeiro, sem 
appt·ovação do Tribunal do Thesouro, os quaes poderão 
mandar que se renovem os leilões, quando presumam, 
que a arrematação foi feita contra leis, ou instrucções. 

Art. ~7. O~ Inspectores de Fazendt de Província 
levarão ao conhecimento do Presidente em Conselho da 
respectiva Província, o balanço da receita, e despeza do 
anno flndo, c orçamento do anno ft1Luro, para este re
metter para o Tribunal do Tllesouro, com o seu pa
recer, depois de fazer o exame material, e moral dcllA~ : 
e na Córte, e Província do Hio lle Janeiro, ao Inspe. 
Geral do Tbesouro. 

Art. 58. Tam bem levarão por cópia, até o Ll ia se -
de Dezembro, ao conhecimento do Conselho Geral d .. : 
respectiva Província, o 1Jalanço, e orçamento, de q; .. 
trata o artigo antecedente; e ministrarão os csclare: 
mentos, que o mesmo Conselho julgar necessarios p:.~I-:, 
as reflexões, e representações, que a tal respeito tiver 
de dirigir á Assernbléa Geral~ e ao Poder Executivo. 

Art. 59. Estes balanços serão acompanhados de quatro 
Tabellas na fórma indicada no art. 13 desta Lei, r ela
tivas á receita~ despcza, divida activa, e passiva da 
Província : C" mais outras duas r ela ti v as á r ceei ta, e 
despeza geral do lmperio, feita na Província ; c pela 
fórma indicada no c i ta do art. 13. 

CAPITULO ITI. 

DOS CONTADORES DE FAZENDA DE PROYJNCIA. 

Arl. 60. O Contador de Fazenda de Província, é o 
Chefe da Contadoria : é proposto pelo Tribunal do 
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Thesouro, preceucndo informação do luspector de Fa
zenda da Província; e toJos os seus subalternos serão 
nomeados pelo Inspcclor, sobre sua proposta, e appro
vados pelo, Tribunal do Thesouro. 

Art. 61. Os Contadores de Fazenda, debaixo da tli
recção dos Insper.tores, reJularão em suas Contadorias 
o trabalho da eseriptnração, e contabilidade tlas renuas 
publicas das suas Províncias, tendo por base a escriptu
ração mercantil por partiL1as dobradas, e to!'narão contas 
á todos os Administradores, Contadores, Exactorcs, e 
Di5tribuidorcs das mesmas rendas, quaesquer, que scj1m 
as denominações. 

Art. 62. Compete aos Contadores de Província: 
~ L o Fazer emmass:H, segundo a ordem n umerica, 

e ehronologica, todas as ordens, on resoluções, e in
strucções expedidas pela Thesouraria Provincial, sobre 
a direcção, arrecadação, administração, distribuição, 
contabilidade, e flscalisação elas rendas publicas da 
Provineia~ c fazel-as cncadornllr com um index de suas 
ma terias. 

~ 2. o Fazer passar todas as qui taçõos, que se derem 
as estações, ou inclivicluos, que tenham sido encarre
gados de arrecacl<lt', administrar, o distribuir os di
nheiros publicos da Província, subscrevendo-as depois 
de examinadas. 

~ 3. o Fazer escripturar pelo respectivo Ofíicial-Ma:or 
o Diario, o Livro Mestre. 

§ <1. 0 Determinar os livros auxiliares, que forem pre
cisos para facilitar a eseripturação do mesmo Diario. 

Art. ü:J. Nas Contlclorias ele Fazenda tlas Províncias, 
se formarão as folhas particnl;u'e' do assrntamenlo de 
todos os ordenados, pensões, c tenças, que se hajam de 
pagar pelos cofres elas Tl1esonrarias das Províncias, para 
serem assignadas pelo respecli v o Inspcctor ele Fazenda. 

Art. ()4,. Na mesma Contadoria se fonnarú o asscn ta
mento de todos os proprios nacionacs da Provínci:J, 
declarando-se em cada verba o titulo ela acquisição, as 
suas confrontações, a ela ta do despacho par a a encor
poração, e o seu valor. Este valor será cscripto por ex
tenso no texto, e lançado á margem em algarismo. 

Art. 6õ. Nas mcsnus contadorias, se farão o balanço 
ela receita, e dcspeza da Província, o as tabcllas clotcr
minadas nos arts. i1'.i c 1.9, na parte, que lhes rcspei ta. 

Art. 66. Os Contadores de Fazenda das Províncias, 
serão substituídos pelos Officiaes-Maioros, e estes pelos 
seus immediatos, seguindo a ordem da antiguidade. 
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CAPITULO IV. 

DOS THESOUREIROS DE F.\ZE~DA DAS fROVINCIAS. 

Art. 67. Os 'fhesoureiros ele Fazenda de Provi ncia, 
si o o-, guardas elos cofres da Thesouraria da Província. 
Cuidarão debaixo da direcção dos lnspectores, e auxi
iiados pelos Fieis, em receber, guardar, e distribuir 
todas as rendas publicas, que forem arrecadadas nas 
Províncias. 

Art. 68. Quér a receita, qnér a d8spcza, será feita, 
}lrececlendo os termos declarados nos arts. 34 e 35. 

Art. 69. O Thesoureiro da Fazenda ela Província 
:~presentará ao lnspector della~ o balancete dos cofres, 
no tempo, e fórma declarados no art. 36, 

Art. 70. Um Primeim Escripturario da Contadoria 
da Província, fará o lançamento da sua recci ta, e des
peza, e examinará a legalidade dos documentos, na fórma 
!o terminada nos ~~ L o e 2. o do art. 28. 

Art. 7l. Os Fieis serão nomeados pelos Thesoureiros 
;;a Fazenda da Província, e os sub)tituirão nos termos 
·-lo art. 38. 

Art. 72. Os Thesourcircs ela Fazenda elas Prdvincias, 
prestarão fiança idonea, antes de entrarem em exer
,·icio, a todas as faltas, que possam haver nos cofres. 

Art. 73. O Thesoureiro da Fazenda da Província do 
Rio de Janeiro, será o Thesoureiro Geral do Thesouro 
Publico Nacional, e não terá por isso outro vencimento. 

CAPITULO V. 

DAS SECRETARIAS DAS THESOURARL\S DAS PROVINCIAS. 

Art. 74. A Secretaria é a Repartição por onde o Ins
_pector da Fazenda faz expedir suas resoluções, e ordens. 

Art. 75. Além do expediente a seu cargo, compe
:.e-lhe igualmente a expedição dos titulas, ou diplomas 
dos empregados de Fazenda da Província, "Como o mais, 
•1ue consta do art. 23. 
- Art. 76. O Inspector da Fazenda determinará o nu
mero de livros, que entender necessarios para a sua 
~·ser i pturação. 
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CAPITULO VI. 

DO PROCURADOR FISCAL. 

Art. 77. O Procurador Fiscal é o membro Ja The
souraria ele Provinci.1 p:1ra os tlns declarados nos §§ f:t, 
2 • o, e 3 . o, do a r t . 20 . 

Art. 78. O Procurador Fiscal será nomeado pelo Tri
bunal elo Thesouro, á proposta do Inspector Geral, e 
sobre informação dos Presidentes, pelo que respeita 
ás Províncias. O proposto será pessoa ele notaria pro
biuadc, e intelligencia em maleria de Legislação; e 
quando impedido, será substi tu ido por quem nomear, 
na Córte o Tribunal do Thesouro, e nas Províncias o 
Presidente em Conselho. 

CAPITULO VIl. 

DO NUMERO, E 0!1DENADOS DOS EMPRI~GADOS D.\S THESOU
RARIAS DE I>RüYINClA. 

Art. 79. O Inspcctor de Fazenda tla Província do Rio 
ue Janeí r o terá de ordenado tres contos de réis; os da 
Bahia, Pernambuco, e Maranhão, dous contos e quatro
centos mil réis; os de Minas Geraes, Rio Grande do Sul, 
S. Paulo, e Pará: dous contos de réis; os de Santa Ca
tharina, Alagóas, Parahyba, e Ceará, um conto c duzentos 
mil réis, c os das mais Províncias oitocentos mil réis. 

Ar L 80. O Conta dor da Provi ncia <lo Rio de Janci r o 
terá de ordenndo dous contos e q u;ttrocen tos mil réis ; 
o Contador, e Tllesonreiro das Províncias da B1hia, Per
nambuco, c Maranl1ão, terão um conto e seisccn tos mil 
réis; os do Rio Granue do Sul, S. Paulo, Minas Geram:~ 
e Pará, um conto e duzentos mil réis; os de Santa Ca
tharina, Parahyha, Alagóas, e Ceará~ oitocentos mil réis; 
c os das mais Províncias seiscentos mil réis. 

Art. 8i. O Procurador Fiscal da Tbesouraria da Pro
víncia do Rio ele Janeiro vencerá o ordenado annual 
de um conto c quatrocentos mil róis; o das Provinci:1s 
da Bahia~ Pernambuco~ e l\laranllão, o de um conto e 
duzentos mil réis; o elo Rio Grande do Sul, S. Paul@, 
Minas Geracs, e Pará, oitocentos mil réis; o de Santa 
Catharina, Alagóas, Parahyba, c Ceará, seiscentos e cin
coenta mil réis~ e os das mais Províncias quinhentos 
mil réis. 
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Art. 8~. O Olllda 1-~laior Ja Tllesouraría da Pro v incia 
llo Rio lle Janeiro terá de ordenado um conto e quatro
centos mil réis . 

.Art. 83. Na Tl1esuuraria da Pmv incia llo Hio dt~ Ja
neiro, além :-los empregados declarados nos artig·os an
tecedeHtes, haverão quatro primeiros Escripturario~ 
com o ordenado de u~n conto de réis; seis segundos com 
oitocentos mil réis; e quatro terceiros com seiscentos 
mil réis; um AjrHlaldC Jo Tl1esoureiro com o ordenado 
de um conto de réis; clous Fieis do Thesoureiro cont 
oitocentos mil réis; um Thesonreiro dos ordenados, e 
addições miudas, outro do sello do papel, e d.ecima cl3s 
heranças, cada um com o ordenado de oitocentos mil 
réis; um Offi,~ial-.Maior da Sc~cretaria com o ordenado de 
um conto ue réisl dous Olllciaes da mrsma com oitocentos 
mil réis~ e tlous Amanueuses, com seiscentos mit réis; 
um Port(•iro da Tllesouraria com o ord:'nado de seis
centos mil réis, e dous Continuas com o de quatroceutos 
mil réis. 

Dous dos segundos Escripturarios servirão de Es
crivães da recci ta, e despeza dos Thcsoureiros dos or
denados, e scllo. 

Art. t:>4:. O uumero dos empregados das Thescurarias 
<las demais Províncias, c seus orden~dos, será (n·oposlo 
pelas mesmas Thcsourarias, depois de cslarem trcs mezes 
em exerc1cio, remettendo as propostas aos Presidentes 
em Conselho, para estes as dirigirem ao Tribunal do 
Theso u r o com sua" informações, e obset·vações, a li m de 
serem submettidas á approvaçã•) da Assembléa Geral; 
podendo o mesmo Tribunal pór em execução interina
mente as que julgar conformes com as circnmstancia:; 
peculiares das respectivas Provindas. 

TITULO IY. 

Disposiç()es gea'nes. 

CAPITULO UNICO. 

Art. 8J. A eorrespondencia do TriLun:1l U.o Thesouro 
com as Thesourarias das Pruvincias, e desta~ com o 
mesmo Tribunal, se fará pelo in tennedio dos Presidentes 
das Províncias, os qu:1cs poderão fazer as observações 11 

que julga rem <.:on ven ít•n tes. 
Art. 86. Estas correspondcncias, e todos os actos, e 

ordens do Tllesnuro, dirigidas ás Estações Publicas~ se 
PARTE I. i6. 
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publicarão immetlialamcntc pela imprensa~ salvo quando 
o segredo fôr necessario p:~ra o bom exito ele alguma 
negociação, caso, em (1ue a pulJiicllção se fará depois que 
clla fôr cone I ui da. 

Art. S7. Os Presiden trs das Províncias em Corn:elho, 
darão conta ao Triuunal do The;.,onro de qualquer abuso, 
ou desvio, que o!Jservarem na aurninistração, arreca
dação, c distriiJuição das rendas da Província~ e po
tlcr;1o suspender interinamente a transacção prejudicial 
á Fazenda Publica, (p;ando o Inspector da Fazenda da 
ProY inci::~ a não corrija. 

Art. 88. Todas as disposições do Alvará de vinte c 
oito de Junho de mil oitocentos e oito, nos Títulos 3. O, 
4.0, ~. 0 , 7. 0

, c s.o, continuam em vigor, fazendo parte 
desta lei, em tudo que por ella não nca revogado. 

Art. 89. Assim que forem nomeados os membros do 
Tribunal do Thesouro Nacional, instituir-sc-ha por meio 
de Delegados, babeis, c austeros, o exame, de que trata 
o art. ü. o ~ 9. o; e sómente depois de5se e~amc, ou ú 
medida, que se fôr fazendo, srrão estalwlecidas, ou irão 
sendo montauas as Hepartições de Fazenda, reorganiza
das por esta Lei, nas diil'ercnles Províncias do lmperio. 

Art. 90. Fica extincto o actual Er;trio, e o Conselho 
da Fazenda. As justi!ie<lções, que até agora se faziam 
neste Tribunal, serão feitas perante os Juizes Territo
riaes, com a udiencia do Procurador F isca 1 ; c as sen
tenças, que ncllc se proferirem a favor dos justiíl
can tes, serão sempre a ppdlad:ts ex. -ofTicio par a a Hc
lação do districto, sob pena de nullidaue. Os processos 
ultimados dos justil1cantcs lhes serão entregues, sem 
dependencia de traslados. 

Art. 91. A juris<lieção contenciosa, qrte exercitava o 
mesmo Conselho e'< tine to, lica pertencendo aos Juizes 
Ter ri toriaesj com recurso para a Hei ação do d is tricto, 
guardados os termos de direito. 

Art. ü2. Nos processos, em quo por esta lei se exige 
audiencia do Procurador Fiscal, nos lugares, onde o não 
houver, fará as suas Yezes a pessoa, que fôr nomeada 
pelos Inspectores da Fazenda sob proposta dos Juizes 
Territoriaes. 

Art. U3. Os actuiles Conselheiros da Fazenda, os em
pregados do mesmo Conselho,os do Era rio, os das Juntas 
de Fazenda, que se forem extinguindo, e os dos outros 
'fribnnaes, e Repalições jú ex tine tas, que Yencem or
denddos, terão direito a ser preferido~, sendo habcis, 
para as Repartições reorganizadas por esla Lri, srgundo 
a apUdão profiss:onal de cada um. 
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Art. 9~. Os Conselheiros da Fazenda, :Jue não forem 
empregados nas ditas Rep3rliçõe::;, Rerão, não tendo 
outros vencimentos íguacs, ou maiores, aposentados 
com o ordenado por inteiro, se tiverem mais de vinte e 
cinco annos de serviço, diminuindo-se o ordenado pro
porcionalmente nos que tiverem menos. 

Art. 95. Os outros empr0gados, que pelo exame ins
ti tu ido forem reconhecidos como inhabeis p1ra con ti
nua rem no serviço, srrão apoRcn ta dos pela mesma ma- . 
neira. Os que forem reputados babeis, e todavia ficarem 
desempregados, continuarão a vencer os ordenados, que 
tiverem, ficando addidos ás repartições reorganizadas, 
para servirem no que convier, até que hajam vagas, em 
que sejam admi ttidos. 

Art. 96. Não se admi ttirá d'ora em diante para o Sfl'
viço da Fazenda pessoa alguma, senão por concurso, 
em que se verifique; . que o pretendente tem os prin
cípios de grammatica da língua nacional, e da escriptu
ração por parl idas do bradaR, e calculo mercantil, unindo 
a isto boa letra, boa conducta moral, e idade de vinte e 
um annos para cima. Os casados, em igualdade de cir
cumstancias serão preferidos aos solteiros. · 

Art. il/. A antiguidade, no caso de igualdade de me
recimentó, e a·ptidão proti:;sional, regulará o ar.cesso dos 
Officiaes de Fazenda, para serem promovidos do emprego 
de menor ordenado para o de maior; no caso porém de 
desigualdade de aptidão será preferido_ o mais apto. 

Art. 98. As commissões não prejudicam o direito de 
antiguidade~ ou merecimento. 

At\t. 99. Os empregado~ de_Fazenda drspar1;:Jdos par a 
.. as diversa$ Prltincias do Imperio, remc=\'i•Jos tlc u-mas 

para outras, ou em commissão, receberão, a titulo de 
ajud.a de custo para desprzas de viagem, a quinta par te 
dos seus resp\'C ti vog ordenados. 

Art. 100 Os Officiaes-1\laiores da Secret:tri<• do TI·i
.bunal do Thes.ouro, e das Thesourarias (bs Províncias; 
além das ohrigaçõe~ .. que lhes incumbe c :n·L. i:} Ca
pitulo 1.. o Titulo 2. o, servirão de Secreta rios para c<:ere-

. verem os despachos, e as aclas respectivas em livro 
a esse fim destinado. 

Art. 101. Em todas as casas de administração, arre
cadação, fiscalisação, e contabilidade de Fazenda, prin· 
cipiará o trabalho em todos os dias, que não forem do· 
m10gos, Jias santos, c de festa naeional, ás nove horas d-a 
manhã, e findará ás duas da tarde; sal v o nos casos ex
traordinarios, em que poderão os Pl'esidentes provi
denciar a tal respeito, como julgarem necessario; em 

... 
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cada uma deltas haverú um Livro, nthric<.Hlo pdo Pro
curador Fiscal da Fazenda, no qual ~e escreverá em 
fórma de mappa todos os dias elo mez, e os nomes de 
todos os Officiaes da Rrpartição, afim ele que na chamada 
nominal~ a rrue se eleve proceder a hora de principiar 
o trabalho, em presença do Chefe, ou do seu imme
cliato, se possam notar as faltas para serem~ não havendo 
motivo justificado, clesc0ntadas dos ordenrulo~, e repar
tido o seu producto pelos outros Offlciaes da mesma 
Repartição. 

Art. !02. Nas Provincias maiores, c que n bem elo 
serviço publico, e commod iclado dos povos~ fôr preciso 
estabelecer em ai\Suma das suas principaes cidades, ou 
villas, alguma Rocehrtloria, ou Pagadoria, o Tribunal 
elo Thesouro na Côrl.(', e Província elo Rio de Janeiro, e 
os Presidente~ em Conselho nas outras Províncias~ po
derão, sobre proposta dos respectivos Inspcclorcs, c 
dando conta ao Tribunal do Thesouro, e.;;tabelecel·as, 
onde melhor convier, c marca r o~ rcspecti vos orrlenaflos, 
ficando sujeitas á approvação da Assemhléa Gt•ral Le
gislativa. 

Art. 103. Os Thesmuriros não pagarão ordenado a 
empregado algum civil~ de fazenda~ litterario~ e ercle
sia3tico~ sem que e~tes aprrsentcm attestação de sua fre
quencia, as quaes deverão ser dadas pelos Chefes res
pectivos, e não os havendo no lugar., pelas Camaras 
1\lunicipacs. 

Art. 101.. Nenhum Chefe de Repartição de Fazenda 
podrrápropôrpara lugaralg·um de accesso, sem que a 
sua proposta seja acompanhada da certidão do ponto 
respectivo ao OIDcia l proposto. 

Art. 107J. A Camara dos Deputados na Côrto e Pro
víncia do Hio de Janeiro, nome;lrá todos os annos um<l, 
on mais commis:'ô ·s de seus membros~ para ú vista dos 
livros, linhas, folhas, e mais documentos originaes ele 
receita fl despeza, de todas as Repartições~ informai·cm, 
sobre sn1 lt•galidade~ e tudo o mais que convier. 

Art. iüô. Este mesmo dever cumpre nas Províncias 
ao;; Conselhos Geraes; os quaes á vi~ta do relato;:io da 
commissão, ou commissõcs, e das observações que 11-
zcrem sobre os documrntos originaes, de que tr"ta 
o artigo antecedente, proporão á Asscrnhléa Geral, c ao 
Poder Executivo as medidas, e providencias, que jul· 
g·arem uteis, remettendo-lllcs em todo o caso os ditos re
latorios, c observações. 

Art. i07. Os Chefes das ui versas Repartições ue Fa
zenda, no caso d<~ desobediencia formal, poderão, com 
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certidão do Continuo, autuar os Otllciaesinsubordinados, 
e remetterão o auto ao Juiz competente; e para suspen
drl-os b;:Jstará a falta de quinze dias utcis sem motivo 
justificado. 

Art. 108. O Tribunal do Thesouro Publico, em suas 
sessões, terá um Porteiro, um Ajudante~ e dons Contí
nuos, nomeados pelo mesmo Tnbunal 1 sobre proposta do 
Inspcctor Geral; tendo o Porteiro o onlenado de oito
centos mil réis, o Ajudante o de seiscentos mil réis, os 
Continuo" o de quatrocentos mil réis. 

Art. 1.09. O pagamcn to dos onlena(los dos emprega
dos publicas, civis, fiscars, litterarios, o ecclesiasticos, 
será feito aos quartcis d1•pois cll~ vencidos. 

Art. UO. O Corpo Diplomatico, e Consular serão pa
gos directamentc no TltPsouro Pullli('o, por si, ou por 
seus Procuradore~, com attcnção ao cambio directo dos 
paizes, em que estiverem servindo, o na sua falta, calcu
lado pelo cambio de Londres. 

Art. iH. O pagamcn to elos juros, e amortiz:->e:; 
cmprestimos ex ternos, será foi to pelos mesmos , - r:,~ 
dos emprestimog, com os computas que o Tribui , : 
Thesouro h ou ver ele remetter directamen te, ou ~ 
Thesoura rias das Províncias. 

Esta remessa só será féita em letras de cambio :· .. 
caclas por negociantes de inteiro credito. ficando l'\ 

tinctas todas, e quaesquer Repartições de Fazenda L1r;; 
do lmperio. 

Art. 1.12. Nenhum Procurador Fiscal accumulará o 
em prego de julgar~ c os mem h r os das Thesourarias não 
poderão s~r Conselheiros do Governo. 

Art. 11:3. Os Presidentes das Províncias podrrão cha
mar perante o seu Conselho os t~m pregados das Thesou
rarias, e elas outras Repartições de Fazenda~ quando lhes 
forem indispensaveis alguns esclarecimentos vcrbaes, 
que por elles d~~vam ser dados. 

Art. iH. O ThesoUreiro, q1Je não tiver Fiel, nomeará 
no ~eu i mped imen to pessoas de sua confiança, para fazer 
suas veze~. 

Art. H~. O Presidente do Tribunal elo Thcsouro 
apresentará ci Assembléa Geral, no principio de cada 
sessão, um qu;Jdro da receita ela Pr·ovincht do Rio de 
Janeiro até o ultimo de Março, e o da receita das outras 
Províncias, que constar dos balanços, e balancetes re
cebidos até o dito tempo. 

Art. H6. O mesmo Presidente remetterá á Assem
bléa Geral, no principio de cada sessão, um relatorio 
circumstanciado da execução, que tiYer dado á presente 
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Lei, e das dilliculdatlc~, e inconvenientes, que tiver on
conl rado Il<l pra tíca, propondo ao mesmo tempo as al
terações que julgar neccs~aria~. 

Art. Uí. As disposições relativas ao numero, ven
cimentos; ·e attribuições dos empregados creados por 
esta Lei, terão vigor· sómente durante o primeiro armo 
financeiro subscquente á sua promulgação, sendo ao 
depois alteradas, ou cont1rmadas em cada Lei do Orça
mento, até clellnitiva Hcsolucão. 

0::; ditos empregados exerc.itarão seus empregos por 
commissão, emquanto se não veri!icar a dita definitiva 
Resoluci'io da Asscmhléa Gcr 1!. 

Al't. · 118. Ficam derogadas todas as Leis, Alvarás, e 
Dccrrtos, que se opponllam á execução da presente Lei. 

Manda portanto a todas as Autoridades, a quem o co
nhecimento, e execução ela referida Lei pertencer, que 
a cumpram, e guardem, e façam cumprir, c guardar tão 
inteiramente, como nella se contém. O Secretario de 
Estado dos Negocias da Fazenda a faça imprimir, pu
blicar, e correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 
quatro dias do mez de Outubro de mil oitocentos trinta 
e um, decirno da Independencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE Lll\JA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

Carta de Lei. pela qual Vossa Magestade Imperial Man
da executar o Decreto da Assembléa Geral, que Houve por 
b(}m Sanccionar, que extingue o actual Thesouro Nacional, 
Conselho da Fazenda, e J11ntas rins Províncias, creando o 
Trib,mal do Thesouro Publico Nacional, e Thesourarias nas 
ditas Províncias, na fôrma acima declarada. 

Para Vossa Mages taue Imperial vê r. 

José Maria da Fonseca Costa Junior, a fez. 

Regislrada na Thesouraria-mór a fl. 63 do Livro eom
peterlte. Hio, 8 de Outubro de 1831.- Maximo Antonio 
Barbosa. 

Diogo Antonio Fe1jó. 
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Sellada na Secretaria de Estado dos Negocios da Jus
tiça em 10 de Outubro du 1831.- João Carneiro de 
Campos. 

Nesta Secretaria de E~tado uos Ncgocios (la Fazen(ht, 
foi publicada a prc~entc Lei a( s tl de Outubro de !831 
-Manoel JoaiJlÚm de Oliveira Leão. 

DECHETO-nr~ 8 DE ouTunno DE 1831. 

Concede a D. Maria José Leal da Nobrega o soldo por inteiro 
correspondente a patente de seu finado marido, o Brigadeiro 
Luiz Pereira da NolJrega, com solJreviveneia a suas filhas. 

A Re.genci:-1, em Nome do Imper·ador o Senhor D. 
Pedro Il, Sancciona e Manda que se execute a se
guinte Flc::olução da Assembléa Geral Legislativa: 

Arti!.!o unico. Fica concedido a D. Maria José Leal 
da Nol)rega, em remuneração elos relevantes ser v iço!-t 
prestados á causa da Independencia do Impcrio por seu 
fallccido marillo o Brigadeiro Luiz Pereira da Nobre
ga do Souza Coutirlho, o soldo por inteiro correspon
dente á patente que e.~to tinhJ, o qual por fallecimrnto 
úa agraciada se repartirá com igualdade entre suas filhas. 

1\lanoel da Fonseca Lima e Silva, do Conselho de Sua 
Magcstaclo Imperiai,Ministro c Secretario elo Estado dos 
Negocias da Guerra, o tenha assim entendido, e faça 
execut~1r com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em oito de Outubro de mil oitocentos trinta 
e um, decirno da Indepenclencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SiLVA. 

Josi<~ oA Cr:sTA CARVALHO. 

JPÃO BRA ULIO l\loNIZ. 

Mt~noel da Fonseca Linw e Silva. 
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DECRETO-DL.; 8 DE OUTUBR<j DE 18:31. 

Declara comprehendido.~ n:t ultima excepção do art. :1.0 da Loi 
de 24 de Novembro de :l83íl-os officiacs iuferiorcs, e mais pra
ças dos cxtlnctos corpos de estrangeiros. 

A Heg-enciu, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Sancciona e Manda qtw se ex.ceute a se
guinte Resolução da A:'scmbléa Geral Legislativa: 

São comprehemlidos na ullima excepção elo artigo 
decimo da Lei de vinte e qnatro de Novembro de mil 
oitocentos e trinta, os O,l]ciaes inferiores, Cabos, 
AnspeçaJas, Soldados, .Musicos, Tambores, c Cornetas 
dos cxtinctos Corpos de Estrangeiros, que por inspec
ção uos Facultativos forem declarados comprehenJi
dos em alp;um dos casos alli mencionauos; devendo em 
conseq uencia disso serem reformados com os ~cus ven
cimentos por inteiro . 

.Manoel da Fonseca Lima e Silva, uo Conselho de Sua 
Magestaue Imperial, Ministro e Secretario de Estauo dos 
Negocios Ja Guerra, o tenha assim entendido, e fa~a 
executar com os despachos necess.trios. Palacio do llio 
de Jc~nciro em oito de Outubro ele rud oitocentos triuta 
e um, llecimo da lnclependencia e do Imperio. 

F11ANCISCO DE LniA E StLYA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoXo BRAULIO MoNIZ. 

J.}fanoel da Fonseca Lima e Silva. 

DECRETO -DE 8 DE OUTUBhO DE 1831. 

Declara que o Tenente do Exercito João de Siqueira Campello 
está no gozo dos direitos de cidadão brazileiro. 

A Reg-cneia, em Nome <lo Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, S:mcciona e 1\landa que se cx~cu t~ a se
guinte Resolução da Assembléa Geral Leg1slallva: 

Artigo unieo. João de Siqurira Campello, natural 
da Província dt~ Pernambuco, Tenente graduado does
quadrão dP linha ela me~ma ProYinria, Pstá no gozo 
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tios (lireitos Llc ciJadão brazilciro, e como tal com di
reito ao posto militar que tinha no tempo em que foi 
jurada a Constituição tlo lmperio. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva~ do Conselho de Sna 
l\lagestade Imperial, Ministro e Sccr~tario de I~stado 
üos l"errocios Lia Guel'r(), o tenha asstm. entendido, e 
faç.1 ex~cu ta r com os de:-;pacllos necssarios. P:l1;1cio 
<lo Rio de Janeiro em oito de Outubro de n1il oitocentos 
! r in ta u um, dceimo da Indepcndencia c do Impcrio. 

FruNcisco DE LIMA E StLYA. 

JosÉ DA CosTA C.\HVALIIO. 

JoÃo BE\AULlO .MoNlZ • 

. Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

LEt-DE lO DE OUTUBRO DE 1811. 

A ntoriza a crrasão de corpos de guarda.s munieipaes volunt::u i\)' 
nesta cidade e provincias. 

A Hegrncía, ·em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Faz salJer a todos os Subdilns do Impcrio 
q ne a Assembléa Geral Decretou, e E lia Sanccionou 
a Lei scguin te: 

Art. L o O Governo fica autorizado para ercar nesta 
Cidade um Corpo do guardas munícipaes ,-olun t:1ríos a 
pt~ c a caval!o, para manter a tranquillidade publica, e 
auxiliar a Justiça, com vencimentos estipulaúos, n5o 
cxcedt~lldo o numero de seiscentas e quarenta pessoas, 
e a uespeza annual a cento e oitenta contos de réis. 

Art. 2.° Ficam igualmente autorizados os Presi
dentes em Conselho para crearem iguacs corpos, quan
Jo assim julguem necessario, marcando o numero de 
praças proporcionado. 

Art. 3 o A organização do corpo, pagamento de cada 
individuo, a nomeação e despedida dos Commandantes, 
as instrucções neccssarias para a boa disciplina, serão 
feitas provisoriamente pelo Governo, que darJ conta 
na futura sessão para a approvação da Assembléa Geral. 

P.t;·~· 
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Art. 4. o Ficam revogadas todas as Leis em contrario. 
_Manda portanto <i todas as An toridadcs, a quem o 

conhecimento, c execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpram, e façam cumprir, e guardar tão intei
ra mcn te como nella se contóm. O Secreta rio de Estado 
dos Negocios da Justiça a faça imprimir, public:ar, e 
correr. Dalla no Palacio do l{io de Janeiro aos dez de 
OutuiH'O de mil oitocPntos trinta c um, dccimo da In
deprndrnr1a e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILVA. 

JosÉ D.\ Cos.rA CAnv \LHO. 

Jo,\o Bn_\ uuo Moxn:. 

Diogo Antonio Peijó 

Carta de Lei, pela qual Vo~:sa JJ1agestade Imperial1J1anda 
executar o Decreto da Assembléa Geral, que Houve por bem 
Sanccionar, sobre a creaçâo nesta Cidade e Províncias de 
um corpo de guardas rnunicipaes t'oluntarios, na fórma 
acima declarada. 

Para Vossa ~l:lgcs ta de I m per ia l vê r. 

José Tiburcio Carneiro de Campos, a fez. 

Diogo Antonio Feijd. 

Registrada nesta Secretaria de Estado dos Negocias da 
J u s ti ç a a fl . 96 do L i v r o 1 . o d o L c i s . R i o cl c J n n e i r o 
em to de Outubro de 183i .-João Caetano de Almeida 
França. 

Publicada e scllada a presente Lei nesta Secreta
ria de Estado dos Negocias ela Justiça em Hi de Outubro 
de 1831. -João Carneiro de Campos. 
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DECRETO- DE ll DE OUTUBRO DE 1831. 

Crê-a urna freguezia na povoaf;ão de S. Cosme e Damião da Serra 
do Pereira~ da Provincia do Ceará. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11_, Tem Sanccionado, e Manda que se execute a 
Hesolução seguinte da Assembléa Geral, sobre outra do 
Conselho Geral da Província do Ceará: 

Artigo uni co. Fica creada na povoação de S. Cosme, 
e Damião da Serra do Pereira uma frcguezia, extre
mando ao Norte na fazenda denominada Tapera, do 
Riacho do Figueiredo, ao Sul no ultimo sitio da Serra 
do Camará, a Leste ao pé da Serra do Frade e Jardim, c 
a Oeste na fazenda Carapuca. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negocios ela Justiça, o tenha assim entendido, e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em onze de Ou
tubro de mil oitocentos trinta e um, decimo da Inde
pendcncia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILvA. 
JosÉ oA CosTA CAH.VALHO. 
JoÃo BR.\ULIO 1\loNIZ. 

Diogo Antonio Feij ó. 

DECRETO- DE 11 DE OUTUBRO DE 1831. 

Crêa uma freJuezia na povoação da Telha~ da Provincia do 
Ceará. 

A Regencia, em Nome elo Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Tem Sanccionado, e Manda que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral, sobre outra do 
Conselho Geral da Província do Ceará: 

Artigo unico. Fica creada na povoação da Telha uma 
freguezia, extremando na Barra do Ri:Jcho denominado 
Canga ti, e delle cortando rumo direito á fazenda Aref'é, 
ficando para a nova freguezia todas as aguas dos dous 
riachos Trussu~ e Quinquc, e parte do riacho Arcré, 
isto é, da barra do mesmo riacho até a fazenda acima 
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mencionada; c para a pC~rte da villa todas as aguas do 
sobredito riacho c~mgati, e desta divi~ão para b:lixo 
por uma e outra margem elo riacho Jaguaripe até a 
fazenda dcnomi na ela Boa-Vista da freguezia do Icó. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario ele Estado 
llos Negocias ela Justiça, o tenha assim entendido, e faça 
executar. Palacio do H i o de Janeiro em onze de Ou
tubro Je mil oitocentos trinta c um, tlccimo da Inclc
pendencia c do Impcrio. 

FRANCISCO DI~ LIMA E SILVA. 

Jos~ DA CosTA CARVALHO. 

JOÃO BRAULIO MüNIZ. 

O ioga Antonio Fe1}ó. 

IJECHETO- DI~ 1~ DE OUTUBHO DE 1831. 

Crêa uma frrguezia na povoação rle Nossa Senhora do Hosario do 
Cattetc, da Provincia de Goyaz. 

A Reg-encia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro H, Tem Sanccionado, e .Manda que se execute a 
Resolução scgu in te da Asscmbléa Gera I, sobre outra do 
Conselho Geral da Província de Sergipe d' El-Rei: 

Art. 1. o Fica creada freQ'uezia na povoação do Ro-
5ario de Nossa Senhora do C:tttcte. 

Art. 2. 0 A dita freguezia será dividida das vizinhas 
pela maneira, f!UC se segue: BJrra de Japaratuba com 
Sf~riri pelo rio Seriri acima até os Brejos da Bananeira: 
dahi sahirá pela estrada direita para o Engenho Por
teiras, deste seguirá pnra o Engenho Tira-vergonha, 
da h i sa h irá pela estrada real para o Ma roim até onde 
entra a estrada que vai para o Engenho l\laroim de 
cima a entrar o riacho Macaco; por este abaixo até a 
embocadura elo rio Ganl1amoraba, por este acima até o 
Engenho Siebra, deste para o Engenho Maria Telles, 
pela divisão da Divina Pastora do mesmo Engenho 
de Maria Telles para o si tio Baracho, dividi r á o rio 
Seriri, deste sahirá pela estrada que vai para .Jurema 
até encontrar a e-;trada real da Capella, deste seguirú 
pt'la c:;trada do Capimassú Varzea Grande S. Jo:-ó para 
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o sitio Hancho até encontrar 11a estrada real de Japara
t uba, que di vide com a freguezia vizinlw. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado 
dos Neg:ocios ela Justiça, o tenha assim entendido, e faça 
execut5r com os despachos nccrssarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em doze de Outubro de mil oitocentos trinta 
e um.

