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ACTOS DO PODER EXECUTIVO. 
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~~ 

1832. 

DECHETO-DE 21 DEJA:'iEIIIO DE 1832. 

Extingue a Intendencia de 1\larinha de Sauta Catharina e deter
mina o modo do fornecimento aos na1·ios !la Armada que 
atJorlarem á mesma l'rovincia. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, em conformidade llo artigo oitavo, do C:t
pitulo quarto, llo Titulo primeiro da C:n·ta de Lei llc 
tJUinze de Novembro llo anno passado, Decreta: 

Art. L• Fica abolida desde j:í, a Intendencia da 1\la
rinha da Província de Santa Catharina. 

Art. 2. o Os empregados da mesma Intendencia. 
cujo> empr·egos houverem sido creallos por Lei, con
servarão os respectivos ordenallos. 

Art. 3.• O Presidente manllará inventariar os obje
ctos, pertencentes á Repartição de l\lal'inha, que se acha
rem a cargo do Almoxarife llaquclla Intendencia, e 
arrecadai-os do modo, que mais conveniente fôr. 

Art. ~.o O expediente para o fornecimento dos na
vios, que apm·tarem á mesma Província, serã feito pelo 
Escrivão da Junta da Fazenda, do modo que se pratica 
rnquellas Províncias, onde não existem Intendentes de 
!llarinha, em quanto a scmclltantP rPspf•ito sp não 

() I ~ J 



Ar.TOS DO I'OOF.R 

tomar ulterior deliberação; podendo set· encarregados 
da respectiva esc ri pturação, m: em pregados de lJ ue lra la 
o artigo segundo. 

Joaquim José Hodrlgucs Torre~, tlo Const'lho ile Sn:t 
l\Iagestade lmprrial, l\Iinistro c St'Cl't:lr~rio de Estado 
dos Negocias tia 1\Ltriul:a, o tenha assim entl'nditlo, o 
faça executai' com os drspachos rJCcess:trios. Palaeio do 
lHo do Janeiro em vinte c um de J;~aeiro de mil oito
cento,; trinta c dons, nntlecimo da lPut'penLII•nci:J, c do 
ltn]li'I'ÍO. 

f'n \:'if!Sco n" LIMA E Str.YA. 

JosE' DA CosTA C.\1\YAI.llO. 

J11ÃO IlR.\ULll) l\Jo;qz, 

Jor1qnim José Rotlrig11c.~ Torres. 

DECRETO- DF. 23 DE J.\NEI!IO HE 1R3'Z. 

Extingue os officios de Administrador ria AlfandPga tio Rio de 
Janeiro, e o de EscriYãO de bilhetes da mesma Alfandcga. 

A Rcgcncia, em Nome do Imperador, Ha por bem abo
lir ooiTiciode Administrador da Alfandega desta cidade, 
c o de Escrivão dos bilhetes da mesma Alfandega, con
tiauando os actnaes servcntuarios a veneer os seus res
pccti vos ordenados a tó ulterior deliberação. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de 
.Sua l\lagesLade o Imperador, 1\linistro c Scrretario do 
Estado dos Negocias da Fazenda, Pre~idente do The
souro Nacional~ assim o tenha entendido c o faça exe
cutar com os despachos nccessarios. Palacio do lHo de 
Janeiro em vinte c tres de Janeiro de mil oitocentos 
.trinta c dous, undccimo da lntlqwndcnr.ia e do lm
perio. 

FR.\:NClSCO DE LDIA E SILVA. 

JosE' Dl CosTA CARVALHO. 

JoÃo llnAr.;uo MoNiz. 

Btwnardo Pereira dl' v~w·onrrllo.ç. 



EXECUTiVO 3 

DECRETO-DE 26 DE JÃllíEIRO DE 1832. 

lllantla proceder á lota~ão dos officios ,{e .Justi~a c Fazc!llla. 

A Rcgrncia, em Nome do Imperador, p:-~ra a rxacla 
anecadação dos novos, e velhos direitos, llt'crcta: 

o~ J uize~ Ter ri turiacs procederão i lllllli'IJia mcn te á 
a,·aliação dn todos os oflicios, e empregos dn Jastiça, ~~ 
Fazenua, que houvt>rem no districto da jurisdicçãu d•) 
cada um Jdles; formando tantos proccssos,qu:m tos forem 
o~ Jili!.O~, ~~ Ht•parliç:'it'S dislindas, qrw existirem. 

A avaliar;ão rlr>i.c~llal':'t o rendimculu, 1(11' provavrl
meulc pudt·d produzir !'lll um annn t·arla tJ!ll do;; olli
eio~, ou t•mprt•.!fu'i; tomallllo-st\ !'lll eon~itkraç:i'' tJ'i 
orLII'n.itltl.;; que tiverem, t:tllll torlus o!'. prúr~~. e j'l't'c,tl:;os, 
tJIIC direclauwnte ltl:;;; compelirem. 

E~ta av:diação snú feita por duu.; arbitro~ llO!lle:lllO~ 
pelo Juiz soh:e prop~,,ta do Pnll'nr:tdor da F.tz,·Hda l'ia
cional, ontk o hotner, ou, ú falt:t tldlt~. tltJ Collt:ctor 
enr-arregndo t.la rer.t~ita dos no\·os, e velho~ dirPilo . .;. 
Qrtamlo os tlous não concordarGm, nomear-se-Ita o ter
eeiro d:t mesma maneira. 

Servirão de b:~su para o ju.;lo arhitramt!nlo, alt1m da 
intelligcnda, e conhecimentos praticos, que deverão 
ter os ariJilros (podendo ser), as scgnintrs illustrat;ões: 

t.• A inforlllação por csc.riplo do Distrilluitlor, P. 

Cmtatlot· re.;pcetivo, a re.>pcito dos olli:ios tl·! Justiça; 
e 110 Chefe d:t Hepartiç:1o a respeito dos ollicio:; e em
pregos de Fazenda. 

2.' O depoimento de tl~tas 1wssoas pelo menos, qne 
razão lt>Hilam de sabet· dos rcllditllt'lltos provcuiPAle.-; 
dos sala rios, vrucs, c pret:alços dos o!Ht..:ios, c cmpn•gos, 
de que se tratar. 

~l." A in~pecç1o dos livros de tlistribuição da rcgcneia 
dos C:ll'lorio:', das Notas, e de quaesquer outros, tj!le 
pos~a m conduzir ao conhecimento da renda dos ollicio';, 

4,.a QualtJUer outra diligcncia, ou averiguar;ão, que se 
julg1r conveniente a requerimento do Procurador da 
.Fazenda, ou do Collcctor. 

Proferido o arbitramento concorde, o Juiz o julgará 
por sentença, e fará remessa do processo orig-inal á 
Junta, ou Adminbtração de Fazenda da PriJYinda a 
qne rJertencer. 

B.Jrnar.lo Pereira de Vasconc , 
t:Jrio Je Lla:lu ·Jc.,; N!::C( d~h ~~ 

(i f f.>,Ã_ 



:~~. ACTOS DO I'ODER 

, ~~ Thesouro Pul~Jico Nacional, o lenha assim entendido, 
e fa(a executar com os despachos necessarios. Palacio 
rlo Rio de Janeiro em vinte c seis de Janeiro de mil oi
tocentos trinta c dons, undecimo da lndependencia e 
do lmperio. 

FHANnsc.o nE LutA E SILYA • 

.llif'E' J)A CIISTA CAIIYAI.IIO • 

.Jo.4.u fiHAl'LIO "ili'iiZ. 

Jlf'/'IUII'IIo /'ercinr ri!' l"n~roncdlo.~. 

IJECHETO- DE 3lllE JANEll\•) D:é 18:..12. 

Divide eu1 classes os O!liciacs avul-;os do Ex,.reito, e marca os 
rc:;pcd i \OS UllifOrtllCS. 

Não s.~ndo compatível com a boa ordem do serviço 
militar, nem com a tli~ciplina do Exercito, o e~tatlo de 
isolação, c dcsligação t•m que se acham os Olliciaes, que 
pertenceram a difl"el'entes corpos, que foram dissolvidos, 
os quaes aliás muito interessa estarem reunhlos, e 
commandatlos tle maneira que com mais facilidade 
}IOSsam ser empregados no serviço para que forem 
nomeados, e para que mais prompta e commodamcnte 
possam dirigir quaesrJUCt' requerimentos, e reclamações 
a bem de sua justiça; e convintlo outrosim attcnder 
a que muitos dos mesmos Olliciaes ainda usam de 
uniformes, que lhes são oneroso~, ou por dispendiosos, 
ou porque foram de corpos, que se têm tornado odiosos 
à Nação: H a portanto :1 Hegencia, em Nome do Imperador 
o Senhor D. l'edro 11 por bem, que os Officiaes avulos 
usem de um mesmo unifor·me, c idenLico para todos, 
1\landando, que se observem as instrucçõcs, que com 
este baixam, assignad:~s por Illanoel da Fonseca Lima o 
Silva, do Conselho de Sua l\lagestade Imperial, Ministro 



• 

Eu;cunrn 

p, Secretario de Estado dos Negocios da Gurrra. O mesmo 
Ministro e Seci·etario de Estado o tenha assim entendido, 
e faça executar com os despachos nccessarios. 

Paço em trinta e nm de J meir·o tlc mil oitocentos 
trinta c dous, unueeimo Lia Inuepcndencia e do lmperio . 

FH.\:\CISCO DE LDIA E SILVA. 

Jo~É DA COSTA C Ali VALHO. 

JuAo UH.\ULW 1\lol\tz. 

JJ,uwel da Fons1'Ctl Linw e Silm. 

lnstruc-c;ih•s a que se a•t•fca·e n llt•t·a·elo adaua. 

Art. t.• Os Ollil'iaes tio E~tatlo Maior lienr.ral, os do 
E.;tado .Múor do Exercito, e os não iucluidos no estado 
ell'ecti v o dos corpos do Ex:erc i to se riTo dis tribuit.los em 
sete cla~se,;. 

Art. 2.• A primeira classe será rormatla pelos OITiciaes 
do Estado lllaior GcJwral residentes t'lll cada Provincia 
do lmperio. Cuia uma das outras classes será org-a
nizada com todos os Ofiiciaes tle uma mesma palenlt•, 
sem attcnção ás Annas a que perloucerem. 

O,; O:Iidaes gratluados emtJUalquer posto entrarão na 
classe da sua graduação. 

Art. 3." NasPt·ovincias, ontlc houver Commantlantc 
1lc Armas, serão estes os Chel'es da primeira classe; na~ 
outras porém licarào debaixo da llirécção immcdiata 
tios P1·esitlen tes. 

Ar L. 4." Cad:1 uma das ctas~ns de Coroncis, Tenentes 
Coroneis, 1\ldjores, Capitães, Tenentes, e Alferes, tc1·á 
}JOr Commautlante um Oflicial superior, nomeatlo pelos 
Commandantes das Anuas, que po lerão ser remo v i tios, 
quando julgarem r:onveniente ao serviço. 

Art. 5." Quando aconteça haver em qualquer Pro
víncia uma ou mais classes com tão diminuto numero 
de Officiacs, que seja desneccssario ter um Com ma n
t.lantc especial cada uma dellas, todas serão reunidas 
á classe immcdiatamcntc superior, ficando sob a di
recção do CJmmamlanle licsl:t. 
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llunçõrs inferiorrs, receberú os livros nert>ssarios a 
raLia uma dellas, para nelles fazer n cscripturação par
ticular, que lhe fór relativa, nl1m de quando qualquer 
dcstns cla~ses augmcntc, e dPYa licar separ:nl:1, se passe 
logo ao seu Commantlantc lotlo o Archivo, que lhe 
perlrncrt·. 

Art. 8. o Os Chefes das cl:~sses nJo lerão outr·o \'Cll
eimcuto, alt'm do seu soldo, pPio scni1:o que eomo taes 
prcs ta m. 

A cada um !lelles se dará umn or·tlrnnnçn para o expe
tliPnte do srrviço, commmlicaçõcs, c cscript.ur:l\:<io. 

Art. 9. o Os Omcines organizado,, em classes, c que 
não forem do EslnLio 1\laior Gennr:d, ott do Estado 
l\faior do Exr·rcito, usarãrt das mrsmas jaquetas, que 
pertencem aos Olliciars do referido Estado 1\laior ; 
podendo usar de barreLina, mas sempre esta será do 
uniforme correspondente á arma :1 'lllC catl:1 um per
tencer. Não lhe será prohibido o uso Lia fanla comprida, 
nem llos bonets. O pennacho tlevcrá ser da côr, que 
rorresvonder á arma de cada um. Não tr:não bordados 
sobre a golla c canll<io, nem lavor nos l.Jotões. 

P:1ço, em 31 de Janeiro de 1832.-.Umwel da Fonseca 
!.i ma e Siln1. 

DECRETO-DE 3 DE FEYEtn:mo nr. 1832. 

Determina que o Conselheiro de Estado mais moderno seja o que 
redija as actas, c tenha o livro dcllas sob sua guarda. 

A l\egencia, em Nome do Imperador, Ha por bem quo 
d'ora em diante nas sessões do Conselho de Estado sirva 
de rcdactor das aclas o Conselheiro de Estado de no
meação mais moderna, e que este scjn igualmente o 
gunrda do respectivo livro, pelo qual será sempre res
ponsavel. 

José Lino Coutinho, do Conselho tle Sua 1\lag-cstadc o 
Imperador, Ministro c Secretario de Estado dos Neg-o
do.; rlo Impt"tio. o tenlta ~ssim ~"lllrntlitlo, "f:tç~ ~s p:1r-



1 ici p:-~çõcR nrrns~aria~. Pa Jari o do Rio de Janeiro em trrs 
de Fevereiro de mil oitocentos trinta e dous, untlecimo 
<la Indcpcnuencia c do lmperio. 

FnANCJsGo DE LntA E Str.VA. 

JosE' D.\ CosTA CAn 'TA r. no . 

.1 OÃO BIUUI.IO .Mo~IZ. 

Jo~i tino Coutinho. 

~f:\:P.j~"'-.P . 
CAHTA lMPEHIAL-nE 10 DE FEYEREmo nE ts;n. 

Concede ao nacharel João l~ereira Baptista ViPira Soares, a pro~ 
pricdade e o uso exclusivo do Cat!Jecismo Político dos Jurados, 
que pretende publicar. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, F'al saber aos que esta Carta virem, quo 
a L tendendo ao que representou o Bacharel João Pereira 
B:1ptista Vieira Soare~. depois de ter satisfeito ao que 
determina a Carta de Lei de 28 de Agosto (le 1830: Ha 

·por bem. Tendo ouvido o Procurador da Corôa, Sobe
J:ania c Fazenda Nacional, concedee ao dito Bacharel 
João Pereira Baptista Vieira Soar€s, por tempo de 10 
annos, a .pt·opriedadc e o uso exclusivo do Cathecismo 
Politico dos Jura1os, que pretende publicar; ficando nCJ 
gozo das garantias~ e sujeito ás clausulas e condições 
expressadas na mesma Lei. E por firmeza de tudo que 
fJito é lhe mandou passar esta Carta, assignada pela 
mesma Regencia, c sellada com o sello das Armas do 
Impcrio. 

Dada no Palacio do Rio de .Janeiro aos dez de Feve· 
reiro de mil oitocentos trinta e dous, undccimo da 
lndepcndencia c do Imperio. 

FR~NClSCO DE LDIA E StL v A. 

JosE' DACOSTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MONIZ. 

Jo.e.é Lfno Coutinho. 
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Carta pela qu11l Yos~a JJfagestade Imperial l/a pnr bem 
Conceder ao Bflcharel Jollo Pereira Baptista Vieira Soarrs, 
pelo tempo de tO annos, a propriedade e o uso e:cclttsivo do 
CtJthecismo Politico dos Jurados, que pretende publicar, como 
nella se declara. 

Para Vossa ~bgcstadc Imperial vê r. 

Joaquim, .José l~'J)Jt'.'i, a ft'Z. 

tA:Afo\:1\:f\:f~ 

f.All.TA IMPERIAL-DE 10 DE FEnmEmo DF. 1832. 

Conf'ede no Bacharel João Pereira Baptista Vieira S )ares a 
propriedade e o uso exc!usivo do Hcpertorio do Cod.i~o Crimi· 
nal do Impcrio, que pretende publicar. 

A llegcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro H, Faz s:.~ber aos que esta Carta virem, que 
Attcndcnuo ao que lhe representou o Bacharel João 
Pereira R1ptista Vieit·a Soares, depois de ter satisfeito 
ao que determina a C'll'ta de Lei de 28 de Agosto de 
1830; Ha por bem~ Tendo ouvido o Procurador da CorôJ, 
Soberania, e Fazenda Nacional, Conccdct· ao dito B.lcba
rel João Pereira Baptista Vieira Soares, por tempo de 
10 annos, a propriedade e o uso exclusivo do Repcr
torio do Codig-o CI'iminal do lmperio do B1·azil, que 
pretende publicar, ficando no gozo das garantia~, c 
sujeito ás clausula~ e condições expressadas na mesma 
Lei. E por fir·meza de tudo que dito (~lhe mandou dar 
esta Carta, assignada pela mesma Regencia, c sellada 
com o sello das Armas do lmperio. 

D:1da no Palacio do Rio de Janeiro aos dez de Fevcrei ro 
(le mil oitocentos trinta c dous, undecimo da lndcprn
dencia c do Imperio. 

PATITJI! Ir. 2 
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Carta pela qual Vossa Maqrstade lrnperinl Ilfl por bem 
·Conceder ao Bacharel João Pereira Baptista Vieira Soares, 
[Jelo tempo de 10 annos, a proJwie1ade e o uso exc!usivo 
do Repertorio do Codigo Criminal do lmperio do Bra:il, 
que pretende publicar, como nelle se declara. 

Para Vossa Magcstaue Imperial vêr. 

Joaquim José Lopes, a frz. 

DECRETO-DE 17 DE FEVEREIRO DE 1832. 

Extingue os llospitaes Militares, erra os Rcg,imenta~s e da-lhrs 
regulamento. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, em observancia do Paragrapho Sctimo, 
Artigo Quinze, Capitulo Quinto, da Lei de quinze do No
vembro de mil oitocentos trinta e um, quo autorizou 
o Governo a re-formar os Hospitaes Militares existentes, 
ou substituil-os por Hospita-es Regimentaes: Tendo em 
consideração os bons resultados que <lestes Hospitacs se 
tem tirado em algumas Províncias do Imperio, onde 
já foram estabelecidos, posto que com diversos Rcgu .. 
lamentos: c Attendendo com especialidade á gr~\!1Llc 
economia da Fazenda Publica, e ao muito que melhoram 
em tratamento os enfermos alli curados; vantagens 
estas que sã'O reconhecidas narruellas Províncias pelos 
seus Presidentes em Conselho: Ha por hem Determinar, 
que sejam abolidos os Hospilaes Militares exislcn Les, 
l\landando estabelecer Hospitaes Regimentaes, que l'e 
regerão pelo Regulamento que com este baixa, assignado 
por Manoel da Fonseca Lima e Silva, do Conselho de Sua 
1\lagcstaclc Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocias da Guerra, que assim o tenha entendido, e faça 
executar, expedindo as ordens~ e despachos necessarios. 
Paço em dezasete de Fevereiro de mil oitocentos trinta 
e dons, undecimo da Indepcndencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 

JosE' DA COSTA CARVALHO. 

JoÃo llnAuuo Mo~Iz. 

ManodrJa Fon.r.;er.a T.'ima e Süvd, 



EX8CUTlVO ll 

Uegulameuto para os Hospitaes Regimentacs. 

SECÇ10 I. 

TiTULO I. 

DO ~STADELECUIE:'iTO, ESCOLHA DO LOSAL, E DIVI~ÃO INTE• 

IUOR DOS IIOSPIT.\ES. 

Art.. t. o Est1helecer-se-hão Hospitaes Regimcntaes 
em local apropriado, o mais proximo que fôr possivel 
elo qu3rtcl, quando absolutamente não possa ser dentro 
dellc. 

Art. 2. 0 E·n cada Hospital Regimental haverá pelo 
menos du:1s enfer;narias, onde os soldados enfermos 
scrJo aloja:Jos 1 c classificatlos, como fôr mais conve
niente. 

Art. 3. o Cada um1. elas enfermarias não deve aceom
modar mais de 2:5 a 30 doentes. 

Art. 4. 0 Havcrfl em um dos Hospitacs Regimentacs 
um deposito tle app1relhos, e instrumentos para ai gran
des operações a cal'l.!0 do rt~spcctivo Cirurgião-mór, de
lnixo das vistas do Dir~ctor dos Hospitaes. 