1 
dccimo Ja Inclependencia e elo Impcrio. 

FnAJ.'\ctsco DE LniA E SILYA. 

Jost DA COSTA CARVALHO. 

JoÃo BnAuuo 1\lo~Iz. 

Diogo Antonio Feijó. 

DECRETO- DE 13 DE OUTUBRO DE 1831. 

Annulla a Hesolução do Conselho Geral da Província de Sergipe, 
que revogou uma Postura da Camara l\Iunicipal de Itabaiana, 
depois de havei-a conOrrnado. 

A Regrncia, em Nome elo Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
en te a seguinte Resolução ela Assembl{·a Geral Legisla
ti v a: 

Ar I igo uni co. É nulla a Resolução elo Conselho 
Geral da Pr0vincia de Sergipe d' El-Hci, de tres de 
Fcrerciro de mil oitocentos trinta e um, que revogou 
a Po:-;tura da Camara Municipal de Itabaiana, sobre a 
prohibiçfío ele solta de gat1os nas terras de lavoura, t_' ~ 
pois de haver confirmado a mesma Postura. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Im 
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocio.~ 
lrnperio, o tenha assim entendido, e faça executar. 
1acio do Hio ele Janeiro em treze de Outubro de 
oitocentos trinta c um, decimo da Independencia c 
Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ D.\ CosTA CARVALHO. 

JoÃo BnA ULIO MoNIZ • 

.Tosé Lino Coutinho. 
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DECRETO- DI!: 13 DE OUTUllHO OE 1831 • 

.Erige em villas diversas povoações da Provincia de Minas 
Geraes. 

A He~cncia, em Nome do Imperauor o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar e Mandar que se exe
c~te a seguinte Hesolução da Assembléa Geral Legisla
tiva. tomada sobre outra uo Conselho Geral da Província 
de Minas Geraes: 

Art. 1. o Ficam· creadas villas na Província de :Minas 
Geraes as seguintes povoações: 

1. a A povoação de S. Manoel da Pomba, compre
hendendo no seu termo a freguezia do mesmo nome, c 
a do presidi o de S. João Baptista. 

2. a A povoação do Corvello, comprehendemlo no seu 
termo a freguezia do mesmo nome. 

3. a A povoação de Tejuco, comprehendenuo no seu 
termo a fregnezia do mesmo nome, a do Rio Preto, c as 
povoações do Rio Manso, Curimatahi, Pissarrão, Rabcllo, 
e Catonio. 

4. a A povoação do H.io Pardo, comprehencleuào no 
seu termo a freguezia do mesmo nome, e a ele S. Miguel 
de Jequi tinhonh:1. 

5. a A povoação de S. Romão, comprehendendo no 
seu termo o julgado do mesmo nome, e a do Salgado. 

G. a A povoação de S. Domingos do Anchá, compre
hendenclo no seu termo o julgado do mesmo nome, e do 
Desemboque. 

7. a A povoação de Pouso Alegre, comprehendendo no 
seu termo as freguczias de Pouso Alegro, Camanducaia, 
Ouro Fino, c Caldas. 

8. a A povoação das Lavras do Funil, comprchcndcn
do no seu termo a freguezia do mesmo nome, e a das 
Dores do Pantano, e dividindo com os termos das villas 
de S. José, c ele S. João Ll'El-Rei pelo Rio Grande, atij a 
barra de Capivari, e por este até a frcguezia de Car
rancae. 

ü. a A povoação ele Formigas na comarca do Serro do 
Frio, comprchendendo no seu termo a capei la do mesmo 
nome, a do Bom Fim, c Contendas, e as freguezias da 
Rtrra do Rio das Velhas, e l\lorrinhos. 

Art. 2. o Em cada uma das vi lias elo artigo antecedente, 
fica creada uma Camara .Municipal, com a mesma auto
ricl:&de, e attribuições da do termo de que fez parte, uous 
Juizes ordinarios, c um dos orphãos, fjuando ainda 
0s não tenham. 
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Art. :1. 0 0.;; jnlp:n(los, que fazem p:1rtc das villas crea
flas, continuarão a ter DS mesmas autoridades que pre
:-en t rmen te, ficando unicamente sujei tos ú Autoridade 
:Mnnicipal. 

J os<'· L i no C ou tin h o, do Conselho do mrsmo Imperador, 
Ministro c Sl'crctario de Estallo elos Negocias uo lmpe
rio, o tenha assim cntcnditlo, c faça executar. Palacio 
do Biode Janeiro em treze rlcOutubrofle mil oitocentos 
trinta e um, dccimo da Inclepcndcncia e elo Imperio. 

FR.\Nf:ISCO DE LB!A E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CAnYALHO. 

Jo,\o B!t:\llUO l\lüNIZ • 

.Josd Lino Colllinho, 

DECHETO- DE 11 DE orTur:no DE I8:1L 

Cn\1 radeíras de primeiras letras em diversas comarcas dJ 
Jlrovincia de S. Paulo. 

A Hcgencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar c Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução ela Asscmbléa Geral Legisla
tiv:l, tomaua sobre outra do Conselho Geral ela Província 
de S. Paulo: 

Art. 1. o Ficam creadêls cadeiras de primeiras letra:;; 
em a comarca de S. Paulo nas freguezias ua Cu tia, Cas
.:;apaba, S. Bento, Queluz, c Colonia Allcmã de Santo 
.A. ma r o; na comarca de Itú em as freguezias de Pira
pora, Capivari, e C~tconde; na comarca ele Coritiba em 
a vi lia de Castro, e nas frcguczias de S. José dos Pi-· 
nhaes, Palmeiras, Pon1a Grossa, c Xiririca, e na colonia 
Allemã da cn trada da l\la ta. 

Art. 2. o Fic(lm revogadas ío1las as disposições em 
eon trario. 

Josó Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e SP~retario de Estado dos Negocios do 
1mperio, o tenha :1ssim entendido, e faça executar. Pa-
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lacio do H. i o de Janeiro e n t1·czc de Outubro de mil oi to
centos trinta e um, d:cimo da Indcpedencia c dn 
Imperio. 

FRANClSCO DE LDIA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO 
JoÃo BRA.ULIO .MoNiz. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 13 DE ouTunRo DE 1s~n. 

Crôa cadeira!'\ de primeiras letras em diversas vi lla!-1 c pO\'Oa

~Jôes <la Provincia da Parahyha. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro H, Ha por bem SanccionarJ e Mandar que se cxr,
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Lcgísb
ti v a, tomaLla sobre outra do Conselho Geral tla Pro
vi ncia da Parahyba do Norte: 

Artigo unico. Haverão cadeiras de primeiras letras 
pelo methodo do ensino mutuo nesta Província, nas 
vi \las Real de S. João, e de S . .Miguel da B ih ia do Trai
ção ~o nas povoações de SanLt H i ta, da Crnz do Espiri to 
Santo, da ma triz da Serra do Co i t.é, de Ita ha ia na, do 
lngá, de Cabacciras, da matriz dos Patos, fla Alagóa 
Nova, de Gorabira, de Gurinhcm, da Alagô:l Grande do 
Pá o, c da Serra da Raiz, todas provitlas na fór ma das 
Leis cxisten tos. 

José Lino Coutinho, do Conselho do m(lsmo Impe
rador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias do 
lmperio, o tenha assim cntenclillo, c faça executar. Pa
lacio do Hio de Jnneiro em treze Llo Oulubro de mil oi to
centos trinta e um, dccimo da Independcncia e do 
lm per i o. 

FRANCISCO DE LlMA E StLVA. 

JosÉ DA COSTA CARVALHO. 

J JÃo BnAuuo MoNiz. 

José Li no Coutinho. 
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DECRETO- DE 13 DE OUTUBRO DE 1831. 

erêa a Villa Nova da Imperatriz, e a Vi !la Nova da Asscmbléa, 
na Provlneia das Alagôas. 

A R<lgrncia, em Nome do lmpcra,lor o Senhor D. 
Pedro ll, Ha pOI' bem Sanccionar~ o M:mtlar qur se exe
cute a seguinte Resolução da Asscmbléa Geral Legisla
tiva, tomada sobre outra do Conselho Geral da Provín
cia das Alagoas: 

Art. 1. o Ficam croadas duas Yillas desmembradas <la 
villa de Atalaya: uma ao norte, c pela margem do Hio 
Mumlaú, no lugar d:1. Cailt:ll':1.1uha; sna capital a povoa
ção do l\l:lcaco; seu tetTilorio 0 0mprc!Jcndido na:;; po
Yo:u·ões do-~Llcaco-L1~.rn dn Ca1Jl10to - Jurára-C:dwca 
de l''orco-l\Iurici-e Br;1·nquir:ha; sna deJ1omin;l('ão~-
VilLl Nova da Imperatriz - Outr·:1 :10 norte do Hio Pa~ 
ra11yh:1, c no lugar do Riacho elo l\L•io; su:t e:1pital :1 
povoat~ão elo mesmo nome: ;;;e11 tenitorio o c . .~mpr:•!,cn
diclo nas povoa(õcs-H.iacllo do 1\leio-Lonrt'nt.:c;- P:L:;~ 
sagc-Quebranguia-Cassamb::t- c Limoeiro-co•npre
hcnllemlo os .Tuize~ 1le Paz uas capeli:1...; 1ili:u~s tb:-; men
cionadas povoações, sua dcnominação-Villa Nova ela 
Asscmhléa. 

Art. 2. 0 A Cruz de S. Miguel ao oe:;to diridc~ as tluas 
villas novamente cre:1llas; e o Lermo da Villa de Alalay<l 
cheg<lrá at(: onde prineipiam as quebradas Lias Snrr.-u;o 
dos Dons Irmãos-c Rmanal, em cujo principio das 
quebradas(: a sua divisão, e scpar;1çâo de lermo tla \'i lia 
Nova da AsscmlJléa. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador~ 
Ministro c Secretario de Estallo dos Negocias do Impt~
rio, o tenha assim entendido, c f:1ra e;;ecutar. Palacio 
do Rio de Janeiro 8111 tl'cze de Oulul)ro de mil oitocen to~. 
trinta c um, decimo da Indepcndcncía c do Imprrio, 

d.RTE I. i.'L 

FRA;\'Cisco DE Luu E StLVA. 

JOSi<= DA COSTA CA~\'ALHO. 
JOÃO BRAULIO l\IONl Z • 

.José Lino Coutinho. 
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DECRETO- DE 13 DR OUTUBRO DE 1831. 

l\I:tnda reunir dclntixo de uma só administmcão as ca~as de ca
ridade elo Hcclfc, c Olinda, em Pcrn .. ambuco. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro II~ H a por hem S:mcciona r_, c 1\landa r quo se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla
tiva: 

Art. 1. 0 Todos os bens patrimoniars, c oulros quaes
quer rendimentos pertencentes aos Ilospitacs da .Mise
ricordia de Olinda, de S. Pedro de Alcantara da cidade 
do Recife, de Nossa Senhora do Paraizo, dos Lazaros, c 
<la CJsa dos Expostos, serão reunidos debaixo de uma sú 
administração, ficando conflrmada a sua posse. 

Art. 2. 0 Os dous hospitacs, que existem na ciuade do 
Recife, que são, o de Nossa Senhora do Paraizo, c o de S. 
Pedro de Alcantara, se funLlarão em um só. 

Art. 3. 0 Este hospital será co] locado no sitio do Coe
lho, que hoje pertence á nação, cedcndo·o esta para nclle 
se fazer o cs ta!Jeleci men to. 

Art. -1. o Cons~rvar-sc-lla em O! inda o hospital alli 
existente, o qtDI fl•~ará sendo lilial do ho.~pital elo Hecifc. 
O hospiVd dos Lazaros continuará a existir separado. 

Art. ti. 0 A administração geral dos estabelecimentos 
de caridade será composta de cinco membros, c de mais 
um Medico, c um Cirurgião do grande hospital do Recife, 
e estes clous só terão voto n::~s ma terias relativas ú sua 
profissão. Os cinco primeiros membros da administra
ção serão pessoas de rcconllCL~ida probidade, abastadas de 
bens, eleitas pelo Presidente da l'rovineia em Conselho; 
c o que obtiver maior numero Lle votos será o Presidente 
da administração· dos outros, um servirá de Tllesou
reiro, e outro de Esc ri vão; o M0dico e o Cirurgião não 
poderão servir estes trcs cargos. 

Art. ü. o A administração geral, logo (]Ue fôr nomea
da, entrará em exercício, c durará só dous annos, 1lndos 
os quaes, se procederá á eleição de nova administração. 

Art. 7. o A administração geral fará publicar em 
todos os trimestres, pela imprensa, a rcspecli v a con la da 
receita e despeza, c o mapp:.t dos L·nfermos, que tiverem 
cn trado nas cl ifferen tcs casa~, (los que h ou verem f a llcci
do, dos cura,Jos, c dos que ficam existindo; e logo que 
o Conselho Geral se reunir, lhe serão remrtlidas as 
conu1s par;1 a sua approvaçilo. 
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1\rt. 8. 0 .A adminístra,:ão não pouerú vender, e ;\lit~
nar, por fJUa lq ue r ft'Jnna, os bens n rbanos do pa tr i rno
niodas rasas th~ earidaclc; pollerá porém pcl'tnutar por 
outro predio urbano, ronhe(:iLla a vantagem pela admi
nistração~ c Conselho Geral. 

Art. n.o A administr;:H_;;i:o geral serú responsavel pelo 
prejuízo, que causar, proveniente de extravios, fraudes 
c omissões, sondo legalmente provatlos. 

Art. 10. O Conselho Get·allla Província fará o regu~ 
lamento para a auministração dos Lens, e governo ero
nomico Lle cada uma das casas, o qual licará tendo exe
cução provi.~oria, cmLJUanto não fôr approvado pela 
Assembléa. 

Art. 11. Conservar-se-LJo os encargos das instituições, 
á que tiverem direito algLms particulares. 

Art. 12. A a um inistrnção geral poderá augmen ta r o 
patrirnonio do estabelecimento do caridade com os bens 
que lhe forem legados, e entrar na posse daquelles, á 
lJUO tiverem vocação. 

Art. 1.3. Os serviços feitos pelos administradores 
não prolissionaes, serão considerados como scrvi<_,;os 
feitos á nação. 

Art. 14 Ficam cxtinctas todas as administrações ora 
existentes das cinco casas de caridade, mencionadas 
nesta Lei, e revogadas todas as Leis, Ordens, e dispo
sições em contrario. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impc·· 
rador, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Irnperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em treze de Outubro de mil oito
centos trinta c um, decimo ela Inclcpendencia c elo Im
perio. 

FRANCISCO DE LDIA E SILVA. 

JosÉ DA CosT.\ CARVALHO. 
Joio llRAULIO MoNtz. 

José Lino Coutinho. 



t40 ACTOS DO PuDER 

DECRETO -DE l~ DE OUTUBRO DE 18:31. 

Dispensa o termo de transito c os respectivos emolumentos 
exigidos nos reg·istros dos portos scccos. 

A Rrgencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que 
se execute a scguin to Hesolução da Assembléa Geral: 

Não é r~:ccssario o termo, ncrn são devidos os 
emolumentos~ que a titulo do mesmo ~o cobram no 
registro da Parahyba, ou em outros quaesqucr regis
tros de portos seccos. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secre
tario ele Estado dos Negocias da Fazenda, e Presi
dente do Thcsouro Nacional, o tenha assim entendido, 
e fa1.~a executar com os despachos neccssarios. Palacio 
do Hio de Janeiro em quatorze de Outubro de mil oito
centos trinta c um, deeimo da Indepcmlencia e do 
!mper!o. 

FI ANCISCO DE L!~IA E SILVA. 

JosJ<~ DA CosTA CARVALHO. 

Jo.:to Ba.un.IO l\loNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, 

DECHETO -i)E ~~ DE OUTUBHO DE 1831. 

riPlli'OYa a pensão concedida ao Tenente-Coronel Francisco Xavier 
ele Barros Ua!vão. 

A lü·geHcia, em Nome elo Imperador o Senhor 
D. Pedro H, Ha por. bem Sanccionar, e Mandar que 
se execute a seguinte Hcsolução da Assembléa Geral: 

Artigo unico. Fica approvalla a pensão conGedida 
ao Tcaentc-Coroncl Francisco Xavier de Barros Galvão, 
de cincocnta mil réis mensacs, por Decreto J.c dcza
:.;etc de Dt\zcmbro de mil oitocentos vinte c sete. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos~ Ministro e Secrc
t;nio dt· Estado dos Neg·ol'ios da Fazcnclél, e Presidente 
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do Thesouro Nacional, o tenha assim entendido, c faça 
exrcutar com os tlesp:1cJws neccssarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em quatorze de Outubro de mil oitocentos 
trinta e um, decir.10 lla Imlependcncia e do lmpcrio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo Bn.A uuo MoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DEC!\ETO -DE 14 DE OUTUBRO DE 1831. 

Approva a aposentadoria concedida a Gonçalo Garcia Fernandes 
Vieira. 

A Regencia, em Nome do Impcr:ulor o Senhor 
D. Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, c Mandar que 
w execute a seguinte Resolução ua Assumbléa Geral: 

Artigo unico. Ficll approvada a aposentadoria con
cediua pelo Governo a Gonçalo G1rcia Fernandes Vieira., 
por Decreto de doz·111ove de Agosto de mil oitocentos 
vinte e nove, com o ordenado Lio cento c cincoenta 
mil réis. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro c Secre
tario de Estado dos Negocias ela FazcnLia, e Presidente 
do Tilesouro N:1cional, o tenha assim entendido, e faça 
executar com os despacho . .:; necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em quatorze de Outubro de mil oitocentos 
trinta c um, uecimo da Inue}lE'IHlencia e do Imperio. 

FnANClSCO DE LLUA E SIL\rA. 

JosÉ DA C:JSTA C.\RVALHO. 

JoÃo BRAULIJ MuNiZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
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DECRETO -DE f4, DE OUTUBRO DE !8:31. 

Approva as aposentadorias concedidas a Manoel Machado Coelho, 
c ao Padre João Rufo da Costa Freitas. 

A Hegencia, em Nome do l:nDeraclor o Senhor 
D. Pedro li, Ha p:1r bem Sanccionar, e l\tlndar que 
se execute a Hcsolução seguinte da AssemiJléa Geral: 

Artigo unico. Ficam approvauas as aposentadorias 
concedidas a ~bnoel Machado Coelho, Feito r ela Ex trac
ção Diamantina elo Tejuco, por Decreto de qualor·ze de 
Novemln·o de mil oitocentos vinte c cincoJ com o 
ordenado, que lhe compete; c ao Padre João Bufo da 
Costa Freitas, Professor de grammatica latina da ci
dade da Fortaleza, por Decreto de quinze de Novembro 
de mil oitocentos e trinta, com o onlenado de trc
zen tos mil réis annuaes. 

Berw1nlo Pereira de Vas~onccllos, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Fazendd, e Presidente 
do Thesouro Nacional, o tenha as::.im en tcnJido e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em quatorze de Outubro de mil oitocentos 
tf'iuta c um, decimo da lnclepcndeneia c do Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 

JosÉ DA CusTA CARVALHO. 
JoÃo BHAULIO .lUoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECHETO- DE 1~ DE OUTUBRO DE l83:l. 

Autoriza o Governo a continuar por mais um anno o paga
mento de todas as pensões, teuç:ts c mais mercês pecuniarias. 

A Hegencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, H a por bem Sanccionar, e Mandar que se 
exet:ule a Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Artigo unico. O Governo fica autorizado a continuar 
por· mais um anno o pagamento de todas as pensões, 
! enr;as, e mais mercês pecuniarías, que se percebiam 
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em virtude da Resolução ele vinte c um Lle Julho de miJ 
oitocentos vinte e oito, rxceptuallas aqnellas, que j;'t 
tt~m sido desnpprovadas, ou as r1ue o forem antes do 
referido prazo. 

B.~rnardo Pereira de Vasconcellos, Ministro c Secre
tario de Estado elos Negocias da Fazenda, c Presidente 
Llo Tllcsouro Nacional, o tenha assim entendiLlo, e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em quatorze de Oulubro ele mil oitocentos 
trinta c um, decimo da Indepcnclcncia c elo Impcrio. 

FnANCisco D:-: Lnu E SILVA. 
JosÉ D.\ CosTA CAHYALHO. 

Jo:\o BIL\ULIO MoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO- DE ';2;) DE OUTUBHO DE 1831. 

Autoriza o Go\·crno para mandar passar carta de naturaliza0<1o 
a Valentim Garcia l\lontciro. 

A Rrgencia. em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Ih por bem Sanrcionar, e Mandar que se 
exccu te a scguin te Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa: 

Artigo unico. O Governo fica autorizado para con
ceucr carta ele naturalizacão a Valentim Garcia Mon
tei r o, na tu r a l de Marcia. • 

José Li no Coutinho, do Conselho do mesmo lm
per:Jclor, Ministro e Secretario de Estado dos Nrgocios 
do Impcrio, o tenha assim entendido, e faça executar. 
P<ilacio elo Hio de Janeiro em vinte e cinco ele Outubro 
de mil oi loccntos trinta r nm, decimo da Inllcpen~ 
cl('neia P do Jniperio. 

FR.\NCBCO DE LLJ\L\ E SJL\'A. 

J OS I~ DA f:OSTA CAHVAUIO. 

JoÃo BnAOLIO MoNIZ • 

.Tos r: Uno Continl!o, 
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DECRETO- DE 2rl DE OUTUBRO DE 1831. 

Autoriza o Governo para mandar passar carta de naturalização 
a Pedro Labatut, Brigadeiro do Exercito do Brazil. 

A Regencía , 0m Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Il, Ha por hem Sanccionar, e Mand:n· quo se 
execute a seguinte Resolução da Asscmbléa Geral Le
gislativa: 

Artigo unico. O Governo fica autorizado a mandar 
passar Célrta de naturalização a Pedro Lab:1tut, Briga
deiro do Exercito do llrazil. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Im
perador, Ministro c Secretario de E~tado dos Negocias 
do Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. 
Jlalacio do Hio de Janeiro em vinte e cinco de Outubro 
de mil oitocentos trinta c um, decimo da Imlepen
fl c 11 c i a e do I m per i o . 

FnA~CI;;co DE Lil\lA E SILVA. 

JosJ~ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BnAULIO MoNiz. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 25 DE OUTUBRO DE 1831. 

Autoriza o Governo para continuar por administração com o mt>
lhoramonto da estrada da Policia, e abertura da da Serra de 
Santa Anna, em l\Iinas Geraes. 

A Regencia ~ em Nome do lmpcj·ailor o Senhor 
D. Pedro 11, 11:1 por hem Sanccionar, e Man(1ar que se 
CX<'Cuto a seguinte Resolnç:Yo da Assembl<'a Geral Le
gisla ti v a: 

Art. 1. o O Governo Oca autoriz.'t(lo a continuar por 
administração com o melhoramento da estratla do Minas 
chamada da Policia, n abel'lura di1 ramilicação denomi
nada da Scna elo Santa Anna; em todo o tempo porém 
quo appareçam cmprehendcdores, qne queiram tomar. 
on em lodo .. ou rm park•. com clle~ sr poder(! fner n 
cont r ar! o na f(lrm:t t h L~· i. 
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Art. 2. o ~erá applicaua para n construcção, e ramin~ 
c:1ção da soiJrcu i ta estrada a renda collec tad~1 no rio 
Parahyba, e nas estradas do Mar de Hespanha, Estreita, 
Commercio, Policia, Rezende, c Picú. 

Art. 3. o Concluída a e:bra mencionada o total ren
dimcn to de portagem reverterá pro rata em beneficio 
d:1 conservação, e augmento das estradas, que produzem 
a renda, fl ~ão comprehendidas no artigo antecedente. 

Art. !.L o O Governo fica autorizado a despender com 
esta gbra, por esp:1ço ele trcs mezes sómenle, a quantia 
de quatro contos de réis mensaes. 

José Li no Coutinho, do Conselho do mesmo Im
perador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
do Imperiu, o tenha assim entnnclitlo, c far;a executar, 
Palacio do IUo de Janeiro em vintP (~cinco de Outubro 
de mil oitocentos trinta c um, decimo da Indepen
dencia c do Imperio. 

FRA!\'CISCO DE LIMA E Sll,VA. 

Jos1~ D\ CosT.\ CARL\LHO. 

Jo.~o Bn.\uuo l\loNiz. 

José Lirto Coutinho. 

DECRETO- DF. 2;) m: ouTunRo DE 18~~i. 

?~~arca os limites da Vi lia Nova do Príncipe, da Provineia do Rio 
Grande do Norte. 

A Uegencia . em Nome do Impc1 ador o Senhor 
D. Pedro 11, H a por bem Sanccionar, e Manda r q u0 se 
executo a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa: 

.Art.. L o A Vil la Nova do Príncipe da Província do 
RIO Grande tio Norte continuará na posse de todo o 
terrilorio, que lhe foi assignado no :1cto tle sua rreação 
em trinta e um de Julllo de mil setecentos oitenta n 
oito; ficando o dito territorio dentro dos limites da 
comarca, e sujei tos os mor a~ I ores nell c ao Govr.rno 
Civil e Militar, c á Administraccio da Fazenda da sobre
di ta Província, com Pxclns5o pD.rém de toda a fr('.guczia 
dos Patos, tal qual actualmenk exislt' ~e ,]a!]uella parte 

PARTE L 19. 



ACTOS DO PODER 

da do Cuité, que sempre pertenceu á Província da Pa~ 
rallyba, na r1ual ficam comprchcndidas, tauto esta parte 
da do Cu i té, como a dos Patos. 

Art. 2. o Fica assim en tencl ido o AI v a r á de dezoito de 
Março de mil oitocentos c dezoito. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Im~ 
perador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
do Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de Outubro 
de mil oitocentos trinta e um, dccimo Ja lndepemlcn
cia c do lmpcrio. 

FRANCISCO DE Lii\lA E SILVA . 

.Jos1t DA CosTA CARYALIIO • 

.Jo:\o BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 2;) DE OUTUBRO DE 1831. 

Prohibe a execução ele posturas municipaes antes de sua 
approvaç:Io. 

A Reg·encia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bom Sanccionar, e Mandar que se exe· 
cute a seguinte Resolução da Assembléa Gcl'al Legisla
tiva: 

Art. 1. o As posturas municipacs não poderão ser 
executadas sem approvação. 

Art. 2. o Se ao tempo, em que estiverem feitas, não 
estiver reunida a Assembléa Geral Legisla ti v a, nem os 
Conselhos Provinciaes, serão levadas na Provinci::~, em 
que estiver a Côrte, ao Ministro do Irnperio, e nas 
outras aos Presidentes em Conselho, para provisoria
mente as mandarem executar, se julgarem que ellas são 
dignas de prompta providencia pela utilida<le, que de· 
sua observancia resultar ao bem peculiar de cada um 
dos municípios, em que forem formadas, enviando-as á 
Assembléa Geral Legislativa, ou aos Conselhos Geraes 
de Província, logo que se reunirem. 

Art. 3. o As posturas uma vez approvadas pelos Con
selhos Geraes, não poderão ser alteradas, ou revogad::~s 
sem que as respectivas Camaras Municipaes, assim o 
proponham. 
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Arl. i. o Fica revogado para este etleilo súmente, o 
artigo setenta e dous da Lei elo primeiro de Outubro ele 
mil oitocentos vinte e oito, e todas as disposições em 
contrario. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias 
do Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte c cinco de Outubro 
de mil oitocentos trinta e um, dccimo da Independcn
cia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
Josrt DA COSTA CARVALHO . 
.Jo.A.o BRAULIO .MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 2D DE OUTUBRO DE 1831. 

Approva a pensão concedida a D. Ignacia Emiliade Castro Borges 
Leal. 

A Regencia, em N orne do I m perarlor o Senhor D. 
Pedro li, H a por bem Sanccionar, e l\fa nela r que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla
tiva : 

Fica approvada a pensão de trezentos mil réis an
nuars, concedida pelo Governo a D. lgnacia Emília de 
Castro Borges Lca!, em Resolução de Consulta do Con
selho da Fazenda de oito de Outubro de mil oitocentos 
c trinta, pelos serviços de seu mariJo, o Desemb::~rgador 
Joaquim Bernardino de Senna Ribeiro. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, l\Iinistro e Secretario de Estado dos Negocias 
do Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. 
Palacio tlo lHo de Janeiro em vinte e cinco de Outubro de 
mil oitocentos trinta e um, clecimo ela Inclependencia e 
do Imperio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 
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DECRETO- DE 25 lJE OUTUBRO D~ 1831. 

I ~uala o ordenad) dos Professores de grammatica latina ao dos 
Mestres de prirneirai!i letra'>, nos lugares em qu,e estes o ti
verem maior. 

A ReQ"cnda, em Nome do lmperad·or o Senbor D. 
Pedro 11, H 1 por hem S:mccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Gera~ Legisla
ti v a : 

ArtiQ·o unico. 0; Professore_, de grammatica falina, 
que tiv<~rem menor ordenado~ que os Me5tres de Pri
m~~ira"' letras dos mesmos lugares, onde ensinam, terão 
d'ora em diante igual ordenado ao destes. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro c Sccrçtario de Estado dos Negocios 
do Irnperio, o tenha assim entendido, e faça executar. 
Palacio do Hio de J;tneiro em vinte e cinco de Ou
t'lhro de mil oitocentm trinta e um, decimo da Inde· 
P•'IHle·lci-t c do lmperio. 

FRc\NCISCO DE LIMA E SlL\' A. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

J OÁO BRAULIO 1\JONIZ. 

Jw.;é Li no Coutin,ho, 

DECRETO - DR ~5 DE OUTUBRO DE 1831·. 

Restaura a antiga villa de Itamaracá na povoaç~o de Nossa 
~eniJOra do Pilar da Província de Pernambuco. 

A R''gencia, em Nome do J;nperad.ur o Senhor D. 
Pedro H, Ha por hem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute êl seguinte Resolução da Assembléa Geral .l,.cgisla
ti v a: 

Ar!. 1. o Fica restauralla a antiga vi lia ele Itamaracá 
na povoação de Nossa Sr,nhora do Pilar, com as com
petenle" Justi('aS, C Üfilciacs_, COHIO as demais villas. 

Art. 2," O Comellw Provincial lhe assignará os li
mites-
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Arl. 3. o Ficam revogadas quaesqucr determinações 
em contrario. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador Ministro e Secretario de E-;tado dos Negocias 
do Im'perio~ o tenha as.sim ente_ndido~ ~ faça executar. 
Palacio do H.io de Janetro em vmte e cmco de Outubro 
de mil oitocentos trinta e um, decimo da lndependen
cia e do lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ D.\ CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MONJZ. 

l{)sé Li no Coutinho. 

DECRETO- DE 2fi OE OUTUBRO DE 18;31' 

.Marca provisoriamente os vencimentos ct~os empregados das Se
cretarias de Estado, e manda que fiquem em deposito os. emo
lumentos que nellas se cobram, até que se lhes dê o conve
niente destino. 

A Regencia, em Nom(• do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por hem S:mccionu, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral .Le-gisla
ti v a: 

Art. 1. o Emquanto se não organiz:1m competente
mente as cinco Secn~tarias de Estado dos Negoc.ios do 
lmperio, Jnstiça, Estrangeiros, MJrinha, e Guerra, ''en
cerão os Officiaes .Ma i ores por anno dons contos cre réis~ 
os outros OIIiciaes um conto e duzentos mil réis, os Por
tei,·os oitocentos mil réis, os AjuJantes quinhentos mil 
réis. 

Art. 2. o O excesso sobre os ofílenados, que a c tua 1 mente 
vencem os empregados, de que trata o artigo antece
dente, será considerado como gratificação, que se abo
nará <lnnuahnenlc aos ditTerentes Ministerios na Lei da 
fixação da::; despezas, cessando a gratitlcação já conce
dida aos Omciae::; da Secretaria Jos Negocias. da Justiça. 

Arf. 3. o Todos os emolumentos pertencentes ás mes
mas Secretarias ser<lo arrecadados como até agora em 
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cada uma dellas~ e a Assembléa Geral deliberará sobre o 
seu destino na sessão seguinte. 

Art. 4,. o Os officios que eram concedidos pelo Governo 
do Rio de Janeiro~ e que em conformidade da Lei~ que 
marca as atlribuições da Regencia, hão de ser pro
vidos pelos Governos das Províncias, continuarão a 
pagar os mesmos emolumentos; e estes serão arreca
dados nas Secretarias dos referidos Governos <Jas Pro
víncias a beneticio dos respectivos O(Jlciaes. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e cinccl de Outubro de 
m i I oitocentos trinta e um, decimo da lndependencia 
e do Imperio. 

FnANCtsco DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MONIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 2J DE OUTUBRO DE 1831. 

Crêa tres escolas de primeiras letras na Provincia do Espirito 
Santo. 

A Rcgencia, em Nomé do Imperíldor o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se ~xe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Ger·al Legisla
tiva: 

Art. i. o Firam erradas tres escolas ele primeiras le
tras na Província do Espírito Santo, sendo uma de en
sino mutuo na villa ele S. Salvador de Campos, com o 
ordenílclo annual de quatrocentos mil réis: outra na 
vi lla de S. João da Barra pelo methodo antigo, se não 
puder ser pelo de Lencastre~ com o ordenado de duzen
tos c cincoenta mil réis: e outra na Aldêa Pedra, com o 
ordenado de duzentos mil réis. 

Art. 2. o Os ordenados acima taxados serão percebidos 
sómente pelos Professores habilitados por exames a en
sinarem as doutrinas prescriptas no paragrapho sexto da 
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Lei de quinze de Outubro de mil oitocentos vinte e 
sete. 

José Lino Coutinho, do Conselho Jo mesmo Impe
rador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias do 
Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
Iacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco flo Outubro de 
mil oitocentos trinta o um, decimo da lndependcncia 
e do lmpcrio. 

FnANCisco DE LIMA E Sn.YA. 
JusÉ DA CosTA CARVAL 110. 

JoÃo BRAULlü MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 2tl DE OUTUBRO I>E 1831. 

Crêa as villas de Nossa Senhora de Nazareth, c <lc Itaparica_, na 
Provincia da Dallia. 

A Regoncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Hesolução da Assernbléa Geral Legisla
tiva, tornada sobre outra do Conselho Geral da Provincia 
da Bahia: 

Art. 1.° Fica elevada á categoria de villa a popu
losa povoa~ão de Nazaretll llas Farinh;:Js, com a denomi
nação de vi lia de Nossa Senhora Je Naz;1reth~ desmem
brada da villa de Jaguaripe, a ~ujo termo ora pertence'. 

Art. 2. o O tenitorio desta nova vil la prinLipiará 
na b;1rra do l'io da Aldêa da parte do norte, o em se
guimento entrará pelo rio do Barro Polire, atravessan
do para a estrada de S. Bernardo no lu,2:ar cl1amado 
Mata da Igreja; por e;;;ta mata seguirá até o rio de 
S. Bernardo, c ponte da estrada do Retiro até sall ir na 
Estiva, que seg·ue para Jacaré, beira do rio Jaquiriçá, 
c por este subimlo até á povoação d::~ L~tge, seguirá pela 
estrada de S:tnt;~ lgnez, até limitar com o termo da vi lia 
do Valença. Todo o territorio do norte, separaclo por 
esta linha fica pertencendo á nova villa, e dividindo-se 
com a de Maragogipe Ja Vargem do Maracá, abrangerá 
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em seu districto as freguezias de Nazareth, e de S. Mi
guel, e as povoações de Aldêa, e Maragogipínho. 

Art. 3. o Fica igualmente elevada á caU•goria de 
villa a ilha ele Itaparir.a, que se denominará-Denodada 
villa de Itaparica-dcsmembr~ula do termo da cidade. 
Seu districto comprehenderá todo o territorio da di ta 
ilha, e das adjacentes~ que ora pertencem ao termo da 
cidade. 

Art. 4. 0 E' transferida a capital da villa de Itapicurú., 
e collocar-se-ha na povoação da Missão de Santo Anto
nio de Aldêa, conservando a antiga Jenomiuação de 
-vil la do Itapicurú de cima. 

José Lino Coutinho, do Con~Piho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio. o tenha assim entendido, c faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de Outubro de 
mil oitocentos triilla c um. 1leci:no da Indepentlenc;a 
e do Impcrio. 

FHANClSCO DE Lll\IA E SILVA. 

Jos~<5 I•A CosTA CAHYALIJO, 

JOÃO BRAULIO l\IONIZ. 

Jo.~é !Ano r:outinho. 
f 

DECRETO- n~ ~m nE ouruuno DE 1831. 

Declara de festividade nacional em todo o Imperio os dias 7 
de Abril e 2 de Dezembro. 

A Regenci;J, em No me do Impera dor o Senhor D. 
Pedro 11, H a por bem Sa nccionar, e .Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Asscmbléa Geral Legisla
tiva: 

Art. L o São dias de festividade nacional em todo o 
Imperio: 

~ i. o O dia sete d1~ Abril. 
§ 2. o O dia dous tle Dezembro. 
Art. 2." Fica supprimida a festividade nacional do 

dia doze de Outubro. 
José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe

rador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do 
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Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio tle Janeiro em vinte e cinco de Outubro Je 
mil oitocentos trinta e um, decimo da lndrpendencia e 
do Imperio. 

FRA~CISCO DE Lll\IA E SILVA. 

Jos~ oA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULTO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 2n DE ouTuBRo o E t83t. 

Erige em villa o julgado de Geremoabo da Província da Bahia. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro
víncia da Bahia: 

Art. t. o Fica rrecto em vi lia o julgado de Geremoa
bo, désannexando-se do termo da villa de Itapicurú, a 
que pertencia. 

Art. 2. o O termo da villa de Geremoabo, conterá as 
tres freguezias, de que actualmente o seu districto elei
toral se compõe, a saber: a mesma de S. João Baptista 
de Gcrcmoabo, a de NGsso Senhor do Bom Caminho dos 
Montes do Boqueirão, e a do Santíssimo Coração de Jesus, 
e Nossa Senhora da Conceição do Monte Santo com todo 
o territorio pertenceo te. 

José LinÕ Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, l\linis tro e Secretario de Esta do dos Nego cios do 
Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
la cio do Rio de Janeiro em v in te e cinco de Outubro de 
mil oitocentos trinta e um, decimo da Indepcndencia 
e do Imperio. 

PARTE I., 20. 

!·-.f 

FnANCisco DE L nu E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

Jo:\o BnAULIO MoNlZ. 

José Lino Coutinho. 
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DECRETO- DE 25 DE OUTUBRO DE :1.831. 

Transfere a villa de Santa Luzia do Rio Real para a povoação 
da g~tancia, e crêa a freguezia de Nossa Serrlwra de Guadelupe, 
da Provincia de Sergipe. 

A Regenci~, em Nome do Imptlr·ador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, c Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro
víncia de Sergipe: 

Art. i. o Fica removida a vi lia de Santa Luzia do 
Rio Real para a povoação da Estanc!a com a denomi
nacão de villa Constitucional da Estancia. 

Ârt. 2. o Fica creada freguezia a capella de Nossa Se
nhora de Gnadalupe da mesma povoação. 

Art. 3. o A di visão da freguezia será pelo rio Piauhy 
acima até a confluencia do rio Piapitinga, e dahi em 
direitura a procurar o rio Ariticuiba, e por este aci
ma até ao fim; ficando destes rios para o norte a fre
guezia da Estancia, e para o sul a de Santa Luzia. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do 
Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de Outubro de 
mil oitocentos trinta c um, decimo da lndependencia 
e do Irnperio. 

FRANCisco DE LniA E Su.vA • 
.JosÉ DA CosTA CAnVALno. 

JoÃo Br.AULIO MoNiz. 

José Lino Coutinho.-

DECRETO- DE 25 DE OUTUBRO DE :1.831. 

Crêa as villas do Triumpho~ S. José do Norte, Caçapava, e Ale
grete, da Provincia de S. Pedro do Sul. 

A Rcgencia, em Nome do lmper a dor o Senhor D. 
Pedro TI, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se ex_ e
cu te a seguinte Resolução da Assem bléa Geral Leg1s-
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lativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro
vincia de S. Pedro do Sul: 

Art. 1. o Ficam creadas villas nestes quatro lugares: 
Triumpho, S. José do Norte, Caçapava e Alegrete, com 
as denominações, por que jã são conhecidos taes lu
gares. 

Art. 2. o A villa de S. José do Norte comprehende em 
seu termo os districtos do Estreito, e Mostardas. 

Art. 3,° Ficam pertencendo á villa do Triumpho os 
districtos de Santo Amaro, Tacuari, Dores, e S. João. 

Art. 4. o Os limites da vil! a de Caç.apava pt·incipia m 
pelo leste na barra do Arroio dos Pedrosos, no Camacuan 
Grande em o Paço dos Lusos, e dahi seguem para cima 
até a sua cabeceira na Coxilha, e atravessam esta a ga
nhar as vertentes elo rio Pequiri, donde se desce pela 
margem esquerda até chegar-se á altura da Estancia da 
Capei linha, cortando em linha rccta até a bana do rio de 
Sansepé no Vacacahi. Pelo norte sobem pelo rio Va
cacahi até a barra do Arroio Arenal, seguindo pela 
margem direita deste a cortar as pontas dos matos de 
Santa Cttharina até á Coxilha Geral, e desta seguem á 
Fazenda do Cruz, e do Cesar pela margem esquerda do 
rio Caccqué alli á sua barra no rio de Santa Maria, ou 
lbicui Grande. Pelo oeste tem por cl i visa a vertente 
proxima ao Pirahi, ou Arroio de S. Lu izl e vem pela 
margem direita deste até o rio <le Santa Maria, ou Ibi
cuhi Grande, e dali i á barra de Cacequé, onde fina lisa a 
divisa do norte. Pelo lado do sul desde aquellas verten
tes proximas ao Pir-alli-guassú, que !izeram as divisas 
da parte do oeste, seguem os limites desta villa de 
Caçapava pela margem direita do rio Pirahi-guas~ú, c 
Merim até encontrar as vertentes do lbirá-merim nas 
immediaçõcs de Santa Tecla, e pela margem esquerda 
deste, e do Camacuan Chico vão encontrar-se com oCa
macuan Grande, seguindo pela sua esquerda até a barra 
do Arroio dos Pedrosos, onde principiaram. 

Art. õ. o A vi !la de Alegrete tem pelo leste as divisas 
marcadas para Caçapava pelo oeste; á saber : as ver
tentesproximasao Arroio Pirahi ou S. Luiz; a margem 
esquerda deste até a sua barra no rio de Santa .Maria, 
ou IlJicuhi Grande; e o lado esquerdo deste ult;:no rio 
até a barra de Cace1rué. DJ parte do norte é dividida 
pela barra do di to rio Cacequé no Ibicuhi GrawJe, e pela 
margem esquenla deste até a sua foz no rio Uruguay. 
Pelo oeste confina na margem esquerda do Uruguay até 
a barra Arapeh i, c pelo sulua margem direita deste Ara
pehi até as suas primeiras vertentes na Coxilha Geral de 
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Santa Anna, seguindo o Arroio Pirahi-guassú onde co 1 

meçaram os seus limites. 
Art. 6. o Terá cada uma destas quatro vil! as Juiz 

Ordinario, um Juiz de Orphãos, um Tabellião do Publico, 
Judicia I c Notas, um Inquiridor, e Conta dor para am
bos os Juizos. 

José LiJ?.o. Coutinho, do ~onselho do mesmo Impe
rador, Mm1stro e Secretano de Estado dos Negocios 
do lmperio, o tenha assim entendido, e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de Outubro 
de mil oitocentos trinta e um, dccimo da lndependencia 
c do Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVAHO. 

JoÃo BnAULIO MoNiz. 

José !Ano Coutinho. 

DECl\ETO- DE 2() DE OUTUBRO DE 1831. 

Approva o plano da obra de uma ponte na Província da Pa
rahyba do Norte e a creação de uma taxa pelo uso e passagem 
da mesma ponte. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro II, Ha por 1Jem Sanccionar, e Mandar que se execute 
a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. Lo Fica approvado o plano da obra de uma ponte 
no braço do rio Varahyba denominado Sanhauã na Pro
víncia da Parahyba do Norte. 

Art. 2. o Fica igualmente approvada a seguinte taxa 
de uso, e passagem, a qual cobrar-se-ha para a Fazenda 
Nacional por espaço de dez annos. 

Por cada pessoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . • v in te 

]I 

animal vaccum ou cavallar. 
, dito com carga ........... . 
, carro vasio ..............• 

dito carregado ...........• 
porco ...............•..•• 
uma cabeça de gado ove
Umm, e caprum ..•••....• 

quarenta 
cem 
duzentos 
dez 

réis. 
) 

) 

) 
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o." .l~a Lei do Orçamento será contemplada a 
somma necessaria para este effeitl', na fórma do artigo 
dezaseis da referida Lei. 

Art. 4. o Ficam sem effeito quaesqucr disposições em 
contrario. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, o tenha assim entendido e faça executar. Pa-
1acio do lHo de Janeiro em vinte e cinco de Outubro de 
mil oitocentos trinta e um, decimo da lndependencia 
e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\fA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo llnAuuo MoNtz. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO -DE 25 DE OUTUBRO DE 1831. 

Erige em villa com o mesmo nome o arraial da Carolina, na 
Província de Goyaz. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se execute 
a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa, 
tomada sobre outra do Conselho Geral da Província 
de Goyaz: 

Art. L o Fica erecto em villa , conservando o mesmo 
nome , o arraial da Carolina, com as mesmas Justiças e 
prerogativas, que são concedidas ás mais villas do Im
perio. 

Art. 2. o Os limites do município são pelo sul o rio 
do Sono, e o ribeirão da Tranqueira até a sua primeira 
origem, e a sua contraverten te até o Araguaya ; pelo 
nascente a cordilheira, que divide as vertentes para o 
Tocantins até a cachoeira de Santo Antonio no mesmo 
Tocantins; pelo norte o angulo da confluencia do To
cantins com o Araguaya; e pelo occidente o Araguaya. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Im .. 
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per i o~ o tenha assim entendido, e faça executa r. Pala cio 
do Rio de Janeiro em vinte e cinco de Outubro de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da Independencia e 
do Imperio. 

Fn.ANCISCO DE LIMA E SILYA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃO BRAULIO l\Io~E. 

José Lino Coutinho. 

----
DECRETO- DE 2~ DE OUTUBHO DE :1.83f. 

Crêa uma escola para meninas na cidade de Goyaz. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro II, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla
ti v a, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro v in .. 
c ia de Goyaz: 

Artigo unico. Fica cre;:~cla uma escola ele primeiras 
letras para meninas na cidade de Goyaz. 

José Li no Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio. 
o tenha assim entendido~ e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte e cinco de Outubro de mil oito~ 
centos trinta e um, doei mo da Independencia e do Im~ 
perio. 

FRANCISCO DE LBJA E StL v A. 

JosÉ DA CosTA CARVALHo. 

Joio BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Cozttinho. 
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DECRETO- DE 2r:i DE OL'TUBRO DE 1831. 

Erige em vílla o arraial de S. Pedro de El-Rei na Provincia 
de 1\lato Grosso, com a denominação de villa do Poconé. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla
tiva, tomada sobre outra do Conselho Geral da Provín
cia de Ma to Grosso: 

Art. L o Que o arraial tle S. Pedro de El-Rei seja 
erecto em vi lia com a denominação de- villa do Po
eoné- comprehendendo o seu ter ri torio desde as mar
gens do rio Jaurú da parte d'aquem, até as margens do 
rio Bento Gomes da par te d'além; ficando desde logo 
desmembrado do termo da cidade de Cuiabá aquelle 
terreno, que lhe pertencer. 

Art. 2. o Que para o regimen da nova vil la hajam 
dous Juizes Ordinarios, e um de Orphãos, e Camara Mu
nici pai na fórma da Lei: as~im como um Tabellião do 
Publico, Judicial, e ~o tas, e um Escrivão de Orphãos; 
e aquelles que forem providos nos ditos empregos os 
servirão na fórma das Leis, e Regimentos, que lhes 
são respectivos. 

Art. 3. o Que pnra patrimonio da nova villa se con
cede uma legua de terra em quadro, conjuncta, ou se
paradamente, onde houverem devolutas, para serem 
aforadas em pequenas porções, c em fateo.ç;im perpetuo, 
e com o laudemio da Lei, na fórma da Lei de v in te tres 
de Julho de mil setecentos sessenta e seis; ficando 
esta villa gozando das prerogativas, privilegios, e fran
quezas, que são concetlidas ás demais villas do Imperio. 
E serão seus moradores obrigados a levantar, á sua 
custa, pelourinho, casa da Camara, e cadêa, na fórma da 
Constituição do Im per i o. 

Art. 4. o Fict~m revogadas todas as Leis em contrario. 
José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe

rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de Outubro de 
mil oitocentos trinta c um, decimo da lndepemlencia e 
do Imperio. 

FRANCisco IJE Luu E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARYALuo • 
.JoÃo BRAULto MoNlz. 

José Lino Coutinho 

-
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DECRETO- DE 2~ DE OUTUBRO DE !831. 

Crêa escolas de primeiras letras para ambos os sexos em di· 
versos lugares da Província de S. Pedro do Sul. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e 1\hndar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Provi ncia de S. Pedro do Sul: 

Art. L o Ficam creadas escolas de primeiras letras 
para a instrucção de meninos nos lugares seguintes: 
freguezia de Nossa Senhora da Oliveira da Vacaria; 
S. Francisco de Paula de cima da Serra; S. José de 
Camacuan ; Santa Anna do Faxinal. 

Art. 2. o Igualmente ficam creadas escolas para a 
instrucção de meninas nos lugarrs seguintes: Cidade 
de Porto Alegre; Villa do Rio Grande; Villa do Rio 
Pardo; Villa da Cachoeira; Vi lia de Santo Antonio da 
Patrulha; freguezia de S. Francisco ele Paula ele Pe
lotas; freguezia do Triumpho; S. José do Norte; 
S. José de Taquari; Capella Curada de Caçapava. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do 
lmperio, o tenha assim en tenuido, e faça executar. 
Palacio elo Rio de Janeiro em vinte e cinco de Outubro 
de mil oitocentos trinta e um, decimo da Indepen
dencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Jos~ DA CosTA CARVALHo. 

JOÃO BRAULIO 1\fONJZ. 

José Lino Coutinho .. 

DECRETO- D~ 25 DE OUTUBRO DE i8:H. 

Manda construir duas barcas no porto de S. Franciscv das Chagas 
da Provincia da Bahia. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro li, Ha por bem Sanccionar, c Mandar que se execute 
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a se;guin te Resolução da Assembléa Geral Legisla li v a, 
tomada sobre outra do Conselho Geral da Província da 
Bthia: 

Art. L o No porto da villa de S. Francisco das 
Chagas se construirão duas barcas de sufficiente capaci
dade, e adaptada estructura para o transporte das pes
soas, e animaes, que se encaminharem a passar o rio 

. para esta Província; não sendo entretanto prohibido á 
fJUa lquer particular, ou sociedade, estabelecer nesse~ ou 
em outros diversos pontos do mesmo rio, iguaes meios 
de facilitar o transporte, como expressamente lhes é 
permittido pela Lei de 29 de Agosto de 1828. 

Art. 2. 0 A Junta da Fazenda Publica desta Província 
fornecerá a quantia de um conto e oitocentos mil réis, 
ou mais se fôr necessario, á Camara Municipal da di ta 
villa; a qual debaixo da sua maior responsabilidade 
deverá concluir com esse capital a construcção indicada 
dentro de um anno, depois de recebida a referida 
quantia, ou ainda em menos, se lhe fôr possível; e por 
esta arrecadação o Procurador da mesma Camara não 
receberá gratiticação alguma. 

Art. 3. o A conserva~ão, costeio, e serviço das barcas, 
será por arrematação annualmente feita em hasta pu
blica a quem por menos fizer; e quando não haja arre
matante, a mesma Camara o fará pelos rendimentos das 
barcas, que não excederão a oitenta réis por cabeça de 
gado vaccum, c cavallar, vinte réis por cabeça de gado 
ovclhum, e caprum; assim como os mesmos vinte réis 
por cada pessoa livre, ou liberta, e dez réis por cada 
um escravo. 

Josó Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Imf)erador, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Im
perio, o tenha assim entendido, e faca executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de Outubro ele 
mil oitocentos trinta e um, decimo da lndepenclencia 
e do Imperio. 

PARTE I. U. 

FRANCISCO DE LIMA E SILvA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 
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LEI- DE 26 DE OUTUBRO DE :1831. 

Prescreve o modo de processar os crimes publicos e particulare~ 
e dá outras providencias quanto aos policiaes. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro 11, Faz saber a todos os Subditos do Imperio que a 
Assembléa Geral Decretou, e Ella Sanccionou a Lei se- . 
guinte: 

Art. L o Os crimes publicas serão, emquanto não 
prescreverem_, processados ex-offi.cio pelos Juizes de Paz, 
os quaes procederão a auto de corpo de delicto, e depois 
a inquirição de Lluas até cinco testemunhas para conhe
cimeBto do delinquente; e se este não fór descoberto 
pela primeira inquirição, proceder-se-ha contra elle em 
qualquer tempo, que seja conhecido, salvo sempre o 
caso da prescripção. 

Art. 2. 0 Tanto nos crimes acima mencionados, como 
nos particulares de qualquer natureza que srjam, o 
processo até a pronuncia, e a prisão dos réos será orga
nizado cumulativamente pelos Juizes de Paz, e mais 
Juizes Criminaes, segundo os arts. 8. o e 9. o do Decreto 
de 6 de Junho do corrente anno; e nos casos, em que o 
julgamento final lhes não compita, será o mesmo pro
cesso remettido ao Juizo competente para a sustentação 
da pronuncia, e seguimento dos mais termos da causa. 

Art. 3.0 O uso, sem licença, de pistolas, bacamarte, 
faca de ponta, punhal, sovellas, ou qualquer outro 
instrumento perfurante, será punido com a pena de 
prisão com trabalho, por um a seis mezes~ duplicando-se 
na reincidencia, e ficando em vigór a disposição do Co
digo, quanto ás a r mas prohibidas. 

Art. 4. o As penas impostas contra os vadios no art. 
29õ do Codigo ficam elevadas de um a seis mezes de 
prisão com trabalho, e ao duplo na reincidencia. 

Art. õ. o As offensas physicas leves, as injurias, e ca
lumnias não impressas, e as ameaças, reputar-se-hão 
~rimes poUciaes, e como taes serão processados. 

Ar·t. 6. o As offensas physicas~ injurias, e ameaças, fei
tas em a c tos de officio aos Juizes de Paz, aos seus Escri
vães~ aos Officiaes de Justiça, e ás patrulhas, serão 
processauas pelo Juiz Criminal respectivo, ou pelo Juiz 
de Paz supplen,te. 

Art. 7. o Qualquer tumulto, motim ou assuada, não 
especificados no Codigo Criminal, serão punidos com 
um a seis mezes de prisão com trabalho. 

Art. 8. 11 Nos crimes policiaes, e nos que são pro-
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cessados policialmente em virtude desta Lei, não se 
concederão seguros. 

Art. 9. o Ficam revogadas todas as Leis, ou disposi· 
ções em contrario. 

Manda portanto a todas as Autoridades, a quem o 
conhecimento, e execução ela referida Lei pertencer, 
que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão intei
ramente como nella se contém. O Secretario de Estado 
dos Negocios da Justiça a fnl}a imprimir, publicar e 
correr. Dada no Palacio elo Rio de Janeiro aos vinte 
c seis dias do mez de Outubro de mil oitocentos trinta .e 
um, decimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCisco DE Lnu E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO Mox1z. 

Diogo Antonio Feijó. 

Carta de Lei~ pelr& qual Vossa Magestade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assembléa Geral, que Houve por 
bem Sanccionar, sobre a maneira por que devem ser pro· 
cessados os crimes publicas, emquanto não prescreverem; 
e os particulares, elevando a mais algumas penas designadas 
no Codigo Criminal, e declarando que nos crimes policiaes 
mencionados no referido Decreto se não concederão seguros; 
tudo na fórrna acima declm·ada. 

Para Vossa Magestacle Imperial, ver. 

Antonio Alvares de Jfiranda Varejão, a fez. 

Registrada nesta Secretaria de Estado dos Negocias 
da Justiça a fl. H7 do Livro :l. o de Leis. Rio de Janeiro 
em 27 de Outubro de 1831.- João Caetano de Almeida 
França. 

Diogo Antonio Feijó. 

Publicada e sei! a da a vresen te Lei nesta Secretaria 
de Estado dos Negoeios da Justiça aos 27 de Outubro 
de 1831.- João Carneiro de Campos. 
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LEI- DE 27 DE OUTUBRO DE 1831. 

Autoriza credito para as despezas com o concerto das muralhas 
e outras obras do Arsenal do Exercito. 

A Regencia, em No:ne do Imperador o Senhor· D. 
Pedro 11, Faz saber á todos os Subditos do Imperio, que 
a Assembléa Geral Legislativa Decretou, e Ella Sanccio
nou a Lei seguinte: 

Ad: 1. o O Governo fica autorizado a despender men
salmenle, pelo Ministerio da Guerra, a somma extraor
dinaria ele oito contos de réis, para ser empregada em 
ma terias primas para o concerto das muralhas do Arse
nal, e nas officinas e jornaes elos convenientes opera rios, 
que hão de trabalhar nas mesmas obras, e nas ditas offi
cinas. 

Art. 2. o Esta prestação não excederá á quantia de 
setenta e cinco contos e duzentos mil réis, devendo ces
sar logo que se tenha despcndiclo a quantia, em que a 
obra foi orçada. 

Art. 3. o A di ta prestação começará a correr do prin
cipio de Junho deste anno em diante, devendo o Minis~ 
tro da Guerra fazer reducção desta quantia, logo quo 
assim seja pratica vel. 

Art. 4. o Só no caso de falta de cidadãos brazileiros 
serão aflmittidos escravos nas officinas, e outros servi
ços do Arsenal. 

Art. õ. o Ficam revogadas todas as Leis, Alvarás, De
cretos, e mais disposições em contrario. 

Maneta portanto a todas as Autoridades, a que o co
nhecimento, e execução da referida Lei pertencer, que 
a cumpram, e façam cumprir e guardar tão inteira
mente como nella se contém. O Secretario de Estado 
dos Negocias da Guerra a faça imprimir, publicar e 
correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte e 
sete dias do mez de Outubro de mil oitocentos trinta 
e um, decimo da lndependencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Jlanoel da Fonseca Lima e Silva. 
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Carta de Lei, pela qual a Regencia em nome do Imperador 
jlfanda executar o Decreto da rissembléa Geral Legislclliva, 
que Houve por bem Sanccionar, sobre o Governo ficar autori · 
.=a do a despen1er mensalmente, pelo Ministerio drt Guerra~ a 
somma extraordinaria de oito contos de réis~ para ~er empre
gada em materias prirnas, para o concerto das muralhas do 
Arsenal, e nas otficinas, e jornaes dos convenientes opera
rios, na fórma acima declara1a. 

Para a Regencia, em No me do Im pcraclor, ver. 

José lgnacio da Silva, a fez. 

Registrada a O. 22 do Livro L o de Leis. Secretaria 
ele Estado dos Negocios da Guerra em 4 de Novembro 
de 1831.-Luiz Josd de Brito. 

Diogo Antonio Feijó. 

Sellada na Secretaria de Estado dos Negocios da Jus
tiça em 7 de Novembro de 1831.- João Carneiro de 
Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra foi 
publicada a pre~cnte Lei em 11 de Novembro de 1831. 
José Ignacio da Silva. 

LEI-DE 27 DE OUTUBRO DE 1831. 

Hevoga as Cartas Régias que mandaram fazer guerra, c pôr em 
servidão os índios. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Faz saber a todos os Subdi tos do Imperio, que 
a Assembléa Geral Legislativa Decretou, e Ella Sanccio
nou a Lei seguinte : 

Art. f. o Fica revogada a Carta Régia de 5 ele Novem
bro ele 1808~ na parte em que mandou der.larar a guer
ra aos ln<lios Bugres da Província de S. Paulo, e deter· 
minou que os prisioneiros fossem obrigatlos a servir 
por Hi annos aos miliciano:; ou moradores, que os 
a pprchendcssem. 
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Art 2. o Ficam tambem revogadas as Cartas Régias 
de !3 de Maio, e de 2 de Dezembro de 1808, na parte, em 
que autorizam na Província de Minas Geraes a mesma 
guerra, e servidão dos Indios prisioneiros. 

Art. 3. o Os Indios todos até aqui em servidão serão 
della desonerados. 

Art. 4. o Serão r,onsiderados como orphãos, c entre
gues aos respectivos Juizes. para lhes appticarem as 
providencias da Ordenação Livro primeiro, Titulo oi .. 
tenta e oito. 

Art. õ. o Serão soccorridos pelo Thesouro do preciso, 
até que os Juizes de Orphãos os depositem, onde tenham 
salarios, ou aprendam otncios fabris. 

Art. 6. o Os Juizes de Paz nos seus districtos vigiarão, 
e occorrerão aos abusos contra a liberdade dos Indios. 

Manda portanto a todas as Autoridades, a quem o co
nhecimento, e execução da referida Lei pertertccr, que 
a cumpram, e façam cumprir e guardar tão inteira
mente como nella se contém. O Secretario de Estado 
dos Negocios da Guerra_, a faça imprimir, publicar e 
correr. Dada no Palacio do Hio ele Janeiro aos vinte 
e sete dias do mez de Outubco de mil oitocentos trinta 
e um; decimo da Independencia c do Imperio. 

FRANCISCO DE LUlA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Manoel drJ Fonseca Lima e Silva. 

Carta de Lei, tJela qual a Regencia, em Nom,e do Impera
dor, Manda executar o Decreto da Assembléa Geral Legis
lativa~ que Houve por bem Sanccionar,_ re~ogando as l_Jartas 
Régias de cinco de Novembro de mtl ottocento.'; e ozto, na 
parte em que mandou declarar a gn~rra aos Indio~ .Bug_res 
da Provincia de S. Paulo, e determmou que os prtszonezros 
fossem obrigados a servir por q!l'in.ze annos; e de treze de 
Maio, e dous de Dezembro do dzto anno na parte, em que 
autorizam na P.rovincia de lJtlinas Geraes a mesma guerra 
e servidão dos lndios prisioneiros; na fdrma acima decla .. 
rada. 

Para a Regencia., em Nome do Imperador, vê r. 

José Ignacio da Silva, a fez. 
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Registrada á fl. 23 do Liv. 1. o das Leis. Secretaria 
'!e Estado de Negocios da Guerra em 4 de Nove·mbro 
de t83t.-Lniz José de Brito. 

Diogo Antonio Feijó. 

Sellada na Secretaria de Estado dos Negodos da Jus
uça em 7 de Novembro de 1831.-João Carneiro de Cam-
)US. 

Nesta S.;cretaria de Estado dos Negocios da Guerra 
t'üi publicada a presente Lei em li de Novembro de 
i ;;-~31. -José Ignacio da Silva. 

LEI- DE 3i DE OUTUBRO DE !831. 

\ ntorita credito para as despezas milHares da Província do Es
píri-to Santo, no anno financeiro de !83!-!832. 

A Regencia, em Nome do Imperador o ~enhor D. 
Pedro 11, Faz saber a todos os Subditos do lmperio, que 
a Assembléa Geral Leg$1a ti v a -pecretou, e EJla Sanc
cionou a Lei seguinte: 

Art. :l. o Fica concedida ao Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da G11erra, autoridade de applicar 
:l quantia de quinze contos setecentos quarenta e oi to 
uil e seiscentos réis para as despezas do corrente anno 
financeiro na Província do Espírito Santo. 

Art. 2. o Esta quantia será tirada das sobras que se 
derem nos differentcs artigos de despeza consignados 
j Repartição da Guerra pela Lei de Hi de Dezembro de 
!830. 

Manda portanto a todas as Autol'idades a _quem o 
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpram, e façam cumprir e guardar t.ão intei
ramente como nella se contém. O Secretario de Estado 
dos Negocios da Guerra a faça imprimir, publicar, e 
correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos trinta e um 
dias do mez de Outubro de mil oitocentos trinta e um, 
•l,'3cinío da fndependencia e do Impcrio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILvA. 

JOSÉ DA COSTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 
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Carta de Lei, pela qual a Regencia~ em Nome do Impe
rador~ Mandá executar o Decreto da Assembléa Geral 
Legislativa.1 que Houve por bem Sanccionar., concedendo ao 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra 
autoridade de applicar a quantia de quinze contos setecentos 
quarenta e oito 1nit e seiscentos réis para a~; despezas do 
corrent~: anno financeiro na Província do Espírito Santo, 
na fórma acima declarada. 

Para a Regencia, em nome do Imperador, vê r. 

José Ignacio da Silva, a fez. 

Registrada a fl. 26 do L. L o de Leis. Secretaria de 
Estado dos Neg-ocias da Guerra em 1~ de Novembro de 
!831 . -Luiz José_ de Brito. 

Diogo Antonio Feijó. 

Sellada na Secretaria de Estado dos Negocias da Jus
tiça em 17 de Novembro de 1831 .-JoãJ Carneiro de 
Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra 
foi publicada a presente Lei em 2~ de Novembro de 
i83L-José Ignacio da Silva. 

LEI- DE 31 DE OUTUBRO DE 1831. 

Autoriza credito para ai despezas com o Trem e o Hospital 
Militar de Pernambuco no anno financeiro de 1831-183~. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Faz saber a todos os Subditos do Imoerio, que 
a Assembléa Geral Legislativa Decretou, e Ella Sanc
cionou a Lei seguinte: 

Art. 1. o O Ministt·o e Secretario de Estado dos Ne
gocios da Guerra fica autorizado a despender no anno 
financeiro de l. o de Julho de 1831 ao ultimo de Junho 
de !832 na Província de Pernambuco: 

Com o Trem, a quantia de trinta e um contos trinta 
e um mil duzentos e trinta réis ; 

Com o Hospital Militar, quatorze conto~ de réis. 
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Art. 2. o As quantias mencionadas no artigo antece
dente serão deduzidas das sobras, que se derem nos 
differentes artigos ele despezas consignadas á Repartição 
da Guerra pela Lei de io de Dezembro de 1830 . 

.Manda portanto a todas as Autoridades, a quem o 
conhecimento, e execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão intei
ramente como nella se contém. O Secretario de Estado 
dos Negocios ela Guerra a faça imprimir, publicar, e 
correr. Dada no Palacio elo Rio ele Janeiro aos trinta 
e um dias do mcz de Outubro de mil oitocentos trinta 
e um, decimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LniA E SILVA. 

JosÉ D.\. CosT.\. CARVALHO. 

JoÃo BRA PLIO 1\Jo:-;Iz. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

Carta de Lei, pela qual a Regencia, em Nome do Impe
t·arlol\ Manda e:recntar o Decreto da Assemúlát Geral 
Legislativa, que Houve por. bent Sanccionm', sobre o flcar a 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra 
autorizado a despender no anno financeiro de i8:H -183:?!
com o Trem, e Hospital Militar da Província de Pernambuco 
quarenta e cinco contos trinta e rttm mil duzentos I' trinta 
réis, na fónna acima declarada. 

Para a Regencia, em Nome do Imperador, ver. 

José Ignacio da Silva, a fez. 

Registrada a fl. 27 do Livro 1. o de Leis. Secretaria 
de Estado dos Negocios da Guerra em 1-i de Novembro 
de 1831.- Luiz José de Brito. 

Diogo Antonio Feijó . 

. Sellada na Secretaria de Estado dos N egocios da Jus
tiça em 17 de Novembro de 1831.- João Carneiro de 
Campos . 

. Nesta .secretaria de Estado dos Negocios da Guerra 
foi publicada a presente Lei em 24 ele Novembro de 
f 831.- José Ignacio da Silva. 

PARTE I. 22. 
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LEI- DE 3f DE OUTUBRO DE 1831. 

Estabelece o ordenado dos Juizes do Crime da Côrte. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Faz saber a todos os Subditos do lmperio, que 
a Asscmbléa Geral Decretou, e Ella Sanecionou a Leí 
srguin te: 

Artigo unico. Cada um dos Juizes do Crime desta 
cidade vencerá o ordenado de um conto c seiseentgs 
mil réis. 

Manda pol'tanto a todas as Autoridades, a quem o 
conhecimento, c execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão intei
ramente como nella se contém. O Secretario de Estado 
dos Negocias da Justiça a faça imprimir, publicar, e 
correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos trinta 
e um dias do mez de Outubro de mil oitocentos trinta 
e um, decimo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO, 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Diogo Antonio Feijó. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assembléa Geral~ que Houve por bem 
Sanccionar, estabelecendo o ordenado de um conto e seis
centos míl réis para cada um dos Juizes do Crime desta 
cidade, na fórma acima declarada. 

Para Vossa MagestaLle Imperial, vêr. 

Antonio Alvares de Miranda Varejão a fez. 

Registrada a fl. 97 do Livro L o de Leis. Secretar ia 
de Estado dos Negocias da Justiça em 3 de Novembro 
de 1831.-João Caetano de Almeida França. 

Diogo Antonio Feijó. 

Foi publicada esta Lei nesta Secretaria de Estado dos 
Negocias da Justiça aos 3 dias do mez de Novembro de 
i 831. - João Carneiro de Campos. 
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DECRETO-DE :31 DE OUTUBRO DE 1831. 

Autoriza o Governo a passar carta de naturalização de cidadão 
brazileiro a José Pereira de Azevedo. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução ua Assembléa Geral Legis
la ti v a : 

Artigo unico. O Governo fica autorizado a passar carta 
de naturalização a José Pereira ele Azevedo, natural elo 
Porto, cas~H.lo com brazileira, c residente na Província 
do Rio Grande do Norte. 

José Lino Coutinho, do Conselho do megmo Impe~ 
rauor, Ministro c Secretario (lc Estado dos Negocias do 
Impcrio, o tenha assim entcnlliclo c faça executar. 
Palacio do Rio (le Janeiro em trinta e um de Outubro 
de mil oitocentos trinta c um, decimo da Indepen· 
denria c do lmperio. 

FRA:'íCISCO DE LDIA E SILVA' 

Josr:: DA CosTA CARVALHO. 
Jo:\oBR\ULIO Mo~Iz. 

DECRETO -DE :n [)(~ ouTunno DE 1831. 

Autoriza o Governo a ma,rlllnr passar carta de naturalização de 
eidadão brazilciro a Antonio Carlos Figueira de Figueiredo. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11 1 Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis-
lativa: . 

Artigo unico. O Governo fica autorizado a mandar 
passar carta ele naturalização a Antonio Carlos Figueira 
do Figueireuo., na tu r a l do Reino de Portugal. 

José .Li.no Coutinho, d~ Conselho elo mesmo Impera
dOr', .Mmtstro c Seeretarw do Estado dos Negocias do 
Impcrio, o tenha assim entendido c faça executar. 
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Palacio tlo Rio de Janeiro em trinta e um de Outubro 
de mil oi toccntos trin la e um, decimo da lndependen
~ia e do Impcrio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHo .. 

JoÃo BRAULIO MoNiz. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 31 DE OUTUBRO DE 183:1. 

Autoriza o Governo para passar carta de naturalização a Davicl 
Jewet. 

A Hegencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedr-o 
H~ Ha por b~m Sanccionar, e Mandar que se execute a 
seguiu te Resolução da Assembléa Geral Legislativa : 

Artigo unieo. O Governo fica autorizado a passar carta 
de naturalização a David Jewet, natural dos Estados· 
Unidos da Ame rica. 

José L in o Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do lmpe
rio, o tenha assim entendido, e faça executa r. Pala cio 
do Rio de Janeiro em trinta e um de Outubro de mil oito
ccn tos trinta e um~ decimo da lndependencia e do Im
~erio. 

FRANcisco DE L mA E Sn v A. 

JosÉ DA CosrA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNlZ. 

Jósé Lino Coutinho. 
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DECRETO- DE 31 DE OUTUBRO DE 1831. 

Autoriza o Governo para passar carta de naturalização a Jonathas 
Abbot. 

A Regencia, em No me do Imperador o Senhor D. Pedro 
11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa: 

O Governo fica autorizado a passar carta de naturali
zação a Jonathas AbiJot, natural de Londres, e resiuente 
na Bahia. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, 
Ministro e Secretario de Esta elo elos N egocios do lmperio, 
o tenha assim entenuiclo, c faça executar. Palacio do Rio 
ue Janeiro em trinta e um ele Outubro de mil oitocentos 
trinta e um, decimo da Indepcndencia e do Impcrio. 

FrtANcisco DE L mA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNiz. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 31 DE OUTUBRO DE 1831. 

Autoriza o Governo para passar carta de naturalização a Julio 
Frederico Koeler. 

A Hegencia, em Nome uo Imperador o Senhor D. Pedro 
11~ H a por bem Sanccionar, e Ma nua r que se execute a 
seguinte Resolução ela Assembléa Geral Legislativa: 

O Gorerno fica autorizado a passar carta de natura-· 
lização a Julio Frederico Koeler, natural de 1\layença. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio uo Rio 
de Janeiro em trinta e um de Outubro de mil oitocentos 
trinta e um, dccimo da lndepenclencia e elo lmperio. 

FR.\NClSCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ D.\ CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Jose Lino Coutinho. 
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DECRETO- DE :H DE OUTUBRO DE 1831. 