Art. õ. o O Cirurgião-mó:· rrspectiv9 poderá, além 
do que pr0scrcvc este Regulamento, e conformando-se 
com o espírito do mesmo, reclamar as regulações, e me
llloramentos, que a cxperiencia, c circumstancias mos
trarem neccssarias, que tendo a approvação do Com
mandante do Corpo (a quem serão apr(·sentaclas por cs
cripto), c a do Dircclor, por este serJo remetlidas ao 
Cornmamlante das Armas, que solicitará do Governo de 
Sua l\Iagestade Imperial a sancção dellnitiva para ser 
lloslo em execução. 

TITULO 11. 

DA FlSCALl'\_A.ÇÃO, CONTABILIDADE, E ESCRlPTUR.\ÇÃO. 

Art. 6. o Para se occorrcr ús dcspczag dos doentes nos 
thspi taes Regi mcn taes, serão recebidos no cofre do Con
::-.. ~Jito cb A~Jministra('io de Corro o" vc·w·imcnto:: ck rn'l~ 
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e etapa respectivos às differentrs praça~, que nclles se 
curJrcrn, devendo-se á etapa calculada pat·a cada semcs· 
tre <~dtlicionar o custo de meia Jibra de pão alvo, que 
será ~ubstituido ao de farinha dP- mandioca. 

Art. 7." As despczas com os Ho~pi tars são feitas só 
com a pontua I compra : l. o das dietas pt e.;;cl'ipt::ts pelos 
Professores: 2. o com reparo, e lavagem da roupa do 
Hospital: 3. o com a limpeza, e desinfecção das cufer· 
mar·ias: e ~.o com aquclles objecto~ advent.iciüs, que a 
evidente nccc,gsidadc reclame á pedido dos Facultativos, 
t•om conhecimento do Commantlantc do respectivo 
Corpo, c do Director. 

Art. 8; o Totlas as referida~ dcspez:1s srrão fei I as por 
um Agente nomeado para servir trimens li mente, e á 
pluralidade dd votos pelo Conselho de Administração, 
e escolhido d'cntre os Olliciaes subalternos do Corpo; 
o qual dut ante a agencia, será di~pJnsado de lodo o 
ser viro 

Ar·t. 9. o Quando um, ou mai~ Corpos rstacionadJs 
'~m qualquer ponto, se :J.charcm tão diminutos de força, 
()UC seja impossi vel, c onero3o tPr cada u.m delles Hos
pital Regimental privativo; assmJs praças que adoece
rem serão recebidas em qualrrucr Hospital Civil, ou de 
C:triuadr, se o hotlver no lugar: e no caso contrario, ou 
mesmo quando se julgue mais conveniente, formar-~c
ha um, ou mais Hospitacs Rcgimentaes, p1ra onde serão 
mandaJas em commum todas as praças eu !'ermas de tars 
Corpos. lgualmen te serão reccbitJas em qualquer Hospi
tal Regimental as praças de outros Corpos, que por se 
acharem destacadas, ou por outras justas causas não 
poderem dar entrada nos seus respectivos Hospilaes. 

Art. tO. 'fambem serão recebidas nestes Hospi taes as 
Jn·aças reformadas; as quaes durante JS suas enfel'lni.
dades perderão todo o soldo á favor da caixa do Hospi
tal onde se curarem: sendo além disto abonado a cada 
uma dessas praças o valor da etap:-~, flUe o Conselho de 
AdministrJção mandará receber por prct especial na 
Thesouraria das Tropas. 

Art. · t t. Os Officiaes dos Corpos pollerão l:-er recebidos 
nos Hospitaes Rcgiment3es, se nelles quizerem ser tra· 
tado~, para o que em cada um haverão quartos para 
isso destinados; e perderão -:netade do soldo. 

Art. 12. Os fundos destinados á manutenção dos Hos
pitaes serão recebidos do mesmo modo, que se pra
ticar com os fundos de fardamento, e rancho, e distri
buidos da maneira estipulada neste Regulamento. 

Art. l:J. A~ compras para o Hospital ser1o fdtas pelo 
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Agt'nlr, c fica á cargo, e responsabitiu:Hle dos Faculta
tivos vigiarem com muito cuidado sobre a qnalidade 
dos generos comprados para evitar qualquer abuso em 
prejuízo da saude. 

Art. i~. O Agente do Hospital receberá do Conselho 
de Administração as quantias nccessarias para a compra 
dos generos, e mais objectos designados neste Regula
mento para os Hospitaes Regimentaes; ficando debaixo 
de sua responsabilidade, e inspecção immediata a ar
recadação, fornecimento, e distribuição de t.aes generos; 
dos quaes fará a quem competir a entrega diaria dos que 
forem necessarios, á vista de um redido feito pelo Ama
nuense, e rubricado pelo Cirurgião Ajudante, que es
tiver 1e dia no Ho,pital. 

Art. 15. O Agente dará diariamente uma conta das 
despezas feitas no dia antecedente ao seu Commandante, 
afim de que este possa saber se os preços dos generos 
combinam com os preços correntes. 

Art. 16. No fim de todos os mezes o Conselho de Ad
ministração, examinará as contas do Agente do Hospital, 
e achando-as exacta~ far·á a competente declaração para 
descarga do mesmo: taes contas deverão ser saldadas 
uesta mesma occasião. 

Art. t 7. Todo o Official inferior, ou soldado, que 
atloecer, deverá apresentar-se ao Cirurgião do dia, para 
entr·ar immediatamcnte para o Hospital, sem admittir 
eonde~cendencia em contravenção disto. Exceptuam-se 
aqucllas praças cujas molestias reclamem um tratamento 
hygienico de exercício, e ar do campo; e que tenham 
pl'oporções para se trata rem assim, fóra do Hospital ; 
cujas praças requererão licença ao Commandan te das 
Armas com as respectivas informações. O Commandanle 
elo Corpo respondm·á por toda a omissão, que houver na 
execução do presente ar·tigo. 

Art. i8. Haverá em cada Hospital para o arranjo de 
sua esc ri pturação, e contabilidade, seis livros com as 
segou in tes denominações : 

t.o Registro das entradas dos doentes para o Hospita I 
de taJ batalhão. 

2. o Inventario do Hospital do ....• hatalhão. 
3.° Contas correntes. ou livro de razão. 
4:. o Entradas, e sabidas de generos do Hospital do .... 

batalhão. 
rJ. o Registro da corrcspondencia official do Hospital 

do hatalhão. 
6. o Registro do recei tua rio. 
O primeiro tem por obj~'ctu ,·onhrrcr se o numero 
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dos doente~, que entraram p:tra o H Jspital, e as circum
stancias que occorreram, bom como o pro11ucto do soldo, 
c ctap1 com que contribuíram p 1ra o Hospital, como 
melhor se v~ no modelo n. o L 

No segundo se lanç;~rão c2pccificaclamcnte todos os 
objcctos rcbtivos ao Hospital, como camas, coixões, 
roup1s, etc., allm de se conhecer da rcsponsJbilidadcdo 
encarregado de taes artigo~, come> so vê no modelo 
n. o 2. 

O terceiro será cscripturado conforme o modelo 
n. o 3, c por clle se conhecerá a responstbilidade elo 
Agente para com o Conselho. 

O quHto servirá para o lançamento dos gcncros que 
entrarem, c sahircm pua consumo do Hospital, c s~rú 
c.;cripturado conforme o modelo n. o 4. 

O quinto serve para nclle so lançar torlas as corrcs
pondcncias offidacs elo Hospit:tl, actas, termos, etc. 

O s ~xto Jinalmentc, de.~ ti nado par.1 nellc se fazer o 
rcccituario do Hospital, será rubricado pelo Comman
dantc respectivo. 

Art. 1.U. De seis em seis mezes o Gommandante mi
Iitat·, o Conselho A lministrativo, o Dircctor, c o C.irnr
gião-mór respectivo, examiw1rão com individuação 
todas as contas; c indJgarão do estado do Hospital, c 
do:; melhoramentos que cllc possa receber, lavrando de 
tudo um:1 acta assignad:t por todos, e rubricada pelo 
Commandante militar, da qual se extrahirá uma cópia 
para ser enviada ao G:Herao, pela competente !\e
partição. 

Art. 20. Os Cirurgiõcs-mór·cs dos Hospitacs Regimcn
Laes, logo que ~c estabeleçam, organiz:1rão de a.ccórdo 
com os modicos consullantes, um formulario p~ll\1 faci
litar o rcccituario, promptilicação elos mcclic·amcnlos: 
do qnal se tirado tantas cópias idonticas, quantos forem 
os Hospitacs Rogimentae~, c as IJOticas corn que se con
tt·aclar o fornecimento dos rcmcdios, c dépois ele ru-
1Jri~ados pelos Commandantes das Armas, serão por 
intcrmcdio dcllcs levados ao conhecimento do Ministro 
c Secretario de E~tado dos Ncgocios da Guerra na Côrtr, 
c nas Provincbs aos Prestdentcs, ou directamcnt.c a 
estes, aonde não houver Commandanles das Armas. 

Art. 21. O Governo tendo recehiào os formularias 
os rcmcttrrá a um bolicario de conllança pela sua pe
rícia, c probidade, cncarrcJando..,o de á ma rgcm de 
eada formula (r1uc deverão ser numeradas) arbitrar o 
preço razoavel~ pelo qual podem esses medicamentos 
H'~l'Cill pagos. 0~ formula rio-: :l:'!'.ÍIH JH'I'panuln~ srrJP 
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rrmri.Lidos P'ln Governo ao Commandantc das Arm~~, 
para com clks proceder ua couformicladc elo ar ligo se
guinte_ 

Art. 22. Os medicamcntrs para os Hospitaes Regi· 
mentaes serão fornecido:-; por uma, ou mais boticas 
particulares. Este form·cimcnto será arrematado em 
hasta celebrada perante um Conselho extraordinario 
composto do Commanclante das Armas, dos Comman
dantPs dos Corpos, do Dircctor, e Cirurgiõcs-móres dos 
Hospi ta e~, no lugar, dia, c hora, para isso declarado 
oito dias antes, ou mais por editacs, affixados nos lu
gares puhlicos: o fornecimento será conferido a quem, 
:\ vista dos preços arbitrados· nos formula rios, se pro
puzer fazel-o com maiores vantagens para a Fazenda 
Nacional: dando-se por nu !lo, c dcsfei to o con tracto, 
Ql13ndo os medicamentes não srjam da melhor q!Iali
-dade., c aviados c·om promptid.Jo, procedendo-se logo á 
outra hast::~, e contracto novo com diversa pc:;:soa: ul
timado o contracto, será entregue um formula rio á cada 
hoticario fornecedor, c tcmcttit.lo outro para cada Hos
pit~l Regimental. 

Os conselhos de administração logo que tomarem 
posse, farão examinar o formul::lrio, a fim de ver se pre
cisam ser ai teratlos, qnér nas formulas, quór nos preços, 
c do resultado do seu exame darão conta á Sccretar·ia de 
Estado dos Negocios da Guerra, por v ia tlo Commandan te 
das Armas, na Cdrte; c nas Províncias aos Presidentes, 
para que no c:~so de ser conveniente se mandJr proceder 
de novo, como está determinado nos arts. 20 c 21; clc
ven<lo todavia, ainda quando o formularia não necessite 
ser alterado, proceder-se lambem todos os annos a uma 
nova arrcmaração do fornecimento dos rcmcd t(•S. 

A fiscalis3ção scmcstr::~l, c ::~s inspccçõcs feitas pelo 
Dircctor arred::~rão toda a convenicncia em prejuízo 
<la Fazenda, ou da saudc dos soldados. Fica ú cargo dos 
Professores representarem motivadamente, c authcn
ticando a sua reprrsen tação contra o botica rio que não 
cumprir bem o ajuste, no fornecimento dos medica
mentos. 

Art. 23. Ao Agente será concedido um inferior para 
o ajudar nas compras, arrecadação, e distribuição dos 
gencros pedidos para as enfermarias, dirigindo-se abso
lutamente pelas ordens qnr. p:1ra isso rcccbrr do Offici:1l 
Agente. 



tü A f. TOS DO N· DF fi 

TITULO IH. 

REQUISIÇÕES. 

Art. 21. As requisições de instrumentos, e appa
relhos cir·urgicos, serão feitas ao Arsenal do I~xercito 
pelo Commandante das Armas, em consequencia de 
pedidos assignados pelo Director dos Hospitacg. 

Nas Províncias aonde não houver Commandantc de 
Armas, Arsenal, ou Dirrctor de Hospital, rstas requi
sições serão feitas conforme os pedidos dos Cirurgiões
móres dos Hospi taes, e fornecidos em virtude de ordens 
do Presidente da Pro v incia expedidas á estação compe
tente. 

Art. 25. Com as requisições de roupas, barras, 
moveis, e utensílios para os Hospitaes se praticará o 
mesmo que fica disposto no artigo precedente a rcspeilo 
de instrumentos, c apparelhos cirurgicos. 

Art. 26. Quando houverem nos Hospitaes, roupas, 
utensilios, ou outros efTeitos, em estado de não po
derem mais servir, o Agente do Hospital exigirá do seu 
Com mandante a reunião do Conselho Administrativo, do 
Director, e Cirurgião-mór para as examinar, e feito o 
exame se lançará no respectivo livro um termo da 
incapacidade dos objectos inspeccionados, e remetter
se-ha uma cópia deste termo á autoridade, a quem 
pertencer o fornecimento dos novos artigos. 

Art. 27. As roupas que se acharem no caso do artigo 
precedente C!everão dar-se-lhes as diversas applicações 
de que ainda forem susceptíveis, conforme o seu estado 
e qualidade. 

TITULO IV. 

liAPPAS. 

Art. 28. o~ Professores que tiverem a seu cargo os 
Hospitaes Regimentaes, enviarão ao Director, semes
tralmente, uma estatistica de todos os enfermos do 
Hospital, e quaesquer observações clinicas, que possam 
recolher ; indagacões therapeuticas que tiverem feito, 
etc., o que tudo será remettido ao Governo, pelo Di
rector acompanhado do seu parecer. 
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Art. 29. O Commandante do respectivo Corpo apre
sentará todos os mezes ao Governo um mappa do Hos
pital, eonforme o modelo n. o 6. -

Ar·t. 30. No fim de cada semestre, depois de con
cluídos os trabalhos da Junta de inspecção, o Director 
mandará ao Gover·no um relatorio do estado dos Hos
pi taes, que inspeccionou, no qual designe a pericia, 
ou incapacidade dos empregados seus subalternos. 

TITULO V. 

PAPELETAS. 

Art. 3i. Cada doente terá á cabeceira da cama uma 
papeleta conforme o modelo n. o õ, na qual os Profes
sorer;; classificarão as enfermidades, e relatarão todas as 
circumstancias do caso, com to(lo o cuidado possível; 
e estas serão assignadas pelo facultativo competente, 
tanto no principio, como no fim. 

Art. 32. Depois que o doente tiver alta, se recolherá 
a sua papeleta, que se guardará para della se extrahirem 
a~ notas, e csclarecimen tos precisos. 

TITULO VJ. 

DIETAS. 

Ar L. 33. N. L E' composta de canjas feitas cada 
uma com meia onça de arroz, e uma de assucar pu ri
ficado. 

N. 2. Composta de caldos de gallinha na proporção 
de uma gallinha para seis caldos. 

N. 3. Composta de caldos de vacca, ou vitella em 
proporção de uma libra de r:arne para quatro caldos, 
e qua Lro onças de pão para o janta r. 

O numero das dietas precedentes será determinado 
pelos Professores, os quaes pode-rão abonar em lugar do 
arroz, ccvadinha, e em lugar do caldo de vacca, o de 
mão de vacca. 

N. 4. Ao almoço quatro onças de pão, e quatro 
onças do caldo do n. o 3 ; ao janta r um quarto «te ,ai
linha, ou meio frango, e duas onças de arroz ; à cêa 
canja. 

PARTE U. 3 
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N. 5. Ao almoço quatro onças de pão, e uma onça 
de assucar ; ao jantar oito onças de carne, duas de 
arroz, e seis de farinha ; á cêa duas onças de arroz e 
quatro de carne. 

N. 6. Ao almoço quatro onças de pão, e uma de 
assucar; ao jantar oito onças de carne secca, quatro de 
feijão, e seis ele farinha; á cêa quatro onças de carne 
secca e seis de farinha. 

A carne que compete aos doentes deve ir logo pela 
manhã á marmita geral, exceptuando a porção que deve 
servir para a dieta n. o 3. 

Da marmita geral tirar-se-ha o caldo necessario p:1ra 
fazeroarrozdojantar, o da cêa da dieta n. 0 5. 

Art. 3!~, Além dos adubos precisos levará a marmita 
geral duas onças de toucinho para cada seis tloentes, 
e uma porção de hortaliça propria da estação, que nunca 
poderá exceder ao valor de quarenta réis, para o dito 
numero de doentes. 

Art. 35. Será permittido aos facultativos abonar 
alguma ração extraordinaria a aquellcs doentes cujas 
circumstancias o requererem; procurando afastar-se o 
menos que fôr possi vel das regras geraes. 

Será igualmente permitticlo abonar áquelles doentes 
que julgar conveniente (ao jantar sómente) alguma 
fruta elo tempo. 

Art. 3o. As horas da comiua serão as seguintPs: 
almoço {Js oito; jantar ao meio dia; e cêa :'ts sni.~. 

TITULO VII. 

RELAÇÃO DE DIETAS. 

Art. 37. Haverá em cada enfermaria uma rnlar,Jo 
de dietas como do modelo n. o 7, a qual juntamente com 
a tabella n. o 8, que contém tudo quanto pcrtenr-e a 
dietas, estarão aflhadas em parte que sejam bem vistas 
de todos, a fim dos doentes poderem saber o que lheq 
compete, e se recebem tudo que os facultativos lhes 
abonam. 

Art. 38. Abonando algum extra o facnltati v o deverli. 
notar na dita relação debaixo do dizer-Extra-a quan· 
tidade, e qualidade juntamente com a data em que 
tiver principio o abono, e quando elle cessou; porém o 
facultativo só assignarã no dia em que suspender a 
ração extraordinaria, fican(lo o abono autorizado ~ó 
pela papeleta. 
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Art. 39. As relações de dietas ~erão assignadas pelo~ 
Professores, tanto no principio, como no fim, e serão 
emmassadas, e archivadas com as papeletas. 

TITULO VIII. 

1\lAHCHAS. 

Art. ~0. Quando um Corpo tiver de marchar, os 
doentes que existirem no Hospital Regimental, ha
vendo mais Hospitaes naquelle ponto, serão removidos 
para elles; e o mesmo se praticará quando alli os não 
houver, se existir algum em distancia tal, que os 
doentes possam ser mudados sem aggravar suas enfer
midades; porém faltando ambos estes meios, ficarão 
os doentes no mesmo Hospital assistidos por um Ci
rurgião Ajullante, o qual deverá remetter ao Cirurgião
mór do Corpo uma relação elo estado dos doentes; salvo 
se o numero não cx.ceder de quatro, em cujo caso po
derá haver dispensa de um Agente, ficando tudo a cargo 
do Cirurgião Ajudante. 

Art. ~1. As pra(:as que adoecerem durante a marcha, 
e que pela natureza de suas moles tias não poderem 
acompanhar o Corpo, serão conduzidas ao Hospital que 
mais proximo ficar. 

Art. ~2. Levantando-se qualquer Hospital Regi
mental, os utensílios, e todos os mais effeitos for
necidos pelo Arsenal do Exercito, serão enviados á 
mesma Repartição. As roupas porém 3erão conduzidas 
com os outros eifeitos do Hospital para onde fôr o Corpo; 
e se a ordem de marcha der tempo a que se mandem 
lavar as que estiverem sujas, o Agente do Corpo, assim 
o fará praticar sem perda de tempo, a fim de serem 
transportadas limpas, e promptas para servirem. 

Art. ~3. Cada Corpo de Artilharia, ou de Infantaria 
marchará com a sua ambulancia, á saber: as caixas de 
botica: as trinta camas, e todos os mais effeitos ne
cessarios, afim de poder estabelecer-se no menos tempo 
possível, e em qualquer lugar que seja necessario o seu 
Hospital Regimental. Os Corpos de Cavallaria, e de 
Caçadores marcharão tambem sempre com a sua ambu
lancia, á saber: as caixas de botica: vinte camas: os 
utensílios, e todos os mais effeitos necessarios para esse 
fim. 
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SECÇÃO li. 

TITULO I. 

DO DU\ECTOR. 

Art. ~"· Nas Provincias onde existir mais de um 
Hospital Regimental haverá um Professor habil para 3 
pratica das grandes operações, nomeado pelo Governo, 
com o titulo de Director dos Hospitaes Regimentaes, 6 
qual poderá, quando julgue necessario, fazel-as pratic.r 
pelos Cirurgiões-móres. 