A n toriza o Governo para passar carta de naturalização a Bartho
lomcu Bartholazzi. 

A Regencia, em Nome do Impcrauor o Senhor D. 
Pedro li, Ha pM bem Sanceionar, e .Mandar que se exe· 
cu te a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla· 
1iva : 

O Governo fica autorizado a passar carta de natur:.tli· 
zação a Bartholomeu Bartholazzi, natural de Veneza. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
o tenha assim cn tendido., c faça executar. Palacio do Ui o 
de Janeiro em trinta e um ele Outubro de mil oitocentos 
trinta e um, dccimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LUtA E SILVA. 
Jos1:: DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BnAULlO .MoNIZ. 

"José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 31 DE OUTUBRO DE 1831. 

Concede a D. Anna Maria de Jesus, metade do soldo que percebia 
seu finado marido, o Cirurgião mór do extincto regimento do 
Santa C a thari na. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li .. Sancciona, e Manda que se execute a seguinte 
Resolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Artigo unico. Fica concedida a D. Anna Maria de Jesus, 
a metade do soldo que percebia seu finado marido, o 
Cirurgião mór do extincto regimento de Santa Calha .. 
rina. 

Manoel da Fonseca Lima c Silva, do Conselho de Sua 
Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocias da Guerra., o tenh~l assjm entendido, c faça 
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executar com os despachos necessarios. Pal~ci? do Rio 
de Janeiro em trinta e um de Outubro ele m1l Oitocentos 
trinta e um, decimo da Indcpondcncia c do Imperio. 

Ji'nAl'\Ctsco DE LDIA E SILVA. 

Jos~<: DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO :MoNrz. 

,Manoel da Fonseca Lima e Silca. 

DECRETO- DE 31 DE ÚUTUBRO DE 1831. 

Fixa regras para a contabilidade municipal c tomada das 
respectivas contas. 

A Regencia, em Nome elo Imperador o Senhor O. 
Pedro II, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assernbléa Geral Legisla
tiva: 

Art. 1. 0 O anno para as contas das Camaras Munici
paes elo Imperio será contado elo primeiro de Outubro ao 
ultimo ele Setembro. 

Art. 2. 0 Estas contas se acharão nas capitaes das Pro
vmcias no dia L o de Dezembro para serem apresenta das 
aos Conselhos Geraes; e as da Província, onde estiver a 
capital do Imperio, serão enviadas á Secretaria de Es
tado dos Negocias do Imperio, para se remetterem á As
sembléa Geral Legislativa em seu devido tempo. 

Art. 3. o As Camaras devem balancear exactamente 
suas contas; contendo as ela receita: 1.. 0 quantoeffecti
vamen te se a nccadou; 2. o a que anno pertence ; 3. o 

quanto se deixou ele cobrar; 4. o se está a divida em 
execução, ou fallida. E na conta da despeza: 1.. o quanto 
se despendeu, e em que; 2. o a que anno pertence; 
3. o qual seja a sua divida passiva. 

Art. 4. o No balanço se devem notar marginalmente 
<Js disposi(;ões legisla ti v as, que autorizam as Camaras 
para sua réceita, e clcspeza, remeltendo-se certidões dos 
acordãos, mandauos e posturas, que legalisam as mesmas 
despezas, ministrando-se aos Conselhos Geraes todas as 
informações, 8 documentos, que por elles forem exigidos. 

Art. 5. o As Camaras, que não cumprirem a presente 
disposição, serão multadas pelo Ministro e Secretario de 
Eslado dos Negocios do Imperio nesta Província, e nas 
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outras pelos Conselhos Geraes, na quantia de quarenta a 
cento e vinte mil réis, paga~ pro rata~ pelos bens particu
lares dos Vereadores culpados, applicada para as clespezas 
dos municípios, e arrecadada pelos respectivos procura
dores. Na mesma multa incorrerão, e do mesmo muLlo, 
as Camaras, que não cumpri rem as glosas fci tas pelos 
Conselhos Geraes da Província. Na imposição da multa 
se terá muito em vista as posses dos multados. 

Art. 6. o Ficam revogadas todas as Leis em contrario. 
José Lino Coutinho, do Conselho elo mesmo Imperador, 

Minis lro e Secretario de Estado dos N egocios do lmperio, 
o tenha assim entendido, c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em trinta e um de Outubro de mil oitocentos 
trinta e um, decimo da lndependencia e do Imperio. 

FRANClSCO DE Lll\IA E SILVA. 
Jos~ DA COSTA CARVALHO. 
Jo:\o BRAULlo Mox1z., 

José Lino Cvutinho. 

DECRETO-DE 3i DE OUTUBRO DE 1831. 

Declara no gozo dos direitos de cidadão brazileiro, a José da Cos6 

ta Freire de Freitas. 

A Regencia, em No me elo Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar~ e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa: 

Artigo unico. José da Costa Freire de Freitas, natural 
da cidade do Rio de Janeiro, está no gozo dos direitos 
de cidadão brazileiro, e como tal continuará no exer
cício do seu posto. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impera
dor, Ministro e Secretario ele Estado dos Negocias do 
Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pala
cio do Rio de J3neiro em trinta e um de Outubro de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da lndepenclencia e elo 
lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
Jos~ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 
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DECRETO-DE 31 DE OUTUBRO DE 1831. 

Marca a idade de vinte e um annos completos para os actos da 
vida civil. 

A Hea:enr-ia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro II, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que 
se execute a seguinte Resolução da Asscmbléa Geral Le~ 
gislativa : 

Art. I·." Em vinte e um annos completos termina a 
menoridade, e se é habilitado para todos os actos da 
vida civil. 

Art. 2. o Fica revogada a Legislação em contraria. 
José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impera

dor, Ministro e Secretario de Estado elos Ncgocios do Im
perio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pala
cio do Rio de Janeiro em trinta e um de Outubro de mil 
oitocentos trinta c um, decimo da lndependcncia e do 
Impcrio. 

FRANCisco DE LmA E SILYA 
Jos~ DA COSTA CARVALHO. 

JoÃo BnAULIO l\lo~Iz . 

.José Lino Coutinho. 

DECRETO-DE 31 DE OUTUBRO DE 1831. 

Autoriza o Governo a passar carta de naturalização de cidadão 
brazileiro á Thomaz B. Tilden. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11) Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte resolução ela Assembléa Geral Legis
lativa: 

Artigo unico. O Governo fica autorizado a passar carta 
de naturalização a Thomaz B. Tilden, natural dos Esta
dos-Unidos da America. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 

tenha assim entendido, e faça executar" Palacio do 
PARTE f, 23 
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Rio ue hnciro em trinta e um de Outubro de mil oito
centos trinta e um, decimo da in<lepenuencia e do Irn~ 
per i o. 

FRANG.ISCO DF: LL\IA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVAUIO. 

JoÃo Brauuo Mo~tz. 

José Lino C'ontinho. 

DECH ETO-DE ;Jl Di·: OUTUBRO DE t83l. 

Autoriza u Governo a mandar pagar a .José Antonio de Oliveira 
Guimarães os soldos que deixou de receber ~eu fallecido pai, 
o Coronell\lanoel .José de Oliveira Guimarães. 

A Regencia, em Nome llo Irn pcraLlor o Senhor D. 
Pedro 11, Sanr,eiona, c 1\landa que se execute a seguinte 
Hesolução da Assembléa Geral Legislativa : 

O Governo fica autorizado para mandar p:1gar a José 
Antonio de Oliveira Guimarães, filho tlo fallecido Coro
nel Manoel José de Oliveira Guimarães, os soldos atra
zados que o dito Coronel deixou ele perceber, quando 
Major de cavallaria ele milícias dü Piracatú, á razão de 
vinte e seis mil réis mensaes, segundo a Provisão de 
vinte e quatro de Setembro de mil setecentos noventa 
e oito. 

Manoel da Fonseca Lima c Silva do Conselho de Sua 
l\Iagcstado Impcri:.ll, Ministro e Ser,retario de Estado 
dos Negocias da Guerra, o t1mha assim entendi(lo, e 
faça executa r com os despachos necessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro em trinta e um de Outubro de mil oi
tocentos trinta c um, decimo da lndepcndencia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE LBL\ E SILVA. 

Jos1~ DA CosTA C.\HV.\LHO. 
JoXo BnAULIO 1\Io:\fiZ • 

. Manoel da Fonseca Lima e Sill'a. 
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DECRETO- DE ~11 DE OLTCBI\0 DE 18:31. 

~landa continuar o abono dos orclcnaflos aos empregados ela ex
tincla Repartição do Commissariado. 

A Hegencia~ em Nome do Imperador o Senhor O. 
Pedro 11, Sancciona, c Manda que se execute a seguin
te Hesolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Os empregados da extincta H8partição do Commissa
riado, que se acharem confirmados por Aviso da Secre
taria de Estado dos Negocias 1]a Guerra, continuarão 
a recelJcr os seus ordenados, até que sejam cmprcgatlos 
~~m on t r~;s Repartições. ' 

.Manoel da Fonseca Lima c SilYa, do Conselho de Sua 
Magestadc Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Guerra, o tenha assim entendido, c 
faça executar eom os despachos neccssarios. Palacio do 
Rio de Janeiro em trinta e um ele Outubro de mil oito
t~rnlos trinta c um, clecimo da Indcpendcncia c do 
Imperio. 

FH.\1\Ct:-:,co nE LDL\ E Snn. 
Jos1~ n.\ CosT.\ C.\1\YALHO. 

Jo\!1 BnAt:LLO 1\lu:-\IZ. 

Jlwwel !111 Fon-e('lt f.,inu; r ,\:.Ira. 

DECH ETO- DE ~~i DE oLTLBno DE u;:H. 

Declara que J.Iauu:l .Jo:;é Eduardo \'augicn t\ Capitflo (}e artilha
ria tlo Exercito du Brazil. 

A Hegencia~ em N tnnc do Imperador o Sen ltor O. 
Pedro II, Sancciona, e Manda quo se execute a seguinte 
Resolução da AssciYlbléa Geral Legislativa: 

Artigo unico. Manoel José Eduardo Yaugicn é Ca
pitão ele artilharia tlo Exercito do Impcrio do Brazil. 

1\Ianocl da Fonsrca Lima c Si I r a, do Conselho ele Sua 
Magcstadc Imperial, .:\liuistro e Secretario de Estado 
dos ~egodos da Gucrra 1 o tenha assim nntPndido, e 

.. } <-1 1 
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faça executar com os despachos ncccssarios. Palacio do 
ll.io de Janeiro em trinta c um de Outubro de mil oi
tocentos trinta c um, decimo da lndopende.ncia e do 
lmperio. 

FRANCisco DE LoJA E StLYA. 
JosÉ DA CoSTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

DECRETO~DE 3L DE OUTUBRO DE 183L 

Declara Officiaes do Exercito os naturaes ou domiciliados na 
Província Cisplatina, que adhcriram á causa do Brazil, con
servando-se no mesmo Exercito. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro Il~ Sanccíona, e Manda que se execute a seguinte 
Resolução da Assembléa Geral Legislatí v a : 

Art. L o Os Officiaes Militares naturaes ou clomici
liarios na Província Cisplatina, que adheriram á causa 
do Brazil, conservando-se no Exercito do Imperio 
quando a mesma Província dolle se separou, em virtude 
da Convenção Preliminar de vinte sete Lle Agosto de mil 
oitocentos vinte e oito, são Officiaes do dito Exercito, c 
como taes têm direito aos vencimentos que lhes com
petem. 

Art. ~.o Ficam derogadas as ordens em contrario. 
Manoel da Fonseca Lima e Silva, do Conselho de Sua 

Magcstade Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocias da Guerra, o tenha assim entendido, e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em trinta c um de Outubro de mil oitocentos 
trinta e um, decimo da lndependen~ia, e do Imperio. 

J.1'nANcisco DE LIMA E SILvA. 
Jos1E nA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BnAULIO MoNiz. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 
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DECHETO- DE ti DE NOVE~IBHO DE 1831. 

Declara que Jorge Broon está comprehendido na excepção do pc
riodo ultimo do art. 10 da Lei de 2~ de Novembro de !830. 

A Regenci:l, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
li, Houve por bem Sanrcionar, e Manda que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo unico. Jorge Broon está comprchendido na ex
cepção do período ultimo do art. lO. da Lei de 24 de 
Novembro de 1830, sendo por isso Capitão Tenente da 
Armada Nacional. 

Joaquim José Rodrigues Torres, do Conselho de Sua 
Magestadc, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Marinha, o tenha assim entendido, e faça exe
cutar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
Janeiro em cinco de Novembro de mil oitocentos trinta 
e um, decimo da lndependencia e do Imprrio. 

FRA:'ICISCO DE Lll\IA E SIL\'A. 

JosJt DA CosTA CARVALHo. 

JoX.o BR.\ULIO MoNtz. 

Joaquim José Rodrigues TmYes. 

DECRETO-DE 5 DE NOVEMBRO DE !831. 

Approva a aposentadoria concedida a Antonio José de Gouvêa. 

A Reg-encia, em Nome elo Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Houve por bem Sanccionar, e Manda que 
se execute a seguinte Resolução ca Assembléa Geral 
Legisla ti v a : 

Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria, conce
dida a Antonio José de Gouvc~a, Escrivão do Almoxarifa
do do Arsenal da Marinha pela o. a classe, por Decreto 
de tres de Outubro de mil oitocentos vinte c oito, com 
metade do ordenado, que percebia. 

Joaquim José Rodrigues Torres, do Conselho de Sua 
Magestade, Ministro c Secretario de Estado dos Nego-



1S2 ACTOS DO f'tJDEH 

cios da Marinha, o tenha :Jssim ontendiJo,. c faça exe
cutar com os despachos neccssarios. Palacio elo Rio de 
Janeiro em cinco de Novembro de mil oitocentos trinta 
e um, decimo da IndcpcEclencia e do lmperio. 

FRA:\ci::co DE LnrA E Su,YA. 
JOSJ•: DA COSTA CARVALHO. 

JoÃo BRAI.:LIO MoNIZ. 

Joaquim Jus é Rúrlrigues Torres. 

LEI- DE 7 DE NOYEMIHW DE 183L. 

D,)c!ara livres todos os escravos vindos de fóra do Irnperio, e 
impõe penas aos importadores dm mesmos escravos. 

A Hegoncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pcuro li, Fn saber a todos os SuiJditos do Imperio, que 
a Assembl(~a Geral Decretou, e Ella Sanccionou a Lei 
seguin L~: 

Ari. 1. o ToLlos os escravos, que entrarem no lerri
torio ou portos do Brazil, vindos de fúra, ficam livres. 
Exccptuam -se: 

1. o Os escravos ma 1 riculatlos no serviço de embar
cações J1ertcnccn tes a paiz, onde a escravidão é per
mittida, emquanto empregados no serviço das mesmas 
cmb:t rcacõos. 

2. 0 Os· f]UC fugirem do teniloric, OU embarca~ão es
trang·cira, os rruacs serão entregues aos senhores que 
os reclamarem, c rcexporla(los para fúra do Brazil. 

Para os casos da cxcepção n. o 1. 0 ~ na visita da en
trada se lavrará termo do numero elos escravos, com as 
declarações necessarias para yerit1car a identidade dos 
mesmos, e fiscalisar-se na visita da sallida se a em
barcação leva aqrelfes, com que entrou. O.s escnvos, 
que forem achados depois da sabida da embarcação, 
serão apprehcndiclo~_, e retidos até serem rcexnortados. 

Art. 2. o 0.; importadores de escravos no Brazil in
correrão na pena corporal do artigo cento e setenta c 
nove do Codigo Criminal, imposta aos que reduzem á 
eseraviclão pessoas livres, e na multa de duzentos mil 
n'is por c:-tbeça do cada um dos escravos importados, 
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além de pagarem as despezas da reexportação para 
qualquer parte da Africa ; reexportação~ que o Governo 
farú effectiva com a maior possivellJreviJade, contrac
tando com as autoridades africanas para lhes darem 
um asylo. Os infractores responderão cada um por si, 
e por todos. 

Art. 3. 0 São importadores: 
l. o O Commandante, mestre~ ou contramestre. 
2. o O quo scicntcmcnte deu, ou recebeu o frete~ ou 

por qualquer outro titulo a embarcação destinada para 
o commercio de escravos. 

:3. o Todos os interess:~clos na negociação., e todos os 
que scien temente forneceram fundos, ou por qualquer 
motivo rlcram ajuda, a favor, auxiliando o dcsemb3rqnr~ 
ou consentindo-o nas suas terras. 

!L o 0.;; que scien temente comprarem~ como escravos. 
os que são declarados livres no art. 1. 6

; estes porém só 
ficam obrigados subsidiariamente ás despezas ela reex
portação, sujeitos, com tudo, ás outras penas. 

Art. 4. o Sendo apprehendida fóra dos por los do 
BrJzil pelas forças nacionaes algurua embarcação fa
zendo o commercio de escravos, procedcr-se-ha segundo 
a disposição dos arts. 2. 0 e 3. 0 como se J. a11prehen&ão 
fosse dentro do Imperio. 

Art. õ. o Toclo aquelle, que der noticia, fornecer os 
meios de se apprehencler qualquer numPro de pessoas 
importadas como escravos, ou sem ter precedido ele~ 
nuncia ou mandado judicial, fizer f}Ualquer :1pprebensão 
desta natureza, ou que perante o Juiz de Paz~ ou 
qualquer autoridade local, der noticia llo dr.sembarquc 
de pesso:1s livres, como escravos, por tal maneira que 
sejam apprchcndidos, receberá ua Fazenda Publica a 
quantia de trinta mil réis por pessoa apprehcnclida. 

Art. G. o O CommanLlan te, Officiaes, e marinheiros 
de embarcação, quo fizer a apprehonsão, de que faz 
menção o art. 4. 0

, tem direito ao pro(lucto da multa, 
fazendo-se a partilha, segundo o regimento ela marinha 
para a divisão das presas. 

Art. 7. o Não será permi t tido a qualquer homem li
berto, que não fôr brazileiro, desembarcar nos portos 
do Brazil debaixo de qualquer mo ti v o que seja. O que 
desembarcar será immediatamente reexportado. 

Art. 8. o O Commandan te, mestre.! c contramestre, 
que trouxerem as pessoas mencionadas no artigo ante· 
cedente, incorrerão na multa de cem mil réis por eada 
uma pe.ssoa, c farão as despezas dr sua reexportação. O 
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denunciante receberá da Fazenda Publica a quantia de 
trinta mil réis por pessoa. 

Art. 9. o O producto elas multas impostas em virtude 
desta lei, depois de deduzidos os premios conccdiuos 
nos art. 5. o e 8. o, e mais despezas que possa fazer a 
Fazenda Publica, será applicada para as casas de Expostos 
da Província respectiva; e quando não haja taes casas 
par a os hospitaes. 

Manda portanto a todas as Autoridades, a que o 
conhecimento, e execução da referida lei pertencer, 
que a cumpram, e façam cumprir, e guardar tão inteira
mente, como nella se contém. O Secretario de Estado 
dos Negocios da Justiça a faça imprimir, publicar., e 
correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos sete dbs 
do mez de NovemlJro de mil oitocentos trinta e um, 
decimo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCisco DE LIMA E Su.v.L 
Jos~ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO 1\loNIZ. 

Diogo Antonio Feijó. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial 
Manda executar o Decreto da Assembléa Geral, que Houve 
por bem Sanccionar, declarando qne todos os escravos, ql{e 
entrarem no territorio~ ou portos do Brazil, vindos de fóra, 
ficarão livres, com as excepções nella declaradas, e impondo 
penas aos importadores dos ditos Pscravos, tudo na fórma 
acima declarada. 

Para Vossa Magestade Imperial, ver. 

Antonio Alvares de Miranda Varejão, a fez. 

Diogo Antonio Feijó. 

Foi publicada e sellada na Secretaria de Estado dos 
Negocias da Justiça em 15 de Novembro de 1831.- João 
Carneiro de Campos. 

Registrada nesta Secretaria de Estado dos Nego cios da 
Justiça no L. L o de Leis a fl. 98 em 15 de Novembro 
de 1831.- Thomaz José Tinoco de Almeida. 
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DECRETO- DE 7 DE l'jOVEMBRO DE !831. 

Autoriza a emissão de apolices para pagamento de presas. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Sancciona, e Manda que se execute a seguinte 
Hesolução da Assembléa Geral Legisla ti v a: 

Artigo uni co. O Governo fica autorizado a dispdr 
da quantia de tres mil contos de réis em apolices da 
dívida publica interna, pelo preço da ultima venda effec
tuada no Thesouro, -para pagar, á medida que se fdr 
liquidando o importe das presas reclamadas pelas diffe
nmtes nações, de que o Governo reconheceu a necessi
dade de fazer o pagamento. 

Francisco C1rneiro de Campos, do Conselho de Sua 
Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios Estrangeiros, o tenha assim entendido, e 
laça executar com os despachos necessarios. Palacio do 
Hio de-Janeiro em sete de Novembro de mil oitocentos 
tcinta e um, decimo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILvA . 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNiz. 

• Francisco Carneiro ~e Campos. 

IYECRETO-- DE 7 DE NOVE~IBRO DE 1831. 

AlljfOVa provisoriamente os novos estatutos para os Cursos d~ 
_ • ~Scienci~s Jurídicas e Sociaes do Imperio. . · 

_ A RegeJfcia, em Nome do Impera.dor o Senhor D .. · 
;~edro II,"Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe- ~"'
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Leiisla-
dVa.;, . _ , 

Fiéam pi'Ovisoriamente approvados os presentes esta
tutos para sarvir de Regulamento aos Cursos de Scien .. 
,·ias Jurídicas, e Sociaes de S. Paulo, e Olinda. 

PARTE I. 24:. 
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Estatutos para os Cursos de Sciencias Juridicas e So
ciaes do lruperio. 

CAPITULO I. 

DOS EXAJUES PREPARATORIOS, E HARlLTTAÇÕES PARA 
l\IATHICULAS. 

Art. 1. o 05 estudantes, que se quizerem matricular 
na Academia, deY<'rão apre~entar as certidões exigidas 
pelo art. 8. o da Lei qne Cr<'ou os Cursos Jurídicos. 

Art. 2. o A fim de ubterem as em tidõt>s de exame, de 
que falla o art. L 0

, requererão ao Director da Acade
mia, para que os haja dr admittir a aquelles exames 
prepara torios. 

Art. 3. o O Prrsidcnte destes exames srrá sempre o 
Di rcctor, e na im possi vi I idade dtste, um dos Lentes, ou 
Sub..;titutos, que estando desoccupaclos, fór nOnJeado 
pelo mesrno D1rer:tor; sendo arguentes o proprietario 
da cadeira da malt'ria do exame, c seu substituto; e na 
falta clestr., outra qualqner l'f'ssoa, que o D1rector julgar 
propria para ar;2:uir no mesmo ex;nne. 

Art. 4. o Os examinadores arguirão os examinandos, 
nos limites das matcrias do exame, e sobre tudo no que 
fór necessario para poderem formar seu juizo sobre o 
merito clelles, não exigindo nos ctames d 1s linguas o 
conltecimento da verdadeira pronuncia dellas; nem no 
de al"ithmetica as tlieorias de prop:re:-i~ões, e logarith
mos; e quanto ú geometria, limitando-se ú geometria 
plana. 

Art. 5. o Cada exame durará uma hora. Os estudan
tes, que não aprCSL'ntarem <.~tlestação de :dgum Profes
sor PuLdico, das materias, em que se quiz,~rem exami
nar·, serão examinados com mais rigor. Os exames serão 
feitos em publico. 

Art. 6. o Os P•·<1fe~:sores Publ i c os das cadPiras prima
i·ias apresentarã .... o ao Director, no fim de cada anno lec
tivo. e antes de se proced'r aos exames, pontos das 
resprctiv:.~s materias_, que erlslll;Jrf'm, os quae,: entrarão 
em urna..:, tiranuo os examinandf1S á sorte, pa oecasião 
do exame, um ponto de c aLia ma I eria. em que houve
rem de srr rxaminados; dando-se aos examinandos de 
grammatica latina, algum tempo para reverem o~ pon
tos, que tiverem tirado em prosa, e ver·so; e igual-
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mente aos de grometri:l para pen:;;arem sobre a propo
sição, que llles deu a sorte, clnVf'ndo elles.responder ás 
qu~·slÕI'S, que ll1es fül'1'111 propostas para seu desrnvol
vimenlo, e ás pro1:osiçõ s subs1d•arias, delinições, e 
axiomas, que os exami1L1dores julgarem necessarias: 
o exame de aritllnwtica será vago. 

Al't. 7. o 0:; dous examinadores votarão com o Presi
dente, ticanJo approvados unicamente os quo o forem 
por dons ou mais votos. 

Art. 8. o Findo qualquer exame lavrará o PresidPnte 
nas costas do requ:•rimento urna nota do exame, com a 
qua! idade da a pprovação, ou reprovação do examinando, 
que será a:-~sign 1da por elle, e examinadores, devendo 
ao depois esta nota ser enviada á Secretaria, para ser 
lançada em livro t·o:npPtCitte, ondn será de novo assig
ll;tda pelo mestno P1 esidt~nlr, e examinadores, e donde 
se Pxtra!lit·<lo as cnlidõPs Pxigidas no art. 1. 0 

Atl. 9." o.~ exames Pl'f'P'lJ"(liOI'ÍOS começarão, findo o 
anno let:tivo, logo que nas aul1s menores se puza o 
ponto; e dur·arão até que lillllcm os actos da Academia. 
Terão igualmente lugar, desde o primeiro dia util de 
Fevereiro, até o ultimp dia util de .Março. 

CAPITULO li. 

DAS AULAS 1\IEt'íORES. 

Art. 1. o Para o estudo das ma tcr·ias dos exames pre
para todos exigidos no al'l. 1. 0 c:qJitul1l Lo, serão in
corporadas <1 Academia Juridiea as seguintt·s cadeiras, 
na;1, quaPs SP ensinarão as ma terias do . ., exames prepara
todos, {t saber: 

Laca leira ..••... Latim C'nl p:osa. c ver~o. 
2. a di ta ......•• f F' r a r;cez em prosa, c verso. 

\ Inglez em pros;,, e verso. 
3.a dita ..•...•••. HIJf'toric;l, e poetiea. 
4,.a dila .......... Logic:J, metaphisica, eethica. 
Õ. 8 dita .......... A1·ithmetica, e geometria. 
6. 8 dita ..•....... Historia, c geographia. 

Art. 2. ~. Est;1s cadri r as serão regidas por Professores 
nomPados pelo Puder Exf'cu t1 v o, precedendo concurso 
publico para cada uma dell~s; devendo a apr1·SPntação 
dos que merecerem S!'r nellas providos, ser feita pek 
Dire~tor, á quem perte1_1ce promover o concurso na va 
r.ancta das mesmas cadetras. 
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Art.. 3. o O concurso será feito~ em luga1' destinado 
pelo D1rector, em sua presença; devendo elle nomear 
os Professores, que no mesmo devem argumentar; os 
quaes procederc\o ú votação sobre os candidatos; e aquel
le~ ou aquelles que d'entre e1Ies reunirem em seu favor 
maior numero ele votos dos Profcs;;ores, devel'ão ser os 
propostos. 

Art. ~.o Estas escolas estarão debaixo ela inspecção 
immecliata do Director; sendo com tudo livre aos Pro
fessores delbs, fazerem as representações, que julga
rem convementes; tanto sobre o regimen economico 
policial, como sobre o ensino das mesmas, para que o 
Director dê as providencias nec~ssarias. 

Art. 5. o Os Professores Jarão a escolha dos compcn
dios da sua profissão, oultts arranjarão, não existindo 
já feitos, devendo entretanto apresentai-os ao Dircctor, 
á fim de que este os leve ao conhecimento, e approva
ção ela Congregação, sem a qual não .poderão servir nas 
aulas; bem assim deve ser sujei la á app~ovação da mes
ma Congregação qualquer alteração, que pos~eriof'mente 
os Professores julgarem conveniente. 

Art. ô. o No terreiro dia util du Fevereiro comrca
rão os trabalhos em toL1as estas ca::l,·iras, e terão lugar 
até o ultimo dia util dtJ Outubro, em que se porá o pon
to, para se dar principio nos exames preparatorios, na 
conformhlac!c do art. 9. o capitulo t. o Seus exercícios 
terão lugar diariamente n(Js ~espectivas horas, previa
mente marcadas pelo Dircctor, llavcndo para estas au
las os dias fcriat.los já marcados para a Academia Jurí
dica no art. 2. 0 capitulo 12. o 

Art. 7. o Os exercícios destas cadeiras terão lugar 
uma vez diariamente; durando nas aulas de latim, e 
francez, por espaço ele tres horas, e nas outras por 
hora e meia. 

Art. 8. o Os Professores das respccti v as cadeiras co
meçarão a matricular os seus discípulos dous dias ante.;; 
do mez de Fevereiro, c admittirão á matricula, sem 
ref(uisito algum, todo o estudante, que se apresentar 
até o fim ele Março, annunciando ele antemão o lugar, c 
hora~ em que receberão o estudante á competente ma
tricula. Cada um dos Professores enviará ao Director 
no flm de Março, uma lista elos seus alumno~. Qs Pro
fessores porém de latim, e francez, deverão 'admittir á 
matricula, não só no prazo marcado, como no decurso 
de todo o anno lcctivo; e apresentarão, além da lista 
exigida no fim de Março, outras de tres em tres, que 
serão levadas pelo Director, á presença da Congregação. 
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Ar·t. 9. o 03 Professores destas cadeiras manterão a 
ordem, adveetindo, e mesmo reprehcnàendo seus res
pectivos discípulos, quando estes se não portarem com 
o si Iene i o, e decencia devida. E quando por estes meios 
não puderem conservar a boa ordem, por haver algum 
obstinado a perturbai-a, recorrerão ao Director, desig
nando o autor da desordem, para que este o reprebenda, 
fazendo ir á sua presença; e mostrando ellc reiteradas 
vezes que é incorrigível, ou desobedecendo ao primeiro 
chamamento do Director, poderá este mandai-o riscar 
da lista daquelle anno, e prohibir-lhe no decurso delle 
a entra da das aulas. 

Art. 10. O que fica disposto no art. 6. 0 , se enten
derá quando os respeetivos Professores não estiverem 
occupados nos exames prepara to rios, na conformidade 
do art. 9. o do cap. 1. o, porque nos dias, em que forem 
a exames, ficam dispensados do exercício de suas caw 
de iras. 

CAPITULO III. 

DAS MATRICUL.\S. 

Art. 1. o As matriculas começarão no mez de l\Iarço, 
no primeiro dia util, e durarão até o dia quinze do dito 
mez. O Secretario fixará, oito dias antes, um edital, 
e.m que annunciará a mesma matricula, para que con
corram todos os estudantes, que a ellas quizerem ser 
aJmi t tidos. 

Art. 2. o Só serão aclmittidos á primeira matricula 
os e:;tudantes, que se apresentarem com despacho elo 
Director, o qual só o concederá, no primeiro anno, 
áquelles, que tiverem mostrado as certidões de idade, 
de todos os exames preparatorios, e conhecimento de 
haverem pago na Junta da Fazenda a quantia decretada 
no art. 6. 0 deste capitulo; e nos outros annos, aos que 
apresentarem certidão de approvaeão do antecedente, e 
o conhecimento acima referido. · 

Art. 3. o O Secretario, em um livro rubricado pelo 
Director, lavra Fá termo da matricula de cada um dos 
matriculado~, fazendo menção de seus nomes, pais, 
patria, e idade, e documentos mencionados no art. 2. o 

deste capitulo; cujo termo será assignado por elle ma
triculando, e Secretario. 

Art. ~.o Não haver·á precedencia na matricula, senão 
a determinada pela letra alphabetica dos que se apre
sentarem na hora da matricula. 
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Art. Õ. 0 No mez de Oufnbro, em que RA findará o 
anno lrctivo. na rortfonnidad(' do art. tO do capi
tulo 4.", se fará a sr!!unda HJ:lt.rirula, para a veriliração 
da primeira, fazendo-se o competrnte termo de encer
ramento~ a esta matrícula precederão tambem os an
nuncios determinados no art. !O deste capitulo: para 
ella só se exigirá o conhecimento referido no art. 2. o 

do mesmo. 
Art. 6. o Em c:1rla uma d:1s referidas matriculas, pa

g-arão os estudantes a quantia de vintr e finco mil e 
seiSCPntos rris. para poderem ser· m:-ttriculados. 

Art. 7.° Finda a prir,:eira matrirula, f:1rá o Srcre
tario umd lista geral de todo~ os rnatri,·ulados, r tarnbrm 
listas parc·iaes dos rstu,lantes d1~ rada um dos ilnnos, 
qur serão imrress1s, r ·clislrihnidas pelos Lent,,s, e 
Contínuos. Tamhem se imprirnirão os nornes dos es
tudante<; de raíla um dos annos, rm um livro, que 
.~eve srr distribuído pf'!os rt'sprctivos Lrntes, a tlm rle 
nrllPs fazerem seus assentos : devendo cdCla nome ser 
co li orado no alto de uma pagina, ficando o resto para o 
fim já di to. 

CAPITULO IV. 

DISTRlBUIÇÃO DAS MATERTA::, QUE DEVEM SER ENSINADAS NA 

ACADE 11IA JURIDICA, E PROYIDE.\CIAS SOBRE OS RESPEC

TIVOS C0l\1PENDI08. 

Art. L 0 O curso completo de sciencias juridicas, e 
sociaes será de cinco annos, em C(Jda um dos quaes, se 
ensinarão as ma terias abaixo indicadas; havendo nove 
cadeiras , distribuídas pelos annos , da maneir·a se
guinte: 

1. 0 anno. 

Direito natural publico~ e analyse da Constituição 
do lmperio. 

2. o anno. 

! . a cadeira •.•. Continuaçi'ío das mesmas matel'ias; 
direito das gentes~ e diplomacia. 

2. a cadeira ..... Direito publico ecclesiastico. 
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3. o anno. 

1.• cadeira •••• Direito civil patrio. 
2.• cadeira •••. Direito patrio criminal. 

~. 0 armo. 

1. d cadeira .• o. Continuação do direi to civíl patno. 
2. a cadeira .••• Direito mar i ti mo .. e mercantil. 

:l. 0 annu. 

1. a cadríra o ••• .Economia política. 
2. a cadeira .•.. Theoria, e pratica do processo~ 

Art. 2. o Os Lentes farão a escolha dos compenctios 
da sua profi~sio, ou os arranjar<io, niio existindo já 
feitos; comtanto que as doutnnas I'Siej:tm de a··córd.o 
co n o systema jtll':HJo p1~la n 'Ção. Estr•s rompe1d1os 
serão sultmettidos á app"oV:I~Jo d 1 A..;s~~mb:éa Geral, e 
approvados por clla; o Gwerno cl:lr<·l aos Sf'Us autores a 
primeira impressão gratuita, competindo-lhes o privi
legio exrlusivo da obra por d1·z annos. 

Art. 3. o O L~'nlc ele pratica elo proeesso do quinto 
anno, lo~o que abl'ir Sll:l aula, f'Xpllcará os princípios 
da her meneu t ica j u rid i c a, faz ·nJo dr' pais explica r suas 
reg-ras, á analysc ele qualquer lei patria; e em todos os 
sabbados dará as •us cli..:;cipulos uma Lei para elles ana
lys:.~rcm, a qual farú o objecto da primeira parte da sab
batina. 

CAPITULO V. 

DOS EXERCIClOS PRATICOS DAS AULAS. 

Art. L° Finda a primeira matricula, o Director~ 
tendo feito apromptar tudo o qw~ t'ór nPcessario p 1ra a 
abertura, e andamento d1s anlas, avisará aos Leutes, 
eles:. ~nando o dia, em que elevem dar principio aos tra
ball!o s das su:1s cadeiras. 

Art. 2· 0 E:n cada uma das aulas, durarão as lições 
por espaço de uma hora, que o Lente gastará em ou vi 
lições, e fazer prelécções. 

Art. 3. 0 No fim decadasemana,jul.ganctooLcro:. 
haver materia sufficiente, haverá um exercido, 1~:1. 
que tres estudantes defenderão, e seis perguntarão, 
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sobre a dita ma teria. Os nomes dos que devem entrar 
neste exercício, se tirarão, por sorte, de uma urna, 
onde devem entrar os de todos os estudantes da aula. 
Os primeiros tres, que sahirem, serão defcndentes, c 
os outros seis, arguentes, competindo dous destes a 
cada defenden te, pela ordem, com que sahirem os 
nomes da urna : não devendo o defendente responder 
a dous arguentes successivamente. 

Art. 4. o Poderá o Lente, quando julgar conveniente, 
ordenar algum destes exercícios, e designar no dia os 
estudantes, que nelle devem entrar. 

Art.. õ. o Nestes exercícios se fará a recordação das 
ma terias dadas no decurso da semana, não se admittin
do outras questões mais, do que aquellas, que forem re
lativas ao seu objecto: ficando todavia livre ao Lente, 
quando julgar conveniente, dar, para ser nelles discu
tido, algum ponto interessante, e que tenha relação 
-com as ma terias das lições. 

Art. 6. o O Lente de cada um:1 das cadeiras dará an
nualmente aos seus discípulos dous pontos escolhidos 
entre as doutrinas, que lhes houver explicado, para 
dissertações, por escripto, em língua vulgar, nas quaes 
terá lugar de notar o progresso dos conhecimentos, e 
bom gosto de escrever dos estudantes; e servirão estas 
dissertações, do mesmo modo que as lições, e outros 
exercícios, para o juizo, que de cada um deve formar 
o seu Lente. 

Art. 7. o Cada ponto será dado, logo que o Lente 
julgar que tem explicado materia sufficiente, para que 
os estudantes possam desenvolvei-a em suas disserta
ções; devendo elles entregai-as, dentro de mez e meio, 
contado do dia, em que fôr' dado o ponto. Todo aquelle 
que não entregar a dissertação neste prazo, sem justa 
causa, será considerado como tendo faltado dez vezes á 
aula. 

Art. 8. o No mez de Outubro, porá o Director ponto 
aos exercícios das Aulas, em um dia para isso destinado 
pela Congregação, para esse fim reunida no primeiro 
dia util deste mez. 

CAPITULO VI. 

DAS HABILITAÇÕES, E DOS PONTOS PARA. EXAMES. 

Art. 1. o Findo o anno lectivo, e feita a segunda ma
tricula.1 haverá no primeiro dia utiJ, uma Congregação, 
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na qual se tratará da~ habilitações dos estudantes. Alli 
portanto, á vista das listas dos Contínuos, conferidas 
com as dos Lentes, que terão tambem notado as faltas 
de dissertações, se decidirá quaes dos estudantes têm 
perdido o anno, c quaes o aproveitaram, e estão nos 
termos de serem admittidos a exame. 

Art. 2. o Nesta Congregação se designarão os Lentes, 
que hã<J de examinar, marcando-se as di vcrs:1s turmas, 
que deverão formar. 

Art. 3. o Formar-se-ha uma lista dos estudantes 
habilita dos, segundo a ordem dos armos, e antiguidade 
das matriculas, que será fixada na porta da sala, em 
que se devem tirar os pontos, assignando-se dia, e hora 
para o exame de cada um. 

Art. 4.o O ponto será tirado vinte e quatro horas 
antes do exame, na presença d&: unl d'os Lentes, que 
houverem de examinar, e será cómmúnkado immedia
tamente aos outros Lentes, que houverem de assis~ir. 
ao exame. · 

Art. õ. o O estudante que não comparecer no dia, e 
hora que lhe houver sido assignado para tirar o ponto, 
ficará para o fim de todos os de seu anno, devendo ser 
admittido em sua vaga o immediato na lista dos habili
tados: ficam prohibidas as trocas de lugar entre os 
estudantes. 

Art. 6. o Os estudantes do terceiro, quarto e quinto 
anno, tirarão mais um ponto d'entre as materias dos 
respectiYos annos, para fazerem uma dissertação por 
escripto, em linguagem vulgar, que defenderão no 
principio de seus exames. 

Art. 7. o Os Lcn tes de cada anno, combinados, arran· 
jarão os pontos, em que devem ser examinados seus 
respectivos disci pulos, de maneira que nelles incluam 
doutrinas de ambas as cadeiras. Cada um dos Lentes 
do terceiro, quarto, e quinto anno, arranjará de mais 
os pontos para as dissertações, de que falia o ar~-. 6. 0 

Todos estes pontos deverão sujei ta r-se á approvação da 
Congregação, para ao depois entrarem nas urnas. 

Art. 8. o Quando aconteça que algum estudante ha
bilitado para fazer acto., se ache impossibilitado de o 
effectuar antes de ferias, será admittido a fazel-o • 
depois dellas, antes do encerramento da matricula, uma 
vez que o requAin ~ Co~1gregaç5o, e perante ella 
tii1que 2. impossibiiidadr:., em qu8 se ;:~chára. 

Art. ü. o Tocl.J o t.studante, que? depois de Hrado r, 
ponto nân COHF.F'i>"''. i•d•Yaf'-SC-ll:l f'ürtl'l st_• fiVi''~cr 
perdi do o ;nn~;~~- ~;~,~-;i·;i'·,~; · ·', u~ !.I ficar ~-o lH·e-Y\~~~·i ;··,!~'F- ,; :: 
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molestia grave, devendo neste caso recorrer á Cono-re
gação, para que esta o admitta a tirar nove· ~to 
ac_hando ser verdadeiro o impedimento, que teve, p1r~ 
na~ fazer seu acto na occastão, em que tirou seu pri· 
me1ro ponto. 

CAPITULO VII. 

DA FÓRMA DOS ACTOS, 

Art. t. o Finda a segunda matricula, acabados os tra~ 
balhos de habilitações. e de <~rranjos de oontos, come
çarão os a tos, pn~sidindo aos exames ãlter·nadamente 
os Lrntes proprietarios nos respr)ctivos annos. 

Art. 2. o Nos acto;; dos cinco anno.; da Academia Ju
rídica, serão dou~ os examinadores, devendo C(:lda um 
delles, argumentar por espaço de vinte minutos, sobra 
as materias do ponto, e suas ref1)rPncias: comp.•tindo 
aos Presidentrs no terceiro, qn1rto e quinto anno, 
arguir o examinando sobre a di~sertação, por igual es
paço de tempo. 

Art. 3. a No caso de faltar um dos Lentes á qualquer 
acto, sPrá immediat1:1llm"nte chamado em sett lu·rar, um 
outro Lrn te, que estPj a d~occupado; e se não h ou ver 
tempo para isso, ou se acontecr,r que todos estejam oc
cupados, argumentarão os outr·os clous; e neste caso, 
ficarão plenamente approvados os que forem pelus exa
minadores assistentes; e simpliciter approvados, os que 
tiverem contra si um só- R. 

Art. 4. o No fim do exame virá o Secretario da Aca
demia á sala, onde elle se tiver feito, tt·azendo o livro 
destinado para os termos de approvação e reprovação: 
e fechadas as portas, votarão os Lentes, por escrutínio_, 
com a letra- A-ou- R-, signal de appr·ovação, ou 
reprova~ão. O Secretario abrirá a urna, e lavrará logo 
o competente termo d 1 decisão, que achar, a qual será 
assignada pelo Pr·esidente, e Ex.a minadores. 

Art. 5. o Entender-se-hão plenamente approvados, 
os que reunirem em seu favor a tohlidade dos votos 
de seus examinadores; e siruptesrr11~nte approvados, os 
que ti verem um só voto contra si. Os que forem rrpro~ 
vados, no caso de quererem continuar os seus estudos 
na Academia, serão obrigados a matricular-se, e a fre
quentar de novo o anno, em que houverem sido repro, 

,·•~:.! e succedendo que sejam assim reprovados dous 
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anno~ conser.utivos., não poderão ser admittidos a fre-
quentar tcrreira vez o mesmo.anno. . . 

Art. 6. 0 Os actos serão feitos com toda a publici
dade. 

CAPITULO Vlll. 

DO GRÁO DE BACHAREL fORMADO. 

Art. 1, 0 Os estudantes do quinto anno, depois de con
cluído o sru acto ~e tendo merecido a approvação, serão 
cham:1do" pelo Secr ·ta rio, e aroompanhndos por elle, e 
Continuo~', SI' approximarão á mesa dos Examinadores, 
e ahi, nas m;\o-; do Lente do f)Uinto anno, que presidir, 
pre"t(lrão o juramento, que vai tran~cripto no fim destes 
E:-;tatutos. 

Art. 2. o Pr·esfa,lo o juramrnto, subin1lo o dito Lente 
á cadeira, lhe dirigirá o g-raduando uma breve oração, 
em que peça o gráo de Bacharel Formadn, e approxi
ma ndo-sr• á carlrir'a~ o mesmo Lente I h c porá o l1a nete 
da Faculdade sobre a cabeça, conferindo o dito gráo; e 
tirando outra vez o barrete, descerá da cadeira. 

Art. 3. o Devct á, depois c1 isto_, ~uh ir· o gracluado á 
cadrira, e a !ti dar gr;Jç:ls, p~·Io bom succrsso ilo seu a c to, 
ao Presidente, e Lent,•s, e. a todo o auuitorio, a honra 
da sua assistencia; concluindo-se assim este actu. O que 
for a pprovado si mpl id ter, no quinto an no~ na o será 
obrigado a tornar o gr<'w; sendo-lhe licito frequentar 
o mesmo anno. 

CAPITULO IX. 

DO GRÁO DE DOUTOR. 

Art. J. o Se algum estudante quizer tomar o gráo 
de Doutor. depois ele feita a competente Formatura, e 
tendo merecido a approvação plena., circumstancia esta 
essencial, defenderá em um acto publico, theo;;es, que elle 
formará, sobre a:;; ditTerentes materias de cada uma das 
cadeiras da Academia Juridica, devendo elle ::~presentar 
no numero de trcs, sobre cada uma das ditas ma terias. 

Art. 2. o O candiLlato arranjará as suas theses, de 
maneira quo estejam de accórdo com o systema jurado 
pela Nação: as fará imprimir~ e apresentará á Congre
gação tantos exemplares dellas, quantos forem necessa, 
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rios, para a distribuição pelos Lentes Jubibdos, Pro .. 
prieta rios, e Substitutos, e ti c a t' aJgum remanescente no 
archivo da Academia Jurídica. 

Art. 3. 0 Tendo o candidato apl'esentado as suas thcses, 
a Congregação designará nove Lentes, para lhe argumen
tarem, de maneira que elle seja examinado nas ditie
rentcs materias de cada uma das cadeiras. A mesma 
Congregação marcará o dia, em que deve principia r 
este acto, mas de maneira que nunca elle tenha lugar 
antes de p1ssados dez <-lias depois da apresentação das 
theses. 
Art.~. o No caso de concorrerem diversos para defender 

theses, a Congregação dará preferencia ao B:~charel For
mado mais antigo em gráo. 

Art. Õ. 0 O Dircctor fará participar a Lodos os Lentes, 
c remetter-lhes os exemplares das thesrs, oito dias antes 
do que se houver designado ao candidato para seu acto, 
e dará aos nomeados, para nelle argumenta r, aviso de 
suas nomeações, marcando-lhes ao mesmo tempo a ma
teria, em que hão de argumentar, segundo o que se 
houver decidido na Congregação. 

Art. 6. 0 Este acto será presidido pelo Lente Propl'ie
tHio mais antigo: durará dous dias, principiando ás 
nove horas da manhã, e acabando ao meio dia. Cada um 
dos Examinadores nelle argumentará por espa-ço de 
meia hora: terminado elle, procedendo os Lentes as
sistentes á votação, na fórma dos outros actos~ julgar
se-ha approvado o que o fôr, ao menos pela maioria dos 
ditos Lentes, e lhe será conferido o gráo, da maneira 
indicada no capitulo seguinte. Para poder entrar como 
oppositor ás cadeiras, será neccssario a approvação una-
nime. · 

Art. 7. 0 Acontecendo que faltem a este acto~ algum, ou 
algnns dos Lentes para elle nomeados, poderá elle effec
tuar-se, logo que se achem reunidos sete, inclusive o 
Presidente: bem como, achando-se impossibilitado o 
Lente mais antigo, presidirá o que se lhe seguir na 
ordem da antiguidade. 

CAPITULO X. 

SOLEl\lNlDADES PARA O GRÁO DE DOUTOR. 

Art. i. o O Doutorando requererá ao Director para 
lhe designar dia, em que ha de receber o gráo de Doutor, 
e ajuntará á petição, a certidão de approvação do seu 
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acto, em que vire'! declarada a sua antiguidade, para que 
o Dieector dt~ a me:.; ma prefcrencia do art. !1. o do capi
tulo 9. o 

At·t. 2. o O Dirce to!' assignarú nessa confor·midaue o 
tli:1, escolhendo sempre um,'(Jnc for ft)l'iatlo, c fará aviso 
a todos os Len tcs desta dcterm inação. 

Art. 3. 0 0..; dias, que se hão de assignar para os Dou
toramentos~ serão festivos para a Academia, e annun
ciaclos na vespera, e no dia, com repiques dos sinos da 
casa elos estudos. 

Art. 4:. 0 O Doutorando nomeará <l'entrc os Lentes 
um padrinho, o qual, com os Contínuos, e Porteiro da 
Academia, o acompanh~rão~ ela porta principal do edifi
cio ela mcsmil, até a sala dos Doutoramentos; e ahi será 
recebido pelos outros Lentes, e Director; c depois, se 
recolherão na sala, occupando os seus respectivos as
sentos. 

Art. ti. o Estarão na dita sala, assentos para todos os 
Lente~, e mais assistentes; e na parte mais convenien
te, uma mesa, decentemente ornada, com tres cadei
ras_, em uma das quaes se assentará o Presirlentc do 
a c to ; clefron te ele li e o doutorando ; e ultimamente ao 
hâo, o p:1drinho. 

Art~ 6. 0 Assentados todos, fará o Presidente signal 
ao doutorando, para que ellc pcs:'a o grúo de Doutor, o 
que clle executará em uma breve oração; finda a qual, 
acompanhado pelo Presidente, c padrinho, se dirigirá 
ao lugar do Director, que lhe tomará o juramento tran
seripto no fim ucstes Estatutos; e lhe dará depois o 
gráo, pondo-lhe sobre a cabeça o barrete dJ Faculdade, 
tendo anteriormente o padrinho, orna<lo com anel 
doutoral: voltará assim depois, o novo Doutor, para o 
seu assento. 

Art. 7. o Recitará depois disto, o padrinho, uma ora· 
ção, em que rccommcnllará ao novo Dou to r a faculda
de, n autoridade do gráo, c exortará o pro8eguimento 
das suas letras; seguindo-se depois os abraços da con
fratcrnidadc, o padrir:.ho o levará ao Dircctor, e a cada 
um dos Lentes. 

Art. 8. o Concluídas estas cerimonias, dará ultima
mcn te graças o novo Dou to r., aos presentes, que honra
ram com a sua assistcncia, ficando assim findo este acto. 
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CAPITULO XI. 

DA ECONQ;\UA E POLICIA DAS AULAS. 

Art. Lo Em congregação, no principio do anno lec
tivo, se determinarão, e regularão as horas para as 
aulas das respectivas cadeiraE", de maneira que seus 
exercicios comecem ás oito horas da manhã, e fiquem 
findos á uma da tarde. 

Art. i. o M (•ia hora an trs da qne fica designar] a no 
artigo antecedente para se abt"irem as aulas, em cada 
dia se farão signaes, dobraudo o sino, até que soem as 
oi to, c da h i por diante regula rã o as seguintes li oras, 
na conformidade do que :;e houver anteriormente de
ciuido. 

Art. 3. 0 o, Lentrs, log·o que drr a hora~ em que de
vem co meça r seus cxerc i cios di 1rim, se a pre.;eu ta rã o á 
porta das aulas, e dahi subirão á cadeira, o mais promp
tamente possivel. 

AI't. <i. o No primeiro dia de aulas, estando presente 
6 Lente, e reunidos os estudantes na hora determina
da, p 1ra a re:->pectiva cadeira, dará o Continuo ilSS'entO. 
a .cada esludantP, St>gu1do a ordem da :'Ua matrioula, 
guiando-se pela lista, que llle tiver sido distribuiJa. 

Art. Õ. 0 Os estudantes comparecerão nas suas aulas, 
antes do primeiro quarto da hora para ellas marcada, 
e occuparão os lugares, que pt~los respt'ctivos Contínuos 
lhes foram distribuiJos no primeiro dia de aulas; e ahi 
estar·ão com todii a attenção, e silencio, até o fim Lia 
hora dellas; sallindo sem per L Ui bação, depois de have
rem sahido seus Lentes. 

Att. 6. 0 Q.; Cuntinuos apontarão as faltas dos estu
dantes, c os Lentes tambem farão suas lembranças, para 
as conterirem com as dos Continuos~ e se conl1ecer a 
final se o estuJante aproveitou o anno, pela sua fre
quenda, c póde ser admittido a exame: devendo o Can
tinuo, que tiver de marcar em caJa aula, para ella 
entrar logo depois do primeiro quarto, e apontar em 
voz alta, pelos respectivos nume1·os, os estudantes que 
falta rem, para que o Lente possa nota l-os em sua pro
pria lista . 

.Art. 7. 0 Podendo acontecer que alg~m estud~nte, 
para i Iludir a providencia do arti!!o antecedente e faltar 
ás lições, com prejuízo seu, e escandalo dos maL.;, saia 
da aula, depois de apontado, fica licito ao Lente, cha-
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mar de novo o Continuo, para o fazer marcar, excepto 
se isto fizer com justa c a usa, e licença do Lente. 

Art. 8. o Dez f~ltas, sem causa, e quarenta, ainda que 
justificadas, bastc1m para fazer perder o anno, não de
vendo prevalecer mo ti v o de qualidade alguma, para 
relevar desta perda o estudante, que tiver as mencio
nadas faltas. 0.-; estudantes que faltarem á algum dos 
exercícios, de que falla o art. 4. o do cap Õ. 0

, sem al
guma causa justa, serão apontados em livro separado, e 
prop•·io para sabba tina, pJ!os Lentes, c Con tin nos, para 
scrrm considerados corno se tivessem falta do quatro 
vezes á aula: sete faltas causam preterição nos actos, 
não sendo justitic<ldas. 

Art. 9. o o~ LPn tes poderão pergunta r 18 lições antes~ 
ou depois da sua explicaç3o, dividindo o tempo, na 
conformidade do art. 2. o cap. õ. o 

Art. lO. Para a boa ordem elos estudos, exig-e-se a 
maior gravidade dt·ntro das <1Uias, nos termos do 
art. 4. o de te capitulo, c toda a civilid;1de, e cortezia 
fóra das mesmas, quando reunidos os estudantes, ou 
quando se enrontrarern uns com os outros, ou com os 
Lentos pelos Geraes, onde nen h "um se poderá conservar 
com o chapéo na cabe1,;a; c fazt'ndo-o, Ferá advertido 
ptijo :P~rteiro, ou qualquer dos Cuntinuos, que alli se 
achar* os quaes no caso de não serem attendidos, darão 
disto parte ao Director, para que este correccionalmen
te reprt'lH•wl:.l o infractor do presente artigo. 

Art. 11. Acontecendo que haja algum estudante_, que 
nos GrraPs pei'LurLe a ordem, e silencio requpf·ido, 
qualquer dos cmpri'gados da Acadet11ia poderá adver
til-o, para que cuwpra os seus deveres; e no caso dt> re
incidt'ncia, informará ao Oircctor, o qual, á vi~ta desta 
informação, e ouvindo mais alguns dos erllpregados, 
conforme as circumstancÍ<1S do caso, decretará por si a 
pena do art. 16 deste capitulo. QuanJo haja reinciden
cia, o Dircctor, ouvitrdo dous L··ntes, a quem pos~a ter 
chegado o conhecimento deste facto; deeretará a pena 
t:le prisão, de um a tres dia-:, a qual ter:1 lugar no alju
be, e será executada pelo Otllcial da Secretaria} com um 
dus C1Jntinuos da Academia. 

Art. 12. O Lt~n te poderá lembrar ao estudante a falta 
de respeito, em que tiver incorrido, perturbando elle 
na aula a ordelll Pstabt'lecida ; ou mesmo ordenar ao 
Continuo, se as circum--tarrcias o exigirem, certifique o 
caso, e suas particularidades, para ter lugar o procedi
mento ulterior. 

Art. 13. Tambem o Lento tem a faculdade de sus-
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pender a continuaçio de sua aula, não s?ndo sufilcien· 
tcs para a manntencão da ordem, e decóro exio·idos os 
meios apont:-~dos nó artigo anteceden(Je. o ' 

Art. i~L Para se verificai' a disposição do art. 12 
deste capitulo, estarão promptos os Contínuos á qual· 
quer chamado, comparecendo para este fim, por diffe
rentes vezes, nas aulas; não apparecendo porém algum 
delles, na occasião do acontecimento, deverá qualquer 
outro empregado, á pedido do Lente, passar a mencio
nada certidão. 

At:t. Hi. Com a certidão sobredita, o Lente dirigirá 
ao Dtrector o competente officio, expondo o caso aconte
cido, e suas circumstancias; e este, ouvindo dous Lentes, 
poderá decretar a pena de prisão, na conformidade do 
urt. H, conforme fôr a gravidade do mesmo caso. 

Art. 16. Se porém, á vista da certidão, e oflicio do 
Lente, se julgar que não póde ter lugar a pena de prisão, 
mandará o Director intimar ao estudante, que compa
reça na Secretaria, á hora que lhe determinar, onde o 
mesmo Director o reprehenderá, fazendo-lhe ver a falta 
que commetteu, advertindo-o que não haja novo moti
vo de escandal-o. Este acto será escr!pto em livro com
petente, para se regular a reincidencia, e servir para 
as informações annuaes_, que o Director deve dar, na 
conformidade do capitulo 18. o destes estatutos. 

Art. 17. O estudante, que no decurso de um anno, 
pelas faltas acima mencionadas, tiver sido preso tres 
vezes_, perderá o anno, em que estava matriculado; e se 
matriculando-se no anno seguinte, commetter a:; 
mesmas faltas, pelas quaes soffra as mesmas pena:;, será 
riscado, por tres annos, da Academia Juridica. 

Art. 18. As penas relativas á qualquer contravenção 
commettida dentro da aula, comprehenderão quaesquer 
outros estudantes, quo não sendo da respectiva aula, 
nella forem perturbar a ordem. 

Art. 19 Se os estudantes de qualquer das aulas do 
Curso Jurídico fizerem o que vulgarmente se chama 
parede, isto é, se se combinarem para não irem as aulas 
em um dia lectivo, os Lentes, na hora designada para a 
sua aula, entrando para ella com o Continuo, farão 
apontar esta falta, que equivalerá á dez, sem causa mo
tivada; excepto para aquelles que justificarem que fal
taram por moles tia, apresentando certidão de Medico, 
ou Cirurgião approvaclo. 
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Art. t·.,o_ A.cabado,s os actos, haverá 110 tlinJ~~ ~lia 
ctii ntna_Congregação em que se hão de dar por !iwio~ 
os tr<ibalhos do ·anno lectivo, e se ultimarãr. ti" pre:-.erip·· 
tos nos artigos seguintes. 

Art,. ,2. o ·Nesta .Congregaçã~ s-e trat<Jr: de ~~í!.:rl'i:\T'ir 

p~·e __ mi~.s .. á .. _. do_ --~--s_. __ e_s ___ .t_u_ d.antes ~e;_. ·ca_~~. ~::r.-u~; '}!~~~ f;l,~·l,a ~-·.;_1':.: !' ~q.~e~naa,J,bções .. Ab•~r~a~s, ·~.~: :·)~ . • ,j "'-· r · ~ 
c-Cdh ,Icta, mereçam de'<Hdrdo ..cm'tct"' .. o . 

. Ai· f. 3. o O Lenle de cada .nm:c da::, r 1d ., ~-;~,; l'ropor:t 
p;H:-) um premio, aquepe, ouaqueHrs de setH t{í..,dpulns~ 
que .i ulgar mais dignas; e procedendo-se á votti.~ão, por 
escrutinio, seeonferirá àqualle~ que obtiver a unc:ni~ 
rnidaile ·ae- votos em .seu favor. Não poder-f! n mesrw} 
r':tu'lante ter mais de um p~emio, no mesm;; ;in no . 

. 4. o Se acontecer que, em algum nu o _Lente 
tJncunlre mais de umdiscipulo digno de p~cmh:;, tltWI:.,l:ú 
pruporc~~."'toq~s.~ 1 , ~~~~~~~PC?!~ aCongregaçao se ch :~1\nr 
por -vll{~~,,~Jfi~l ·a lfb artlgo antecedente_, :.i fan~r ur>s 
rropostús, tirar·-se-ha à sorte, aquelle que i' f;r'l' ).>r(' .. 
n.ü:u1:~. Neste caso accrescontar-se-ha á le~J~·:;rla d~i mr:
d:i th;1, de que falia o art .. 6. o, e na. face eíu q ec;tí ·.·~r 
L' ~'ome do {'remiado, àdeclara~ão ~~guinte-á sorte.~ 

Art:·fh•··N$6 se.ndo· de. ·ritotosa necessidade., nrrn 
cons' - ,àjàm:prenúos em todos os a nos.q;1<1ndn 
em::! fes não houverem estudantes ! 1 ;ncfn 
s:~ber, "ffmerecimento, os Lentes não farão pt·üposta ;;!-

g-um:l para premi os. _ -.~ · · 
4.rt .:· 6, 0 Os_premios!!3rãonma T.nedalha de ouro, G!YH 

o pr:~~o <te-uma onça~ com as legendas grav:H!as de mn1 
faee--Premi{) de Merito Litterario, S. Paulo----j~ ;!:, l; a 
fuce., o nome do premiado, e o anno em qw: i'ni prt~HíW
do. Além disto, um certificadodi~- merito, que ,~erá 
passadQJ~m nome da Congregação, assignado pelo Di r.;e-
t.or, e /'-_,> . ~o annu, á_ que pertencia o premiado, e 
pelJ SeB~·, ió;',é~.sellfttlo -com o seHo da Âcad~mia. 

n. 7. o Designados os premiados, a disu,iLui;;ão â os 
premios não se far3 no mesmo :mno, ,-l}ln;-: <;im no :w
gui~;te~ ~m 'um dia para isso designa,lo pel<! CongTf'.-
gação. ,_ . 

Art. a. o Os pPemios serão distrifiuidos nublii~JlUt:H.-
1!• .nn 'lia as;;jgnalnilo, o qu;d o Dircctor fatit ~~nnun~, 

E r. '26 
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ci:JI' por r.d itaes, e repiques cle sinos da casa dos estu
dos, n:1 vesrera, c no mesmo dia. 

Art.. 9." No dia, e hora de~ígnada. cstnndo presen
te o Director, e reunidos os Lentes~ o Seerctario apre
sentará a lista dos premiados, e dos lJlW com elles en
traram em urna, e igualmente os respectivos premios ; 
o Director cn tão chamará a cada um dos premiados, e 
lhe entregará o premio, convidando-o a fJUe continue a 
fazer-se digno de outros. 

Art. 10. Findo este acto, fará o Director menção 
honrosa daquelles, que tendo entrado em concurrencia 
com o~ outros para premios, não foram designados pela 
sorte·, chamará a cada Hm, e lhe entregará um certi
tic:Hio igual ao dos outros. 

CAPITULO XIII. 

D.\S FERIAS. 

Art. i." Haverão ferias geraes. fJllC durarão desde 
rruc se aca]wrem todos os tr<lbalho'> do anno Icctivo,. 
que ficarão impreterivelmente finalizados antes do Na
tal, até o fim do mez ue Fevel'eiro, devendo começar 
o novo curso no mez de Março, immecliat.amcnte que 
findar a matricula. Nas ferias, os Lentes não são obri
gados a residir na Cicl:ldc ou Província. 

At·t. 2. o Além destas, haverJo :1s do Entrudo até 
Quarta feira tle Cinza inclusive, e as da Semana Santa., 
que começarão no Domingo de Hamos, até o da Pascoe
la; e fór·a dellas só serão feriados os domingos e dias 
santos, o annivtrsario da creação da Academia Jurídi
ca, c os de Festa Nacional, além das quintas feiras ele 
todas as semanas, que não tivel'em dias santos, ou 
outros feriados. 

CAPITULO XIV. 

DOS liEIOS Dli: PROVER AOS LU1~.\RES DE LE~TES. 

Art. :1. o Todas as vezes que vagar alguma das ca
deiras 1l:l Academia .Jurídica, serft rlla fiada pelo Porler 
Excrutívo ao Substituto mais antigo da mesma Acade
mia : e havendo falta no numero dos Substitutos, srrá 
este lugar posto a concurso, a fim de ser dado áquelle, 
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que mais merecimento tiver. Os oppositores serão da
{{Uelles mencionados no artigo 6. o do cap. 9. 0 

Art. 2. 8 Ten1o·se procedido a concurso, e havendo 
a Congregação feito o seu juizo sobre o mel'ito dos (jOfl

cUI·rentes, proporá, pelos meios competentes., ao Poder 
Executivo, aquelle, ou aquelles que mais se distingui
ram por seQs conhecimentos, e por isso se acham nos 
termos de serem admittidos. 

Art 3.0 O Poder Executivo escolher·á d'entre os pt·o
postos, aquelles que forem necessarios, para preencllel' 
os lugares vagos. 

CAPITULO XV. 

DISPOSIÕÇES GERAES PARA O eONCUHSO. 

Art. i. o Serão admittidos ao concurso para os luga
res de Substitutos, os que tiverem obtido o gráo de 
Doutor, na fól'ma do art. 6. o do Cap. 9. o 

Art. 2. o. Havendo algum lugar de Substituto a pre
encher, o Director o fará publico por editaes, e folhas 
publicas, para que aquelles, que quizerem concorrer, 
hajam de se apresenta r dentro de seis mezes. 

Art. 3. o Os oppositores farão as suas theses com o 
mesmo methodo determinado no art. L., elo cap. 9. o 
e entregarão no fim dos seis mezes marcados no artigo 
:wtecejente, na Secretaria, numero sufficiente dellas, 
para serem immediatamente distribuídas pelos Lentes, 
e mais oppositores, de\·endo estes ultimos procurai-as 
ua mesma Secretaria. 

Art. 4. o Findos os seis mezes, a Congregação deter
minará o dia, em que deverá principiar o concurso. 
Esta mesma Congregação assignarâ a cada um dos can
didatos um ponto, para uma dissertação, que será dado. 
na Secretaria ao oppositor, oito dias antes de princi
piar o concurso. Estas dissertações serão lidas antes: 
de começarem os argumentos. 

Art. 5. o O Diréctor fará participar a todos m~ Lentes 
o dia marcado para principio do concurso, e o fará pn.-. 
hlico por eclitaes. 

Art. 6. o No dia, e hora marcada pela Congregação; 
retinidos o Director, e Lentes, em uma sala para isso 
flestinada, fará o Secretario a chamada de todos. os con-
cm·rentes, e lhes apontará seus respectivos assentos. 

Art. '1. o Os oppositores serão os at·guentes uns dos 
nu tros, seguindo-se a antiguidade do gráo de Dou to r, 

---------
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pelo metllodo seguinte; o oppositor mais antigo no re
ferido gráo, argumentará o immediDto, e findo o tempo 
o arguente se tornará defendentc. Acabados os Hgu
mentos, haverá votação de todos os Lentes a~sistentes, 
por escrutínio, com as letras A, B; o -A- perten
cendo sempre :::o mai:.; antigo em que~tão, e-B-ao se
gundo. AquPile, que tivrr mais votos, tem preferencia, 
e tlc:1 Sl'ndo arguente do tPrceiro em antiguidade; e 
feitos os (!f'gumcnto-. entre estes, haverá nova votação, 
ficando sempre aquellc~, que obtiver preferencia, sendo 
o arguentc do oppositor, que se segue; embora qual
quer oppositor continue até o fim. A votação é sem
pre sobre os dons ultimas contendores. 

Art. 8. o Os argumentos durarão uma hora, e o ar
guente sú fará seis argumentos, escolhendo nas theses 
do seu contrario os argumentos que quizer; devendo-se 
portar com todo o melindre~ e eircumspecção. 

Art. 9. 0 No primeiro dia util, depois de ultimado o 
concurso, haverá uma Cungregação, para proeeder aos 
traball10~1, de que falia o art. 2. 0 do cap. 1.4: fazendo-se 
votação, por (~scrutinio, sobre cada um dos concnr
rentes; o dando-Ec a preferencia a aquelle, ou aquelles, 
que reunirem em seu favor maior numero de votos. 

CAPITULO XVI. 

DA BIBLIOTHECA. 

Art. L" H:werá uma h i bliotheca, que scrú compos
ta, não só de obras sobre scienL:ias juridieas e sociaes, 
como sobre aquellas, que são hoje geralmente reconhe
cidas como índi~pensaveis para o verdadeiro conheei
mento, e adiantamento dellas. 

Art. 2. o A' Congrcgaç~io pertence a designação das 
obras, que devem ser· compradas, fazendo clcllas compe
tente lista, para rcmetter por intermcdio do Dircctor, 
ao Ministro do lmperio, a fim de que este dô as pro
videncias, para a sua etfectiva compra, conforme a 
quantia, que fór designada ua Lei do Orçamento, para 
aquella bibliotheca. 

Art. :3. 0 A bibliothcea será situada naquella parte do 
editicio da Academia que a Congregação julgar conve
niente. 

Art. 4. o Ella estará aberta, durante o anno leetivo, 
todos os dia~, excepto domingos, e dias santos, c os que 
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forem feriados, desde as nove horas da manhã, até o 
meio dia,. e desde as tres horas da ta r de, até as cinco. 

Art. 5.0 Sua entrad:1 será franca a toda a pessoa de
cente : devendo qualquer que queira consultar alguma · 
obra, pedil-a ao encarregado da bibliotheca, que lh'a 
entregará, não consentindo porém, que ella seja levada 
para fóra de seu recinto. • 

Art. 6. o Haverá na bibliotheca mesas, assent0s. e tu
do o mais necessario; para o que dará o Dircctor as 
providencias convenientes. 

Art. 7. o Um bibliothecario será encarregado, debai
xo da inspecção do Director, do bom arranjo, classifica
ção, e conservação das obras. e da policia, no recinto da 
bibliotheca; mantendo o silencio necessario, p:.~ra não 
ser· em perturbados os que nella se quizerern instruir. 

CAPITULO XVII. 

DAS CO~GB.EGAÇÕES DA ACADEmA SUAS FUNCÇÕES, E DAS 
PESSOAS, QUE A DEVK~I COl\1POR. 

Art. L o Haverá um conselho, denominado Congre
gação, para vigiar sobre a observancia destes estatutos, 
c procurar que cada vez mais se apet·feiçoem os estudos 
da Academia J u rid ica. 

Art. ~.o Esta Congregação ,se comporá do Director, 
que será o Presidente, e de todos os mais Lentes, assim 
os jubilados, que quizerem, como actuaes, cathedrati
cos, e subsli tu tos. Será Secretario della, o Secretario 
da Academia Jurídica .. 

Art. 3. o Haverá Congregação no principio do anno lec
tivo, e nos outros casos assim mencionados nestes esta
tutos. Além disso, uma vez cada mez, para dar as pro
videncias neces~~ar·ias, para a observancia delles, c para 
tudo o mais, que fôr concér·nente ao bom andamento 
dos estudos; e occorrendo casos extraordinarios, pode
rá o Director convocai-a extraordinariamente, toctas as• 
vezes,. que necessario fôr, ou houver sido pedido por al
ga m dos Lentes. 

Art. 4. 0 Pertence á Congregação dar, havendo causa 
justa, licença requerida 'pelos Lentes, por vinte dias 
uteis ; devendo aquelles, que as quizerem por mais 
tempo, requerer t~o Poder Executivo. 

:Art. 5. o Pertence tambem á Congregação, o governo 
o_ ~nspecção de tudo o que respeita ao formal, e scien
ttfico da mesma Academia .. E sendo necessaria alguma 
providencia, que não se comprehenda na legislação 
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destes estatutos, e dependa de medhl'a legislativa, a 
proporá, pelo meio competente, ao Poder cx:ecuüvo, 
pedindo que a leve ao conhecimento, e approvaçãu da 
Assembléa. 

Art. 6. v Em um livro rubricado pelo Düector, escre
verá o Secretario as aclas de tudo o que se decidir em 
Congregação, as q uaes serão assignadas pelo Dirce lo r, 
e Lentes, que estiverem presentes. 

CAPITULO X\'111. 

DO DIRECTO!l • 

. \rt. t.o Haverá um Director, nomeado pelo Potler 
Executivo, o qual vencerá o mesmo onlenado, que 
vencerem os Lentes proprietarios, e assim mais uma 
gratillcação de quatrocentos mil réis annuaes. E5te 
lugar é élmovivel, a arbítrio do mesmo GOV'-l'HO •. 

Art. 2. o E' de sua incumuencia vigiar com assíduo 
cuidado sobre todas as cousas relativas a este estabele
cimento; procurantlo principalmente que se observem 
com muita f'xactidão estes estatutos; maio·rmente na 
parte que diz respeito ao ensino, scr'ieU.ade,. e ordem 
das aulas, e dos actos: im:peccionar sobre o bom ar
ranjo, e conservação da bibliotheca, e pt·esidir· a todos 
os actos, que lhe estão marcados nestes estatutos. 