Art. i5. O Director dos Hospitaes Regimentaes ins
peccionará com a possivel frequencia os Hospitaes Ro
gimentaes, e todas as vezes que o fizer deverá declarar 
o resultado de sua inspecção no livro competente com 3 
sua assigna tu r a e da ta. 

Art. 46. Encontrando falta de artigos necessarios, 
ou outros em estado de não poderem servir, dará logo as 
providencias necessarias para se haverem novos forne
cimentos, e participará se esta falta foi entretida por 
negligencia dos Professores. 

Art. \7. Quando haja falta de alguns apparelhos, ou 
instrumentos quér por inutilisados os existentes, quér 
por terem experimentado correcções que os tornem 
mais proYeitosos, o Director fará a competente requi
sição, e enviará os inutilisados. 

Art. 48. Fará reunir todos os mezes uma vez ao 
menos os Facultativos do Hospital, a fim de tratarem 
dos melhoramentos que elle possa reeeber, do bom tu
lamento dos enfermos, e economia da Fazenda. 

Art. 49. O Director deverá tomar todo o interesse 
pelo bem dos Hospitaes de sua inspecção, tanto pelo que 
respeita ao bom tratamento dos doentes, conservação dos 
instrumentos, etc., como pelo que respeita á economia 
da administração das dietas, e fará a este respeito as 
advertencias que lhe parecerem justas. 

Art. 50. O Director terá mensalmente uma gratifi
cação de sessenta mil réis, na qual ficará comprehen
dido todo, e qualquer •encimento, que por Lei lhe possa 
COIDpetir. 
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TITULO 11. 

MEDICOS. 

Art. !Si. Haverão Medicas Consultantes, para os casos 
graves, que occorrerem nos Hospitaes Regimentaes: o 
numero dos Medicas será de um para o serviço de um 
até dous Ho~pitaes: dous Medicas para o serviço de tres 
até cinco Hospitacs: tres Medicas para o serviço de seis 
até oito Hospitaes. 

Art. 52. Os Medicas Consultantes irão ao Hospital, 
todas as vezt'S que os Cirurgiões os r,onvocarem. 

Art. 53. De accõnlo com os Cirurgiões-móres, depois 
de terPm examinado os enfermos cJne fazem o objecto 
da consulta, llles prrscreverão os medicamentos neres
SJrios; e continuarão a Yisital-os diariamente, caso a 
molestia exija a sua prc~ença\ o que deixarão de fazer 
Jogo que cesse a. necessidade. 

Art. 5-í. Nenhum Motlico consultante poderá ausen
tar-~e para fóra, sem licença elo Governo, e sem deixar 
quem o substitua, o que fará tambem no caso de mo
lestia. 

Art. n5. Os Medicas consultantes tomarão todo o 
interesse pelos doentes á que assistirem, com o Cirur
gião-mór do Hospital : e a cada um dos Medicas se abo
nará uma gratificação mensal de quarenta mil réis, na 
qual ficará incluído qualquer vencimento que por Lei, 
lhe possa competir. 

TITULO Ill. 

ClRURGIÕES-MÓRES. 

Art. ~6. Os Cirurgiões-móres, ou quem suas vezes 
fizer, terão a seu cargo o tratamento dos doentes do Hos
pital. 

Art. ~7. Os Cirurgiões Militares incumbidos dos 
Hospitaes Regimentaes serão escolhidos d'entro os que 
tiverem mais conhecimentos, prefirindo-se os formados. 
Quando em alguma Província haja falta, o Governo po
derá nomear Cirurgiões C i vis de confiança. 

Art. ~8. Farão regularmente uma visita das sete ás 
oito horas da manhã, desde o primeiro de Novembro, 
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até o fim de 1\farço; e das oito ás nove, desde o primei
ro de Abril, até o fim de Outubro; e quando julgarem 
necessario visitarão os doentes á tarde: esta visita não 
poderá ser feita depois das sete horas. Concorrerá ao 
Hospital sempre que extraordinariamente, ou fóra de 
horas, f6r chamado pelo Cirurgião Ajudante do dia ; e 
em todas as mais vezes que tambem o f6r pelo Com
mandante do Corpo. 

Art. 59. Os Cirurgiões-móres, e 1\Iedícos ~onsul
tantes nas visitas que fizerem aos Hospitacs, receitarão 
do seu proprio punho no livro do rcccituario, pelos 
numeras do Formulario, tomando todo o euidado, para 
que não hajam enganos desastrosos. Terminada a visita 
o Cirurgião Ajudante do dia, passará immediatamentc 
para uma folha volante o rcceituario: estas folhas 
serão numeradas, c no alto de lia se fará declaração do 
Hospital Regimental a ljUe pertencerem, e do Botieario 
á quem são reme L Lidas ; no fim a da ta por ex tenso 
sendo assignadas pelo Cirurgião Ajudante, e rubriea(Jas 
pelo Official ele Estado l\laior, ao qual deve ser apresen
tado tambcm o livro do reccituario para verificar., c as
signar; c assim serú enviada ao Bo L ieario fornecedor, 
c lhe servirá de ti lu lo para haver o pagamento. 

Art. no. Heceberâo elo Agente todo o panuo, c 1ios IJ ue 
fôr predso, tanto para curativl)s, como para provimell
to de ligaduras, apósitos etc., e terão cuidado em que 
haja sempre certo numero de apósitos promptos para as 
operações. 

Art. 61. O Cirurgião-mór passará um recibo ao 
Agente, dos tios, e panno que receber para gastar no 
cura ti v o elos enfermos, e em apromptificação de apósitos, 
declarando o peso dos fios, e o numero de varas, quali
dade, e largura do panno. 

Art. 62. Quando haja necessidade ele praticar-se al
guma grande operação, participará imme1iatamente ao 
Director, para este convocar os mais Professores do 
Hospital, a fim de dicidir-se a necessidade della, e regu
lar-se conforme o art. 44 da Secção 11, e só em caso 
urgente poderá o Cirurgião-mór praticar a operação sem 
preceder participação, dando depois parte ao Director. 

Art. 63. Os Cirurgiões vaccinarão todas as praças 
que ainda não tenham tido bexigas. 

Art. 64. Em grassando extraordinariamente qual
quer enfermidade em alguns dos corpos do Excreito, o 
Cirurgião respectivo participará sem demora ao Direc
tor, para este ir logo vis i ta r o Hospital c os q uarteis: 
depois disto feito dirigirá uma participação ao Governo 
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~obre a natureza Llo mal, sua causa provavel, os meios 
n.ais capazes de o atalhar, c as medidas que devem irn
mediatamente ser adaptadas. 

Art. 6~. Farão autopsias quando julgarem necessarias 
para se illustrarem nos conhecimentos que fornece a 
Ana thomia Pa thologica, e p:1ra este fim terão um quar
to claro, e espaçoso com o necessario para este trabalho, 
e deverão notar na papeleta, o que achar digno ele 
attenção em taes dissecções~ que possa contribuir para 
o aperfeiçoamento da arte de curar. 

Art. 6ü. Os Cirurgiões-môres de acc6rdo com os me
dicas, farão formularias por numeros para facilitar o 
receituario, e a prornptificação dos medicamentos. 

Art. 67. Haventlo nas enfermarias qualquer falta, 
darão parte ao Director p:1ra, de accôrdo com o Com .. 
mandante, provitlenciar como fôr justo. 

Art. 68. Terão sempre nos Hospi taes os unguen tos, 
c emplastos, que não se alteram promptamente, para 
curativo de momento, em vasos ele louça, e nunca em 
latas, ou outro metal oxidavel; e por isso não receita
rão taes medicamentos em onças, porém em libras, 
segundo o eonsumo. 

Art. 69. Vigiarão com mui to cuidado a qualida(le 
dos medicamentos fornecidos aos Hospitaes; e tando os 
Cirurgiões, como os Medicas deverão tomar todo o in
let·cssc pelo bem dos Hospi tars, c velar sobre turlo o 
que tenda ft sua salubridade. 

Art. 70. Quando os doentes tiverem alta, marcar:'! 
:tqnel1es que julgar necessario convalescença. O Com
mandante será obrigado a fazer observar restrictamcntc 
ns con valcscenças que ohtivcrcm os doentes. 

Art. 71. O Cirnrgião-mór incumbido de qualquer 
Hospital Hegimental, porcehcrá r~lém do soldo, uma gra
tificrtçiTo men."al fie vinte e cinco mil r1'•is. 

TITULO IV. 

CIT\tRGlÕF.S UUDA7'i'TES. 

Art. j'Z,. Os Cirurgiões Ajudantes, que fizerem as vezes 
de Cirurgião do Corpo em um Hospital H.egimental, 
serão responsavcis pela inteira observancia dos deveres 
inherentes áquellc lugar ; e os empregados sens i m
mediatos lhes prestarão obefliencia. 
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Art. 73. Cada Hospital Regimental terá sempre um 
Cirurgião do dia: h a de este serviço ser feito por um 
dos Cirurgiões Ajudantes do Corpo, para o qual se deve 
destinar um quarto no Hospital. 

Art. 7~. Pertence ao Cirurgião do dia: destinar aos 
doentes que diariamente entrare,n, enfermarias compe
tentes, tendo muito em vistas, na distribuição dos 
doentes, a molestia predominante, para no caso de 
complicações, fazer uma justa distribuição, devendo 
regular-se pela molestia que mais comprometter a vida 
do doente. 

Art. 7õ. Não devendo retardar-se os soccorros aos 
doentes que se apresentarem depois da visita, o Cirur
gião do dia depois de destinar-lhes enfermaria, lhe 
prescreverá na papeleta a dieta, e no livro do recei
tuario os medicamentos que julgar conveniente; obser
vando-se o que fica prescripto no art. õ9. 

Art. 76. O Cirurgião do dia deve acompanhar os 
facultativos na visita, e vigiar quanto fdr possível se o 
Amanuense, e enfermeiros cumprem exactamente suas 
obrigações, e no caso de faltas participará ao seu Com
mandante. 

Art. 77. Os Cirurgiões-Ajudantes empregados nos 
Hospitaes regimentaes não excederão a dous ; cada um 
delles vencerá por mez uma gratificação de trinta mil 
réis, na qual ficará comprehendida todo e qualquer 
vencimento, que por Lei lhe possa competir. 

TITULO V. 

CAPELLÃO. 

Art. 78. Para que nunca falte nos Hospitaes regi
mentaes a administração dos Sacramentos, c os outros 
soccorros cspiri tuacs, de que os doentes possam precisar, 
o Capellão Lie cada corpo ser:t obdgaLlo a ::~presentar-sc 
no Hospital, logo que fôr cha :1ado. 

Art. 79. Quando h ou ver necessidade da presença do 
Capellão, deverá o Cirurgião do dia omciar-lhe imme
dia ta mente para que venha ao hospital, pela razão que 
se ofl'erecer. 

Art. 80. O Capellão deverá ser exactissimo no des
empenho de suas obrigações, e quando aconteça o con
trario deverá o Cirurgião do dia representa r ao seu 
Commandante, para este providenciar como fdr neces
sario. 
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TITÜLO \"L 

A~IANUENSE ô 

Art. si. Cada Hospital regimental tehí um Am:l:. 
huense homeado pelo Commandante, d'entre os Olfi..; 
ciaes inferiores:, que pelos seus merecimentos se fizer 
ínais digno, com a gratificação mensal de seis mil réis~ 

ArL 82. O Amanucnse acompanhará os facultativos 
durante suas visitas, e deve vigiar se os enfermeiros 
eumprem cxactamente as suas obrigações, do que serà 
rrsponsavel aos faculta ti vos. 
, Art. 83. Fará toda a escripturação nos livros do 
Hospital: arranjará o mappa diatio das dietas conforme 
o modello n. o 7, cujos ma ppas depois de assignadds 
pelos facultativos, serão archivados. 

Terá a seu cargo, e soli sua direcÇãó, e vigilancia a 
fiscalização da cozinha,. c governo dos empregados nella; 
para que a comida srja bem feita\ com llsscio, e não haja 
extravio nos geileros distribuídos para as dietas. 

Art. 8~. Devendo as quap tidalles, e qualidades de 
aJimcn tos, de que se compõem as rações, const~r nos 
mapp:1s cliarios; o Amanuense os fará de mctneira que 
depois de rubricados, não possam admittir emenda, ê 
qualquer emenda ou raspadura, que n~llês se ache, sera 
bastante para não levar·-sc-lhe em cdnta aquelle artigo; 

Art. 85. Terá el1l boa guarda toua a roupa, e uten..: 
silios do Hospilal, de que será respoilsavêl ao agente; 

TITTTLO ~ríL 

Art. 86. Os enfermeiros serão rionicádos peio Corii.: 
h1andante do corpo, c rsc:olhidos d'entre os soldados dê 
melhor conducta, preferindo-se os que souberem ler e 
eSrfever n.a propnrção de um para cada quinze doentes:. 

Art; 87. Os enfermeiros distribuirão as raçües, e os 
temedios aos seus respectivos docntrs ás iwras pres~ 
Criptas pelo presente Regulamento art. 3ü do Tit. VI 
da i. a SecÇão, e pelos faculta ti vos: o Amanuense assisti i':~ 
sempre á esta distribuição, a !1m de saber se combíi:ht 
rxacLmiCntc com :Js p:.1pelel:Js~ e rel;.Jção de tlíNas: 

!'AkTf. Jt 4 



---------- ~- - -·----------- ·-- ---

Art. t)8. Farão o despejo, e limpeza dos hospitaes ás 
sei:3 horas da manhã, ou autes se poder ser, t.lcsue <> 
principio de Abril até o lim de Setembro; e á:' cinco 
l10ras, desde o principio do Outubro até o 1im de MJrço, 
e lavarão as enfermarias. 

Art. 80. Terão cuillado de lavar os vasos, e utensílios 
f1üs doen lcs ús vezes precisas, e quando algum vaso se 
quebrar requererão ao agente putro para o sub3tituir; 
apresentando-llw os pt:Hlaços do que se inutilizou. 

Art. UO. HeccbPrão do Arnanuense toda a roupa para 
D serviço das enfermarias, e lhe entregarão a roupa 
suja pat·a ser substi tu ida por outra lavada. 

Art. 91. Quando haja doentes de perigo, c os facul
ta ti vos ordenarem, farão as vigílias de noite, que por 
e:~calla feita pelo Cirurgião de dia, ll1es competir, para 
administrarem durante a YÍ,! . .\"ilia os mctlicamentos, que 
os facultativos Lletcrrnin:1rem. Os Enfermeiros terão a 
gratificação ele cem réis uiarios. 

Art. 9.2. Alt';m dos empreg-ados apontados neste Re
gulamento, o Commamlantc do corpo uomearú um, ou 
mais soldauos para fJzer a comida, e uma partida de 
faxina:, para se empregar em tudo o que pertencet· ao 
serviço externo do Hospital, como para conduzir agu:1, 
tl'az!~rem os mantimentos, etc., c que seja suifi~icnle 
p:11a csle ohjccto. 

TITCV) Ylli. 

DA POL\t~IA, E AS:'EIO DOS HO:::t•LTU.:S REG DIENTAES. 

Art. 9J. Todos os Hospi tacs H<üg-imcntaes terão uma 
gu.trda, da qual sento tiradas as sentinellas preci.sas para 
.tmpcclir a entrada á qualquer pessoa nüo empr·,·gadct 
1H'lles, c a saltida tlos doentes: assim como para vigiarem 
que ui11~ruem entrn para o Hospital ás escondidas, ou 
a ilusi vnmun Lo~ 1.· ob . .,erv ar todas as inst•·ucções rucom
moBt!adas pelo Cirurgião do C·Jrpo, a bem lla lJOlicia, 
e boa ordem do Hospital. 

A1·t. 91. A~~ seutinellas nunca st•t·ão postas no interior· 
do Hospital, ú exeepção de quando hüU\'er doentes cri
mino~o:', ou pt·eso5, e em tal ca.;.o e~tes doentes devct·ão 
pô!'-SC á pane dos outros, e todo~ juntos, paril poue
n~m S1!l' vigiados por tiiJla sentinel!a st',, 

Art. i9:). O O.licial do dia dt~ cala Corpo tlcVt'l':'l as:-~istir 
á Jls!: iLai•Jiu ,!;1::; dil'las ;nr:1 l'illl!t:•c•'l' sr· cada doL'lllP 



rrcebc a porção, c a r1na lid~!.lc, que lhe designa a rela~ão 
dia ria das rliel as. 

Art. U6. Nas cnfel'marias haverá entre uma e outra 
cama, a distancia de quatro pós pelo menos. 

Art. 97. Para fac~ilitar as visita~, e obstar a todo, e 
qualquer enq-ano, assim n:1 distribuição dos rcmeclios, 
como na das rações, todas as camas sel'ão numeradas. 

Art. 98. Tanto nas ent'rrrnarias ele fchl'es, como em 
qu1csqucr outras, cnjos doen tos se não possam lcvan
tar c ir ás latrinas, llave!'á entre uma c outra cama uma 
caixa de retretc fechada, e sempre no mais rigoroso 
asseio. 

Art. 9:). Todas as enfermarias, c principalmente as 
latrinas, !leverão ser raiadas de seis em seis mezcs, on 
mais frcquen te, sendo nrccssario. 

Art. tOO. Em cada Hospital Regimental haverá tinas· 
para banhos. 

Al't. !01. Todo o fato dos doentes dcv,1 ser posto em 
arrecadação quando entrarem para o Hospital, c cada 
um terú um vestido do Hospital; a saber: camisa 1 bar
rete, roupão, e calç;~s. 

Art. 102. Pertence ao Cirurgião-múr do Hospital 
Regimental cuidar em que o fato posto em anecad~1çio 
nos Hospitaes esteja bem aeonrlicionatlo, e que seja po:;to 
ao sol repetidas vezes para não se damnificar. 

O Com mandante do C<Jr·po terá cuidado de manda r vi
si lar este deposito por Ollldacs, sempre que julgar con
ve.Q.ient.e, tomando medidas apropriadas para cohibir o 
extravio do fato alli arrecadado. 

Art. 103 N;js enfermarias far-sc-hão fumi.c:acões . 
de gaz-acillo-mnriatico, ou nítrico, quantlo os Facul
tativos julgarem necess:trio, senclo prohihida outra qual
quer fumigação, prefcrintlo-se para a desinfecção das 
enfermarias, a agna chlorctada. 

Art. -101. As cnferm·u·ias serão hem arejadas; ser.Io 
tambcm varridas duas vezes, ou mais no dia, c lavadas 
de H5 em lJ, ou quando os Facultativos julgarem a pro
posi to. 

Art. !O:J. Haverá um bYatorio em cada Hospital, e 
agua, e toalhas para uso dos doentes. 

Art. lOG. Nenhum doente se poderá deitar dentro (la 
cama, calçado, nem vestido ; é igualmcn te prohibiuo 
jogar, e fazer disturhios nas enfermarias. 

Art. 107. A pJ lha elos enxergões renovar-se- h a quan
do estiver moi<la, c além disto quando os Facultativos 
j,nlgarem necessario. 

Art. 108. üs Iençócs se renovarão to, los o.:; oi Lo dias; 
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~s camisas, e barretes, de quatro em quatro: além des-: 
tJs vezes todas as mais q~e os Facultativos determi-: 
narem. 
· Art. t09. O Çommandante das Armas, o C,ommandan
~e, e o Major do Corpo, na qualidade de FiscaJ, deverão. 
ter todl a vig\lancia, para que este Regulamento seja com 
:pontualidade executado. por aquelles a quem competir : 
exercerão a mais au.;;tera ilscalisação no que fdr relativo 
ao asseio, tratamento, e curativo dos doentes: nomearão. 
()fficiaes que extrao:rdinariamente façam esse exame. 

Art. 110. O Capitão de Estado Maior, e os Comman-: 
dantes qas companhias poderão igualmente assistir aQ 
curativo dQs doentes; a distribuição das dietas depois de 
:preparac\as ; examinando, e inquerindo pessoalmente os 
énfermos ~cerca desses objectos ; advertindo porém~ 
que o Qomm,andante de companhia exercer~ uma lfi\l 
~iscalisação e ex(\me, sómen~e á resp.eito. do.s ~ol~~dQ& 
della. · 

Paço em dezasctc je Fevereiro de mil oitoceqLos. 
'rif\ta e qoqs. -A:((moclqq Jfanscca L,ir~a e Silv~~ 
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1\lODELO N. 1 .. 

---------- ~-------- -------~-~ --------- ---

I R~gis.tros dos doentes no hospital do batalhão ... segundo as datas de suas entradas, e nas circumstancias 
i occorridas. 