Art. 3. o Deverá propor em Congregação tudo aquitlo, 
que julgar digno disso, que sendo por ella a.pprovado, 
e não se achando de algum modo contrario aos, presentes 
estatutos, poderá provisoriamente pór em pratica; 
pat·ticipando neste caso, bem como em todos os outros, 
que se offerecerem, ao Poder Executivo, pela Secr:eta11Ía 
de Estado dos Negocios do Irnperio. 

Art. 4.() A ellc se dirigirão todos os requerimentos 
tios estudantes, quér sejam para o que se acha deter· 
minado ácerca das matriculas, e mais andamento re
gular dos e3tudos, quér para outros ohjeGtos,. que 
sobrevenham. 

Art. n. o A estes requerimentos decidirá por ~i só, em 
casos ordinarios, ouvindo por informação qualquer dos 
Lentes, segundo a ma teria o exigir; e nos que forem. de 
maiot· monta, decidirá com a Congregação. 

Art. 6. o Dará, pela Secretaria de Estado dos- Negooios 
do lmperio, todos os armos, no fim dos actos, uma conta 
circumstanciada do estado, em r1ue se acharem os es· 
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~udos, e do aproveitamento, e deleixo dos estudantes, 
fl ·empregados. 

Art. 7." Pt.l'á em execução tutlo o que f6r decidido em 
Congregação. tendente á observancia destes estatutos, 
e boa ordem dos estudos. 

CAPITULO XIX. 

DOS LENTES. 

Art. L o Par:~ a regencia das cadeiras dcst:t Academia, 
haverão nove Lentes propriclario . ._, e cinco substitutos. 
Os Lentes propr-ietarios vencerão os ordenados, que 
tiverem os Dcsembar,z:~dor·es das Relações, c gozarão 
das mesmas honras. Elles poderão jubilar-se com o 
ordenado por inteiro, Hndos vinte annos de serviço. 

Art. 2." As suas anliguidades serão contadas das 
datas das suas nomeações; e entre os nomeados no 
mesmo dia, o que primeiro tiver principiado a servir, 
~erá considerado o mais antig-o; e no caso de o terem 
fdto na mesma época, o mais antigo no grito de 
Doutor. 

Art. 3. 0 o.., substitutos supprirão as faltasl que os 
Lentes proprieta rios ti verem: elles vencerão annua1-
mente o ordenado de oitocentos mil réis. 

Art. !.~:." Achando-se por tanto, qualquer Lente im
possibilitado de ir á aula, participará immediata
mente ao Secretario, a fim de que este dê disto 
conhecimento ao Direelor~ (JUC logo designará o Lente 
substituto, que f:evcrá ir substi tuil-o, no caso de 
~eu impedimentc :lurar mais de dous tlias. 

CAPITULO XX. 

DA SECRETARIA, DO SRCfiETAI\10, E MAIS EMPBEGA DOS. 

Ar·t. 1. 0 Havrrit um Secretario, pa1·a o expediente da 
Academia Jnridira, certidões, c mais arranjos deste 
estabelecimento, quc'serú o tente m:tis antigo: e ven
eerá uma !!ratificação mensal de vinte milréis: elle 
terá um Oficial JHra o ajudar, que scrvirú ao mesmo 
tempo tlc Guarda-livro~, com o ordenado, que fór com
pctcntemento arbitrado. Este Oflir.ial servirá em lugar 
do SPrretat·io, quando rstc se ache impossibilitado. 
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Art. 2. o As primeiras certidões serão gTa tuitas. Pelas 
certidões repetidas, pagarão as partes cento e vinte réi~_, 
que serão divididos entre o Secretario, e Oíficial da 
Secretaria, sem que possam exigir mais nada, a titulo 
de busca. 

Art. 3. o Para o despacho academico, e para a boa 
ordem do serviço, deverá haver na Secretaria uma 
caixa, onde se devem lançar os requerimentos; sendo 
a mesmél Secretaria lugar marcado, para se darem os 
despachos. 

Art. 4. o Todo o serviço deve ser feito legalmente, 
por competente escripturação, na Secretaria. O Dircc
tor só terá, para sua intelligencia, em seu poder, um 
livro de registro particular; porque tudo quanto fôr 
serviço, officíos, livros, scllo, e outros objectos, devem 
existir na Secretaria. 

Art. 5. o Haverão os Contínuos, que forem necessa
rios, para apontar as f a 1tas dos cstudan tes; tirar seus 
nomes elas urnas, para sahba tinas e para todo o mais 
expediente: devendo lambem dar parte ao respectivo 
Lente, quando algum estudante tiver perdido o anno, 
na conformidade do al't. 7. 0 do eap. H. para ser riscado 
~cu nome das listas. A divisão dos trnbalhos destes 
empregados, pertencerá ao Director. Elles vew~crão o 
ordenado, que fôr competentemente arbitrado. 

Art. G.o Para a incutnbcncia das obrigações marcadas 
no cap. 16, que trata ela bibliotheca, serú nomeado um 
bibliothecario com o ordenado competentemente a rbi
trado. 

Art. 7. o Haverá mais um Porteiro com o ordenado 
annuat de quatrocentos mil réis, que terá a seu cargo 
abrir, e fechar as portas das aulas, a hora marcada, e 
cuidará no àsseio, e limpeza dellas, c de todo o edificio, 
onde forem estabelecidas. Este mesmo Porteiro terá á 
seu cargo o toque dos sinos, como se acha ordenado 
nesses esta lutos, para o quo lhe será arbitrada uma 
grati1lcação de cem mil réis :mnu:1lmentc. 

Art. 8. o Haverú tambcm um Correio da Academia 
Juridica, com o ordenado competentemente arbitrado, 
o qual será olu·igado a estai' na Secretaria, qua11do não 
estiver de ~crviço. 

Art. 9. o A Secretaria estará aberta nos dias de aula, 
desde que se abrirem, até que se aeabem, e .nas occa~ 
siõcs, em qw• IJOuver Cong-regação. 

Art. 10. Nella devem haver todos os livros neces
sarios para a competente escripturação; c a Congregaçã() 
di"tl'rminarf• quacs ellf'S devem :.l'r. 
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CAPITULO XXI. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. l. o Haverá carta de Bacharel formado, para 
todos os que conseguirem este gráo~ que será passada 
em nome da Congregação~ pelo Director, escripta, em 
linguagem vulgar, assignada pelo Lente do quinto anno, 
que conferio o gráo, subscripta pelo Secretario, im
pressa em pergaminho, e sellada com o sello pendente 
de fita encarnada, segundo a fórma transcripta no fim 
destes esta tu tos; e nella se fará menção da qualidade 
de approvação. 

Art. 2. o Haverá tambem carta de Doutor, que será 
passada como a de Bacharel formado, com as unicas 
differenças, que se verão em sua formula, tambem 
transcripta no fim destes estatutos, e de ser esta assig
nada, pelo Presidente do acto do doutoramento. Estas 
cartas serão passadas ao Doutor, depois de lhe haver 
sido conferido o gráo, declarando-se tambem a quali
dade da approvação. 

Art. 3. o Todas as cartas serão dadas, e passadas gra
tuitamente, com a unica despeza de impressão, perga
minho, fita, e caixa de sello, que pagarão os respectivos 
Bachereis formados, e Doutores. 

Art. ~.o O sello da Academia Jurídica terá a fórma 
de uma ellipse, em cujo centro se representará em 
relevo uma balança (emblema da Justiça, e Igualdade); 
e na circumferencia, a seguinte inscripção- Academia 
de Sciencias Jurídicas, e Sociaes, S. Paulo-. Este sello 
estará no archivo da Secretaria, e delle usará o Chan
celler, que será o Lente mais antigo, ou o immediato, 
na sua falta. 

Art. 5.0 Nos grandes actos da Academia, os Lentes, 
além da beca, trarão na mão uma borla encarnada, 
que é a insígnia de Doutor; e desta mesma borla usarão 
todos os Doutores, que se apresentarem naquelles 
actos. 

Art. 6. o As participações, e avisos, etc., do Director 
para os Lentes, e dos Lentes para o Director, serão 
sempre por escripto. 

Art. 7. o Para expedição das matriculas, se fará de 
antemão imprimir os conhecimentos exigidos no art. 
2. 0 do cap. 3. 0 , com os espaços em branco neces
sarios, para depois se preencher com o nome do ma tri • 
culando, e o anno em que se vai matricular, a data 
do coq.heci mento, e a assigna tu r a do Secretario. 

PARTE I. 27. 
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Juramento para o gráo de Bacharel formado. 

Juro defender a Com~liluição Política do Brazil, e que 
no serviço de minhas Ictr:1s, cujo emprego me concede 
o gráo, que vou receber, me não deixarei guiar senão 
pelos motivos de Justiça, Equidade, e Probidade, e que 
com rllns sempre procurarei concorrer para a felicidade 
<lo Brazil. 

Juramento para o gráo -de Doutor. 

Fiel ao juramento, que prestei, quando me foi con
ferido o gráo de Bacharel formado, e debaixo dos 
mesmos auspícios, juro proceder de mnneira a fazer 
respeitar o grúo, que agora vou receber, c que no Célso 
de me ser concedido algum dos empregos, pnra que clle 
me habilita, o servirei com todo o zelo, e desempenho, 
que em mim couber. 

Certificado de merito . 

A Congregação Geral dos Lentes da Academia de 
Scicncias Jurídicas, c Sociacs da cidade de S. Paulo, 
attendendo á hrilhante maneira por que o Sr. F •..... 
natural de .....• se distingliio entre os seus condis
cípulos na aula do .... :mno, já pela sua applicação, e 
.conhecimentos, que com clla adquiriu, já pela sua hon
rosa conducta; e querendo dar-lhe um lestemunlw do 
.alto gráo, em que preza o seu merecimento, lhe dá 
~ste ti tu lo, para prova :m thcntica, de que lhe foi eon· 
ferido um dos premias de Merito Litterario, decretados 
pelo art. 2. o do cap. 12 dos esta tu tos da mesma Aca· 
demia. 

S. Paulo ..... de ... - ...... de 18 .••. 

(Sel1o da Academia) 
(Assigna tu r a c1.o Dírcctor) 

(As~ignatura dos Lentes) 
(Dita do Seéretario) 

Acadrmin rle Sciencias Sociaes~ e Juridic~, em nome da 
Congregação. 

Eu F .....•• exercendo as funcçõcs de Dircctor da 
Ac<1rlem i:1 de Sciencias Sociaes, c Jnridicas da cidade 
de S. l\mlli: Tendo presente o termo ele aptidão ao 
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gráo de Bacharel formatlo obtida pelo Sr. F ...•••. , 
filho de .•..•. , nascido em ...•. no dia ...•. J.e •.•.. 
de i8 ..... e de lhe haver sido conferido o dito gráo, 
pelo Presidente, e Lentes, que o examinaram, e appro
varam (plena, ou simplesmente). E em consequenci~ 
da autoridade, que me é dada pelos estatutos, que 
regem esta Academia, e do que nelles me é ordenado: 
Dou por esta presente ao dito Sr. 'F •••.• a carta de 
Bacharel formado em Sciencias Sociaes, e J uridicas, 
para que com ella goll.c de todos os direitos, e prero
gativas attribuidas pelas Leis do Imperio. S. Paulo 
..... de ..... de 18 ..... 

Sello pendente. 

O Presidente do acto. O Director da At.:ademia Juridi~a. 

( Assigna tu r a) (AssignaturJ) 

O Secretario da Ac:J.demia Jurídica. 

( Assigua turJ) 

Academia de Sciencias Sociaes, e Jur·idicas, em nome da 
Congregação. 

Eu F..... exercendo as funcções de Director da 
Academia de Sciencias Sociaes, e Juridicas da ddade 
de S. Paulo. Tendo presente o termo de aptidão ao 
gr:ío de ..... obtida pelo Sr. F ..... tllho d~ F ..... 
nascido em .•... no dia ..... de ..... 18 ..... e de lhe 
haver sido conferido o dito gráo ..... E em consequencia 
da autorídade, que me é dada pelos estatutos, que 
regem esta Academia, e do que nel!es me é ordenado: 
Dou por esta presente ao dito Sr. F .•... a carta de 
Doutor em Sciencias Sociaes, e Jurídicas, para que com 
ella goze de todos os direitos, e prerogativas attribuidas 
pelas Leis do Impcrio. S. Paulo ..... de ..... !8 •.... 

Sello pendente. 

O Presidente do acto. O Director da Aeademia Juridicel.. 

(Assignatura) (Assignatura) 

l'4 . 
l 

O Secretario da Academia Jurídica. 

(Assignatura) 
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José J.. .. ino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
do Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar 
com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Ja
neiro em sete de Novembro de mil.oitocentos trinta e 
um, decimo da Independencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA GARYALHO. 
JoÃo BRAULIO "MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 8 DE NOVEMBRO DE 1831. 

Declara que as freguezias sujeitas a difierentes municipios 
pertencem ao do lugar em que estiver a matriz. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro II, Tem Sanccionado, e Manda que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral : , 

Art. L 0 As freguezias, que estão em territorio su
jeito a differentes municípios, ficam d'ora em diante 
pertencendo a aquelle, onde estiver collocada a Igreja 
Matriz. 

Art. 2. 0 O Governo na capital do Imperio, e os Presi
dentes em Conselho, em as outras Províncias, marcarão 
as divisões das freguezias e capellas curadas. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido, 'e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em oito de No
vembro de mil oitocentos trinta e um, decimo da ln
dependencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA 11.: SILvA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULlo MoNIZ. 

Diogo Antonio Feijó. 
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DECRETO- DE 9 DE NOVE)IBRO DE 1831. 

Autoriza o Governo a conceder dispensa de idade a Augusto 
José Monteiro Diniz para poder exercer qualquer officio pu-
blico. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro li, Tem Sanccionado, e Manda que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. t. o O Governo fica autorizado a conceder dis
pensa de idade a Augusto José Monteiro Diniz, filho de 
Anna Thereza de Jesus, vi uva de Joaquim José Monteiro 
Diniz, para poder exercer qualquer· officio publico, 
mandando proceder aos exames, e informações compe
tentes. 

Art. 2.° Ficam derogadas para este effeito sómente 
todas as disposições em contra rio. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido, e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em nove de 
Novembro de mil oitocentos trinta e um, decimo da 
Independencia e do Imperio. 

FRANCisco DE LutA E SILvA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

Jolo BRAULIO MoNIZ. 

Diogo Antonio Feijó. 

DECRETO- DE :H DE NOVEl\IBRO DE t83l. 

Crêa diversas cadeiras de ensino secundarlo na capital e n 
villa mais populosa de cada uma das comarcas da Província 
da Bahia. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro 11, Ha por bem Sanccionar, e .l}fandar que se exe
cu~e a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Província da Bahia: 

Art. 1.. o Haverá na villa mais populosa de cada uma 
das comarcas da Província da Bahia uma aula de ensinP 
da lingua franceza ; uma dita de philosophia racional 
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e moral; uma de rhetorica e poetica; outra de gefJ
metria; e outra de agricultura, sendo a <festa tambem 
creada na cidade. Os 13rofessores das aulas rla ling-ua 
franceza terão de ordenado annual quinhentos mil réis, 
e os demais perceberão o de oitocentos mil réis. As 
aulas de agricultura poderão ser occupadas por estran
geiros, se não houverem cidadãos brazileiros, que con
corram a exercei-a~; mas o Lente estrangeiro será 
admittido sómente por commissão. 

Art. 2. o Os Professores das aulas acima indicadas, 
serão nomeadns pela mesma fórma e maneira, que o 
são os Professores de escolas de primeiras letras, e na 
conformidade do artigo setimo da Carta de Lei de 
quinze de Outubro de mil oitocentos vinte e sete. 

Art. 3. o Um anno depois da c reação das aulas da 
língua franceza, alumno nenhum será admittido ás dos 
estudos maiores, sem prévio exame, e attestado de cor
rente no conhecimento necessario da sobredita língua. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo· Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Impcrio, o tenha assim entendido, e fe~ça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de mH 
oitocentos trinta e um, decimo da Independencia e do 
lmperio. 

FRANcisco DE Lua E SILVA .• 
Jos~ DA CosTA CARV~LHO. 
Jo.io BnAULIO Mo:'nz. 

DECRETO- DE tt. DE NOVEl\lBllO DE !83L 

Manda effectuar a creação dos estabelecimentos dos orphãos em 
Pernambuco e autoriza o Governo a reformar os ee~tatutos do 

, collegio de S. Joaquim desta Côrte. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro 11, Ha por bem Sanccionar, e ~andar que s~ exe~ute 
a seguinte Resolução da Assemblea Geral Legislativa : 

Art. L o O Governo fica autorizado a mandar pôr 
em execução os e5tabelecimentos dos orphã:os de ambos 
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os sexos, pa>ra que foram destinadas pela Lei d.e nove 
de Dezembro de mil oi to centos c trinta -as rendas dos 
.bens, que for~m da Congregação dos Padres de S. Fe
lippe Nery em Pernambuco. 

Art. 2. 0 O Governo fica autorizado a dar os regula
mentos provisorios, que julgar····neetJsMrios. O Presi
dente, em Conselho, nomeará . u~t com missão, para 
formar os estatutos permanen~e§, que serão submettidos 
ao:Con_selho Geral da Província, e ·~or elle definitiva- ' 
mente approvados. . ' 

Art. 3. o O P.residente ~m Conselho nomeará a pri
. me ira Administração para este Estabelecimento; a qual 

• ficará encarregada de promover os arranjos necessarios 
para o seu andamento. 

Art. 4~ 0 Logo que a Administração fô1· nomeada, 
passarão ao seu poder o inventario, títulos, e bens, '}Ue 
pertenciam á e~-Congregação, assim como as rendas, 
que se houverem percebido desde que a Congregação 
foi ex ti neta. 

Art. ü. 9 A Administração haverú pelos meios Jegaes 
quaesquer bens sonegado~, ou por outro modo extra
viados; e reivindicará todos aqueJles, que foram inde
vidamente alienados, assim como annullará os con
tractos indevidamente celebrados. 

Art. 6:o A Administração não poderá vender, alienar 
nem permutar os bens, por qualquer maneira que seja. 

Art. 7. o Haverá neste Estabelecimento, e no da Bahia, 
uma cadeira de geometria e mecanica applicada ás 
·artes, assim como no collegio de S. Joaquim desta C~rte, 
cujos esta tu l.os fica o Governo autorizàdo ~ reformar. 

Art. 8.° Ficam revogadas todas as Leis, Decretos, 
Alvarás, e mais disposições em contrario. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
do lmperio, o tenha assim entendido, e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil 
0itocentos trinta e nm, decimo da lbdependencia e do 
Imperio: 

FRANCISCO DE LIMA E. SILVA. 
JosÉ DA CoSTA CARVALHo. ' 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 
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UECHETO- DE H DE NOVEMBRO DE 1831. 

Manda abrir fontes artesianas. 

A Hegencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por hem Sanccionar ~ e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gisla ti v a: 

Art. i. 0 O Governo mal)dará abrir fontes artesianas, 
podendo empregar ne~te trabalho Eng-enheiros natu
raes, ou mandar vir da Europa dous Engenheiros bas
tan temente babeis em as fazer. 

Art. 2. o Tambem mandara comprar os instrumentos 
neccssarios pat'a abrir os furos nos differcntes terrenos, 
sendo porém os instrumentos escolhidos pelos mesmos 
Engenheiros. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocio-, 
rlo Imperio, o tenha assim entendido e faça executar. 
Pnlacio do Hio de Janeiro em onze de Novembro de mil 
oitoc<'nlos trinta c um, dccimo da lndependencia c do 
lmperio. 

FRAl'liCtsco DE Luu E SILVA. 

Jos1t DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECllETO- DE H DE NOVEMBRO DI~ i83i. 

Crêa uma cadeira de francez na capital do Maranhão. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro H, Ha por bem Sanccionar. e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Província do Maranhão: 

Art. L o Haverá na cidade de S. Luiz do Maranhão; 
um Professor de língua franceza. 
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Art. 2. o Será provida conforme a Lei de quinze de 
Outubro de mil oitocentos vinte e sete, que regula as 
aulas de primeiras Jetras. 

Art. 3. o Terá o mesmo ordenado, que tem, ou possa 
vir a ter, o de língua latina. 

Art. <i. o Seguirá o methodo de ensino adoptado para 
as outras cadeiras da mesma lingua, estabelecidas no 
Brazil. 

José Lino C(mtinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negorios 
do Imperio, o tenha assim entendido e faça executar., 
Palacio do Rio ele Janeiro em onze de Novembro de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da Inclependencia e do 
Imperio. 

FRANCISCO. DE LUlA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CAilVALHO. 

JoÃo BRAuuo MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 1 

DECRETO- DE H DE NOVE~mno DE l83L 

Marca os ordenados dos Professores de primeiras letras da 
Província da Parallyba. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar , e Mandar . que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Província da Parahyba do Norte: 

Artigo uni co. O Professor de primeiras letras da 
ci~ade baixa, vencerá q_)!_Qnorario de qriatrocentos mil 
réts annuaes, como vence acfirnnn€]J.te o Professor de 
primeiras letras da cidade alta; e os mais Professores, 
que regerem as cadeiras de primeiras letras das villas, 
e povoações da Província, vencerão o hor ·nrio annual 
de trezentoS.·lnil réis; emquanto estas- 'ellas ca
deiras, for.·em regidas pelo methodo do ensmo mutuo. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario ct~ F,~tado i.!os Negocios do 

PARTF. I. 2R. 
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Imperio, o tenha assim entendido e faca executar. Pa
la cio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da Independencia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CoSTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Cotttinho. 

DECRETO- DE il DE NOVEl\IBRO DE 1831. 

Faz extensiva a todas as Províncias a disposição do Decreto de 25 
de Junho deste anno, que autorizou a creação de cadeiras de 
inslrucção secundaria na Província do Ceará. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa: 

Art. L o Fica extensiva a todas as Províncias do Im
perio, a disposição do Decreto de vinte e cinco de Junho 
de mil oitocentos trinta e um, creando diversas ca
deiras na Província do Ceará. 

Art. 2. o O Governo na capital do lmperio, e nas Pro
víncias os Presidentes, em Conselho, marcarão os or
denados ; procedendo em tudo na conformidade da Lei 
de quinze de Outubro de mil oitocentos vinte e sete, 
da creação das cadeiras de primeiras letras; estenden
do-se esta providencia ás cadeiras já existentes. 

Art. 3. o Ficam revogadas quaesquer disposições em 
contrario. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe· 
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
do Imperio, o tenha assim entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeira-e-m-onze de Novembro de mil 
oitocentos trinta e um, decim·n da Independencia e do 
Imperio. -, 

FRANCisco DE LIMA :., Su.vA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO, 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 
;;f'I;['I.:FI:fl,~ 
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DECRETO- DE li DE NOVEMBRO DE :1831. 

Erige em villa o arraial do Porto Imperial, na Província de 
Goyaz. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla
tiva, tomada sobre outra do Conselho Geral da Província 
de Goyaz: 

Art. 1.0 O arraial do Porto Imperial fica erecto em 
vi lia com o titulo de villa de Porto Imperial, e' terã 
uma Camara Municipal, e Justiças Ordinarias, como têm 
as mais vi lias do lmperio. 

Art. 2.° Ficam servindo de limites do respectivo 
município os mesmos, que actualmente tem como Jul
gado. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
lacio do lHo de Janeiro em onze de Novembro de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da lndependencia e do 
Imperio. 

FRANCisco DE LniA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE H. DE NOVEMBRO DE 1831. 

Eríge em villa a freguezia de Nossa Senhora da Guia de l\Ian· 
garatiba, na Provincia do Rio de Janeiro. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senho1· D. 
Pedro 11, Ha por- bem Sanecionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla
tiva: 

Art. i.° Fica erigida em villa a freguezia de Nossa 
Senhora da Guia da Mangaratiba, com a mesma deno
minação ; creando-se neHa as Autoridades Judiciarias, 
e Administrativas na conformidade das Leis. 
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Art. 2. o O Ministro do Imperio marcará os limites 
da villa da maneira mais commoda aos povos. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador. 1\Hnstro e Secretario de Estado dos Negocios do 
imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
laeio do Rio de Janeiro. em onze de Novembro de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da lndepcndencia e do 
lmperio. 

FRANCISCO DE LI:MA E SILVA. 

JosÉ DA. CosTA CARVALHO. 

JoÃO BRAULIO 1\loNIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 11 DE NOVEMBRO DE 1.831. 

Erige em villa o arraial das Trahiras, na Provincia de Goyaz •. 

A Regencia, em Nome do .Imperador o Senhor D. 
:Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Hesolução da Assembléa Geral Legisla
tiva, tomada sobre outra do Conselho Geral da Provín
cia de Goyaz: 

Art.. L o O arraial de Tra h iras fica erecto em vi lia 
com o titulo de villa de Trahiras, e terá sua Camara 
Municipal, e Justiças Ordinarias, como têm as mais vi lias 
do lmperio. 

Art. 2. o A divisa do município desta villa será ao 
poente o rio 1\iaranhão, conservados nas mais direcções 
os antigos limites do seu Julgado. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do.· 
Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da lndependencia e do. 
lmperio. 

FlUNCISCO DE LBIA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BnAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 
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DECHETO- DE i i DE NOVEl\IBRO DE !831. 

Erigc em villa. a. povoação de Santo Antonio, do Piancó, na Pro
vincia da Parahyba do Norte. 

A Regencia, em Nome elo Imperador o Senhor D. 
Pedro II, Ha por bem Sanccionar, e 1\Iandc-r que se ~xe" 
ente a seguinte Resolucão da Assembléa Geral Legisla
ti Ya, tomada sobre .ou ti· a do Conselho Geral da Provín
cia da Parahyba do Norte: 

Art. t.o Erigir-se-ha em villa a povoação de ~anto 
Antonio do Piancó. 

Art. 2. o A villa de Santo Antonio do Piancó será de
nominada vi !Ia constitucional de Santo Antonio do 
Piancó. 

Art. 3. 0 A villa constitucional ele Santo Antonio do 
Piancó comprehenderá no seu Termo sómente os limites 
da freguezia que serão declarados na acta da crcação da 
vil la. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, .1.\Iinistro e Secretario de Estado dos Negocias do 
Imperio, o tenlta assim entendido, e faça executar. Pa
Jacio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil 
oitocentos trinta c um, dccimo da Independencia c do 
Imperio. 

FnANCisco DE LIMA E SILVA. 
Jost<: DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BnAULIO 1\ioNIZ. 

José Lino Coutinho. 

d-\:A:FI:P cf\:1'\:AP 

DECRETO- DE H DE NOVEMBIW ~E 1S:H. 

Erigc em villLJ. o arraial do Pllar, na Provincia de Goyaz. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
J•cdro li, lia por hem Sauecionar, c Mandar que se cxe
~"Ufc a se:;uiute He~ulu~âo da As:~:emblóc~ Geral Legista~ 
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tiva, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro
v in c ia de Goyaz: 

Art. L o· O arraial do Pilar fica erecto em villa com o 
titulo de vilb do Pilar, e terá sua Camara Municipal, e 
Justiças Ordinarias, como tem as mais villas do Imperio. 

Art. 2. o Ficam pertencendo ao município da men
cionada villa o julgado de Crixás, e todo o districto da 
capclla curada de Amaro Lei te . 

. Ar~. 3. o Ficam servindo de limites do respectivo mu
mcipto os megmos, que actualmente têm os julgados 
de Pilar, e Crixás, e a capella curada de Amaro Leite. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias do 
Imperio, o tenha assim entendido, e faca executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em onze de N'ovembro de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da Independencia c do 
Imperio. 

FnANCtsco DE LIMA. E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BHAULlO l\loNIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 1 :l DE NOVE1\1BRO DE 183:1.. 

Erige em villa o arraial de Cavalcanti, na Provlncia de Goyaz. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pe<lro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se ~xc
cu te a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legts.la
tiva, tomada sobre outra do Conselho Geral da Provm
cia de Goyaz: 

Art. 1. o O arraial de Cavalcanti fica erecto em villa, 
com o titulo de villa de Cavalcanti, e terá sua Camara 
Municipal, e Justiças Ordinarias, como têm as mais villas 
do Imperio 

Art. 2. o Os Julgados das Flores, e d_e S. Felix ficam 
pertencendo ao município de Cavalcanti. . 

Art. 3. o Ficam servindo de limites do respectl v o 
município os mesmos, que actualmcnte têm os julgados 
de Cavalcanti, Flores 1 e S. Fclix. 



LEGISLATIVO. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador) :Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do 
lmperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil 
oi toccn tos trinta e um, decimo da lndependcncia e Jo 
Imverio. 

FnANcisco DE LI !liA E StLV A. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
Jolo BnAULIO 1\loNIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO-DE il DE NOVEMBRO DE 1831. 

Autoriza o Governo a passar carta de naturalização ao Dr, 
Rafael PHlati Baggi. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D~ 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar e Mandar que se exe
cute a seguinte Hesolução da Assembléa Geral Legis
lativa: 

O Governo fiea autorizado a passar carta de natura
lização ao Dr. Rafael Pillati Baggi, natural de ltalia, 
casado, e residente na Bahia. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do 
lmperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil 
oitocentos trinta e um., decimo da lndependencia e do 
Imperio. 

FRANcisco DE LIMA E Su v A. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 
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DECRETO- .DE 1 i DE NOVElUBRO DE 1831. 

Autoriza o Governo a passar carta de naturalização a 
João Libera li. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa: 

Fica o Governo autorizado a mandar passar carta de 
naturalização a João Liberali, natural de Bolonha na 
I ta lia. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do 
Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da Independencia e do 
Imperio. 

FRANcisco DE LaiA E SnvA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BR.\ULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE H. DE NOVEMBRO DE 1831-

Approva a pensão concedida a Francisco Antonio de Oliveira. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa: 

Artigo unico. A pensão, concedida pelo Governo a 
"Francisco Antonio de Oliveira, por Decreto de vinte de 
Março de mil oitocentos e trinta, fica elevada a quatro
centos mil réis. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministr? e Secretario de Estado dos Negocios do 



LEGlSL'lTIYO. 

Imperio, o tenha assim entendido e faça executar. P~
lacio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de m1l 
oitocentos trinta e um, dccimo da lndcpendencia e do 
lmpcrio. 

FnA~cisco uE LIMA E SILVA • 

.Tos~ DA CoSTA CA~VALHo. 

JoÃo BRAULtO MoMz . 

.José Lino Co:uJinlw. 

DECHETO- DE u DE NOVE1lnRO DI': !S:H. 

Permitte ao Hospital de }Iiscricordia da villa de Pil.raty da 
Província do Hio de Janeiro possuir onze moradas de casa~ qnP 
lhe foram legadas. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a H.esolução seguinte da Assembléa Geral Legis
lativa: 

Artigo unico. E' permittido ao Hospital de Mi.;er·i
cordia cla villa de Paraty, a faculdade de possuir as onze 
moradas de casas que lhe foram legadas pelo Guarda
mór Domingos José Vieira, no testamento, com que 
falleceu, dispensadas para este eiTeito as Leis em eon
trario. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado elos Negocias do 
lmperio, o tenha assim entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil 
oitocentos trinta e um~ decimo da Indep~ndencia e do 
Imperio. 

FHANCISCO DE LlliiA E SILVA. 

JüsJ~ rn Co.~TA CARVALHO. 

JoÃo BnAULIO Mo:-iiZ. 

Jo.r;r Lino Coutinho. 
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DECRETO·- DE H DE NOVEMBRO DE 1831. 

Manda admittir Antonio de Cerqueira Carvalho a exame dás 
materias do õ. o anno do Curso Juridico de S. Paulo. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legis
la ti v a: 

Artigo unico. Antonio de Cerqueira Carvalho, será 
admíttido a exame das ma terias do õ. o anno do Curso 
Jurídico de S. Paulo, que frequentou, ficando dispen
sada a falta de matricula, cujas despezas será todavia 
obrigado a satisfazer. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da Independencia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE LUlA E SILvA. 

Jos1t DA CosTA CAHV'ALHO, 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECHETO- DE 11 DE NOVEMBRO DE 1831. 

Autoriza o Governo a pas&ar carta de naturalização a 
Aleixo Bosch. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor Dom Pe-· 
dro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se execute 
a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa : 

O Governo fica autorizado a mandar passar carta de 
naturalização a A.leixo Bosch, natural de Catalunha no 
Reino da Hespanha. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impera
dor, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, o tenha assim entendido, e faça executar. 
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Palacio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil 
oitocentos trinta e um, deeimo da lndependencia c 
do Imperio. 

F RA:_'IiCisco DE Luu E S11. v A. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULlo MoNiz. 

José Lino Coutinho. 

DECHETO- DE H DE NOVEMBRO DE 183:1. 

Autoriza o Governo a passar carta de naturalização a Vicente 
Antonio de Miranda. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor Dom Pe
dro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se execute 
a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa: 

O Governo tlca autorizado a mandar passar carta de 
naturalização a Vicente Antonio de Miranda, natural 
de G:1 I iza ~ c residente na Província do Pará. 

José Li no Coutinho, do Conselho do mesmo Impera
dor, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, o tenha assim entendido e faça executar. Pa
!acio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil 
·li tocentos trinta e um, decimo da lndependencia c 
do Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULJO MoNiz. 

José Lino Coutinho. 



DECH ~TO-- DE H DE NOVEl\llll\0 Dl~ 1831. 

Autoriza o Governu a passar cart:J. de naturalizaçàD a 
Eduardo Evald. 

A Regencía, em Nome do Imperador o Senhor Dom Pe
dro li, Ha por bem Sanccionar, e :Mandar que se execute 
a seguinte Resolução da Assernbléa Geral Legislativa: 

O Governo fica autorizado a mandar passnr carta de 
naturalização a Eduardo Evald, natural de Hamburgo. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
ndor, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do 
Imperio, o tenha assim entendido, e faça executa r. Pa-· 
lacio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil 
oi toccn tos trinta e um, decimo ela Inclcpendeneia e do 
Impcrio. 

FR.':.NCisco m: l.Il\JA E SILVA. 

J OSB DA Co:rB CArr v ALHO. 

JoÃo BnAcL to l\loNtz. 

José Lino (f]outinho. 

DECHETO- DE 1 i DE NOYEMURO D~~ 1831. 

Autoriza o govemo a passar carta de naturalização a João 
Gonçalves Corrêa. 

A He:.rencia, em Nome elo Imperador o Senhor Dom Pe
dro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se execute 
a seguinte Hesolução ela Assembléa Geral Legislativa: 

Artigo Unico. O Governo 11ca autorizado a mandar 
passar carta de naturalização a João Gonçalves Corrêa, 
natural do Por to. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Impcrio, o tenha assim entendido, c faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da lndependrncia, e 
do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosT.\ CARV Jd.!Jil. 

JoXo Bruuuo Mo.\lZ • 

./rFt; Liuc: Coutiulw. 
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LEI - or: 1~ m: .\OVE.\lBHO DE 1H3l. 

Orça a ret.:eita c- lha. a tlcspeza par~t o anno finaneeíro de 
1832 - 1833. 

A Hegencia , em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Faz saber á todos os suhditos do Impcl'io 
que a Assembléa Geral Decretou, e gua Sanecionou a 
Lei seguinte: 

TITULO I. 

CAPITULO I. 

DA FIXAt.,:ÃO D.\S DESP!<:Z.\S DO .\1l:'i'l3TEHIO DOS .\Et;OClüS DO 

HIPEIIIO. 

Art. L o O Ministt·o e-Secretario de Estado dos Ne
gocios.ch Imperio,,.é-aulorizado a despender em todo o 
hnpcrw no anuo/financeiro do L" de Jull10 de 1832 ao 
ultimo de Junho de 1833: 

§ L o Con].a dotação de Sua Magestatle o 
Imperi1dor. Duzentos contos de réis .. 

~ 2. o ![om os alimentos das tres Prince
zas lmperiaes. Quatorze contos e qua • 
trogentos mil réis ..............•... · 

~ 3.~· Com o ordenado do Tutor de Sua 
~lagestade Imperial, e Altezas. Quatro 
C(mtos e oitocentos mil réis .....• ; ... 

~ ~.° Com os mestres, c despezas de en-

s~i_no de Sua Magestade o Imperador, e 
ua~ Augustas Irmãs. Sete contos tre

ZC5tos e dous mil réis ....••.•.•..... 
~ 9iípprimido o ordenJdo do Director. 
~ t· o Com os onlenados dos .Membros da 

~egencia. Trinta e seis contos de réis. 
~ f:>. o Com o Conselho de E:;tado, e seu ex

fndientc, Secretaria ele Estado dos Ne-
~·beios Llo Impcrio, e ;;;eu expelliente. 
1-l!J:trer~~a eor~tos quinlwnlos ~cs:'enta (' 

200: 000;$000 

1~:~00~000 

4:8oosooo 

;](): 000~)000 
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Supprimindo-se o augmenlo do orde
::ado do Conselho de Estado por Decreto 
le 8 de Agosto de 182~, a despeza de tres 

t orreios de gabinete, o ordenado de um 
Ufficial da Secretaria, que diminuio, e 
p~ssando para a folha das pensões duzen
! os mil réis a D. Anna Joaquina da Costa 
Harros. 