I 

ALTAS. 
O) 

Especie de j 0 > 
~· 

s4 ~~ 
.moeda com que ~ 

,; contribuio 8 De quem se recebe as 
.s f!OJIES. ~ O)·~ para ~ ~ quantias da C on-
~ 

~ ~o o .hospital. ~ ~ ..; ~ '="'.:::: trilJuição. 
~ 

c ~ 

c ~ ~ <:.;;. .;; ·= ~g ~ ~~ :j ~ :::. N 
~ õ ~ 

~ ~ ~ ~ Q ~ 

~ ~ ~ ,PAPEL COBRE ~ Ç.) ~ 

-- ---- - --- -- ------.- - -- - ---- -- ---- -~ 
1832 Jaueiro 10 Soldado 4.a. Antonio Pedro l832 FeY. ~ .\lorrcu 2cf .!$000 $400. 2$400 Da Thesouraria Ge-

. i Cabo Francisco Pereira' 2$2401 3$240 
ral das Tropas . 

)I Fcvcro. " a )I , 28 Prompto 27 f$000 Idem idem. i), 

) )) '' fenente .6. a Manoel Corrêa )) » 9 )) 4 s IJ IJ I 

)) Março.~ ~ Fnrriel 2.a Pedro l\loreira )) Abril ã )) 32 4$000 i$120 5Hf20 Da mesma Thesou-
raria. 

; 
----- ~-=-=-----=---=-=--
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c 
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l.iSJ 
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.1 ,, 

~ 



MODELO N. 2. 

Registro dos moveis, e utensilios pertencentt"s ao hospital do batalhão ....... segundo as 
dat;as dos seus recebhnent:,os. 

- --
I' 

~ 
>=l 
< 

QUALIDADE. o DE QUEl\1 RECEBIDOS. DESTI~O QUE TIYERA:\f, ...... 

o E-< 

N 
~ 

~ < < 
~ ~ Q p 
< ::1'1 o 

1832. Janeiro .•.• 4 Camas ..•••.•.......•.• 20 Do Arsen~l do Exercito. Por ordem do Commandante da-
tada de 3 de l\lareo de 1832 , 
se fez entrega ao ·Hospitall\Ii-
litar de duas camas. 

)) Cadeiras ........••••... 6 » )) 

» l\Iesas ..........•....... 4 )) 

" )) Colxões ..•........•.... 20 )) )) Inutilisaram-se seis colxõcs por 
damniftcados, segundo o auto 
de consumo debaixo de N. o 

ll .Marmitas grandes .•.... 8 )) )) 

)) Ditas pequenas ......... 3 )) » 
)) Caldeirões de ferro ..•• 8 )) )) 

~ o 

> 
C') 
~ 
o 
r:n 

o 
o 

:5 
o 
t'":l 
:::0 
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MODELO N. 3. 
O Agente do hosu)ital do hntolhão N ..... cn1 conta corr~nte 

e<HU O UJ.CSll.lO 1-:loSJlitnJ, 
Hi~_,'Eit. 

~~.... • r----1· 

iS32 
Ft~Yc•t·eiro.l 4 Di~llirlro qnc re

~~r!Ji do Conse
JIJo Afllllillis
tratiYo clu rlito 
Jlo;rital para 
as drsprzas eoru 
os rloentrs nPlle 
exi . .;tente . .;, con
forllle o 111eU re-
cibo .•..••.•... i001)0 :o 

ns. iOO'iUOO 

i832 
Fenreim.l fi !Pelo t}Ur p::guri por diYCrsas miudezas de frnla. hor-

taliea, ele. ne.;te clia •....•..........•.........•..•. 
1.5 iitlem ao padeiro F. por ...... lihras de pão, corn que 

supprio ao Hospital rle~dc .i, do corrente ató hoje, 
co!llo se YÜ do seu reciho nqui junto n. o :1.. .•..•••••• 

~ 1IL1em ao carllicriro F. pela illlportancia rlr .•... arrobas 
de eamc Yerde, que fnmecen para o Hospital desde 
4 do corrente até Jwjr, cortto se Y0 llC sua collta com 
recibo n. 0 2 .••..................................... 

J> lidem por oit-o libras de toueinitO, importando corno se 
vü do rceiJJo 11. o 3 •.•••••.............•.•...•....... 

i6 Ic1crn por 5J gallinllas compradas a F., importando, 

I como se yt• do rreilJo n. o 4 ......................... . 
29 Idem ao padeiro F. importe de ..... lilmls de pli.u. tllW 

wndcu para o Hospital desde 16 do corrente alt' 
lJOje, consta de sua conta com rreiho n. 0 n ......... . 

~800 

!0,)000 

4;)800 

i~280 

32:~000 

l9fJõOO 
» 'Idem ao oarnieeiro F. o importe de ...... arrohas de 

carne, iJUC forneceu para o hospital desde 16 do cor-
rente até lwje • • . . • . . . . . • • • . . . . . . . • • • • • .. . . . . • . . • • • . 8 1~000 

--st~38Õ 
Saldo existente, que entrego ao Consellw.............. !8:~620 

S. E. R~. !001)000 ---.---
llio de Janeiro, 29 de Fevereiro de :1832. 
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j 
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Ar.tos DO PODkR 

MODELO 
Entrada dos generos forne~idos ao h(jspita.l do batalhão N .. ó 

no 1nez de Jaueil·o de t S32; 

~ .;, ~ 
<li 9 ~ ~ 

~ ~ ,;, ~ s ~ F-< ..=:: o '2 o ;a ~ ~ :ê Oi) N .Q 
·~ 

(;S o u} <;:::: Q o ~ p 
~ F-< ~ 

C'j ::-. p :8 :,... o tJ>. ;:s ~ ::-. ::-. o ~ ·~ "' u C!l ~ < E-< r.. u ~ < ----------- __________ ..;;;.. ___ _ 
i 20 a 6 4 1/:Í 2 :10 

--------------------------
2 

-------------------- _ _...;.---
3 32 !O i~ 8 8 20 !2 iõ !2 

--------------------------
---- ---· --- _ .. _ ... _ --- ---- --...;;.. --- ........;,.~---

------- -·- ---------------
6 i1 :lõ 20 36 32 :1.5 :1.0 8 32 

------ --· ·- ---------- -~---
7 

--·---....~--- _ .. _ .. __ ----------------
8 

- 9 ···~ ===-=-=====]1 
10 .. ·. • I :: = a .• -== 3~=::::::, 

-- -- --·-· -- --·-· -- --. ---·------
~---~ --·-.-....;.___.. ______ I 

26 I ----· ---·-------~---1 '1.7 
----------···-------"--1· 

28 
-----~ -----· ------~~ 

29 

. :~ .••• -, ·. - . ~ ~~~~~~ 
-- ã;·· 33 4T 48 ~~ 42 70(

127 4!1',49 ~f----- -1 
I
' Somma. 

~-~--~ 



EXECUTIVO. 33 

N. 4. 

Sabida dos generos em frente. 

(;3 ~ 
~ ~ (;3 rn 

c:B ~ ~ .c: ~ ':f] ::::: ;... .c: o 
s .9 tL N o ;a (:B 

~ 

::::: ~) ·~ c:l 
<.:> 

tr. c o :::: .s ~ 
c:l ;... :::: -~ ;> o rn C':l ;.., ;.., o C) IC'Õ < ~ u c.;, ;.... ~ E-l r,., u Çl,. 

-----------------
:1 H.i :1 2 31 2 ~2 8 :1 ~i 6 4 

-- -.------------- -1-
2 õ 2 4 l ~·~ :1 % 2 :1 ~~ l ~6 

-----------·-------
3 10 

~--,!- 5 3 --; l ~f -:1 ~ 4 ~f ~ 2; - - - - - -
j----;--wl-24-ii;-6~5 3% _____ _ 

I (j fi 3 ~ 2 -1 4 ~' i D 4 = = = = = = 1--7- ~I_: ~ :1 ~~ __:! _4 ___: _6 _3 _____ _ 

1 
__ s __ I_:~_ -~---3_1_, ____ _ 

l __ u_ ~-~ _1_ -~~--- ___ _ 

~~-~·i __ 2_1 ___:_ ~~-~----
~~ - ~- _! ____:- _2 ~ _3------

12 
-----------------
-----------------

26 

1-27 ===========~=== I 28 I 
~-~:\) -,--------------, 
i-;)-,-------------- -1 
;~=r--------------
~-- ~~27 )~ 2õj2t 14 ~~ 37% :18 )~ 39 ~~ ~-----
. ~

1
. i) ~f 12,27 ~2 27 ~-~ 32 ~f 8 !~ ~ 22 - - - - - -

f-;;;;;;;;:-157 33 41 J ~ {;2 7o --;7 M m - - - - - -
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~lO BELO N. 5. 

PAPELETA N. 

Nome 

Regimento Compan!1ia Graduar,iío 

Doença 

Quartel de Facultativo 

REMED!OS. I I 
,; i 

~ Symptornas dia rios. 
Internos., Extenws.

1 

~ Extms. j 

~ "' 
~ ~ I 

I 

I 

i 
I 
I 

I 
t· 

. 

I 



EXECUTlYO. 

N. 6. I 
lUapJUl. geral dos Ho!ll!pltae~ Reglmentaes do 

Exercito pert:encente ao mez de ..... de 18 ... 

DOE:\TES. DESTE MEZ. 

I 
trJ trJ 

8 g ~ := :r." o ~ -~ • ~ ~ 
~.e ; §.g ~ § o o =5 ~ 
.§ ~ ~ :8 ~ ~ ~ c "2 c:.:> f]: 

li ... ~ ~ r)5 § ~ ~ ·ª :.= ~ ~ 11--_: ~ _..:_ ~ ::__ _____ , 
-- ·---------1 
1==-====----=1 1-------------1 
~==-= ===----=I 

N. 7. 

jsomma total I 

I 

I 
Il.elaçiio das di~t:as diarias do Hospit:al de ..... 

desde ...•.. ate ...... de 18 ... Quartel em •.. 

Cirurgião-mór. 

I I~~ 
\·, g ~ ~ 

~- ~ ~ 

DIAS DO MEZ. 

~~ \-- ~---- ------------
1 
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N.1. 

Cauja de arroz. 

MODELO N. 8. 

'fabella das dietas 1•ara os doentes •lo boSilital do batalhão .. .. 

N. 2. N. 3. N. 4. N. 5. X. 6. 
, _________ , _________ , _________ , _________ , ________ _ 
Caldo de gallinha!Calllo de vacca. 4 onças de pão, 414 onças <lc pão, ej4 onças de pfw, c 

ditas de caldo 1 de assucar. 1 de assucar. 
do u.o 3. 

---•---------•---------~---------·----! I -·-------

~ !Canja. 

~ 

Calllo 1te g-allinha\Caldo de vacca, c)1 quarto de ~alli-~8 onças de car11c 8 onças de_ carne 
4 ow·as de pão. uha, ou meio de Yacca, 2 de sccca,4 ôf~ l'eijãu 

t'rau~o,e 2 onças a~Toz, e 6 de fa- e 6 de farinha. 
de arroz. nnha. 

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

::::: 1Canja. cJ ' 
Caldo de galliuha)Caldo de Yaeta.) Canja. 2 onças de arroz,,4 onças de carne 

e 4 de vaeca. sf;cca, c 6 ue fa
rinha. 

~ 
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n ...., 
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DECRETO -·DE '21 DE FEVEREIRO DE 1.832. 

Dá rcgui:.:tmentos para o Arsenal de Guerra da Côrte, Fabrica da 
Polvora ela Estrella, Arscnaes de Guerra c Armazens de dopo
sitos d·~ artigos bellicos. 

A HcgenGia , em Nome do lmpurallor o Senhoe 
D. Pcuro li, em obscrvancia do artigo dezanovc capi
tulo quinto da Lei de quinze de Novembro ele mil oito
centos trinta e um, que autorizou o Governo a fazer as 
rellucçõcs, c rdurmas que forem nccessarias nos Ar
:senacs e Fabricas do Exerci to: H a por bom do ter
minar, fJUe na. Côrte e Província do Rio 1e Janeiro se 
organize o Arsen:.d do guerra~ o Fabrica da Polvora da Es
trella ; e em outras Provindas os Arsenaes, ou ;\.rmazens 
de Guerra, na conformidade dos Regulamentos para a 
Administração Geral dos di tos Estabelecimentos, que 
com este baixam, assignados por Manoel da Fonseca Lima 
e Silva, do Conselho de Sua Magcstade Imperial, Ministro 
e Secretario do Estado llos Negocios da Guerra, que assim 
o tenha entendido, c faç.a cxeeu ta r com os Despachos ne· 
ces:3ario:;. Paeo em vinte o um do Fevereiro de mil 
oitocentos trinta c tlous~ undccimo da lndepcnclcncia 
cLlolmperio. · 

FHA:'\CISCO DE LDL\ E SILVA. 
José o.\ CosTA CAn v .\LHO. 

JUAO Ü:L\ULlü lVJONlZ. 

Jfanocl da Jlonscw Lima e Silca. 
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negulamento ttara a administracão geral do 1\rscnal de 
fiuerra na Córte do lHo de Janeiro, a ffiie se í el'ere o 
Decreto acima. 

TJTULU l. 

Da ~ulmlnistra«;ào do • .\.rs.eual tlc Guerra~ e seus emlu:c· 
gados. 

CAPITULO I. 

DA EXTl~CÇ.\0 IH JU.\T.'., 1:'\TENDE:\CU, I~SPECÇÃO E TBE· 
Süt.:BARL\. 

Al't. 1.° Ficam cxtinctas a Junta do Arsenal do Exer
cito, Fabricas, e Fundi(õe~, a lnlt:mdencia, a ln;:;pecf:.ão 
e Thcsourat'ia do·mesmo Arsenal. 

Al't. 2. o Fica desligada do Arsenal de Guena a Ad tn i
nistração da Fabrica, c venda da pol v ora. 

Art. 3. o A Administração Geral do Arsenal de Guerra 
será confiada á um Director, que será nomeado pelo Go
verno, e tira elo da classe dos UHiciaes Mil i tarcs. 

Art. 4.° Ficam sub:üstimlo a Secretaria, a Contado
ria, o Almoxarifado, e a Pagadoria ; ~;;~~guill(lo-sc com 
tudo a org-anizi.!ção, que adiante se cstaLelcce. 

C.\PJTlLO Jl. 

Ui) IHHEt'.TOH, 

Art. :), 0 O Dircctor serárcsponsavcl immedialamcnle 
ao Ministro de Estado da Hepartição da Guerra : prc~i-· 
dirá á todos os trabalhos elo Arsenal~ e lhe ficarão per
tencendo as attribuições, e deveres inltcrentcs á Junta 
na parte administra ti v a, ao InlenLlcntc, e ao In~
pPctor, na conformidade do Alvará do 1. o de .Março de 
1811. 



1:\Et:l Tl\0. 

CAPITULO IH. 

DO YlCE·DinECTOR. 

Art. Ü. 0 O Vice-Dirf'Clor, que srr:'t um Ofncial Militar, 
terú a3 :Jttrihuiç,ics m::~rc:1das no citado Alvarú ao Virc
ln:;lJeC to r das Ofl1einas. De v crú residir no Arsenal: e 
.'nh~titnirú ao Dirertor na sna falta, ou impedimrnto. 

Art. 7." Tcr{t a seu cargo a Inspccção das officinas, 
aontle fará a sua mais cffectiva assistcncia. Fará lam:ar 
em um livro de registro todos os pedidos <le generos 
aprescntadqs pelos :Mestres; tendo o cuidado de assentar 
os preços por que estiverem carregados ao Almoxarife. 
Igna lmen te fará registrar em outro livro as guias, que 
acompanharem os ohjectos rnanufacturados, que pelas 
respcetivas officinas forem enviallos aos armazens do 
Almoxarifado; devendo igualmente rubricar os pc
rlidos, as guias, e as ferias, depois de as haver confe
ritlo, n:i:o sú com os registros dos pontos gcraes, como 
com os pontos particularrs dos Mestres. 

Art. 8. 0 Assistirá á entrada nos Armazens do Almo
x~r!fado tanto d:Js mr~tcrias primas, como dos objectos 
manuf::tctur'ados, [t fim de verificar a illent.idacte dos gr
neros comprados, e dos objeelos remettillos das of11 .. 
cinas. 

Art. n.o Terú o Iúaior cuidado em verificar se a rna
tnria prima? entregue aos respcct i Yos Mestres, produ
zin os objectos manufacturado . .;, ou se houYc extravio 
nas offieinas. Para est.a verificação cmprcgarit to•los os 
mrio~, que :1 rxpf\rienci:l .I li r subministrar. 

t:APlTPLO lV. 

DO SECRETARIO F; MAIS E:UPREG.\DO~ N-\ SECRET:\RL\.. 

Àrt. !0. Haverá nm Secretario, um Primeiro 0111-
cial, e dons Srgundos. · 

Art. 11. O Secretario dirigirá todos os trabalhos da 
Secretaria: c nella se fará todo o expediente, que se 
fazia na Secretaria da Junta, na lntendencia_, e na Ins
pecção das 01'11cinas. 
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Art. 12. O Primci!'o Offícial tcrú ú ~:ctt <~argo o rxamc 
do registro elas ordens, e dc:-;vaclws: coadjttvarú. ao Se
cretario, e o substituirá no caso ele fnlt.~~~ ou impctli
mento. 

Art. 13. Os dous Segundos Olftciaes farJü to1lo o mais 
r,xprdiente fla Srcrrtaria. 

CAPITCLO Y. 

DO CO~TAOOn, E .MAIS EiiPHEG.\D:JS DA CONTAOOlUA. 

Art. l't.. A Contadoria se comporá de um Contador, 
um Primeiro, e e tres segundos Escripturai'ios. 

Art. H5. O Cont~Hlor terá ú seu cargo a contabilidade; 
conservando as attrilmiçõcs marcadas no alvará acima 
citado: porém n:Io snbsliLuirú :10 Dircctor, no caso de 
falta, ou impedimento deste. 

At't. HL O Primeiro Escripturario será emprcg:nlo 
na escripturação do Dia rio e Livro .Mestre da Hepar
tiç,ão. 

Art. 17. Os trcs Scgnmlos Escripturarios farão tot1o 
o mais expcLliente (la Repartição; sendo um clclles pot· 
nomeação do Con tad'üi', encarregado da· EscrÍll turaç.Jo 
elo Pagador~ CJ:tlC ucvcrú SCI' fei la na Conta do ria. 

At·t. 18. Havcr:t n1n Porteiro~ c dons Contínuos para 
o serviço da Secretaria, c da Cont:tdoria. 

f:APITULO V r. 

Art. lD. O l\1gauo:·, qtH' se1·vir:'t igu:tllilc·n!e de Tilc
soureiro, far;'t o pa!!.;amento dn todas a~~ despczas do 
Arsc1nl\ {t vi~ta das onlf•n.s e desp::~clws do Direclor, 
qne J:li' for(~:U nprc.scntarlos . . :\l(~m disto rrr:,·hrrú no 
prinripio thl c:1d:1 mcz nm:t !Jnanti:t í>,stipula1la p:na a 
compra l:e generns por üliai!o, c pc!1ucnas Lkspczas c"cn
tu:~rs. 

Art. ~0. Havcr:í um Fiel do Pagador, que o snbsti
tuirú no caso de falta, ou impedimento ; c que por esta 
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EXECUTIVO. 4-t 

razão será da sua escolha, e o coadjuvarft em suas obri
gações. 

Art. 2t. O cofre do dinheiro será fechado á tres chaves, 
do qual serão clavicularios o Vice-Director, o Contador, 
e o Pagador. 

CAPITULO VII. 

DO ALMOXARlFJ<., E :\IAlS EMPREGADOS DO .\L~IOXARIFADO. 

Art. 22. O Almoxarife terà a seu cargo a arrecadação 
geral de todos os gencros pertencentes á Fazenda Pu
hlica, pela Repartição do Arsenal de Guerra ; regu
lando-se a esse respeito pelas Leis, e Regimentos de 
Fazenda em vigOr. 

Art. 23. O Almoxarifado se dividirá em tres classes; 
a saber: La a da guerra, na qual se comprehendcrão todas 
as differentes armas, munições, palamentas, equipa
mento, machinas de guerra. e de transporte, etc.;-
2. a a de materias primas ;-3. a a de objcctos manufac
turados. 

Art. 24. Haverá na L a classes um Escrivão, dous Fieis, 
e tres Guardas, dos quaes um Fiel, e um Guarda, ser
virão no deposito das armas da Fortaleza da Conceição, 
em quanto ali i se conservar este deposito. 

Art. 2;5. A 2.• e 3. 11 classes terão cada uma dellas um 
Esc ri vão, um Fiel, e dous Guardas. 

Art. 26. Haverá mais um Agente de compras, que 
terá a seu cargo pesquizar·, e apresentar as amostras, 
e preços correntes dos generos, que se deverem comprar 
em grosso. l~ualmente fará as compras por miudo, não 
excedendo o valor de cada urna destas a quantia de doze 
mil réis: para o que receberá do Pagador as sommas 
necessarias. 

Art. 27. Nenhum genero será comprado em grosso 
sem que primeiramente se faça publicar por editaes a 
necessidade de tal gcnero, a fim de que possam con
correr os vendedores no dia marcado: devendo sempre 
ser preferido aqucUe, tine em igual qualidade o otfe
recer por menor preço. 

Art. 28. Os Escrivães das classes carregarão em re
ceita ao Almoxarife todos os generos no acto de entrada 
nos armazens, extrahindo logo conhecimento em fórma, 
para os vendedores haverem o seu pagamento. Igual-

- P.A.RTE Jl. 6 
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mente lançarão em. tlespeia todos os ge.neros, que 
sahirem; devendo in fali i velmen te ter um livro mappa 
competentemente esrripturado, com a declaração do nu
mero do armazem, para onde taes gencros entraram. 
Este livro deve ser apresentado ao Director, no prin
cipio de cada mez, para que elle possa Hscalisar o estado 
dos armazens. A escri{Jt.uração da carga será feita em 
um só livro; entretanto que a ela descarga o será em 
livros duplicados, c por mezes ai ternados, a fim de poder 
entrar para a Contadoria no principio de cada mcz, 
o que serviu no mez antecedente; proceder-se á con
ferencia; e extrahir-se o resumo mensal, sem que pare 
o andamento da escripturação do Almoxarifado. 
· Art. 29. Na falta, üu impedimento de qualquer dos 
Escrivães das classes, servirá um d.Gs E:-;cripturarios da 
Contadoria, por nomeação do Contador. 

Art. ;jQ. Os Fieis serão rcsponsavcis e sujeitos im
media tamen te ao Almoxarifc: guardarão as chaves do . .:; 
ar;mazens das suas respectivas classes: e não entregarão 
genero algum, sem que primeiro seja lançada a descarga 
pelo respectivo Escrivão. Além disto terão em cada ar
mazem dous livros: um de carga, e outro de descarga, 
nos quaes farão os competentes assentos nos actos de 
entrada, e de sahida, a tim de se poder fazer a con
ferencia dos livros dos Escr·ivães. 

Art. "31. Os Guardas serão inseparaveis dos seus res~ 
pectivos armazens; assim como sujeitos aos Fieis, que 
substituirão em caso de falta, ou impedimento. 

CAPITULO VIII. 

DOS .\PONT.\DORES 1 ~ PORTEIROS. 

Art. 32. Haverá dous Apontadores, que farão o ser· 
viço diario do Arsenal ; sendo ambos obrigados a fazer 
o ponto, ao qual não admittirão pessoa alg11.ma sem 
ordem expressa do Vice-Director. Serão igualmente 
obrigados a formalisar as ferias, e registrar tanto estas, 
como o ponto nos respectivos lívros. 

Art. 33. O ponto será no dia seguinte registrado no 
éompetente livro; que será entregue ao Official da com
panhia de artifices, que se achar no Arsenal de dia. 

Art. 34. Dous Porteiros terão a seu cargo, abrir e 
e fechar os portões ás horas competentes. Não deixarão 
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s1h ir c ousa alguma sem ordem por escripto, na qual se 
declarará a quantidade, e qualidade dos generos, que 
sa h irem: a pessoa que os conduz ; e o lugar para onde. 
Esta ordem será assignada pelo Almoxarife, e rubricada 
pelo Vice-Di rector. 

Art. 3;). O Pot·teiro terá úm 1 i v r o, no qual lançará 
todas aquellas ordens no acto em que lhe forem apre
sentadas; e as emmaçará, para as exhibir no principio 
de todos os mezes, a fim tle se fazer a conferencia, e :ve
rificar os livros de descarga do Almoxarife. 

Art. 36. Um dos porteiros pernoitará no Arsenal: 
para o que se lhe dará casa. 

TITULO II. 

Das officinas, sua classificação, e organiza~ão. 

CAPITULO I .. 

DAS OFFlCINAS. 

Art. 30. As officinas, que é ncccssario conservar no 
Arsenal de Guerra são as seguintes: 

1. Carpintaria d:3 construc\ã1 de reparos, c ma-
chinas. 

2. Dita de obra branca. 
3. De torneiros. 
~. De tanoaria. 
5. De coronheir03. 
H. De ferraria. 
7. De serralherÍél. 
8. De espingarcleria. 
!J. De la toe ria. 

10. De instrumentos bellico~. 
H. Defunileiros. 
12. De correeiros. 
13. De seleiros. 
1 ,., . De sa pa te i r os. 
H>. IJ3 alfa iates. 
W. De bandeirciro;;.:. 
17. De barraqueiros. 
HL Do pintores. 
HL De escultores. 
'10. De desenha(lorcs. 
~I . De gra varl ore.;;. 

----~----"1 
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CAPITULO H. 

DA CLASSH'ICAÇÃO DAS OFFICINAS. 

Art. 38. De todas as officinas se organizarão sete 
classes; á saber: 

1. a Classe. 

Carpinteiros de construcção de reparos, e machinas. 
Ditos de obra branca. 
Torneiros. 
Tanoeiros. 

Coronheiros. 

Ferreiros. 
Serralheiros. 
Espingardeiros. 

Latoeiros. 
Instrumentistas. 
Funileiros. 

Correeiros. 
Selleiros. 
Sapateiros. 

Alfaiates. 
Bandereiro~. 
Barraqueiros. 

Pintores. 
EscultorP-s. 
Desenhadores. 
Gra \'adores. 

2. a Classe. 

:J. • Classe. 

~.a Classe. 

5. a Classe. 

6. a Classe. 

7. a Classe. 
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CAPITULO UI. 

D.\ URGA:\IlAÇ.\0 D.\S OI:''Flt.:l:\.\S. 

Art. :H>. Na 1. 11 c:;Jsse haYení um 1\Icstre, que diri
girá os trabalhos d:-~s quatro otlicinas: e além deste um 
Con tt·a-mestre Prn e a da uma deltas~ e m~li~ Apparelha
Jorcs, que forem ind i~pentuveis ~ segundo o numero 
dos trabalhadores. 

Art. 40. Na 2.'" clas .. ::e lia\ erâ um Jlestre, e um Con
tra-mes I. r c. 

Art. 41. Na 3.a classe haverá um Mestre, para as tt·es 
officinas: um Contra-mestre em cada uma dellas ~ c os 
Apparelhadore.-s indíspensaveis. 

Art. 42. Na 4. a classe h a verá um l\leslre para as trcs 
officinas: um Contra-mestre em cada uma dellas; e só
mente um Apparelhador na de Jatoeiro~. 

Art. '13. Na 5.a cl~tssc havet'~l um l\lcstre para a~ 
tres olHcinas : um Conlra-mQstre na de corrcciros ; e 
um Apparelhaúot· em cada uma das tres. 

Art. 4L Na o. a classe haverá sómcnlc um l\Icstre, e 
um Apparclhador para todas as trrs officin.'ls. 

Art. 40. Na 7. a cl<:sse haYel'á um Mestre para todas 
~~s quatro officinas~ e um Contra-mestre em cada uma 
dellas. 

Art. '~:6. Os l\Iestrcs, Contra-mestt·cs~ e Apparelha.
dores, que excederem ao numero acima determinado, 
serão despedidos. 

Art. lJ.-7. Os Mestres serão immediatamcnle sujeitos 
ao Vice-Director ; e serão obrigados á fazer um ponto 
Jiario em suas respectiv;1s officinas ~ e no fim de cada 
mez o apresentarão ao Vice-Director. 

CAPI.TrLO lY. 

DúS 3JE:\OUES. 

Art. ~8. Os Mellorcs~ que forma vão a cx.tincla Com
panhia de Artitices addida ao Arsenal do Ex.ereito, con
tinuarão a ser e:lucados no Arsenal de Gnt?lT3: e seu 
numero 11àl) tJ\l'f••ler:í pt1r ora :1 r'em ~ 
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Art. 49. Só tem direito á serem recebiuos para se 
educarem na qualidade de Aprendizes do Arsenal: 

i. o Os expostos da Santa Casa da 1\:lisericordia. 
2. • Os orphãos indigentes. 
3. o Os filhos de pais nimiamente pobres. 
Art. 50. Os Aprendizes l\fenores serão instruidos nas 

primeiras letras, e no desenho: e além disto serão ap
plicados a aquella arte, ou officio, para que tiverem de
cidida vocação. 

Art. 51. Pela féria das officinas se abonarão aos me
nores em os dias uteis um jornal sufficientc para a sua 
sustentação diaria, c para o seu vestuario. 

Art. 5t. Em suas enfermidades serão os menores tra
tados no Hospital da Santa Casa da l\fisericordia, indo 
ar.ompanhados de uma guia, assignada pelo Vice-Direc
tor, contendo no reverso o fato, que levarem vestido. 

Art. 53. Os menores não poderão ir a casa de seu:; 
pais, ou pessoas á que forem sujeitos, senão em Domin
gos, e Dias Santos de guarda; obtendo para isso permis
são por escripto do Vice-Direct.or. 

Art. 54. A casa, e utensis para a habitação c serviço 
domestico dos menores serão fornecidos pelo Arsenal. 

CAPITULO V. 

DO I'EDAGOGO DOS APRENDIZES ~IENORES. 

Art. m> Haverá um Pedagogo immediatamente su
jeito ao Vice-Director, que terá á seu cargo a educação 
moral, e arranjos domest.icos dos menores. Cuidará da 
sua comida, lavagem de roupa, e mais objectos indispen
savcis: e para este fim habitará na mesma casa, em que 
clles morarem. 

Art. 56. O Pedagogo dos Aprendizes menores terá 
igualmente á seu cargo o ensino dos mesmos, seguindo 
o methodo I. .. ancasteriano: para o que lhe serão forne
cidos pelo Arsenal os utensis, e mais ohjcctos necessarios, 
bem como pedras, papel, tintas, pennas, lapis, regoas, 
exemplares, taboadas, livros, etc.. . .. 

Art. 57. A nomeação do Pedagog-o é privativa do 
Ministro de Estado da Repartição da Guerra, sobre pro .. 
posta do Dirertor. 



TITULO III. 

Das gratificações. 

CAPITULO UNICO. 

DAS GR.\TIFICAI]ÕES DO DlRECTOR, VlCE•DIRECTOR, E 
PEDAGOGO. 

Art. ü8. O Director, que deverá ser um Official Su
perior de reconhecida intelligencia, e aptidão, terá o 
vencimento annual de um conto e seiscentos mil réis, 
incluindo o soldo da patente. 

Art. üü. O Vice-Director, que será um Official Su
perior· de patente, ou aP tiguidadc menor que o Director, 
h a verá, além do seu soldo, a gratificação mensal de trinta 
mil réis. 

Art. 60. O Pedagogo dos Apr'endizes menore~ terá a 
gratificação mensal de trinta mil réis. 

Art. 61. Os vencimentos marcados nos tres artigos 
precedentes ficarão sujeitos á approvação da Assem
bléa Geral Legislativa. 

Paço, em vinte um de Fevereiro de 1832.-Manoel da 
Fonseca Lima e Silva. 

Regulamento para a Administração Geral da Fabrica da 
Polvora da Estrella, a que se relere o decreto acima. 

TITULO I. 

Da Athninil!ilt~ação Geral da Fabr•ica da Pol· 
vo1•a, e ~eus etnpregado!ii. 

CAPITULO I. 

DO DIRECTOR. 

Art. L~~ A Administração da Fabrica da Pol v ora, 
existente na Estrella, será confiada a um Director ·, 
nomeado pelo Governo, e tirado da classe dos Offi
ciaes mil i lares , que ti v e rem os necessarios conhe-
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cimento:.; de .:\Iecanica~ t' Chimica; lie:l!Hlo· immedia~ 
tamente sujeito ao )linistl'o da UrpJt'tit;<1o da Guena. 

Art. 2. o O Labor a tor·io •le fogos a niildacs S('fá ren. 
nido á Fabrica da Pol \'Ora; fazenrlo parte de~ te est:t· 
helrcimento. 

Art. 3. o Pertence ao Dit·ector tla Fabrica da E:;
trella todas as attribuições, que tinha o [ngpector 
da ex ti neta Fabrica da Polvora d 1 Lagôa de Rodrigo 
de Freitas, ma r-eadas nn Alvará rio !. () de lUan;o de 
1811 : r. alt~m destas ftwá mais a insperção da con
tabilidade, que att'~ agora era feit:l no Ar~enal do 
Exercito? r·clativa á eompr·a das ma lerias primas; a 
Yenda de polvora ; e ao pagamento dos empregados, e 
tr·ahalhadorrs da Fahrica. 

Art. IJ.. o O Dircctot· residirá elTccti vamcn te no lu· 
gar da Fabric3: e só poderá dellc sahir eom per
missão do 1\linistro da Guerra. 

Art. ü. o Será igualmen L c obdgado no fim de cada 
trimestre a l'emeÜel' â Serretaria de Estado dos Ne
gocios da Guerra uma conta cotTt'nte ua rccril.a e 
despeza do cstalJelt~cimento; comprehcndendo-se os 
gastos feito'> com o sustento, vestuat·io, c curativo do:5 
escr·avos alli existente~. Esta conta sm·;t acompanhada 
de uma circum:'tanciada exposição do~ trahalhos fei
tos durante O ll'imestre findo, não SÚ a respeitO da 
manipulação da pol rot·a, como da construt~ção de ecii
Hcios indispensaYei;:; ao andamento dos trabalhos, e 
da boa arrecadação das ma terias primas, e dos objrctos 
manufacturados; e finalmente dos generos, pl'ore
nientes dM trabalhos dos psrTaros no cót·te ele madeir:Js 
e cultura do terreno. 

Art. 6. o Todos os negocios r ela ti HlS á compra de 
generos c mais despezas da Fêlhrica da Pol r ora ser5o 
tratados c decididos pelo DirectoJ·, eonjnnctamente com 
o Vice~Direetor, e o Almoxai'ife. 

CAPITULO H. 

no VlCE·DIJWeTOR. 

Art. 7 ,'> O Vice-Director, que lambem será tirado 
da classe dos Officiaes militares mais in~truidos nos 
trabalhos desta natureza, srrá immediai:anente snhOI·· 
dinado ao Dirrctor, e o snh'ltituin\ em sua f;:dta ou 
impedimento. 
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Art. 8. G Ter :i á seu cargo a direcção das trabalhos 
das officinas; sendo-lhe i mmedia ta mente sujeitos os 
Mestres dellas; assim como o Administrador do Labos 
ratorio dos fogos artificiaes., o Feitor da Fazenda; e 
finalmente o Facultativo~ e o Administrador da enfer
maria dos escravos. 

Art. 9. o Todas as ordens do Director, relativamente 
30S trabalhos da Fabriea, e administração do Labora
torio, e Fazenda; c ao curativo, sustento, e vestuario 
dog escravo~, serão executadas por intermedío do Vice
Dircctor. 

Art. 10. O Yice-Director deverá rubricar todas as 
ferias, pedidos dos .Mestres, receitas, e dietas do Facul· 
tativo; pedidos do Administrador ·do Laboratorio, e do 
Feitor da Fazenda. Fará registrat· tanto as ferias como os 
pedidos nos respectivos livros. Deverá ter a maior vigi· 
lancia no emprego das ma terias primas, para que não 
haja o menor extravio clellas; e bem assim da polTora 
manipulada até a sua entrega ao Almoxarife. 

Art. H. Rubricará as guias, que acompanharem as 
porções de polvora remettidas ao Almoxarife, drpois de 
embarriladas na officina da granisação; assim como as 
de todos os mais gcneros, de que se fizer carga ao Almo
xarifc. 

Art. 12. Asshtirá á entrada de todas as ma terias 
primas nos armazens do Almoxarife; e da mesma sorte 
verificará a existencia da polvora manipulada nos ar
mazens do Deposito geral no Porto da Estrella no fim de 
.cada trimestre. 

CAPITULO III. 

DO A.Ll\JOXARIFADO, E SEUS E~IPREGADOS~ 

Art. J 3. O Almoxarifado se comporá de duas classes:: 
a saber: 

L a Classe de ma terias primas. 
2. a Classe de objectos manufacturados. 
Art. 1.4. Haverá um Almoxarife, dous Escrivães de 

classe.., tres Fieis, e o numero de Guardas indispensae 
veis para os armazens, comprehendido o Deposito do 
Porto da Estrella. 

Art. 15. O Almoxarife será sujeito ao Director; e 
terá á seu cargo a boa arrecadação de todos os generos, 
de que se lhe fizer carg-a. e existirPm nos armazen.~. 
~ PARTE H, 7 
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Regular-se-ha pelos Rep:imrntos de F;lzcnda em vi.Q"or; 
e não entregará cousa alguma, sem ordem por escripto 
do Director. 

Art. 16. Pertencer-lhe-lia a proposta dos Fieis, por 
qnem será responsavel, e da mrsma sorte a approvação 
dos Guardas sobre proposta dos Fieis. 

Art. 17. Terá o maior cuida~lo em fJUC a rscriptu
ração pertencente ao Almoxarifado se faça rm dia; niTo 
conser:.tindo que os Escrivães, Fieis, e Guardas se afa';
tem dos seus respectivos armazens, aonde será frito, no 
acto de entrada, e de sahida dos generos, o indispensa-
vel 1ançarnen to. · 

Art. i8. Os Escrivãrs das classes serão subordinados 
:10 Almoxarife, e lhe· farão car·ga de 1odos os generos, 
que se recolherem aos diversos armazrns no acto ela 
entrada; assim como lançarão a descarga no acto da 
sahida, á vista das ordens do Director. 

Art. 19. Os Escrivães terão um livro mappa, no 
qual, além das mais circumstancias, drclararão o numero 
elos armazens, em que existirem os generos, a fim de se 
fac i li ta r a sua ftsralisação. 

Art. 20. Serão obrigados no fim rle cada trimestre á 
fazer um mappa resumido dos genero~. qlle entrarem 
ou s1hirem dos respectivos armazens durante o trimes
tre. Este ma ppa será assignado pelo A lmoxarife, e re
mcttido ao Director. 

Art. 21. Os Fieis serão sujeitos ao Almoxarife, e de 
sua escolha. Deverão estar eiTectivamen te em seus res
pectivos armazens: c farão em livros competentes o 
lançamento dos generos, que entrarem c sahirem dellcs. 

Art. 22. Os guardas serão inseparaveis de seus rcs
reetivos armazens ; a~sim como sujei tos aos I•' i eis, que 
substituirão em caso de falta ou imped imcnto. 

CAPITULO IV. 

DA PAGADORIA, E SEUS ElUPREGADOS. 

Art. 23. Haverá um Pagador, que servirá ao rnesm() 
tempo de recebedor das sommas provenientes da venda 
da polvora; cujo producto será igualmente applicado ao 
págamento de todas as despezas da fabrica. Porém em
quanto não houver a sufficiente quantidade ele polvora 
manufacturada p.1ra sf.! proredf'r á sua vrnda. rlrstinar-
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sr .. iJa lluma euusignação deduziu~ da do Ars1•nal de 
Gltert'J da C0rte, como actualmenle e.-;tú em vigor. 

Art. 24. Haver:t um Es._:rivão da PagaJoria~ o qual 
será igualmente encancgallo de toda a es~.:ripturação 
da contabilidade, rdativa á adtn.inbtraçJ:o do fabríco, e 
Yenua da pol v ora. 

Art. 2õ. H tverú dous Escripturarios : um ptra o 
expediente uo Oireclor, e Vice-Diredor, e outro para 
coaLljuYar o Escrivão da Pagado ria, e sulJstituir aos 
Escrivães das class~·s, no caso de falta ou Ílll!Jeuimento. 

Art. 2U. Rtverá um l"iel do Pagador, (JUC o substi
tuirá em ca-;o de üllta, ou impeúimento; c que por esta 
t'<tzão será <lc sua escolha; e o coaJjuvará em sua3 olJri
gações. 

Art. 27. H tverá um cofre ger·al~ que tcd trcs 
chaves, de que serão clavicularios o Vico-Director, o 
l)a2.·auor,e o seu Es~rivão. 

Art. 28. A venda da pJlvora será feita no Armazcm 
do depo.;;ito no Porto da Eslrella: e será della encarrJ
gaclo o Pagador, ou seu tiel, se.:;undo mais conveniente 
fôr; devendo pat"cl este Hm haver hum cofre particular: 
e no tlm de cada mez passarão as quantia~ nelle existen
tes para o cofl'e geral, acompanhado da competente conta 
de venda, pertencente ao mez tindo. Esta conta será 
verificada pelo Direetor, e confrontaua com a escriplura
ção do AI moxarifaJo. 