7.° Com os subsídios elos Deputados, Se
cretaria, e despezas da casa da respec
tiva Camara. Duzentos e sessenta con-
tos de réis ...•.•................... 
Supprimidas as despezas com tachigra

)dJOs, redacção, e impressão elos cliarios, 
' continuando a impressão das a c tas. 
~ 8. o Com os subsidio<s dos Senadores, Se

cretaria, c despezas da casa da respec
tiva Camara. Duzentos contos de réis. 
Quando em alguns dos artigos de des-

i'Cza, para que são votadas as quantias dos 
<~~ 7. 0 e 8. 0 houverem sobras (menos dos 
;:ubsidios), poderão ser applicadas para 
;;uaesquer outras, quando as respectivas 
Camaras assim o julgarem indispensavel; 

esta mesma disposição terá lugar dê§de 
:.J a respeito das quantias votadas para ·a§, 
; ''spezas do corrente anno. ~ 

9. o Com os Cursos Jurídicos, Acade
mias Medico-cirurgicas e Museu. Cin
coenta r seis contos cento noventa e 
quatro mil e oi tocenlos réis ........ . 

A saber: 

l\!a Província do Rio de Ja
neiro: nove contos qua
renta e dous mil e quatro-

260: OOOh(H lfl 

200: 000~(/(JII 

centos réis. . . . . . . . . . . . . . 9: 0~2~~00 
Na Bahia: seis contos du- '\ 

zen tos e cincoenta mil réis. 6:2~0~000 " 
.l'\1 de Pernambuco, incluindo 

os premios, e dous contos e 
quinhentos mil réis para 
compra de livros: vinte 
contos quatrocentos cin
cornta e um mil e duzen-
tos réis................. iO: 'JJH~200 



LEGISLATIVO. 231 

Na de P<nr lo La mesma 
confornu,; de: vinte con
tos qu3t; •Jcentos cincoenta 
e um Inil e duzentos réis. 20:4ã1~200 

~ fO.Comoscorreios. Cento · 
e quarenta contos de réis............ 140:000~000 
Supprimindo-se a gratificação ao Di-

rector Geral, e as despezas dos quatro 
Postilhões êm Pernambuco. 
§ti. Com pensões, aposentados,e empr~

gados de Repartições extinctas. Seis 
contos de réis...................... 6:000~000 

§ 12. Com despezas eventuaes. Trinta 
contos de réis..................... . . 30:000#000 

Som ma . . . . . 99ã: 263~600 

CAPITULO 11. 

DA FIXAÇÃO QAS DESPEZAS DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS DA 

JUSTIÇA. 

Arh 2. o O Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Justiça, é autorizado a despender em todo o 
Imperio no anno financeiro do 1. o de Julho de 1832 ao 
ultimo de Junho de 1833: 
§ :1..~ Com a secretaria de Esta.do, e seu 

expediente, e Tribunal Supremo de Jus
tiça. Oitenta e quatro contos de réis .• 

§ 2. o Com os Tribunaes das Relações. 
Cento e vinte contos de réis ..••....• 

§ 3. o Com pensões, aposentados, e empre
gados de Tribunaes extinctos. Vinte e 
quatro contos de réis .......•....... 

84:000~000 

120:000#000 

24:000~000 

Somma... .. 228:000SOOO 

CAPITULO 111. 

DA FIXAÇÃO DAS DESPEZAS DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS 

ESTRANGEIROS. 

, Art. 3. o O Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios Estrangeiros, é autorizado a despender no anno 
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11nnnceiro do 1. o de Julho de 1832 ao ultimo dB Junlw 
de 1833: 
~ L o Com a Secretaria de Estado, e seu 

expediente. Vinte e dons contos de ré i~. 22 :OOOJOOO 
~ 2. o Com as Legações e Consulados em 

pa.izes estrangeiros, e commissões mix-
tas. Oitenta e um contos de réis...... RI: 000#000 
Além do cambio re~pectivo, com que 

~erão pagas tacs dcspezas pelo intcrmedio 
úe casas de eommercio, com que o Go
verno tratará para esse fim ; o que deve 
teT f,ffeito desde já. 

~·-----

~omma além dos eambios.. 103:oooaooo 

CAPITULO IV. 

DA FIXAÇÃO DAS DESPEZAS DO i\H:\'ISTERIO DOS NEGOCIOS DA 
ItiARINHA. 

Art. 4.0 O Ministro e Secretario de Estado elos Nego
cios da :Marinha, é autorizado a despender em todo o 
Impel'ÍO no anno financeiro do 1.0 de Julho de 1832 ao 
ultimo Jc Junho de 1833: 
§ 1. o Com a Secretaria de Estado, e seu 

ex.pediente. Dezoito contos de réis.... 18:0001~000 
Não sendo comprehensiva a inhibição 

na admissão de Officiaes de Seeretaria ao 
Official com clausulas, que nella existe, 
logo, que o Governo o julgue digno de ser 
contemplado com os seus vencimentos. 
~ 2.° Com o Corpo da Armada. Cento e 

trinta contos de réis................ 1:10:000~~000 
~ 3.° Com a Academia de Marinha. Au-

ditoria, Capellãcs, e Officiaes de Saude. 
Trinta e quatro contos de réis........ :34:000~)000 

~ 4. 9 Com o Corpo de Artilharia tlc Ma-
rinha. Cento e trinta contos de réis... -130:0006000 

~ õ.l) Com premias para ajuste de mari-
nheiros e sotdados. Trinta contos ele 
réis • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 30: 000f5000 

~ 6. o Com reformados, pcnsõe~, e monte-
pio. Cínroenta ronto~ df r(•is........ ~iO:OOO,~OOO 
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,.. · · Cvm as In tendencias e Arsenaes. 
Quinhentos contos ele réi5 ....•...... 
Sencl o cento sessenta e um contos cento 

oitenta e cinco mil oitocentos e oi ten la 
réis, pat·a o Arsenal da Bahia. 
§ 8.° Com os navios armados, transpor

tes, canhoneiras, patrões-móres, e cor
reios maritimos. Quinhentos contos de 
réis .............................. . 
Supprimidas as despezas da barca de 

vapor. 
~ 9. o Com os navios desarmados, e des

pezas extraorclinarias. Cento e oito 
contos ele réis ...................... . 
Comprehendidos quatro contos ele réis, 

para as barras, e mais despezas da Mari
nha na Província de l\fato Grosso. 

:soo: ooo.~ooo 

500: 0006000 

108:000Q000 

Somma..... i. 500:000,)000 

Art. 5 . ., Fic.am supprimidos os vencimentos elo Ajn
danw do Ministro da Marinha, e dr todos os Offieiaes ela 
Armada empregados em terra, que forem além do soldo 
e maioria. Ex~:eptuam-se os empregados na Acndemia, 
assim como os Intendentes da Marinha do Rio de .Ja
neiro, e Bahia, e o Inspector do Arsenal do Rio de .ln
neiro~ os quaes continuarão a [Wrceber os vencimentos, 
flUe ora lhes competem pelas leis existcn tes. 

Art. 6. o O registro do porto do H i o de Janeiro será 
feito por um dos Officiaes do na v i o comrnand:1 n te que 
nelle se achnr; acabando desde já a respectiva com
missão, em que se acha um Capitão de Mar e Guerra. 

Art. 7. o Ficam supprimiclos os vencimentos dos 
Guardas Marinhas ele menor idade, e o ordenado de um 
Lente snbstitn to de desenho~ e o Governo é autorizado 
para fazer a reforma na Academia. 

Art. 8. o Ficam abolidas as Intewlencias dP Marinha. 
excepto as do Rio ele Janeiro, e Bahia; e o Governo é 
:mtorizado a fazer as convenientes recluccões nestes es
tabelecimentos, e nas fabricas navaes de todos os portos 
do Imperio. 

Art. 9. o Na lntendencia c Arsenal tlo Rio de Janeir·o 
ficam supprimidos cinco medidores, um Ajudante do 
Almoxarit'e, a gratificação de um Continuo_, os Prati
cantes extranumerarios, diversos empregados não crPa
flos por Lei, um enrarregado da ínsperção das ferias, 

PARTg I, 30 
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dous EscriYães da Mesa Grande na Intcndencia, e os 
mestres de rordoaria e fundição, que excederem de um. 

Art. 10. Fica exLincta a Capellania do Arsenal do Rio 
de Janeiro, e o actual Capellão, no caso de ter patente 
militar, conservará o seu soldo, e será addido aos Ca
pellãcs do numero da Armada. 

Art. H .. Ficam ex tine tas as conservatorias dos córtes 
de macieiras. 

Art. 12. Os empregados creados por lei nesta Repar
tição, cujos empregos forem supprimidos, serão consi
derados da mesma fórma, que os empregados dos Tribu
naes, que se têm extincto. 

Art. 13. As embarcações do serviço nacional não 
poderão receber cargas á frete senão na conformidade 
dos regulamentos dos CCJITeios mar i ti mos. 

Art. 14. O Governo é autorizado a vender os navios 
de transporte, que puder dispensar, e vender ou ar
rendar a lJarca de vaiJOr. 

CAPITULO V. 

DA FIXAÇÃO DAS DESPEZAS DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS DA 
GUERRA. 

Art. H>. O ~Iinistro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Guerra, é autorizado a despender em todo o Im
perio no anno financeiro do Lo de Julho ele t832 ao 
ui ti mo de .Junho de ic:33. 
§ L o Com a Secretaria de Estado, e seu 

expediente, e Conselho Supremo 1\fili-
tar. Trinta contosde!·éis ..••....... 30:000~000 

~ 2. o Com a Academia Militar, e Corpo 
de Engenheiros. Cincoenta contos de 
réis .. ,............................. 50:000b000 
Ficando o Governo aulorizado a fazer 

na Academia a reforma no systema dos 
estudos para as differentes armas do Exer
cito, de que dará conta á Assembléa Geral 
Legislativa. 
§ 3. o Com os Commandos de Armas, e 

Estaq? Maior empregado. Cem contos 
de reis............................ 100:000~000 
Supprimiclos desde já os Commandos 

ele Armas das Províncias de S. Paulo, 
Goyaz, :Minas Geraes, Espírito Santo, Ser
gipe, A1agóas, Parahyba, Rio Grande do 
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Not·tc, Ceará e Piauhy: as p-ratif1cações 
dos Cotnl1l7lildante~ )lilitarc~ das ri lias de 
Santo~, S. Sl'ba:;tião, Paranag.u~, e outros 
lugares sem<'lhanlc~. c dos fortes deno
Jninados-Bcrlioga, Forte Augu~to, e Ipa
ncma. 
§ 4. o Com os corpos das trcs :1rmas da 

nova or:;an Í7.ação, f1ca ntlo o Governo 
autorizado para n•duzir o nunwr·ü do:; 
corpos, e bem assim para :lbolir·, ou 
reduzir o corpo de veteranos, c f;1zcr 
economias ~~om as bandas dns musicas, 
c a:; mais qut~ julgar conrt~nicnlcs. ~lil 
e rpnlroc.~nlos c:onlo~ de rt'~is ..•.•..•• 1.',00:000,)000 

~ !).° Com() estado-maior dPSelll(ll'(lf!:ldo, 
Ydel'allOS, avulso~~ rdurmauos, 0fi1-
CÍ3CS de Sf!!.tUnda linha, IJIIC \'ellCt!In 
soldo, prn:'õcs c tenças. Qui nhcn tos 
contos de réis...................... GOO:OOO,SOOO 

~ G. o Com os Ar:'cnacs c fabricas do Exer
ci lo, com prchf•ntll'ndo a Lthrica de 
ft~ITO na Pro\'inria dt• S. Paulo, c as 
companhia . .; de :1rtiliccs. Cento c oi-
tenta t;ontos dP n'ds .•...• ,.......... lRO;OOObOOO 

§ 7." Com o!' ho~pil:tcs militares: :IULO
rizado o Govt·rno á reformar o.' exis
tentes, 011 ~ub,tilllil-os por 110:-pitaes 
regimentac . .;. c~~m contos d~ réis..... 100:0005000 

~ H." Com as Tllt'SOUI'arias r Pagadorias 
de Tropas~ l't~paros dt~ fortili'caçõcs, 
quaf'lcis e hospiLacs, ~~ oulras dc-;pcza~ 
diversas. Ce1110 c quarenta contos de 
réis............................... -110:000:)000 

Som ma. . . . . • 2. ZJOO: 00<}:)000 

Art. 1G. Os Ycncimcntos do Commandanlt~ d:1s Armas 
ria Côrt:~ Heam 1·eduzidos ao =--oldo da sua patente, com a 
gralilicação, c cavalgnduras de C1mrnando de Dh·isão: 
e os Com mandantes de Armas da B llt ia. Pernambuco, 
)branh5o, Pará, Mato Grosso, Sauta CaLIJaf'Ína c Hio 
Grande do Sul1 \'cnecrãosúmentc o soldo de sua patente, 
com a gra tificat;ão e cavalgaduras de Commantlo de 
Brigad:1. 

Art. 17. O Governo é aulorizauo a supprimit· onde 
convier, os Co1nmandos de fortes, fortins, baterias, c 
pontos for ti ficados. 
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Art. 18. Os empregados ereados por Lei nesta Repa r
tição, cujos empregos forem supprimídos, serão consi
derados da mesma fórma que os empregados dos Tribu
naes, que tê rn sido ex ti netos. 

Art. i9. O Governo é autorizado a fazer as reducções 
e reformas, que forem necessarias aos Arsenaes, e fabri
tas do Exercito, Thesourarias, e Pagadorias das Tropas, 
sem augmentar vencimento, no numero de empre-
gados. . 

Art. 20. O Governo fica autorizado a mandar vender 
na Província do Rio Grande do Sul, a cavalhada perten
cente á Fazenda Nacional, ou repartil-a desde J:a pelas 
estancias da Provincia, se o qnizerem, ficando estes 
obrigados a dar outros tantos, quando se lhes exir;~·rem. 

Art. 21. Fica tambem o Governo autorizadc1 a vender 
na Provinda do Rio Grande do Sul as bestas rovares e 
búis, pertencentes á Fazenda Nacional. 

Art. 22 • .As tabellas dos Orçamentos conter~~" uma 
lista nominal dos Officiaes existentes no lmpe.r.)_o.., com 
declaração das commissões, em que se ach:llf4 'empre
gados em cada Província, das gratifica-.,.Jés que lhes 
competem, e dos soldos pagos ou-não -pu-g-ó'S. . 

Art. 23. As sobras, que po'Ssa. haver nas .. quanttas 
consignadas paraas Repartiçõ-es da Marinha, e Guerra, 
emquanto ao pessoal, poderã'õ applicar-se ao melhora
mento do material. 

Tll'-ULO li. 

Deep 

PROV INClA 1>0 RIO DE JANEIRO. 

Art. 24. --0 Ministro e Secretario de Estado dos 8 ego
cios do Im per i o, é autorizado a despender na Pr·av .. .lncia 
do Rio de Janeiro, no anno financeiro do 1. o de Ju~lbo 
de 1832 a·o ultimo de Jnnbo de 1.833: 
~ L o Co.,..n a Instrucção Publica, incluindo 

a Aca· demia das Bellas Artes, e a Biblio-
tbec·d Publica. Quarenta contos de réis. 40:()()(,~ ;ooo 
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~· 2." Com o Jardim Bot:mico da La~óa 
., 'de Rodrigo de Frei tas, Passeio Publico 

da Córte, illuminação da cidade e pro
pagação da vaccina. Sessenta e quatro 
contos de réis ..................... . 
~l. o Com as obras publicas. Cem eon tos 
de réis ........................... . 

237 

64:000~000 

!00:000~000 

Somma...... 204:000~000 

Art. :m. O :Ministro e Secretario de Estado dos Nego
.:ios da Justiça, é autorizado a despender na Provin1~ia 
:i o Hio de Janeiro, no anno financeiro do L o de Julho 
de !832 ao ultimo de Junho de 1833: 
~ L o Com as Justiças ter ri toriaes, in

cluída a lu tendencia Geral da Policia, 
e seu expediente, compt·ehendidos seis
centos mil réis de ordenado, e gratifi
<.:ações do Interprete, e Escrivão da vi-
sita. Quinzecont.osde réis ........... H5:000~000 

~ 2. o Com as Guat·das Policiaes. Cem con-
tos de réis......................... l00:00(M000 

~ 3. o Corí1 as despezas ecclesiaslicas. 
Sessenta e seis contos de réis......... 06:000;)000 
Não podendo exceder de cincoen ta con-

tos a despeza da Capella Imperial, onde 
:ica desde já suspenso o provimento dos 
t•mpregos, que vagarem, e o Governo au-
torizado a fazer redu~ções no pessoal, c 
1naterial. devendo dar conta á Assembléa 
~.lera! na futura sessão, do estado desta Re-
partição . 
. : 4. 0 Para casas de prisão com trabalho. 

Cincoenta contos de réis............. ~)O:OOOâOOO 
~ :J. o Com reparos e construcção de ca-

dêas. Vinte e dous contos e quinhentos 
mil réis................ . .. .. .. . .. 22:500~000 

1 6. o Com sustento de presos pobres. 
Quinze contos de réis................ HS:OOOBOOO 

·.~ 7. o Com gratificações ao Solicitador, 
Of~ciaes de Justiça, diligencias para 
pnsão de malfeitores, e quaesquer ou
tras despezas eventuaes, que occorre-
rem desde já. Oito contos de réis..... 8:000~000 

Somma....... 276:500~000 
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Art. 26. Ficam supprimidas as diarias aos Religioso~ 
de S. Boaventura da villa de Macacú, de S. Bernardino 
da Ilha Grande, de Nossa Senhora dos Anjos de Cabo
Frio, da Aldêa de S. João, aos da Villa de Santos, e aos 
desta cidade. 

(~APITULO li. 

PROVlNClA DO ESPlRITO SANTO. 

Art. 27. O Presidente da Província do Espirito Santo, 
em Conselho, é autorizado a despender no anno finan
ceiro do L o de Julho de 1.832 ao ultimo de Junho 
de 1833: 
~ i. o Com a Presidencia da Província, 

sua Secretaria e Conselho Jo Governo. 
Cinco contos duzentos e setenta mil 
réis ..................•............. 

§ 2.° Com o expediente do conselho Ge
ral. Oitocentos mil réis ..•.......... s 3." Com a Instrucção Publica. Seis con-
tos cento e quarenta mil réis ........ . 

~ 4.° Com a civilização e catechese dos 
in.dig?!las. Seis contos duzentos e sete 
nlil reis ...•....................•... 

§ 5. 0 Ç?m as obras publicas. Oito contos 
de rets .......•...............•..... 

§ 6. o Com a vaccina. Duzentos mil réis. 
§ 7.° Com os Juizes territoriaes. Nove

centos e sessenta mil réis .......•..•. 
§ 8. o Com as despezas ecclesiasticas. Tres 

contos oitocentos e oitenta mil réis .•• 
Comprehendendo a congrua, e guisa

menta ao Paroclw da Nova Freguezia da 
barra da villa de S. Matheus, e a congrua 
ao Capellão curado da colonia dos llhéos 
de Vianna; e supprimidas as ordinarias 
aos Religiosos de S. Francisco da Capi
tal da Província , e aos da Senhora da 
Penha. 
§ 9. o Com as despezas e eventuaes. Du

zentos mil réis ......•..•............ 
~ tO. Para casa de prisão com trabalho. 

Dous eon tos de réis ................ . 

ü:270~000 

800$000 

6:1~08000 

6:207~000 

3:000~000 
200$000 

960#000 

3:880$000 

2:000~000 
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~ !L Com reparos e construcção de ca
dêas. Novecentos mil réis .•.......... 

~ i2. Com sustento de presos pobres. 
Seiscentos mil réis .••••......••.•..• 
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900~000 

600~000 

Somma... .. . 3n:1n7~000 

CAPITULO IH. 

PROVINCIA DA BAHIA. 

Art. 28. O Presidente da Província da Bahia, em Con
selho, é autorizado a despender no anno financeiro do 
L o de Julho de 1832 ao ultimo de Junho de 1833: 
~ t.o Com a Presidencia da Provinda, sua 

Secretaria e Conselho do Governo. Dez 
contos de réis...................... 10:000~000 
Fica restabelecido o Official de Secre-

taria, que fóra supprimido pela Lei de 15 
de Outubro de 18~W. 
~ 2. o Com o expediente do Conselho Ge-

ral. Um conto e quinhentos mil réis.. i:n006000 s 3. o Com a Instrucção Publica, sendo 
- tres contos de réis destinados para a 

bibliotheca publica, e compra de livros. 
Trinta e seis contos de réis.......... 36:000~000 
Fica sem effeito a suppressão da parte 

do ordenado do Lente da aula do commer
('io feita pela Lei de ln de Outubro de '1830. 
:~ 4. o Com o Passeio Publico. Um conto e 
-- quatrocentos mil réis................ !:400~000 
~ 5. o Com a civilização e catechese dos 

indigenas, e propagação da vaccina. 
Seiscentos mil réis................. 600~000 

~ 6. o Com as obras publicas. Sessenta 
contos de réis...................... 60:000~000 

~ 7. o Com as Justiças territoriaes. Quatro 
contos de réis...................... 4:000~000 

~ 8.° Com as guardas policiaes. Cincoenta 
contos de réis...................... 50:000~000 

s 9. o Com as despezas ecclesiasticas. 
trinta e nove contos de réis.......... 39:000SOOO 
Supprimidas as ordinarias aos Benedic-

iinos da cidade. 

f-J t z ·t 
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~ 10. Com a illuminacão da cidade. Dez 
contos de réis ..... :................ !0:000~000 

~ 11. Para casa de prisão com trabalho. 
Trinta e qaatro contos de réis........ 34:000JOOO 

~ 12. Com reparos e construcção de ca-
dêas. Quinze contos e trezentos mil 
réis................................ i5:300~000 

~ :13. Com sustento de presos pobres. 
Dez contos e duzentos mil réis-r,o..... 10:200~000 

Som ma.. . . . . 272: 000~000 

CAPITULO IV. 

PROVI:'\CIA DE SEfiGIPE. 

Art. 29. O Presidente da Província tle Sergipe, em 
Conselho, é autorizado a despender no anno financeiro 
do Lo de Julho de 1.832 ao ultimo de Junho de 183:1: 
§ L o Com a Presidencia da Província, sua 

Secretaria, e Conselho do Governo. Seis 
contos de réis .......•.............. 

~ 2. o Com o expediente do Conselho Ge-
ral. Quinhentos mil réis ............ . 

~ 3.° Com a lnstrucção Publica. Sete 
contos e duzentos mil réis .......... . 

§ 4 •. 0 c?.m a vaccina. Duzentos e setenta 
illll l'CIS •••••••.••••••••••••••••••• 

§ 5. o Ç.om as Obras Publicas. Oito contos 
de rets •........................... 

§ 6.° Com asJustiçasterritoriaes. Qua
trocentos mil rét5 ..........•....... 

~ 7. o Com as despezas ecclesiasticas. 
Tres contos de réis ....•..•......... 

§ 8. o Para casas de prisão com trabalho. 
Dons contos de réis ...•......•...... 

§ 9. o Com reparos, e construcção de ca
dêas. Novecentos mil réis .........•. 

§ lO. Com sustento de presos pobres. 
Seiscentos mil réis ................ . 

6:0006000 

7:200,)000 

2706000 

8:000~000 

400~000 

3:0006000 

2:0008000 

9006000 

600~000 

Som ma. . . 28:8708000 
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CAPITULO V. 

PROVINCIA DAS ALAGOAS. 

Art. 30. O Presidente da Província das Alagô:iS, e.m. 
t:unsel!w, é autorizado a desoender no anno financ1~iro 
d L o ele .Julllo de 18:32 ao uÚímo de Junho de 1833: 

! . o Com a Presiclencia da Província, 
:ma Sccrelari<J, e Come! lw do Governo. 
Seis contos de réis . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:000h000 

~ 2. o Com o expediente do Consd!w Ge-
ral. Oitocentos mil réis ... ,......... 800,)000 
:3. o Com a Instruccão Publica. Seis 
conto~' e oitocenlos mil réis.......... G:800~000 

;; 1. o Com as Obras Publicas. Oi to contos 
de réis...... . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 8: 000~~000 

:;, ~.o Com a vaccina. Duzentos e setenta 
mil réis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270BOOO 
U. o Com as Justieas territoriaes. Um 
conto e novecentos mil réis . . . . . . . . . l :900BOOO 
7. o Com as despezas eccle'.ias ticas. 
Tres contos e duzentos mil réis . . . . . . 3:2ooaooo 
8. o Parü o Ho.'Spital da Villa de Penedo. 
Oitocentos mil réis........ . . . . . . . . . 800?)000 
9. o Para casas de prisão com trabalho. 
Seis contos de réis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6: 000~000 
10. Com reparos, e const rucção de ca-
dêas. Douscontos esetccentosmilréis. 2:700BOOO 

-, .fi. Com sustento de presos pobres. 
Um conto e oitocentos mil réis....... 1:8006000 

Som ma. . • :m: 27D,)OOD 

CAPITULO VI. 

PROVlNCIA DE PERNAl\lBUCO. 

Art. :H. O Presidente da Provineia de Pernambuco, 
en~ Conselho, é autorizado a despender no anno flnan
eetro do i. 6 de Julho de 1.832 ao ultimo de Junho 
,\{; 1.833: 
~ i. o Com a Presidencia da Província, 

sua Secretaria, e Conselho do Governo. 
Dez contos de réis .•... n.......... 10:000$000 

PARTE I. 3t • 
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§ 2. o Com o expediente do Conselho Ge-
ral. Um conto e quinhentos mil réis.. 1: 5001)000 

§ 3. o Com a lnstrucção Publica , in-
clui~?o o Lyceu. Vinte c dous contos 
de rms . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. • • . 22: OOOcOOO 

§ 4. o Com o Jardim Botanico, Vaccina, 
Professores de Saude, e ordinarias aos 
Expostos, e Lazaros. Cinco contos de 
réis............................... 5:000~000 

~ 5. o Com a li I um inação da cidade do 
Recife. Dez contos de réis,.......... t0:00015QOO 

~ 6. o Com as Obras Publicas. Sessenta 
contos de réis . . . . . . . . . . . . . . .. .. • . .. 60:000~000 s 7. o Com as Justiças territoriaes. Um 
conto e oitocentos mil réis........... :l :800b000 

§ 8. o Com as Guardas Policiaes. Cin-
coenta contos de réis . . . . . . . . . . . . . . . 50:0006000 

~ 9. o Com as despezas eccle~ias ticas. 
Dezoito contos c oitoc<mtos mil réis... 18:8001>000 s lO. Para casas de prisão com trabalho. 
Trinta e quatro contos de réis....... 311:000~000 

§ 1. i. Com reparos, e construcção de ca-
dêas. Quinze contos e trezentos mil 
réis............................... Hi:3006000 s 12. Com sustento de presos pobres. 
Dez contos e duzentos mil réis....... 10:~00.)000 

Som ma . . . ~~18: 60DrWOO 

Art. 32. Fica supprimida a despcza de quatrocentos 
sessenta e sete mil e duzentos réis, com o Guarda ban
deira da Provedoria da Saude, e a gratificação de dous 
dos seus Guardas; :1ssim como as ordinarias ás Camaras 
de Goianna, e Olinda para festividades. 

CAPITULO VII. 

PROVINCIA DA PARAHYBA. 

Art. 33. O Pr·c~idente da Província da Parahyba, em 
Conselho, é autorizado a despender no anno Hnanceíro 
do L o de Julho de i832 ao ultimo de Junho de 1833: 
~ l. o Com a Presidencia da Província, 

sua Secretaria, e Conselho do Governo. 
Seis contos centu c vinte e sete mil 
quatrocentose oitenta réis. . . • . • . . . 6: t27~ ~80 
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~ 2.° Comoexpediente do Conselho Ge
ral. Oitocentos mil réis •........•... 

~ 3. o Com a Instrucção Publica. Seis 
f';Oll tos de réis ..................... . 

~ &. • o Com o Cirurgião-mór da Provín
cia, Cirurgião do Partido, e Vaccina. 
~::ieiscentos mil réis .......•. • ....•.. 

~ • o Com as Obras Publicas, lllumina-
ç:lo da cidade, e ordinarias da Camara 
da cidade. Vinte contos de réis ...•.. 

~ o. o Com a obra da ponte no braço do 
Hio Parahyba denominado Sanhauá, na 
fúrma do plano approvado. Treze con-
f.r,g de réis •...............•........ 

~ Í. 0 Para o Hospital daMisericordia. 
Oitocentos mil réis ..............•.. 

~· 1'). o Com as Justiças territoriaes. Oito
c ntos e vinte mil réis ......•........ 

~ J" o Com as despezas ecclesiasticas. 
(ma tro contos trezentos e oitenta mil 
r~'· is ...•..............•..•......... 

§ 10. Para casa de prisão com trabalho. 
Seis contos de réis ................. . 

~ U.. Com reparos e construcção de ca
ii (\.as. Dous contos e setecentos mil 
r ':_:IS ••• ,. •••••••••••••••••••••••••• ~ 

~ 1'~. Com sustento de presos pobres. 
Um conto e oitocentos mil réis ..... . 

Somma •.• 

CAPITULO VIII .. 

8006000 

6:000~000 

600~000 

20:000~000 

!3:000~000 

8Ó0h000 

820Q000 

~:380SOOO 

6:000SOOO 

2:700#000 

1:800~000 

PROVINCIA DO RIO GRANDE DO NORTE. 

\rt. 3~. O Presidente da Província do Rio Grande 
do orte, em Conselho, é autorizado a despender no 
anLu financeiro do L e de Julho de 1.832 ao ultimo de 
Jun'w de 1833: 
§ j. o Com a Presidencia da Província,' 

sua Secretaria, e Conselho do Governo. 
Cinco contos e seiscentos mil réis.... 5:600~000 

:~ 2. o Com o expediente do Conselho Ge· 
rai. Quinhentos mil réis •.......• ~.. 500~000 
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2 3. {) Com a Instrucção Publica. Cinco 
contos quinhentos e cincoenta mil réis. o:550;)000 

§ 4. o 9.om as Obras Publicas. Oito contos 
de reis ....... ,.................... 8:000~000 

§ 5. o Com a propagação da vaccina. Du-
zentos mil réis..................... 200p000 

§ 6. o Com as Justiças tcrritoriacs. Qui-
nhentos c quarenta mil réis......... 5406000 

~ 7. o Com as tlespezas ecclesiasticas. 
Tres contos de réis . . . . . . . . . . . . . . • . 3:0006000 

§ 8. o Para casa de prisão com trabalho. 
Dous contos de réis................. 2:000:)000 

~ 9. o Com reparos, e construcção de ca-
dê as. N ovccen tos mi I réis. . . . . . . . . . . 900.~000 

~ 10. Com sustento de presos pobres. 
Seiscentos mil réis . . • • . . . • . . . . . . . . . GQO.:;:noo 

Somma. • . 2ü: 8BOE000 

CAPITULO IX. 

PROVINCIA DO CEAR.~. 

Art. 35. O Presidente da Província do Ceará, em Con
seUw ~ é autorizado a despender no anno financeiro 
do :1. o de Julho de 1832 ao ultimo de Junho de 1833: 
~ 1. o Com a Presidcncia da Província, 

ü:OOOpOOO 

800#000 

sua Secretaria, c Conselho do Governo. 
Seis contos de réis .........•........ 

§ 2. o Com o expedicnde do Conselho ge
ral. Oitocentos mil réis ........•..•. 

~ 3. o Com a Ins truccão Publica. Treze 
contos e oitocentos ·mit réis . . . . . . . . • 13:800t~OOO 

~ 4. o Com as Obras Publicas. Oito contos 
de réis .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . • . .. . . • 8:0006000 

§ 5. o Com a propagação da vaccina , c 
com o Cirurgião mó r. Um conto de réis * 6. o Com as Justiças territoriaes. Dous 
contos de réis ..................... . 

~ 7.° Com as despczas ecclcsiasticas. Qua
tro contos novecentos e cincoenta mil 
réis ..............................• 

§ 8. n Para casas de prisão com trabalho. 
Seis contos de réis .......•....••••.. 

t:oooaooo 
2:oooaooo 

4:95oaooo 
6:000~000 
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~ 9. o Com reparos c construcção de ca-
dêas. Dous contos e setecentos mil réis. 2:7006000 

§ 10. Com sustento de presos pobres. 
Um conto c oitocentos mil réis....... i :800,)000 

Som ma . . . 47: OiiO,)OOQ 

CAPITULO X. 

' PHOVINCIA DO PIAUHY. 

Art. 36. O Presidente da Província do Pi auhy ~ em 
Conselho, é autorizado a despender no anno financeiro 
do 1. o de Julho de 1.832 ao ultimo de Junlw de 1833: 
§ 1. o Com a Presidenciil da Província, 

sua Secretaria e Conselho do Governo. 
Cinco contos e seiscentos mil réis.... 5:600,)000 

~ 2. o Com o expediente do Conselho ge-
raL Quinhentos mil réis............. 5006000 

§ 3. o Com a Instruccão Publica. Quatro 
contos seiscentos e 'oitenta mil réis... 4:6801)000 

§ 4. o Com as Obras Publicas. Oito con-
tos de réis......................... 8:0007)000 

§ ü. o Com a catechese, e civilização dos 
indígenas~ medicamentos, e outros soe
corras aos pobres do Hospital Mil i ta r, 
e propagação da vaccina. Um conto de 
réis.................... . . . . . . . . . . 1:000#000 

§ 6. o Com as Justicas territoriaes. Um 
conto e setecentos' mil r<~is.......... 1:700~)000 

§ 7. o Com as despezas ecclesiasticas. 
Dous contos de réis................. 2:000EOOO 

~ 8. o Para casas de prisão com trabalho. 
Dous contos de réis . . . . . . . . . . . . . . . . • 2:000~000 

~ 9. o Com reparos e construcção de ca-
dêas. Novecentos mil réis... . . . . . . . . . 9006000 

~ 10. Com sustento de presos pobres. 
Seiscentos mil réis ...... ,........... 600p000 

Som ma •.• 
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CAPITULü XI. 

PROVINCIA DO MARANHÃO. 

Art. 37. O Presidente da Província do Maranhão, 
em Conselho, é autorizado a despender no anno finan
ceiro do Lo de Julho de 1832 ao ultimo de Junho 
de 1.833: 
~ i. o Com a presidencía da Província, sua 

Secretaria, e Conselho do Governo. Oito 
contos setecento~ e sessenta mil réis ... 

~ 2. o Com o expediente do Conselho gera I. 
Um conto e quinhentos mil réis ....•. 

~ 3. o Com a lnstrucção Publica; sendo 
um conto trezentos e cincoenta mil réis 
para a Bibliotheca. Treze contos tre-
zentos e noventa mil réis ........... . 

§ 4. o Com as Obras Publicas, e illumi
naçã? ela cidade. Vinte e quatro contos 
de rets .......................•..••. 

~ Õ.° Com o canal que fez objecto da Lei 
ele ~7 de Agosto de 1830. Vinte c quatro 
contos de réis .....•.............••.. 

§ 6.° Com as Justiças territoriaes. Um 
conto e duzentos mil réis ..•......... 

~ 7. o Com as Gua r elas poticiaes. V in te 
e oito contos de réis ....•............ 

~ 8.° Com as despezas ecclesiasticas. De
zasete contos de réis ..•....••.•..... 
Destinando-se um conto de réis para 

o subsidio ao Recolhimento de Nossa Se
nhora d' Annunciacão, e Remedios, da 
cidade. · 
~ 9. o Com o Jardim Botanico. Dous con-

tos de réis... . • . . . ..•..•.••......•• 
~ 10. Com a vaccina. Quatrocentos e no

venta c dous mil réis ..•....••....... 
§ H. Com casas de prisão com trabalho. 

Dezasr,is contos ele réis .•..••.•..•... 
~ 12. Com reparos, c construcção de ca

dêas. Sete contos e duzentos mil réis .. 
~ 13. Com sustento de presos pobres. 

Quatro contos e oitocen~os mil réis ..• 

Son1ma ... 

8:7606000 

1:500~000 

13:3906000 

24:0006000 

!:200~000 

28:0006000 

17:000~00() 

2:000~000 

492#000 

!6:0006000 

7~200#000 

-l:SOOBOOO 

i 4, '3: 3~2~000 
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~APlTULO XII. 

PROVINCIA DO PAR.\. 