Al't. 29. O Pagalior receberá no principio d~ cada 
mez uma quantia estipulada para compra de generos 
lJOI' miudo, r- pequenas de~pezas cventuaes. 

Art. 30. Haverá um Agente de compras, que ter.l a 
seu cargo pes,l uizar, e aprescn ta e as amostras, e preços 
correntes dos generos que se deverem comprar em 
grosso. Igualmente fad as compras por miudo, não 
excedendo o valor de cada uma desta a quantia de doze 
mil réis; para o que receberá do Pagalor as som mas 
necessarias, a vista Lias orden.;;, que pata es.;e fim receber. 

CAPiTULO V. 

DO .Al'Ul'H.\DUH. 

Art. 31. Htverá um Apontador, que será obrigado 
a fazer o ponto; ao qual não admittirá pe3soa alguma 
sem onlc~u exprcs-;a uo Vice-Dircctor. Será igualmente 
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obrigad·o a formalisar as férias~ e a registrar tanto escas, 
como os pontos nos respectivos livros. 

Art. 32. O ponto será no dia s~guinte registrado no 
competente livro, que estará á c~u·go do Vicc-Dir~c:Lor,. 
vu qu~m suas vczcr lizer. 

TITULO It 

ih.ts OOiciuas. 

CAI'ITIT.O L 

fJA CLASSlFlC-\~.\0 J.J\S OFF1ClN.~-:. 

Art. 33. Haverá na F'ahtica da Polvora as seguinte~ 
dasses de Officinas : 

1. a Glassc de Refinação. 
2. a dita de Polvorisação .. 
3.a dita de 1\listão. 
4. 8 dita Je Trituracão. 
5. a di ta de Granisai;ão. 
6. 8 dita de Carpintaria~cTanoaria. 
7. 11 (tita de ~"'erraria, L:ttocria, e Fundição .. · 

CAPITULO H. 

IH OUGA!\lZ.\ÇÃO DAS O.FFIC.f:"'AS. 

Art. 3~. Na :L a Classe haverá um 1\les tre. um Con~ 
·tramestre, um Porteiro~ ou Guarda, e os trabalhadores
necessa rios. 

Art. 35. Na 2. a- ela~ se haverá um l\lestre 1 um Contra~ 
mestre, um Porteiro~ um GaarJa para a conducção dos 
generos, e os trabalhadores proporcionados_ ao:S tra
balhos. 

Art. 36. Na 3. a: classe haverá um l\lestre, um Contra~ 
mesLre, um Gaa rda, e os necessarios trabalhadores. 

Art. 37. Na 'L a classe haverá um Mestre, um Contra o 

mestre, dous Guardas, e os necessarios trabalbaclo1·cs ~ 
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Art. 38. l\a ::i.~~ classe haverú um l\Ieslrc, um Contra
mestre, dons Gaardas, c os trabalhadores netessarios 
para o serviço das casas ele granisação, uesempoieira
mento, peneiro, peso, c embarrica men to ua pol v ora. 

Art. 39. Na G. a classe h a verá um l\lest r e, que diri
girá os trabalhos elas duas otncinas, um Contramcstrr, 
e os trabalhadores neces~arios em caua uma ele lias. 

Art. 40. Na 7. a classe haverá um 1\lestre, que di ri
girá os trabalhos das duas oflicinas, um Contramestre, 
c os trabalhadores necessarios em cada uma deltas. 

C[\PITULO III, 

DJ L\DOIL\TOHLO PYHOTEC!l:\JCO E SEtj:i Ejtf'HEli\OOS. 

Art. 4J. O Lahoratoriude fog-os de artificio será trans· 
ferido para o local da Fabrica\ta Polvora, fazendo parte 
tJaquelle estabelecimento. 

Art. 42. A administração peculiar de.:;ta oilicina será 
co-nfiada a um CHiü;ial l\Iilitar, que tenha os nc(~essarios 
conhecimentos da arte pyrotrchnica; ficando com tudo 
sujeito ao Director e Vice-Dire~tor· da Fabrica. 

Al't. 41. Todos os gcncros ne~ess:1rios para a confeição 
(los fogos ar ti ficiaes de guerra prepara elos no Labo
ratorio~ set'ão requisitwlo" pelo Offlcial, que dirigir os 
trabalhos; c os w~didos, por eJle assignados, e rubricados 
pelo Vice~Director, servirão de titulo de descarga ao Al
moxarife elos gencros, que fornecer. 

Art. 4L Os fogos ele composição, preparados no La· 
horatorio, serão rcmettidos an Almoxarifado~ acompa· 
nhados de uma guia, as-.,ignada pelo Administrador do 
mesmo Laboratorio, e rubricada pelo Vice-Director. 

Art. 4;). O numero de artífices de fogos de composição 
será determinado pelo Director, segundo as circum
stancias occonentes. 

Art. 46. O Offi~~ial encarregado ::la direcção dos tra
balhos do Laboratorio seguirá, em quanto se lhe não 
derem outras instrucções, os receituarios, e praticas 
ora estabelecidas no Lahorator-io do Castello. 

Art. 47. H 1verá um Guarda, que tera o necessario 
cui:lado nos gcnero~, c utensfs elo Laboratorio. 
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TITULO III. 

Da administ.ra<;ão eeonomiea da fazen,da, 
e sua ese1·avat.ut•a, e gado. 

CAPITULO I. 

D.\. ESCRAVATURA, E GADO. 

Art. 48. A administração da fazenda, no que respeita 
ao cultivo, c córtes de madeiras, será peculiarmente 
confiaLla a um, ou mais feitores, que serão em tudo su
bordinados ao Director e Vice-Director. 

Art. 49. A escravatura, emquanto fôr conservada, 
e os gados, ficarão sujeitos, e ú car-go do Feitor-, quere
correrá immediatamente ao Vice-Director, em todos os 
casos, para providenciar soLre o sustento, vestuario, e 
cura ti v o delles. 

Art. õO. No fim de cada mez o Vice-Director apresen
tará ao Director a conta da' despeza feita com a adminis
tração da fazenda, escravatura, e gados. Esta conta será 
processada pelo Escrivão da Contabilid<Hle: e á vista da 
sua legalidade se passarão as ordens necessarias para o 
pagamento do~ generos comprados. 

Art. õ:J .• Os generos em grosso, que forem comprados 
para o alimento, vcstuario, e curativo da escravatura, e 
bem assim para o sustento dos gados, deverão ser pagos 
por· conhecimentos em fórma, extrahidos das cargas 
feitas ao Almoxarife, da mesma fórm;l que se acha de~ 
terminado a respeito dos pagamentos do;-; outros generos 
comprados para a manipulação da polvora, e construcção 
dos necessarios edificios. 

Art. õ2. As madeiras, e mais productos extrahidos 
da fazenda, serão carregatlos ao Alrnoxarife, á vista das 
guias remettidas pelo Feitor, e rubric<Jdas pelo Vice-Di
rector-. Nestas guias se declar tr.t a respectiva ímpor
tancia de cada um dos generos, segundo suas qualidades, 
c preços correntes no mercado. 

CAPITULO li. 

DA ENFER:\IARL\. 7 E 'SEUS El\lPREGADOS. 

Art. 53. Haverá uma enfermaria proporcionada aG 
numero dos esaavus existentes. 
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Art. ;)1. H1verú um Far-ultativo Meclico-Cirurgico, 
que ~er·á encarregado do governo cconomico da enfer
maria, do despcnsatorio dos rcmedios, e ele todos os 
mais objeetos á ella pe1·teneentes. 

Art. 55. Haverá um enfermeiro, um cozinheiro, e os 
sel'\'en tes necessa rios; sendo estes ultimas ti r a dos d' entre 
os esc r a vos da fazenda, c subordinados ao Faculta ti v o. 

Art. 56. As receitas, e dietas serão assignadas pelo 
Fac ui ta ti v o, e rubricadas pelo Vice-Director, a fim de 
sflrvirem de ti tu lo de descarga ao Almoxarife, e de cre
dito ao fornecedor dos remedios. 

Art. 57. Haverá um C1pellão, que terá a seu cargo 
não só cdebrar o Santo Sacrificio da Mis;;a aos do
mingos, e dias santos, como instruir a escravatura nos 
princípios da Heligião Christã. 

Art. 58. Tanto o Capellão, como o Facultativo, serão 
subordinaLlos ao Director, e Vice-Director. 

TITULO IV. 

Das gratificações. 

CAPITULO UNICO. 

DA GRATTFlC.\~ÃO DO DIRECTOR, E VICE-DIRECTOR. 

Art. 50. O Director, que será um Official superior, 
com os requisitos marcados no art. l. o, haverá, além 
do seu soldo, uma gratificação mensal de cincoenta 
mil réis. 

Art. 60. O Vice-Director, que será um Official de 
menor graduação que o Director, e com sufficiente in
telligencia, e aptidão, haverá, além do seu soldo, a gra
tificação mensal de trinta mil réis. 

Art. 61. Os vencimentos marcados nos dous prece
dentes artigo3 ficarão sujeitos á approvação da Ass{:;mbléa 
Geral Legislativa. 

Paço, em vinte um de Fevereiro de mil oitocentos e 
trinta edous. 

JJJrmnPl rln Fon.'UWl Lima c Silva. 



ACT!lS Dll I'PtH:n 

Regulamento 1)ara a :ulministt·atão geral dos arsl'nues 
de guerra prnlinciaes, e annazcus de deposito de 
m·ligos bcllicos, a que se rcfcr·c o decl'elo acima. 

TITULO I. 

Da administrnção dos arsenaes de ~uert•a pro• 
vlnciaes. 

CAPITULO I. 

DOS DlVERSOS ARSENAES DE GUERRA E SUA OHGANlZAÇÃO. 

Art. Lo Além do Arsenal de Guerra da Côrte, haverã 
mais Arsenaes de Guerra nas Províncias do Pará, Per
nambuco, Bahia, Rio Granrle do Sul, e l\hto Grosso. 

Art. 2. 0 Em todas as de mais Províncias haverá Ar
mazens de Deposito de Artigos Bellicos, remettidos das 
Províncias mais proximas, em que h ou ver Arsenal de 
Guerra. 

Art. 3. o Os Arsenacs de Guerra Provinciaes terão a 
seguinte organização, e nelles haverá os Empregados 
seguintes: 

Um Director, um Ajudante do Director, um Almo
xarife, um Escrivão, um Escripturario, um Amanuense, 
um Fiel, um Apontador, um Porteiro, um Ajudante do 
Porteiro, e o numero de Guardas dos Armazens, que fo
rem indispensaveis á boa arrecadação. 

CAPITULO li. 

DO DinECTOR. 

Art. 4:. 0 Pertence ao Director a Administração Geral 
do Arsenal, sendo com tudo sujeito ao Presidente da 
Província~ cujas ordens fará executar. Na falta, ou im• 
pedimento do Director servirá o sen AjtHlantP. 



Arl. ;;.n O Dire,~Lor ~;;~ri nome:Jdo pelo Presidente da 
P1·oy i neia, c e-; la nonwa(~3:o deverá sempre recahir em 
OH!ci:ll~s :Mililarrs intellkentt~s. 

Art. G. o O Dit·ecLor 1Úio m:.tmbrá t13r genero algum 
do ArsmDI sem ordem por cscripto do Presidente da 
Prorincia. 

C.\ PlTULO III. 

DO AJUDAXTE DO DIRECTOR. 

Art. 7. o Ao Ajudante do Director pertence particu
larmente a direcção uas omcin~s; a organização dos 
Li v r o:-' tle rc~·istro dos Gcncros req ui si tad os pelos Mestres 
das mesmas, contendo o preço de tars generos. assim 
como o registro das guias, que acompanharem os objcrtos 
manufacturados nas OHícinas, e rcmcttidos pelos Mes
tres aos Ar mazens elo AI moxarifado, devendo nestas 
guias mencionar-se os seus valore;. 

Art. 8.° Fica á cargo do Ajudantt· do Dircctor a edu
car;ão d.os 1\l•'nores, que forem re1~!'bidos no Arsenal Mi
litar Provincial, devenuo ú resw·ito rlelles guardar-se 
as mesmas regrascstabdrciclas no cap. ci. tit 2. do Re
gulamento do Arsenal ele Guerra tb Corte. Pelo que 
respeita ao numero destes, será determinado pelo Pr-e
sidente da Província á vista das circumstancías, c im
portancia elas Otllcinas. 

Art. D. 0 O Ajudante do Dit'eetor assistirá á entrada 
elas ma terias primas nos Annazens, e terá o maior cui
dado sobre o ponto dos trabJihadorcs, á que será obri
gado a assisti r : rubricará as Ferias feitas pelo Apon
tador, e as conferirá com o Livro do registro do ponto 
geral, e com os pontos elos Mestres. 

CAPITULO IV. 

DO ALJ\IOXAniFE, E MAIS El\IPl\EGADOS Nu AUIOXARII<'ADO. 

Art. iO. Haverá um Almoxarife, um Escrivão, um 
Escripturario, um Amanuense, um Fiel, e o~ Guardas 
necessarios, segundo o numero d()s Armazens. 

- PARTF. IL g 
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Art. 11. O Almoxarife terá a scn rargo a :-.rrrea~bção 
de todos os objcctos pertencentes á Fazenda Publica pela 
Revartição ela GLierra, existentes no Arsenal da res
pectiva F rovincia; servirú ele Recebedor. c Pagador c!~s 
despczas do Arsennl, que forem detenninatlas pelo Di· 
rocLor, o será obrigado i1 p1·estar su:1s contas na The
sourari:l da Província. devendo com tudo o Cofre do 
din!Ieiro constar do (re.;; chaves, de que senTo elavi
cnlarios o Ajudante do Director, o Escrivão, c o mesmo 
Almoxarife. 

Art. 12. Ao Almoxarifc pertence a Proposta· do Fiel 
por quem será rcsponsa vel, e bem assim a approvação 
dos Guanlas sobre proposta do Fiel. 

Art. t:L ·o Escriv5o carregar;] em Hcceila ao Almo
xarife todos o.s generos no aeto da entrada nos Arma
zens, e lhe lançará em dcspeza todos os que .:;,dJircm, 
extrahimlo conhecimento em fónna pDra os vcndctlores 
haverem seus pagamentos, devendo infalliv2lmente ter 
um Li \TO :Mappa devidamente cscriplurado, com a de
claração do N. do A nnazem, em que se acll5o os gencros 
rccoHlidos. Este Livro dcvcrú ser aprrst:ntado ao Di
rector no principio de c:uJa mez, para cl!e conhecer do 
estado, em que se aclüio os gcneros, e ú visla do refe
rido livro poJer inspcccionar os Annazens. 

Art. 1r.:. Os lançamentos de carga ao Almoxarife serão 
feitos em um só livro, porém os de descarga em livros 
duplicados, por mezes alternados, para se poder fisca
li~ar e conferir, sem que obste o antlamento da escrip
turação do Almoxarifado. 

Art. HL Na falta ou impedimento do Escrivão ser
virá o Escripturario. 

Art. 16. O Escripturario tem de obrigação coad
juvar o EscriYão, faz@r o expediente do Dircetor, a cs
cripturação do Pagador, e bem assim a conferencia das 
Ferias. 

Art. !7. Pertence ao Amanuen~c o registro de ordens, 
officios, c despachos, além de todo o mais trabalho que 
lhe fôr determinado. 

Art. 18. O Fiel é responsa:vel, e sujeito immecliata
men te ao Alm0xarife; guardará as chaves dos armazens, 
,. não entr cgará genero algum, sem que primeiro seja 
lançada a descarga pelo Escrivão; além disto terá em cada 
arrnazem dous livros, um de carga, e o outro de descarga, 
eom os quaes fará os competentes assentos nos actos de 
entrada, c sahiua, a fim de se poder fazer a conferencia 
dos li v r os do Escrivão" 
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Art. 19. 0:; Guaruas ser::io insef).:travcis uo5 seus res~ 
pectivos armazens, a~sim como sujeitos ao Fiel, tiUe sub
stituiráo em caso de falta, ou impedimento. 

Art. 20. O.s armazens se cl:lssi!icarão do moc1o se~ 
gLiinte: 

Lo Armazem de artilharia, c seus pertences. 
~. 0 Armazem <le arm:.tmento ele iufantari1, e ea~ 

vallaria. 
3. 0 Armazcm de equipamento geral. 
4:.'· ArHuzc~m de -:11aterias pr·irna-:. 
b.v Armazem Je oujectos manuf:.li:tllrado . .:;. 

DO :\PO~TADO!'t, DO l'OlUElllfl, E SEU AJVDA:'i'TE, 

Art. 21. O Apontador fará o serviço dia rio do Ar-:enal, 
scnclo obr'ia:a d) á fazer o ponto, ao q ua t não se ad mi t tirá 
pessch alguma sem onlcm do Dircctor; será obrigado a 
formalizar as f1~rias dos opera rim, c registrar tanto es ~as, 
como o ponto no respeetivo livro. 

Art. 22. O ponto ser~·~ no dia seguinte registraclo no 
competente livro, que será cnlrt~gu8 ao Ajudante do Di
rector, para que no fim do mez se poss1 conferir a feria 
feita pelo Ap,;uta 11ür com o rcp;istro, e com os pon!os 
p:.lticulares -1uc os 1\Jestrcs das o:ncinas são obrigados a 
apresentar. 

Art. 2:1. O Porteiro terá ú seu c:1rgo abrir, c fechar os 
portões c'ts horas competentes, não deixará sahir cousa 
alguma sc~m ordem por cscrip!o, em a qual se declarará 
a qualill;:de e quanti:lad(~ llo:-; gcueros, que sahircrn~ a 
pessoa que os conduz, o o lugar p:1ra ondt-~: esta ordem 
será assignacla pelo Almoxarife, c rubricacl1 pelo Di
rector. 

Art. 2L O Porteiro terá um livro, em o qúallançará 
todas aquellas ordens no <~c to em que !111~ forem apresen
tadas, e as emma~s:.~rá para asexllibir no principio de to
dos os mezes, a iim de se fazer a eonft'rencia, c vc!'ificar 
os livros de dcsc:tr:.ra do Almoxarife. 

Art. 2;5. O Ajuelante elo Porteiro o coadjuvarú, e o 
substituirá em suas faltas, ou impedimento, semlo um 
del!es ubrigatlo a pcruoí!ar dentro elo Arsc:1al, 
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TlTLLO li 

Daa offioina.i1, sua ehu;8ifieação, e oJ•ganização. 

CAPITULO I. 

D.\~ OFFICI:\"AS. 

Art. 26. O numero de om~~inas dos Arscnaes de Gncr
ra provinciaes scd detcrmirwr1o sc:.tunclo a necessidade, 
que clellas houvPr, guardando-se co;ntudo a classilica~ão 
estabelecida no Regulamento da A<lministraciio do Arse
nal de Guerra n~ Côrte elo Rio de .Janeiro·, t.it. 2 cap. 
2, para que n;1s officinas analog{IS não haja mais elo que 
um 1\Iestre, e os Contra-mestres ncce~sarios. 

Art. 27. Os l\II'Stres serão imm(~(liatamcntr, sDjeitos 
ao Ajud(jnte do Director, c serão o!n·igados ú fazer nm 
ponto clinrio em suas rc:-;pcctivas offlcilus,que no fim de 
cada mcz ::1presentarão ao AjLHlanto do Director. 

CAPITT:LO li. 

DOS :IIE:'\(:HES. 

Art. 28. Havcr~t em CJ(l:l nm dos Arscnars de Gncrra 
provinciaes, um nnmero de menon·s ddcrminad'· pelo 
Presidente da Provineia, ;\ vist:l da CO!tSÍ 1J,naçiio dcci.('
t:HJa para :1s flcspezas dos ditos Arscnaes, c do Hluncro e 
import:mci:1 das snac, offi.cinas. 

Art. 20. Só têm direito a serem rocehi(los p1ra s:' edu
carem na qna l idade d~~ A prcnuizcs dos A r~: c na e~> de Gurr
f(l provinci:1cs: 

f. o Os expostos. 
~.o Os orphãos in<1iq-cntrs. 
3. o Os fllhos de pais nimiamente pobres. 

Art. 3U. Os Aprendizes Menores serão ir:struidos ms 
primeiras letras, c no desenhn: C' além disto serão ap
plica<lcs a aquclla arte, ou offieio, para que tiverem 
decidi'da vocação. 