Art. 38. O Presidente da Provincia do Pará, em 
Conselho_, é autorizado á despender no anno financeiro 
do 1.0 de Julho de 1832 ao ultimo de Junho de :1833. 
~ L o Com a Presidencia da Província, 

sua Secretaria_, e Conselho do Governo. 
Sete contos novecentos c sessenta mil 
réis •............•.......•......•... 

~ 2.° Com o expediente do Conselho 
geral. Oitocentos mil réis ........•... 

§ 3.° Com a Instrucção Publica. Seis 
contos e trezentos mil réis .....•..... 

§ lt:. o Com o Jardim Botanico, Horto de 
especiarias, fasseio Publico, civilização 
e catechese dos indígenas, c propJgação 
da vaccina. Quatro contos de réis .•.. 

~ õ. o ~~mas Obras Publicas. Oito contos 
de I'ClS ••••••••••••••••••••••.••••• s 6.° Com as Justiças territoriaes. Quatro 
contos e seiscentos mil réis ...•...... 

~ 7. o Com as Guardas policiaes. Dezaseis 
contos de réis ........•.............. 

~ 8. o Com as despezas ecclesiasticas. 
Trinta e dous contos de réis ........ . 
Supprímida a ordinaria aos religiosos 

de Santo Antonio, assim como a quantia 
de setecentos e oitenta mil réis de ajuda 
de custo, e mais despezas com a visita 
episcopal. 
~ 9. o Par a casas de prisão c um trabalho. 

Seis contos de réis ............•.... 
~ :lO. Com reparos c construcção de c::~

dêas. Dous contos c setecentos mil réis. 
~ H.. Com snsten to de presos pobres. 

Um conto e oitocentos mil réis .•..... 

Somma ..• 

CAPITULO XIII. 

PROVINCT' DL .. ;j GROSSO. 

7:960$000 

800~000 

6:3006000 

4:000~000 

8:001)0000 

4:6006000 

16:000~000 

32:000~000 

6:0006000 

2:700#000 

1:8006000 

90: 160~000 

l. ~-: :~u. 

~ .. ?h;,Jho~ '1 .. 

·· • ··ia de Ma to Grosso, 
r no anno 1inan-
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ceíro do 1./' de Julho Jc 1832 ao ultimo de Junho 
de 1833. 
~ L o Com a Presidencia da Província , 

sua Secretaria, e Conselho do Governo. 
Seis contos e novecentos mil réis..... 6:900~000 

~ 2.° Com o expediente do Conselho 
gera I. Quinhentos mil réis........ • tiOO~OOO 

§ 3.° Com a Iustrucção Publica. Quatro 
contos trezentos c sessenta mil réis... 4:360b000 

§ 4. 0 ~~m as Obras Publicas. Oi to contos 
de re1s............................ 8:00075000 

§ ti. o Com a ca tecbese, e c i vilisação dos 
indígenas. Dous contos e trezentos mil 
réis •.......•.. ·..................• 2:300p000 

~ 6.° Com as Justicas territoriaes. Dous 
contos e cem mú réis.............. 2:100$000 

~ 7.° Com os pedestres. Vinte contos de 
réis....... . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 20:000~000 

~ 8.° Com as despezas ccclesiasticas. Dous 
contos setecentos e noventa e dous 
mil réis........... . . . .. . . .. .. . . . .. 2:792aooo 

~ 9. o Para casas de prisão com trabalho. 
Dous contos de réis.... . . . . . . . . . . . . . 2:0006000 

~ 10. Com reparos c construcção de ca-
clêas. Novecentos mil réis........... 900c000 

~ H. Com sustento de pre:-;os pobres. 
Seiscentos mil réis.................. 600~000 

Som ma. . . ;_;t;: 4,;}~~000 

CAPITULO XIV. 

PROVINCIA DE GOYAZ. 

Art. 40. O Presidente da Província de Goyaz:, em 
Conselho, é autorizado á despender no anno financeiro 
do Lu de Julho de 1.H32 ao ultimo de Junho de 1833. 
~ 1.° Com a Presidencia da Província, 

sua Secretaria, e Conselho do Governo. 
Se te contos de réis ............•..... 

~ ~." Com o expediente do Conselho 
geral. Quinhentos mil réis ......... · .• 

~ 3.° Com a Instrucção Publica. Vinte 
e cinco contos duzentos e oitenta mil 
réis ••••.......••••.•..........•... 

7:000b000 

tiOO~OOO 

25:280~000 
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~ 4. o Com as Obras Publicas. Oito contos 
de· réis .... -.....................•.. 

§ 5. o Com a propagação da vaccina, ca
techese , e civilisação dos indígenas. 
Tres contos e duzentos mil réis .....• 

~ 6.° Com as Justiças territoriaes. Dous 
contos' cento e sessenta mil réis ..... . 

§ 7. o Com as despezas ecclesiasticas. 
Quatro contos e oitocentos mil réis ..• 

§ ~.o Para casas de pl'isão com trabalho. 
Dous contos de réis .•.............. 

§ 9. o Com reparos, e construcção de ca
clêas. Novecentos mil réis •.•.•...••. 

~ 10. Com sustento de presos pobres. 
Seiscentos mil réis ...•.•...••....... 

8:000~000 

3:200#000 

2:160#000 

4:800#000 

!:000#000 

900#000 

600~000 

Som ma. . . 54: 440~000 

CAPITULO X V. 

PROVINCL\. DE MlNAS GEl\AES, 

, Art. ~L O Presidente da Província de M'inas Geraes, 
em Conselho, é autorizado á despender no anno finan
eeiro do L o de Julho de !832 ao ultimo de Junho 
de i833. 
~ 1. o CCom a Presidencia da Província, 

sua Secretaria, e Conselho do Governo. 
Seis contos e seiscentos mil réis ..... 

â 2. o Com o expediente do Conselho 
geral. Um conto e quinhentos mil r·eis. 

~ 3.° Com a Instrucção Publica. Vinte 
e cinco contos 'duzentos · e oitenta 
1nil réis ...•......•. ·· ........•.... 

§ 4:.° Coni as Obras Publicas. Vinte e 
dous contos de réis ................. . 

~ 5. o Córn a catechese e civilização dos 
indi~erias. Tres contos de réis ....... . 

2 ti. o Com a propagação da vaccina, 
Jardim Buta nico-, c Guarda-mór geral \ 
tlàs minas. Um conto trezentos e ses
~enta mil réis ..•........•..•....... 

~ 7.° Com as Justiças territoríaes. Treze 
contos quatrocentos c noventa e seis 
:mil seiscentos e ses~enta c oito réis .. 

PAU'l'E I. 32. 

6:6008000 

I :r100#000 

2o:2so~ooo 

22:000SOOO 

3:000~000 

1:360h000 

13:498~668 
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§ 8. o Com as di visões do Rio Doce. 
Viu te contos de réis................. ~O:OOOnooo s 9. o Com as dcspezas ecclesiasticas. 
Vinte c oi to contos de réis......... . . 28: 000;5000 
Supprimida a ordinaria á congregação 

da Mãi dos Homens. 
§ 10. Para casas uc prisão com traball10. 

Dczascis contos de réis.............. 16 :000~$000 
~ H. Com reparo_;;, e construcção de ca-

uôas. Sete contos e duzentos mil réis.. 7: 200~000 
~ !~. Com sustento de presos pobre~. 

Quatro contos e oitocentos mil réis... 4:800~000 

Som ma.. llJ,9: 23ô~6ü8 

CAPITULO XVI: 

PROVINClA DE.S. PAULO. 

Ar·t. 42. O Presidente da Província de S. Paulo, em 
Conselho, é autorizado á despender no anno financAiro 
do L o de J alho de !832 ao ultimo de Junho de 1833. 
~ L o Com a' Presidencia da Província, 

sua Secretaria, e Conselho do Governo. 
Oito contos e quinhentos mil réis .•.. 

§ 2. o Com o expediente do Conselho 
geral. Um conto e quinhento8 mil réis. 

~ 3. o Com a Ins trucção Pub~ica, compre
hendendo os seminarios. Vinte contos 

8:õ00b000 

l:õOO#OOO 

duzentos e vinte mil réis............ 20:220~000 
§ 4. o Com as Obras Publicas. Vinte contos 

de réis.. . . .. .. . . . .. . .. . .. .. • . .. .. .. 20: 000~000 
~ õ. o Com a civilização, c a techese dos in

dígenas. Tres contos de réis .....•.... 
§ 6. o Com o Jardim Botan~C?o, vaccina, 

Professores de saude, e Director geral 
das minas. Dous contos e quatrocentos 
mil réis ......••..................• 

3:000~000 

2:4,00~000 

õ:380~000 
~ 7.° Com as Justiças ter ri toriaes. Cinco 

contos trezentos e oitenta mil :"éis .... 
~ 8. o Com as despezas ecclesiasticas. 

Vinte e nove conto3 de réis........ 29:0006000 
Suppdrnidas as ordinarias aos reli-

giosos da villa de Santos, e Santa Clara 
de Ta:ubaté. 
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~ 9. o Para casas de prisão com trabalha. 
Seis contos de réis ...•.••..........• 

~ 10. Com reparos e construcção de ca .. 
dêas. Dous contos e setecentos mil réis. 

~ H. Com sustento de presos pobres. 
Um conto e oitocentos mil réis ..•..•. 

6:000~000 

2:700~000 

1:8008000 
----·-

Somma .•. 100:500~000 
--·-·--

CAPITULO XVII. 

PROftNCU: &E S:NNTA CATI'I.ÚUNA. 

Art. ~3." O Presidente dá Província de Santà Catha
rina, em Conselho, é autorizado á desptmder no anno 
financeiro do i. o de Julho de 1832 ao ultimo de Junho 
de {833. 
§ 1. ()' Com a Presidência da Província, 

sua Secretaria, e Conselho do Governo. 
t~inco contos de réis .....•.•.•..•.•. ~ 

§ ~-~ Com o expediente do Conselho 
· geral.' Oitocentos tnH réis ••...•...• 
~ 3. o C'óm a Instrucção Publica. Dons 
· contos setecentos e noventa mil réis .. 
~ !f!. a. Com as Obras Publicas. Oito contos 

de réis~ •..••..••.•...•.•..•.•....•.• 
S 5:~t·com a vaccJn:a, Lente de élrurgia-~ 

Ho&pital, sendo quinhentos mil réis 
par:~ a eriação dos expostos, e com a 
catechese, e civilização dos indígenas. 
Um conto e tresentos mil réis ...•... 

~ 6. o Com as Justiças territoriaes. Um 
conto cento e quarenta mi I réis ...•. 

§ 7 •. ° Com as despezas ecclesiasticas. 
Dous contos duzentGs e· trinta e sete 
mil réis ...•......•......••..••...• 

~ 8. o Para casas de prisão com trabalho. 
Dons contos de réis .......•.......•. 

i 9. o Com reparos, e construcção de ca
dêas. Novecentos mil réis .........•. * 10;· Com sustento de presos pobres~ 
Seiscentos mil réis .•.••...•..•.•.... 

2:790~000 

8=000#0QO' 

!:300~000 

2:!37~000 

2:000~000 

900~600 

6008000 
-··--·---·--·-

i 
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CAPITULO XVIII. 

PROVINCIA DO RIO GRANDE DO SUL. 

Art. <ÍÍ. O Presidcn te da Província do Rio Grande 
do Sul_, em Conselho, é autorizado a despender no armo 
financeiro do L o de J alho de 1832 ao ultimo de Junho 
de 1833. 
§ 1. o Com a Presiclencia da Província, 

sua Secretaria, e Conselho do Governo. 
Sete contos de réis .......••......... 

~ 2. o Com o expediente do Conselho ge-
ral. Oitocentos mil réis ............ . 

§ 3. o Com a lnstrucção Publica. Doze 
contos de réis ..•................... 

§ <Í. o Com a~ Obras Publicas. Vinte con-
tos de réis ...............•........ 

§ 5. o Com a vaccina. Dous contos de 
réis .............................. . 

§ 6. o Com as Justiças tcrritoriaes. Dons 
contos e quatrocentos mil réis ..•.... 

§ 7. o Com as despezas ecclesiasticas. 
Quatro contos e seiscentos mil réis ..• 

§ 8. o Para casas de prisão com trabalho. 
Seis contos de réis ................. . 

§ 9. o Com reparos, e construr,ção de ca
dêas. Dous contos e setecentos mil réis. 

§ fO. Com sustento de presos pobres. 
Um conto e oitocentos mil réis .... , . 

Somma ... 

CAPITULO XIX. 

DISPOSIÇÕES COMMUNS. 

7:000$000 

800$000 

12:0006000 

20:000$000 

2:oooaooo 
2:~006000 

.\:6006000 

6:0006000 

2:7006000 

1:800$000 

õ9:300SOOO 

Art. M>. Fica autorizada a despeza necessaria á ma· 
nutenção das novas escolas, quando creadas~ e providas 
legalmente. 

Art. 46. Ficam elevadas á duzentos mil réis as con
gruas dos Parochos, cujos vencimentos até agora não 
chegavam à essa quantia. 



TITULO III. 

Dcl!!lpezas nacionaes., e provinciaes pelo 
.1\linil!lt:erio dos Negocios da Fazenda. 

CAPITULO UNICO. 

Ar L 47. O l\linistr.o e Secretario de Estado dos Ne
gücioc. da Fazenda é autorizado a despender no anno 
tinélncPiro do 1. o de Julho de 1832 ao ultimo de Junho 
de 18:13. 
~ i.~- Com a divida externa, libras 

este; iinas trezentas e noventa e 
oitt.• mil quatrocentos e vinte nove 
(comprehendidas quarenta mil li
bras consignadas á amortização dos 
emprestimos Brazileiros do anno 
de !830) orçado o eambio a trinta 
ü duus médio nas differentes The
sou rarias por onde Rã o feitas as 
remessas. Dous mil novecentos e 
oitenta e oito contos duzentos e 
de7.:1sete mil e quinhe-ntos réis.... 2.988:217~500 

§ 2. ,, Com a divida interna fundada . 
. Mi! c quarenta e seis contos e qui-
nhentos mil réis................ !.046:500~000 

~ 3. o :~om à compra do páo-brazil. 
Cincoenta contos de réis . . . . • . . . . 50:000~000 

§ 4." Com despezas eventuaes na Pro
víncia do Rio de Janeiro, compre
hendendo barcas de soccorro, e 
pharües, rebates de bilhetes, e le
tras. ~ento e cincoenta e quatro 
contos e oitocentos mil réis....... US~:800BOOO 

§ 5. o Com despezas eventuaes na Pro
víncia da Bahia, comprehendendo 
trinta e tres contos trezentos e 
vinte mil réis, ,para rebates de bi
lhetes e cedulas. Quarenta ·e oito 
c·ontos de réis................... ~8:000~000 

§ 6. o Com as outras despezas desig-
nadas no art. 20 da Lei de i5 de 

, Dezembro ,de !830, que fixou as 
despezas do anno de 1831 - !83!, 



;'t excepção dos~§ 1, 2, 3, l '7., ~1, ~8, 
3~ e ~7, que acima vão cuntempla
dog. Novecentos e trinta e seis con
tos cento e setenta c dons mil c 
setecentos réis ......•........•.• 

§ 7. o Com o accrescimo dos ordena
dos dos empregados tlo Thesouro 
Nacional, Thesourarias das Provín
cias, e Mesas das Diversas Rendas, 
e com as despezas da Junta do Com
mcrcio. Cento e cincoenta contos 
de réis ...................•.•... 

~ 8. o Com a indemnização dos Cofres 
dos Orphãos nas víllas da Granja, e 
Viçosa da Província do Ceará; ca
pital e juros de quantias delles· ex
trahidas no tempo ela Inclependencia 
(quando não estejam indernnizadas.) 
Tres contos e seiscentos mil réis ..• 

~ 9. o Com o pagamento dos juros da 
quantia de sessenta e tres contos de 
réis, que Manoel Fernandes Guima
rães legou á Casa da M1sericordia 
da Província de Ma to Grosso, e que 
foi despéndida pela Junta da Fa
zenda na mesma Província (quando 
seja isto verificado.) Tres contos 
cento e cincoenta mil réis ......• 

Somma ... 

936: i 72,)7(lU 

3·:!50~000 

õ.380:4í0~20U 

Art. 48. As remessas para pagamento da divida ex
terna serão feitas desde já em generos, ou letras conL' 
f~r mais proveitoso; publicando-se pela imprensa o 
preço dos generos, e o cambio das letras. 

Art. 49. O Governo é autorizado desde já a refor·· 
mar as AlfanJe~as em tudo que possa melhorar o snu 
expediente, e fiscalisação, com especialidade a do B 
de Janeiro, não excedendo de cem contos de réis a sua 
despeza, e nas demais, a que se acha actualmente orçada: 
dando conta á Assembléa Geral para a necessaria app·r;;· 
vação. · 

Art. õO. A despeza que antigamente se chamava dc• 
bolsinho, d'ora em diante se pagará debaixo do titulo de 
pensões. 
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TITULO IV. 

Dnrecelta. 

CAPITULO UNICO. 

A.l't. :.H. O Governo fica autorizado a arrecadar no 
:~nno Hnanceiro do 1.0 de Julho de 1832 ao ultimo de 
!unho de 1833, as- rendas, que foram decretadas para /) 
anno :le 1831-1832., com as seguintes ai terações: 

i. a Ficam abolidas todas as imposições de qualquer de .. 
nominação sobre a importação e exportação degenero,;. 
c mercador-ias transportadas de umas para outras Pro v in
d~ts uo lmperio, tanto nos poetos de mar, como nt·~ 
porto~ secros, e registros. 

2 .. a Fica abolido o sello de fazendas, e tnxa respec
tiva, assim como a de capas, guindaste, e capatazia~~~ 
que tudo ~erá substituído pela quantia de um por cen!;, 
sobre o valor das fazendas. 

3,a Ficam_abolidas todas as imposições sobre o pescadc 
os fóros de sesmarias, as pensões de engenhos de a.-.~ 
sucàr, e ;J.s da Imperial Capella: e o imposto denomin:j ~ 
do subsidio nacional nas Províncias do Maranhão e 
Piauhy. · 

4,." Fieam isentos de direitos de imporlação os livros~ 
c aqucllas machinas., que ainda não eslão em uso na Pro
dncia. 

5.a Ficam isentos da decima dos predios urbanos as 
vilJas e pov-oaçõe~ que não tiverem mais de cem c:isa.;; 
dentro do arruamento. 

6.a Os hospitaes de caridade ficam gozando do ~ndultr1 
-concedido ás casas de misericordia a respeito dos seus 
predio~ urbanos. 

7. fi Será cobrada uma imposição de ancoragem sobre 
todas a:s embarcações, que navegam para os portos fón 
do Irnperio, na razão de dez réis diarios po1~ tonelada, 
-contadosdentro de cincoenta dias depois de cada entrada 
nos portosdo'lmperto, BU até abandono legal antrs deste 
prazo: fica comprehendida ntlsta imposição qualquer 
Dutra~ que até agora se cobrava debaixo da mesma deno~ 
minacão. . ~ 

S. a ·Ficá extensiva ãs embarcaç~s estrangeiras a· con-
tribuição, que pagam as nacionaes em favor dos hospi · 
taes. 

~ 9.a Fica livre a importação da polvora estrang~ira, 
gua rdandu-se as leis policiars de vend a!l:em, e guarda 



ACTOS DO PODI.Cll 

nas povoações, e pagando os i mportatlore::; cincoen ta por 
cento. 

to. a As fazendas actualmentc existentes nas Alfande. 
gas, logo que fór completo o tempo ele demora, que a 
lei lhes pcrmitte, pagarão um oitavo por rento do seu 
valor pela armazenagent em cada mez, e as que d'ora crL 
diante entrarem, só poderão demorar-se po1· espaço d(• 
quarenta dias, fi11dos os quaes, pagarão a armazenagem 
acima estabelecida. 

H .. u Será cobt'ada uma imposição de quinze por ccn tn 
do valor sobre a Ycnda das embarcações estrangeiras. 
que passarem a ser brazileiras, não pagando outro algum 
imposto a titulo de Yeuda. 

12. 11 Será cobrada uma imposição de oitenta mil réü: 
annuaes sobre cada casa tle leilão. e sobre cada urna das 
CJ~;as de modas quarenta mi I réis' annnaes. · 

i3.a Todos os impostos sobre ;Js aguas-ardentes de pro
ducção brazileira, e sua fabricaç~o. quacsquer fJUe sejan, 
suas denominações, 1icam abolidos, e sulJstituidos pelo 
de dous por cento na exportação, e vinte por cento nu 
consumo. 

l4.a Serão postos á disposição das Camaras Municipa"es~ 
os terrenos de marinha, que estas reclamarem do Minis·· 
tro da Fazenda, ou dos Presidentes das Provineias, pal'l: 
logradouros publicas, e o mesmo Ministro na Córte, r na~ 
Províncias os Presidentes, em Conselho, pOllerão aforat 
a particulal'es aquelles de tacs tenenos, que julgarem 
conveniente, c segundo o maior interesse da Fnenda .. 
estipulando tambem, segundo fôr· justo~ o fúro daqucllc:.; 
dos mesmos terrenos, onde já se tl'nh:l edificado sem con
cessão, ou que, tendo já sido concedidos condicional
mente, são obrif!ados a elles desde :t énoca da concessão.: 
no que se procederá á arrecadaçclo. O Ministro da Fazen-
da no seu relator10 da sessão de 1.832, mencionará tudo 
o que occoi'rer sobre este objccto. 

H). a Os terrenos e proprios nacion:H'S, que não fol'C'lll 
necessarios ao serviço publico, serão ancndados em 
hasta publica a prazos não excedentes de tres annos, 
por lotes uunca maiores de quatrocentas uraç.as ~.m. qua ~ 
dro; este arrendamento será executado pelos Mtmstro:-; 
das respectivas Hepartiçõcs na Cór te, e pelos Prcsiden
tes, em Conselho, na.s rrovincías. 

i6.a Continuará o có,·te J.o páo-brazil, e SLla remess:1 
para o pagamento da divida externa ató vinte e quatro 
mil quin taes. 

Art. ~2. Ser·ão sómentc admillido:> assignados das A!·· 
fan(}e~ws nos desp~r,hos feitos arim:t de rem mil rt'~is. 
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TITULO V. 

CAPlTCLO UNICO. 

Art. tj3. FicGm em vigor as dispo~ü;.ões dos Arts. 32., 
':1~~. 3(), 37, 38, 39, 40, 41, l!2, c lt3 da Lei de H> de 
-Drzembro de 1830, que fixou as despezas do anno de 
iS:H-1832. 

Art. ;)ci. Todas as arrecadações de impostos, que até 
~~gora Wm estado a cargo dos Juizes Tcni toriacs, serão 
,:esde já feitas e fiscalisaclas pela Mesa de Diversas Hen
.l~IS, ou por Collectores Comrnissarios. A arrecadação po
rém, do imposto do ouro, continuará nos termos elas Leis 
dn vig·or. 

Art~ ;)iJ. O art. i09 da Lei da organização do The
. :Juro comprehende só os empregados, que forem pro
movidos a outros empregos depois da publicação da Lei. 

Art. 5G. Ficam derogadas as Leis, e disposições em 
cuntrario. 

1\bnda portanto ã todas as Autoridades á quem o co
llllccimento e execução da referida Lei pertencer, qne 
;t cumpram, e façarn cumprir e guardar tão inteira
mente como nclla se contém. O Secretario de Estacl·o 
(:us Ncgocios da Faze11da a faça impriluir, publicar c 
cone r. Dada no Palacio llO Hio de Janeiro aos quinw 
d0 Novembro do anno de mil oitocentos c trinta e um, 
·i.ccimo da Independencia c do Imperio. · 

FRANCisco DE L nu. E SrL VA. 

Jos1~ DA CosTA CAnVALHO. 

Jolo BnAULlO Mor·az. 

Bernardo Pet'cira de Yasconccllas. 
Carta de Lei, pela qual Yossa .Mage;;tade Imperial, li! anda 

1!:tecut.ar o Decreto da A_ssembléa 9eral, que houve por úem 
'\anccwnar, que orça e {1xa a recelta e despeza do Intperio 
:i tra o anno financei1'o do primeiro de Julho lle mil oitocento)) 
trinta e dous ao ultimo de Junho de mil oitocentos zrinta c 
Ires, e dli outras ]J1'ovirleucias sobre a adm:nistraçcio e arre
:~_,daçcio da Fazenda, tudo na fótnw acima declarada. 

Para Vossa I\Iagestadc Imperial, ver. 

José _varia da Fonseca Costa Júnior~ a fez. 

;• ~ l~TI: 
Diouo Antoniu F1'1jô. 
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Sellada na Secretaria de Estado dos Negocias da Jus
tiça em i'? de Novembro de 1831.·-João Carneiro de 
Campos. 

Foi publicada esta Carta de Lei no Thesouro Naciona I 
aos 20 de Novembro de 1.831.- Manoel Joaquim de Oli
veira Leão. 

Registrada na Secretaria ele Estado dos Negocias da 
Fazenda a fi. 76 do Livro 1. 0 de Cartas de tei. Rio de 
Janeiro 15 de Novembro de 1831. -Manoel Antonio 
Barbosa. 

DECRETO- DE 16 DE NOVEMBRO DE 1831. 

Declara da competencia do Supremo Tribunal da Justiça o jul
gamento da antiguidade dos Magistrados. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Tem Sanccionado, e Manda que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral : 

Artigo unico. O julgamento da an-tiguidade dos Ma
gistrados fica competindo ao Supremo Tribunal de Jus
tiça. . 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido, e faça 
executar. Palacio dp Rio de Janeiro em dezaseis de No
vembro de mil oitocentos e trinta e um, decimo da In
dependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILvA. 

JosÉ DA COSTA CARVALHO. 

JoA.o BRAULIO MoNIZ. 

Diogo Antonio Feijó. 
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DECRETO- DE i 7 DE NOVEMBRO DE !831. 

Autoriza o Governo para arbitrar uma gratificação mensal a 
cada um dos membros da Cornmissão de liquidação da Caixa 
de Londres. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Ha por bem 
S:mccionar, e ..l\hmdar que se execute a Resolução se

uinte da Assembléa Geral : 
Artigo unico. O Ministro da Fazenda poderá arbitrar 

;.1 cada um dos Membros da Commissão de liquidação de 
t!.•ntas da Caixa de Londres, uma gratificação mensal, 
que não exceda a duzentos mil réis, cujo vencimento se 
contará desde o dia , em que os Membros da Commissão 
entraram em exercício, tlcando esta despeza compre
iH:ndida nas even tuaes, que foram votadas para o 1\ii
nísterio da Fazenda. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, 1\Iinistro e Secre
t:trio de Eslallo dos Negocias da Fazenda, e Presidente 
üo Thesouro Nacional, o tenha entendido, e faça exe
C:J.tar com os despachos nec0ssarios. Palacw do Rio de 
Janeiro em dezasete de Novemtiro de. mil oitocentos c 
!.ríiíta e um, decüno ela lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LI;IA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BnAULIO MÜNiz. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO- DE 22 DE NOVEMBRO DE 1831. 

Dedara desde quando deve ser contado o meio soldo concedido 
ás viuvas dos Offi.ciaes Militares. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Sancciona, e :1\fanda que se execute a seguinte 
.Hesolução da Assembléa Gel'al Legislativa : 

Artigo unico. O vencimento concedido ás viuvas , 
ot J;llãos menores de dezoito annos, filhas solteiras, e mães 
de Officiaes fallecidos antes da Lei de seis ele Novembro 

, uil oitocentos vinte e sete, declarada pelo Decreto de 
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~eis de Jnnho do corrente anno, deve ser cont:rdo da 
data da dita Lei; e ás dos Of'fieiacs fallecidos posterior
mente a clla será contado desde o dia do obito. 

~fanoel da Fonseca Lima e Silva , do Conselho de Sua 
Magestade Imperial , Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Guerra, o tenha assim entendido~ e 
faça executar com os despachos necessarios. Palacio do 
Rro de Janeiro em vinte dous de Novembro de mil oito
centos trinta e um, decimo da Independencia e· do Im
pf'rio 

FRANCISCO DE LIJUA E SILVA. 

JosE DA CoSTA CARVALHO. 

JoÃo BnAULIO 1\loNIZ • 

.Jfanoel da Fonseca Linw e Silva •. 

DECH.ETO- DE 20 DE NOYEIIlBRO DE 1831. 

Autoriza QS despezas com a olJra da sala da Relação da Côrtco· 

A Hcgencia, em Nome do Imperador o SPn1JOr D. 
Pedro H, Tem Sanceionado, c Manda que se execute a 
Hesolução seguinte da Assembléa Geral : 

O Governo fica autorizado a despender com a obn da 
f:ala da Relação desta Cidade, para fazer eiiectiva a c1is
posição do art. um da Constituição, até a SOll1ffi3 de um 
conto de réis. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado 
tlos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido, c faça 
executar. Palacío do Rio de Janeiro em v in te c cineo 
de Novembro de mil oitocentos trinta e um, decimo. 
tla ~nclcpcndencin e do Imperio. 

FAHNClSCO DE: Lnu E SILYA • 

.Jc~;É IH CosTA CARYALHO. 

Jo},o BnAULIO MOi\IZ-

IJingo Antonio Fei;jé, 
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DECRETO- DE 28 DE NOVEMBRO DE i83i. 

Approva a pensão concedida a D. Escola~tica Angelica Vareiro. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador, Sancciona, e 
:Manda executar a H.csolução seguinte da Assembléa 
Geral: 

Artigo unico. Fi~a approvada a penRão concedida pelo 
Governo a D. Escolastica Angelica Yareiro, vinva do 
Conselheiro João .José Rodrigues Vareiro, da quantia dn 
quatrocentos mil réis? por Decreto àe cinco do Agosto 
do eorren te anno. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secre
tario de Estado dos Neg-ocios da Fazenda, e Presidente 
(]O Tllesouro Nacional, o tenha assim cn tendido, e f1ça 
executar com os despachos nec:e;;sarios. Palacio do lHo 
rle Janeiro em vinte oito de Novembro de mil oitocen
tos trinta e um, dccimo da Indcpendencia e do lm
p~~rio. 

FRA:\'Cl"CO DE Lil\!A E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

Jo:\o Bn.AL'LIO l\'Io;-.;Iz. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

if-\:A:A/'c~ 

DECRETO- DE :s DE l'OVE}IHUO DE iS:H. 

Appron a aposentadoria concedida a Joaquim Rodrigues dos 
Santos. 

A Regencia, em Nome do Imper:-~clor, Sancciona, e 
1\lancla executar a H.esolução seguinte da Assernbléa 
Geral: -

Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria conce
dida a Joaquim Rodrigues eles Santos. Ajudante da fun
dição, com exercício de cnnhador ela Casa da .Moeda, por 
Decretos ele seis de Fevereiro, c vinte de Dezembro de 
:mi I oitocentos e v in te oi to, com o ordenado de trezen
tos c sessenta mil réis. 

Bernardo Pereira de Yascmll·ollos'~ Mini::;tro e Secrc~ 
ta1·iu de E~tadu c!u~; Nr~:·,Jríu:~ th Fazenda, c Pre:,idt~Htc 
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do Thesouro Nacional, o tenha Jssim cntendiuo, c faça 
executar co:n os despachos neccssarios. Palacio do Rio 
de Janeiro, em vinte e oito de Novembro elo mil oito
centos trinta o urr.:, decimo da Indcpendencia e do 
lmpcrio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILvA. 
Jos~ DA CosrA CARVALHO. 
Jo1o BRAULIO MoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO- DE 28 DE NOYEliiBRO DE 1831. 

Approva a aposentadoria conccuiaa a João Candido Fragozo. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Sanccion::~, e 
I\landa executar a Resolução seguinte da Assembléa 
Geral: 

Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria con· 
cedida a João Canclido Fragozo, segundo escripturario 
do Thcsouro Nacional, por Decreto de clezanove ele De
zembro de mil oitocentos e vinte oito, com o ordenado 
cl e quatrocentos mil réis. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Fazenda, e Presidente 
do Thesouro Nacional,-o tenha assim entendido, e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte oito de Novembro de mil oito
centos trinta e um, decimo da Independencia e do Im
perio. 

FRAlXClSCO DE LIMA E SILVA. 
Jos~ DA CosTA CARVALHO. 

Jolo Br.AULIO MoNIZ. 

Bernardo Pereira ele Vasconcellos. 
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DECRETO- DE 28 DE NOVEMBRO DE 1831. 

Approya 3 aposentadoria concedida a Elias Aniceto MartiiJs 
Vidigal. 

A Regencia, em Nome do Imperador~ Sanccion:-~~ c 
Manda executar a seguinte llesoln<:ão da Asscmblé3 
Geral : 

Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria con· 
cedida a Elias Aniceto Martins Vidigal~ por Decreto de 
vinte seis de Junho de mil oitocentos vinte seis, com 
o ordenado de um conto e duzentos mil réis elo lugar, 
que servia de Conta dor Geral do Thesouro Publico. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, :Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Fazenda, e Presiuente 
do Tbesouro Nacional, o tenha assim entendido, e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte oito de Novembro de mil oito
centos trinta c um, decimo ela Independencia e do Im
perio. 

FRANCisco DE LniA E SILVA. 

Jost DA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BRAULIO 1\ioNiz. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO- DE 28 DE NOVEMBRO DE !831. 

l\Ianda pagar o dividendo de !829 aos accionistas que o deixaram 
de receber. 

A Regenda, em Nome do Imperador, Sancciona, e 
Manda executar a Resolução seguinte da Assembléa 
Geral: 

Artigo unico. O Governo fica autorizado a mandar 
pagar pela Junta Administrativa do Banco, o dividendo 
de mil oitocentos e vinte e nove aos accionistas, que 
deixaram de o receber na occasião, em que a mesma 
Junta fez Q pagamento do referido dividendo. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secre
tario de Estado dos Nego~.ios da Fazenda., e Presidente 
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do Ttw~ouro NJcional, o tenha assim en terHHdo, e fara 
executar com os despachos necessarios. Palacio do n!o 
de Janeiro em vinte oito de Novembro de mil oito
centos trinta e um, decimo da Independencia e do lm
perio. 

FRANCISCO DE LHJA E SH.VA. 
Josrt DA CosTA CARVALHO. 

Jolo BnAULIO MoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconc"ellos. 

DECHETO- DE 20 DE NOYE;unno DE !831. 

l\landa correr livremente como mercadoria o ouro em pó. 

A Regcncia, em Nome do Imperador, Sancciona, e 
Manda executar a seguinte Resolução da Assembléa 
~eral: 

Art. I. o O ouro em pó em qualquer quantidade, que 
seja, depois de pagos os direitos devidos, correrá livre
mente como mercadoria em todas as Províncias, onde 
houver mineracão. 

Art. 2. 0 O o"ur·o em pó, pagos os direitos devidos, 
será acompanhado de uma cedula, ou guia a qual con
terá as cautellas necessarias para não servir para mais 
de uma parcella. 

Art. 3. o As In tendcncias, e casas de fundições, serão 
as repartições competentes para o recebimcntogeral llo 
imposto marcado no art. i. u Além destas casas haverá 
em cada uma parochia um Thesourciro, e um Escrivão 
da escolha ela Cama r a Municipal respeeti v a, os quacs 
serão os recebedores, c Hscaes do referido imposto, nas 
Parochias aonde não houve1·em In tondencias. 

Art. ~-o Os 01liciacs das lntendeneias, os Thcsoureiros, 
e Escrivães parochiaes, se regularão por instrucções do 
Governo, as quaes devem acompanhar a presente Lei. 
Os Thesoureiros, c Escrivães parochiaes vencerão um 
por cento elo imposto do ouro, que receberem. 

Art. 5. o As companhias de miner·arão, ou outros quaes
qner mineiros, e nrgociantfls_, llUL' aprc~ent:Jrem out·o 



em pô, nas Intendencias, não serão obrigado~ :l t'Ull
dil-o, ~alvo querendo, comtanto que satisfaçam o im
posto, que por lei estiver marcado. 

Art. (i. o Ficam sujei tos ús penas impostas aos con
trabandistas, e extraviadores de direitos_, os que passa
rem de umas Províncias para outras ouro em pó, não 
sendo acompanhado da competente guia, na í[ual mostre 
haver pago o imposto respec.tivo. 

Ficam revogadas as Leis em eontrario. 
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e: Secre

tario de Estado dos Negocias tla Fazenda, e Presidentf' 
do Thesouro Naeional, o tenha assim entendido, e faça 
executar, com os despachos necessarios. Palaeio do Rio 
tle .Janeiro em vinte oito de Novembro de mil oito
centos trinta e nm, decimo da Indeprndenria e do lm-
perio. · 

PARTE I, 34 

f·,J l 

FRANcisco DE LntA E 81LVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
llÜO BRAULlO MONIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
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