Art. 31. Pela féria das omcinas so (luonarú :Jos me
nores, em cs dias utcis, um jorna I snm.~icn te para a sua 
sustentação diari:-~, dednzínf!o-sc a qn:mtia necc~saria 
p:1ra o rcc:flnrir,, 
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Art. 3~. Em su~~ rnfm·mi(ladcs ser :r o os m~~mo~ tr~
t~dos nos Hospi tacs ele C;lrilbclc~, inflo acompanhados de 
uma guia, a"sig-nada ptlo A.iu(lante do Director, con
tendo no reveno o f.d.o, qnr levarem vestido. 

Art. :33. o~ menores nJo poder:io ir á ca~n ele srns 
p:~is, ou pessoas, á qu(,nn forem sujeito<::, srnão em do
ming-os, e dias santos ele g-uarda; oMendo para isso per-
mJ~ão por cscripto do Ajudante (lo Dir('Clor. . 

Art. 31. A cas .. l, c utensis p 'fi :1 habitaç:1o c scrv1ço 
jomcstico dos menor: s SHiio furHccidos pl'l(l Arsenal. 

CAPITGL III. 

1'.)0 PP.:DAGOGO D0S APUE~OEE~ ~IEXORES. 

Art. 3~. Hwerá um Pcd:-~g-og-o immcJbt1mrnte su
jeito ao Ajudante do Din~ctor, que t!'l'á a seu cargo a 
educação moral, e arranjos tlomcstico" do.;; mrnorrs. 
Cuidará da cornicla, lavagem dr ronpa~ c mais ohjc(~tos 
indi~pensaveis : e para este flm habitará na mesma 
casa, em qnc elles morarem. 

Art. 36. O Pcdag-oQ·o dos Apr0ndizrs mrnorcs trrá 
igu::llmentr :i seu car·,g-o o nnsino do;; mPsmo~, sr~uinrlo 
o melhodo Lancasteriano: pnra o qne llw serão forne
cidos prlo Arsenal oc; nten~is, e mais ohjf~dos neees
~arioc;, hem como pedra~, p:1pcl, tinta. 'cnnas, Japi.~, 
rc.guas, CXI·mpbrc", tr~boa(l h, livro'>, etc. 

Art. ~17. A nomC'lÇão (kste Pclla!!ogo é priYativa do 
Presidente da Provincia, sobre propoc;,ta (lo Dircctor. 

TITuLO Til. 

CAPIT[LO l~~ICO. 

D.\S GU.\TIFICAÇJES, F: ~1.\H \'EXCnlli:::XTOS DOS E~1Pr!EG\DOS. 

Art. 38. Ü) Prcc;iclrntrs, cm Conselho, marcarão os 
vencimentos, que dcver;io ter os Oirrctorcs, seus Aju
d:tn tcs, c outro~ cmrri";:;·J.do~, que em virtude do prcscu te 
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Hegulame.nto se houverem ele nomear, conservando 
porém nos já existentes os orden:Hloc; qne aetualmcnte 
tem; f1eando com tudo clrpcndenLlo <le approvi.lção da 
A.Bembléa Geral Legisla ti v a. 

Paço, em vinte um de Fevereiro de i83~ . 

. ~Vanuf'! d't P'onseca Linw e Sz:tva. 

·DECHETO DE U DE jJAnço DE 1832. 

1\cforma a Arademia l\lilitar da C·irte encorporando nella a dos 
Guardas Marinhas; e dá-lhe novos estatutos. 

A Reg"encia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Desejando proporcionar aos Officiaes do Exer
cito, e ArmadJ Nacion(Jl todos os meios com que possam 
alcançar o gráo de instrucção que os habilite para bem 
dcsempenllat· as conunissões, e operações Militares Ter
restres., c Nayaes de que forem encarregados, sem que 
lhes seja ncl:essaria a freqnoneía de uma longa serie de 
:mnos leelivos p:1ra atliJLÜrir as tlworias, hoji~ reco•theci
das corno indispellsaveis aos que prol\~ssam qualquer dos 
Llmos da Scieneia l\lilitar: Tendo outrosim em vista 
a futura organização, e classiflcação. Llo Corpo de Enge
nheiros, da qnal se não púde já prrscinclír, para m::lior 
regularidade, perfeição, e aproveitamento dos trabalhos 
ex.igidos pela publica necessidade: A ttcndendo igualmen
te ús vantagens que podem resultar de se reunir em uma 
sú as duas Aeademia.s .Militar, c do:s Guardas Marinhas, 
na co:lformidade de uma Proposta do Poder Ex.ecutivo, 
levada á Assembléa Geral Legislativa pelo Ministro ela 
.Marinha : Por todos estes motivos, c em cumprimento 
do artigo quinze paragrapho segundo, capitulo quinto 
da Lei de quinze de Novembro de mil oitocentos e 
trinta e um, que autorizou o Governo para a reforma 
dosystema de estudos da Academia Militar desta Côrte: · 
Ha por bem reformar a Academia l\lilitar desta Côrte, 
encorporando nclta a rlos Guardas Marinhas dJ Armada 
Naeional, devendo a Academia 1\Iilitar e de Marinha, 
'11le fica existindo, rc;;nlar-se pdo:: E:tatutos, r!U@ com 
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este baixam, assignaclos por Manoel ua Fonseca Lima e 
Silva, do Conselt10 ue Sua :Magestade Imperial, Ministro 
e Secretuio de E~tado dos Negocios da Guerra, que 
assim o tenha entf~ndido, e faça executar expedindo os 
-DesrJachos e Onlens necessarias, exceptuando todavia 
os artigos dez á quinze inclusive, setenta e quatro, 
setenta e sete, setenta e oito, oitenta c um, oitenta e 
dous, e oitenta e oito a noYenta e um inclusive, por 
dependerem da a pprovação ela Assembléa Geral Legis
lat.iva. Paço, em nove de .Março de mil oitocentos e 
trinta e dous, undecimo da lndependcncia, c uo lm
perio. 

FRANCJSGO DE Lil\IA E SILVA. 
JosE' nA CosTA CAnYALHO • 
.lo.Ão BnAULlO .MoN1z. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

Estatutos para a Academia ~lilitar, e de ~lurinha da Córte 
do lmperio do Brazil, na conformidade do decreto 
á cima. 

TITULO I. 

DA CREAÇÃO DA ACADE:IIIA MILITAR, E DE MARINHA. 

Art. Lo Haverá na Côrtc, e Cidade do Rio de Ja
neiro, uma Academia .Militar, em a qual se ensinarão as 
Sciencias 1\lathematicas, e Militares; assim como o De
senho proprio aos Officiaes do Exerci to, .Marinha_, En
genharia, e em suas quatro essenciaes classes. 

TITULO II. 

DAS DOUTRINAS QUE SE DEYERÃO ENSINAR NA ACADEMIA 
MILITAR. 

Art. 2. o As doutrinas, que se deverão ensinar na 
Academia Militar, serão divididas em quatro cursos 
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scientiflcos, além elo de::enho proprio á cada um deites, 
c serão distribuídas pelo modo seguinte: 

1..° Curso l\'lathematico. 
2. o Curso 1\lilitar. 
3. o Curso de Pontes e C:llçadas. 
4. o Curso de Construcção Naval. 
Art. :L o O Curso Ma thema ti co será de quatro annos, 

c suas ma terias serão distribuídas pelo modo seguinte: 
Primeiro anno.-Uma C:.1deíra: Arithmetica; Algebra 

até conJposiç5o de t•quações; Geometria; e Trigonome
tria, 11ão comprl'l1endida !1 composição das Taboas das 
linha~ trigonometricas. Haverá mais neste anno uma 
lição dia ria de Desenho de paisagem. 

Segundo anno.- Primeira Cadeira: Continuação da 
Algebra, applicação da Algebra á Geometria, Calculo 
di1l'erencial e integral, Construcção de Taboas trigo
nometricas. MethoJo das Variações, e das Interpo
lações. 

Segunda Cadeira : Geometria dcsniptiva com appli
cação do Calculo Algebrico em tres dias ue cada semana. 
Haverá mais uma lição de Desenho de paisagem nos 
outros dous dias leetivos da semana. 

Terceiro anno .-Primeira Cadeira: Mecanica em suas 
quatro partes, a saber: Esta tica. Dynamica, Hydrosta
tica, Hyurodyn3.mica; e a tltcorica particular Lia Con
s truc<:ão, e rcsistcncia das abobadas. 

Segunda Cadeira: Principias geraes da Phyilica; 
thcol'ia dos Flui-Elcctrico e 1\Iagnetico. c do Vapor 
~~onsidrrado como motor n:1s maehinas, Chimica e Mi
neralogb applicJdas as sul.Jstancia'l, que se empregam 
na Construcção das obras de At·chitectura Civil, Mi
litar, Hydraulica, e Naval; e a Pyroteehuia·. As lições 
serão explicadas em todos os. dias lectivos da semana, 
não havendo por este motivo lição d~ Desenho neste 
anno. 

Quarto anno.- Primeira C:1deiri'l: Trigonometria 
Espherica. Optica, Astronomia, c su~s applicações á 
Gcodesia, Topographia, e Naveg~ção. 

Segunda Cadeira : Tactica, e 1\lanobra Naval; appli
cação da Artilheria á Marinha; organização de uma 
Derrota pela Estima, applicação da Mecanica ao Ap
Jlarelho, c Arqueação em tres dias lectívos de cada 
semana. Estas doutrinas sómcntc são ele rigorosa obri
gação, para os f]UC sG destina rem 3 Marinha. 
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Os alumnos deste anno serão obrigados á pratica 
do Obs.erva torio~ segunuo a determinação do Profe::)stJr 
da primeira Cad(:)ira. 

Art. 4. 0 O Curso l\lilitar será de dous annos, e suas 
doutrinas. serão distribuídas pelo modo seguinte: 

Primeiro anno.- Uma Cadeira: Tactica, Estrategia, 
C:-tstramentação, Fortiílcação passageira, e applicação da 
Mecanica aos problemas, e 1\Iachinas de artilharia. 

Haverá mais uma lição diaria do Desenho, que terá 
por objecto a representação das Evoluções, e Manobras 
das Tropas; as Plantas e perlis das obras de Fortifi
cação passageira, e a representação das di1Ierentes espe
cies de Canhões, Reparos, e Machinas de guerra. 

Segundo anno. - Umn Cajeira : Fortificação perma
nente, Architeetura, e Mina Militar; Ataque, e Defesa 
de Praças fortes, e Analyse dos Sítios memoraveis. 

Haverá mais uma liçio dia ria de desenho de Architec
tura Militar, de plantas e Pe.rfis da-; obras de Fortifi
cação permanente, e dos trabalhos dos sítios elas Praças 
fortes. Este Desenho será de aguadas, e segundo as 
cores de convenção determinadas pelo Governo. 

Art. 5. o O S\lrso de Pontes e Calr,adas será de dou~ 
annos, e suas dou trinas scrJo clistrfLuidas pelo modn 
seguinte : 

Primeiro ... 4.nno.- Uma cadeira: Propriedades goracs 
das madeiras, terra~, pedras, cal~ tijolos, arêa, ferro, 
e argamaças, empregadas na ~onstrucção das pontes. 
calçadas, por'tos, diques, fontes, aqneductos, e canac:-; 
navogavcis, determinação da resistencia, e elasticidade 
daquellas substancias; nivclamento,escollla, e reconhe
cimento dos terrenos para a determinação das estradas., 
e canaes. 

Haverá uma lição diaria de Desenho de Architcctura 
civil, e hydraulica. 

Segundo Anno .-Uma cadeira: Construcção dos csta
camentO", c engradamcntos dos alicerces, construcção 
das abobadas, pontes, estradas, fontes, aqueductos, por-· 
tos, diques, e canacs navegavcis: explicação do uso das 
machinas. 

Art. 6. o O curso de const rucção naval será da dous 
annos, e suas doutrinas serão distribuídas pelo modo 
seguinte: 

Primeiro Anno.- Um:> cadeira: Propriedades geraes 
das madeiras~ ferro, cabos, oleos, e ar!!amaças emprr.

-- l•lt:T~ li 
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.r;:Hlas na con;-,truc(;jo d.os YJ:'ios marítimo:~; tlJCorica âa 
ri~co,€ tlo cúrte das peças tlc que se compõem os mesmos 
vasos; suas varicJade;;, e mais vantajosas proporções, e 
configuração para produzirem a maior estabilidade c 
velocidade, seguindo-se a este respeito os methodos pos
tos recentemente em pratica. 

Haverá uma lição dia ria de Desenho ti e Are h i tectura 
na Yal. 

Segundo Anna.- Um.:~ cadeira: Construcção naval em 
todo o seu deiienYol vimen to: thcorica da mastreação, 
apparelho, córtc de velas, e arqueação. 

Havcrú uma li(;ão diaria flc Desenho de Architectura 
naval. 

TITULO UI. 

DO .:'íl.JMERO, E VA~TAGE.:'íS DOS l'ROPES.:;Om::s. 

Art. 7. o Haverá quinze Professores proprietarios~ e 
sete substitutos distribuitlos pelo modo seguinte: 

Sete Professores, e tres Substitutos para o curso ma
thematico. 

Dous Professores, c um Substituto para o curso mi
lita r. 

Dous Professores, ,e um Substituto para o curso de 
pontes, c calçadas. 

Dons Professores, e um Substituto para o curso de 
construcção naval. 

Do11s Professores, e um Substituto para as lições de 
desenho. 

Art. 8.!) O.s Lentes das duas Academias, ora existentes, 
passarão a ter exercício na Aca~lemia Militar novamente 
creada, e os que faltarem serão nomeados pelo Governo . 
. Depois da actual rw;ncação pertencerá á Congregação 
dos Professorcs·a proposta de Lentes, e Substitutos, que 
houverem de preench~r as vagas, que para o futuro 
occorrerem, dando-se em identidade de circumstancias, 
preferencia aos que tiverem sido alumnos da Academia. 
As propostas serão remettidas ao Governo pelo inter
media do Ministro de Estado da Hepartição da Guerra. 

Art. 9. o Os Professores escolherão os compendios, ou 
os organizarão em relação ás dou trinas, que deverão 
gnsinar, sendo sujeito.s á approvação da Ce>ngrcgação~ 
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0.; cumpt~Iltlio~ assim approv:tdos seriio impressos ~·t custa 
do Thc.;ouro Naeional, pcncnccn:lo aos seus autores o 
pri vilcgio cxclusiro por tempo dt~ dez annos. 

Art. 10. Os Professores, c Substituto:; pcrcelJerão os 
mesmos orden:J.dos anunaes.1 e terão prçrogativas ana
Iogas ás que P'"'rccbcm" c têm os Lentes dos cursos jurí
dicos de Olinlla, e S. Paulo. 

Art. 1.1. Os Profcs3ores e Substitutos, que forem mi
litares~ não perceberão soldo das p:1tentcs que tiverem; 
nem lhes será lcvatlo em conta para a reforma o tempo de 
s 'rviço acaclemico: clevcn:lo todavia ser contemplados 
nas promoçõJs da arma a que pertencerem, segundo 
:su1s an tignitlades. 

Art. 12. Quando os Substitutos regerem cadeira vaga, 
por mais de tres mczcs, perceberão o ordenado de pro
prietario; porém SQ forem chamados á rcgcncia de ca
deira no ll~gitimo impedimento do proprietêlrio, pcr
cclJcrilo unic:J.mcntc o seu rc!'pcctivo orden.1clo; ex
ccptua-sc o caso~ em que o proprietario não receber or
denado por haver sido nomeado para lfUalqucr com· 
missão que delle o inhib::t. 

Art. 1.3. Qu:111clo qualquer Professor, ou substitutg, 
fôr empregado em alguma commissão, que o inhibir de 
exercer conjunctamcnte o magistcrio, c p:Jla qual receher 
gratificação igual, ou maior que o sêu ordenado, não 
terá direi to ú c;:; to. 

Art. 1.1. No iim de vinte annos ele cadeira os Profes
sores obterão a jubilação com o ordenêldo por inteiro; 
poróm se passa(los dez annos de serviço academico fica
rem impossibilitados por motivo physico de continuar 
no mesmo exercício, scrJo aposentados com meio orde
nado. 

Art. H). Q~alquer Professor jubilado poderá, se o Go
verno julgar conveniente, continuar no exercício da 
sua cadeira; e neste caso haverá além do ordenado da ju
Lilacão. mais meio ordenado. 

Ar"t. iü. O Professor jubilado, que fôr· militar, c não 
quizer continuar no exercício de sua cadeira, começará 
a receber o soldo de sua patente, e a contar o tempo 
para sua reforma desde o dia da jubilação em diante. 
Esta mesma disposição s~rú applicada aos Professores 
aposentados. 

Art. i 7. O Professor, que sem motivo physico, que o 
impossibilite de continuar o exercício do magisterio, 
deixar a sua cadeira não havendo completado vinte 
annos de serviço academico, não terá direito á aposen
t~doria com meio ordenado; porém se fúr mil i ta r pen~e~ 



J)ni1 da t'·poca de sua demissão de Professor em dianrr, 
o .::oldo da patente que tiver~ ~ contará em toda a sua 
pl~nit.ude. como tempo de sc•rviço militar., o tempo do 
srrviço acadllmicu. 

'lTlTLO IY. 

DOS CO~ll!I:CDlEJ\íTOS QC!~ DE\'EIÜO TEn OS OFFI.CL\ES DO 

EXERCITO, J\1.\Hl~HA, E ENGENHARIA. 

Art. HL Os Officiaes de infantaria, c cav~1IIaria de~ 
verão saber o primeiro élnno do Curso .1.\Jathcmatico; e. 
o primeiro do Curso Militar, c além disto deverão ter 
;ulquirido os conhecimentos praticos, que os respec
tivos Professores forem obrig:!dos a ensinar 

Art. 1.9. Os Officiaes d9 artilharia deverão saber o 
primeiro, segundo~ c terceiro annos do Curso l\lathc-
1nalico; e o primeiro anno do Cruso Mil i ta r; e além 
disto devem ter adquiritlo os conhecimentos prat.icos, 
•;pw os respectivos Professores forem obrigados a en...: 
sina r. 

Art. 20. Os Engenheiros Militares, ou Officiacs do, 
Estado Maior do Exerci to, deverão saber o primeiro, 
segundo, e terceiro annos do Curso l\'Iathematico; c o 
primeiro c segundo do Curso Militar, e além disto 
deverão ter adquirido os conhecimentos praticas~ que 
o~l. rcspecti vos Pt·ofessores forem obrigados a onsin:ir. 

Art. 21. Os Officiaes o c MarinlJa, e os EngenlH'iros 
Gcographos, deverão &aber os quatro annos do Curso 
l\Iathematico, e a pratica do O!J.~ervatorio: além disto 
Jcverão ter adquirido os demais conhecimentos prati~ 
c os, que os respectí vos Professores forem obrigados a 
ensinar. 

Art. 22. Os Engenheiros de Pontes e Calçadas, de
verão saber o primeiro, segundo, c terceiro annos do 
Curso 1\iathematico, e os dous annos do Curso de. 
Pontes e Calçadas; e além disto deverão ter adquirido 
ós conhccimcn tos pra ticos, que os respectivos Pro
fessores forem obrigados a ensinar. 

Art. 23. Os Engenheiros Constructorcs Navaes, de.
vcrão saber o primeiro, segundo e terceiro annos do 
Curso 1\lathematico; c os dous annos elo Curso de Cons
trucção Naval; c além disto deverão ter adquirido os 
conh&cimentos praticos, que os respectivos Professores 
!'orem olJrig<lclos a ensinar, 
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TITULO Y. 

DOS REQUISITO' QU!l: DEYK\1 TE!t OS ALU::\lNOS 1'.\RA SEREU 

AD:.UrflDOS A' 1\L\T~UCULA. 

Art. 2í. A Congrcgnção sómcnlc adrnittirá à ~na
tricula os cidadãos brazileiros: os estrangeiros porém, 
que pretenderem e;;;tuclar na Academia, deverão apr0~ 
sentar licença do Governo. 

Art. 25. E' indispensa vel a idade de quinze annos, 
o conhecimcn to ela grammatica da língua vulgar, e das 
quatro oppcraçues da arithemetica, e s:1ber traduzir a 
língua franceza. 

Art. 26. Os l\filitar2s, além dos requisitos do artigo 
antecedente, deverão apresentar licença do Governo. 

TlTULO YI. 

DAS ÉPOCAS, E TE".llPO I>AS LIÇÕES, EXAJ\IES, E lUATRICULAS. 

Art. 27. O anno lccLivo comcç<H'á no primeiro de 
Março, e terminará no fim de ÜkltuiJro : as matriculas 
porém deverão comrçar no dia lJUinze de Fevereiro, 
c se encerrarão no dia quinze de .Março; desta época 
em dhtnte a Congregação não admi ttirá pessoa alguma 
á matricula. 

Art. 28. Haverá lição em todos os dias utcis da ~c
mana, cxccptb ás quintas feiras, quando não houver dia 
santo, ou feriados. 

Art. 29. Cada lição durará hora c meia ; c a manhã 
será dividida em duas secções de tempo, com o inter
vallo de um quarto de lwra de uma a outra secção. 

Art. 36. Nos mezes de Março, e Outubro 1 as aulas 
da primei r a secção se abrirão ás o! to horas ; e as da 
segunda ás nove e trcs quartos; e nos outros mczes 
lectivos abrir-se-hão as primeiras ás nove horas; e as 
segundas ás dez e tres quartos. 

Art. 3i. A Congregação regulará quaes scjani as 
Aulas, que deverão pertencer a cada secção de tempo, 
para que os alumnos possam assistir ás lições de De~ 
-:cnho proprio do nnno ryur frcqucnta~·cm. 
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Ar L. :l:L Fica ú e:'(:Ollla dos Profcssoi'CS o me lhodo, 
que julgarem mais protlcuo seguir nas lições: ou clles 
explicarão nos primeiros trcs quartos de hora a licão do 
dia seguinte; e nos outros trc3 quartos procederão á fazer 
dar conta d~ lição explicada no dia precedente, ou em
pregarão toda hora e meia na explicação c desenvolvi
mento dos calculos da lição do dia. 

Art. 33. Aos sabbados haverá sabba tina, para a 
qual serão tirados á sorte os defendentes, e arguen tcs, 
cujo numero indicar o Professor. A ma teria da sabhl
tina será indicada ele vespora; e quando o sabbado for 
dia santo ou feriado, poderá o Professor, se assim jul
gar conveniente, mudar a sabbatina para a sexta feira 
anterior. · 

Art. 34. O mez ele Novembro de cada anno serú 
destinado aos Exames, que serão presididos pelo res
pectivo Professor do anno, servindo de examinadores 
dous outros Professores do mesmD curso; e em falta 
(}estes pelos que forem nomeados pela Congregação. 0.-; 
examrs serão feitos sobre pontos tirados á sorte no dia 
preceucn te. 

Art. 3ti. O tempo de cada exame não excederá um:t 
Jwra, interrogando cada examinador por e:.;p]ÇO de meüt 
Jwra : o Presidente do exame regulará o tempo por meio 
de uma ampulheta, annunciando quando elle findar. 

Art. 36. Os exames comef',arão ás oito horas ela 
manhã; e sómcnte no caso de 'urgencia se procederá á 
clles de tarde, devendo neste caso começar ás tres horas. 

Art. 37. Os alumnos que provarem o anno, mas que 
por legitimo impedimento, não poderem fazer exame 
no período marcado, serão admittidos a elle no prazo de 
oi to cl ias an tcs das abertura das aulas elo anno seguinte. 

Art. 38. O.s alumnos que sem legitima causa faltarem 
a tirar ponto no tempo, e pela ordem determinada, ou 
que tendo tirado ponto não comparecerem ao exame, 
sem legitimo impedimento provado, serão reputados, 
como se reprovados fossem. 

Art. 39. Haverá duas especies de approvação, que 
serão Plena e Simples, e tanto uma como outra não serão 
dadas por escrutínio, porém sim por deliberação tomada 
])elo l'residen te e Examinadores, á vista da informação 
do respectivo Professor do exame feito, c das dissertações 
que pexaminado tiver apresentado. 

Art. 40. O que fôr reprovado, ou obtiver approvação 
simples, não será aclmittido a novo exame das mesmas 
matcrias, sem haver repetido a frrqucncia do mesmo 
nu no, 
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Art. íl. O que em llous annos consecutivos frequen
tar unu mesma aul:t, sem que no flm dclles possa fazel' 
exame, ou por não haver provado o anno, ou por não se 
julgar apto para clie, não será allmittido terceira Yez á 
matricula do mesmo anno. 

Art. 42. Ü:S que furem reprova(lo;; duas vezes conse~ 
cutivas nas doutrinas fle um mesmo anuo, não poderão 
ser novamcn te admi ttidos á matricula delle. 

Art. 43. Nenhum alumno poderá ser admittido á ma
tricula do anno seguinte, sem apresentar certificados 
de approvação em todas as materias Llo anno antece
dente. Exccptua-sc sómente o caso de nüo ter havido 
liçces em algumas das aulas secundari:ls por motivo de 
falta de ProfGssor: porém neste caso ele verá o alumno sa
tisfazer esta obrjgação, logo que tal aula entrar em acti
vilLuJe, e só depois de assim satisfeita se lhe passará a 
carta do respectivo curso. 

Art. lü. O que no decurso de um anno lcctivo com
mettcr, em qualquer das aulas, sessenta faltas justiíí
cad<~s, ou trinta não justificadas, não provará o anno, 
porém se as faltas pertencerem ás aulas, cujas doutrinas 
forem explicadas em menos de cinco dias em cada sema
na, neste caso o numero excluente das justiilcadas, c não 
justific1das, guardará proporção cGm o numero dos dias 
lecti vos, e com as que excluem de provar o anno nas aulas 
primarias. 

Art. M-L Sómente as enfermidades a ttestadas por Pro
fessores de saude, e o serviço nacional comprovado por 
documentos legaes, ~crão legitimas causas para serem 
aLonadas as faltas commettidas na frequencia das aulas. 

Art 46. Julgar-sc-ha falta quando o alumno entrar 
para a aula dez minutos depois do Lente ter tomado a 
cadeira; ou della sahir dez minutos antes de se haver 
terminado a lição. 

TITULO VII. 

D \ NATCREZ.\. DOS EXEHCI~IOS PHATlCCS. 

Art. fi7. Os Profes~ores serão impreteri vclmen te obri~ 
gados, no mez de Dezembro, á ensinar a pratica das dou .. 
rinas que tiverem explicado, para o que conduzirão os 
lumne>s resp~ctivos aos lugares mais proprios á ctJte fim. 
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Art. 48. Pertence ao Profes~or J.o primeiro anno Ma
tbema ti co a resolução pratica dos problemas da geome
tria, e da trigonometria plana, servindo-se para este 
fim dos instrumentos que mais convenientes julg·ar. 

Art. 49. Pertence ao Lente da primeira cadeira do 
terceiro anno Ma thcma tico, a cxplic:1ção das machinas i 
vista dos modelos. 

At't. õO. O Lente da prime ira cadeira do quarto anno 
Mathem:1tico, será obr-igado a ensinar o uso dos instru
mcn_tos astronomicos, para o que reunirá seus desci
pulos no Observatorio, e lhes mostrará os meios de ob
servação, e de fazer os Galculos de longitude, latitude, 
azimuth, an_gulo horario, variação ma.!Jnetica, e eclipses. 

Art. 51. O Lente do primeiro anno do Curso Mtlitar, 
será obrigado á ensinar· aos seus discipulos os methodos 
pra ti c os de construir uma obra qualquer à e fortificação 
passageira; assim tambem os meios de delinear a frente 
de bandeira, as linhas de barracas em um acampamento, 
e a pratica da topographia militar. 

Art. õ2. O Lente do segundo anno do Curso Militar, 
deverá ensinar aos seus alumnos, em terreno apro
priado, o traço do polygno que se pretender fortificar~ 
e das obras interiores, e exteriores, segundo o systema 
de fortificação adoptados, igualmente ensinará, a abrir a 
trincheira, e conduzir os aproches que se praticão nos 
si tios das praças. 

Art. õ3. O Lente do primeiro anno do Curso de Pontes, 
e Calçadas, será obrigado á ensinar a pratica completa 
do nivelamento, e os meios de se servir da sonda, tanto 
no reconhecimento dos terrenos sobre que se deverão 
construir estradas, pontes etc., como na abertura de 
poços artesianos. 

Art. õ:l. O Lente do segundo anno deste curso, será 
obrigado á ensinar os meios praticas de escolher as di
recções, c fazer os traços das estradas, tendo muita at
tenção no delineamento àas curvas de Borncio na mu-
dança das dirccções elas estradas. · 

Art.. 55. O Lente do segundo ann0 do Curso de con
strucção Naval reunirá os seus cliscipulosJno Arsenal de 
Marinha, c lhes fará observar as regras geraes da con
strucção, e sua applicação aos vasos que se estiverem 
construindo nos estaleiros. 

Art. õ1. O Professor ele desenho encarregado do ramo 
da paisagem, ~erá obrigado á sah ir ao campo com os dis
cípulos do segundo, e terceiro anno do Curso 1\lathema· 
tico, e lhes ensinará os meios praticas de J'eprescntar os 
trrn'nos copi:ldos do natural :'1 simples golprs clr vista, 
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Art. tii'. O Profe:;sor de desenho tlc;r.riptivo com o;; 
:t 1 n mno:~ do prirnei r o, e se~undo a nno •lo Curso de Ponte~, 
r C·llc\da.-, c alternadamente Cl)m os L(~ntes de)l.esclous 
:~n1~0:·:, sallirá ao r.ampo, c lhe~ ens.in:~rá os meios de re
pl'e'lentar as plantas, c pertis das montanlns, sc:.[undo tl 

~y~tema rhs projeeçGc-:; das curvas~ ou scc~CítJS fdtas a 
di n~rsa.;; alturas das mesnns mon ta11l1JS, o rJLW é ela maiot· 
iulpurLncia. 

TIT"CLO VIH. 

CL.\SSlFIC,\ÇÃO D03 ALUlL~OS DA EX.Tl~CTA. AC.\Dl~MU. \\H~ 
UTAH. 

Art. ~)8. Os Officiaes, que tiverem obtido approvaç.1o 
nas tlou trinas dos se te armos da ex t in c ta Academia Mi
lítar, pode1·ão cscolllCr ou a arma de al'tillJarb, ou a 
classe de Engenheiros l\lilitares, e o Estado-maior: 
porém os quizerrm pertencer á classe de Engenheiros 
(} ~ogra phos deverão ma t ri cu lar-se no Obserratorio, par a 
;..~dquirirem a pratica dos calcnlos astronom.icos, c o uso 
dos instrnmcntos duranlo um anno. 

Art. :m. O;; <rnc ti verem a ppror:1ção nas dou trinas 
do:; seis primeiros :mnos, poderJo semellwntcmente 
pí'rtene~I· ou á Anna ele Al'tllharia, on a elasses de En
genheiros Militares, ou tinalmentc ao Estado-maior; 
porém os que quizercm prrtcnL~er á classe dos Enge
nheiros Gcogr.1phos~ serão da mesma norte qnc os ante
cedentes obrigados á matricula do Observa to rio; a fim de 
adquirirem a pratica dos Calculas Asteonomicos, e o uso 
dos instrumentos, durante um anno. 

Art. 60. Os que tiverem obtido approvação nas dou
trinas dos cinco primeiros annos, poderão pertencer ou 
á Arma de Artilllaria, ou á classe de Engenheiros Geo
graphos; devendo porém estes ultimos matricubr-se 
semelhantemente no Observatorio, a fim de adquirirem 
03 conhecimentos praticas do calculo, e observação. 

Art. 61. Os que tiverem obtido approvação nas dou
trinas dos quatro primeiros annos, poderão pertencer 
á arma de Marinha ou á classe ele Enp;enheiros Geo
graphos; porém os primeiros deverão adquirir no Obser
vatorio, por tempo ele um anno, a pratica das obgcr
vaçõcs Astronomicas, e elo calculo rcbtivo: e igualmente 
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frequentarão as lições explicadas pelo Proies;;or da 
segunàa cadeira do quarto anno organizados pelos pre
sentes Estatutos: os segundos sórncntc serão obrigados 
á pratica doObscrvatorio por tempo de um anno loctivo. 

Art. ()2. Os que ti verem obtido approvaçiTo nas dou
trinas, do terreiro, ou do segundo anno Ja <~xtincta Aca
demia poderão escolher a arma, ou classe de Engenharia, 
para que tiverem maior vocação, devendo todavia frc
<jt~cntar as lições de Geometria Descriptiva logo que lhes 
scp possi vcl. 

TITULO IX. 

D.\S VANTAGE~S QUE FICAl\1 PEHTE:\'CE\'\DO AOS ALUl\lNOS DA 
ACADEl\llA l\llLITAH. 

Art 63. Os alumnos quo forem approvados nas dou
trinas explicadas nos quatro annos do Curso Malhe
ma ti co, c que além disto se acharem habilita dos com 
os preparatorios exigidos para os Cursos Jurídicos de 
O linda, c S. Paulo, obterão os mesmos grãos em ana
loa·as c i rcumstancias. 

Art. ·GL Os alamnos approvados no primeiro anno 
1\lathcmatico, e que se destinarem á Marinha, ficarão 
habilitados para serem aclmittidos á Guardas Marinhas 
logo que haja vagas. 

Art. G:J. Os alumnos porém que se destinarem á 
qualquer das armas flo Exercito, só depois do obterem 
approvação nos dous annos consecutivos do respectivo 
curso, ficarão habilitados para os postos de Alferes, e 
Segundos Tenentes que vagarem. 

Art. GiL Nenhum dos alumnos que passarem á Guarcbs 
l\Iarinhas, Alfere.;;, ou Segundos Tenentes de qualquer 
<las armas, poderá ser promovillo a oatro posto, sem 
haver completado o curso da arma á que se destinar: 
exccptuam-sc porém os Alferes de cavallarw, e de in
fantaria, cujo curso se compõe unicamente de dous annos 
de estudos, que são, o primeiro do Curso Mathcmatico, 
c o primeiro do Curso .Militar. 

Art. G7. Nas promoções para os postos de Tenentes 
tle infanteria, cavallaria, c K;tado-maior do Exercito, 
e de Segundos Tenentes de Marinha, ou Primeiros de 
arlilharia, e ele todas a~ classes ele Engenharia, terão a 
preferencia os Alferes, os Guardas .Marinhas, e os Sc
gunllos Tenentes, 'lu e obliven~m o:' .~rr{tos prla Acatlt'm ia. 



Art. 1;8. ÜJ :1lumnos que legitinu~ c regularmente 
fretlllCtltarcm os cursos da Academia .Militar, ficarão 
diSJlCma,los do serviço publit_;o, excepLo em circum
s t:mcias cxtr~\Onl in:1 rias. 

TITULO X 

nos EXA}!E) !'RATtCOS DE l'l LOL\GE\I. 

Art. rm. Os navegadores pra ticos que pretemlcrem 
ser examinados na AcaJcmia Militar, deverão apresentar 
conjunctamcnte com o seu requerimento a derrota sobre 
que devem ser examinados, a fim de que possa a Con
gregação fazel-a pa5sar ás mãos dos tres examinaclores 
com antecipação aos exames. 

Art. 70. Determinado o dia de exame, se procederá 
ú elle, devendo o examinando satisfazer á resolução dos 
proJJicmas pra ti c os Ja navegação, como até agora se 
pr::~ ti c a v a na Acallcm ia dos Guanlas Marinhas. 

Art. 7 L H a verá quatro espccies de provimento para 
os quo forem approvados: 1. o, provimento de Sota 
Piloto por tempo limitado; 2. 0

, provimento de Sota 
ljiloto por tempo indeterminado; 3. 0

, provimento de 
Frimcit·o Piloto com excepção; 4. 0

, provimento de 
Primeiro Piloto de carta geral. 

Art. 72. O provimento de Sota Piloto por tempo 
limitado, comprehenderá uma até tres viagens; e o 
provimento de Primeiro Piloto com excepção, excluir~ 
a navegação do Bal ti co, do Mar Branco, e de cabos a 
dentro. 

Art. 73. Cacla uma destas cspecies de provimento 
concedido pela Congregação, deverá ser dado á vista da 
informaçJ:o dos examinadores, que terão em considc
raçfio o tempo de navegação do examinando, a derrota 
e natureza tlo exame qu~c sobre ella fizer. 

TITULO XI. 

DO SF..CRETAIUO, E DO EIBLIOTHirCARIO AllClllVISTA. 

Art. 74. Haverá um Secretario que terá o ordenado 
nnnual de seiscentos mil réis; c será obrigado á fazer 
toda a rscriptur<1ÇIT0 :wademica. t:mto no que rr>spríta 
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ao:-:; Lrabalhos que a Congregação dcrer remelter au Mi
nistro Inspeclor, como a que fôr rc:Lttiva ~ todo o scr
vieo onl in:uio da Ae<ld(~mia. 

Ãrt. 7~i. O S('rretario não prrcclwrá cmoln men tos 
pelas matricui~s dos alurnnos, nem pelos provimentos 
de partidos .. cartas do curso, e de pilotagem~ cerlidões 
de approvação, e certificados de frequencia; porém lliiO 

será obrígaúo a pas,ar mais de um titulo da mesma na
tureza para cada individuo. 

Art. 7tL Se os alumno~~ requererem outros títulos 
idcnticos aos que já lhes tiverem sido entregues gralis, 
neste caso o Secretario por clles perceberá os e moi u
mcntos do estylo . 

.Art. 77. No fim de vinte cinco annos de exercido 
terá o Secretario direito a ser aposentado com o or-· 
dcnado por inteiro; porém se passados quinze annos 
achar-sr- physicamentc impossibilitado de continuar 
no seu emprego, será aposcn ta do com metade do or
denado. 

Art. 78. lia verá um Bihliothecario A rchivista, que 
terá o ordenado annual de seiscentos mil réis~ e que 
substituirá o Secretario no caso de falta, ou impedi
mento, c reciprocamente. 

Art. 7D. Além do cnich1do da BlblJotlJCca, c Arcbivo, 
<lcverú igualmente o llibliotheeario ter a seu cargo o.;; 
intrumentos, machinas;, modelos, e mais objectos de 
que •c fizn uso nas lições, e ex pl iea\:õcs~ a q uc os 
J>rofessores forem obri,!.rados em suas respectivas aulas, 
e nos exrrcir·ios praticas. 

Art. ~0. Ficam pt~r t encrndo igualmcn te ao Bibl ío
theearío as vantagens concedidas ao ~~erretario 110 

«rt igo st'ten ta sete. 

TITULO XII. 

DJ I'ORTEIHO, E GUAHD.\S. 

Art. 81. Haverá um Porteiro que terá o ordenado 
annual de trcsento' e sessenta mil réis~ e será obrigado 
á abrir c fechar as portas da Academia, e das aulas, c 
maie casas cio expediente academico. Será inscparavcl 
da Acadern ia emquan to nella se praticar qualquer tra
balho; sendo igualmente responsavel pelos moveis, e 
mais objectos que estiverem nas aulas, e nas diversas 
rasaíi da Arademia. 
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Art. 82. Ilavcrú dous ou mais Ütlanla:-;, segundo a 
Congreg<u:ão julgar neeessario. que terão individual
mente o ordenado annual de duzentos c quarenta mil 
l'l)is, e serão ohri,~'atlos a comparecer em tempo col1YC
niente ao snvieo da Academia, a flm de tomarem o 
ponto dos almnr1os dez minutos depois de haverem o:-; 
Professores entrauo para as suas respectivas aulas, e 
dez minutos antes de terminarem as licões. 

Art. 8:L Os GLtardas servirão cte Cori·eio tlo expe
diente da Congreg<lc;ão com o Ministro lnspcctor; e 
uo ex ped ien te do S~·erc t:nio com os Proft•s::;orcs nos 
;tvi..;;os, ou p:.~rticipat:ões, que de ordem da Congregação 
lhes iizcr. 

Art. 8L Tanlo os Gnartlas como o Porteiro. serão im
meuiatarnente sujeitos ao S!'Cretat·io; liOl'ém haverá 
um que estarú príYativamcnte ás ordens do Biblio
thecario Arc!Jirista para cuiJar do asseio ela Bi!Jlio
Lheca~ elas casas de modelos, c gabinete de machinas 
c instrumentos. 

Art. 3::>. O Porteiro, c Guardas, serão propostos pela 
Congre~i.lção ao Ministro lnspector, para deste obter-se 
a confirmaçc"ío, r titulo da nomeação. Serão com pre
fcreHcia c-;coillitlo.s pnra estes emprrgos os inferiores 
e sohLHLis, que~ cstinTem imru-;~ibil!lados de couli
uuar no servi(:o a c tiro da primeira linha. 

Art. 8G. Fi('Hl1 pcrt,:tH·cndo a·J Porteiro c Guardas 
da Acarlc~mia l\Iidtar, <u vantag-ens concedidas ao SG
crd:ll·io no ai'Ligo setenta c sete. 

TITlLO XIII. 

DO OBSEllYATOlllO ASTROMONICO. 

Art. 87, O Observa to rio Astronomico mandado c cear 
por Decreto de quinze de Outubro do mH oitocentos 
vinte e sete, em virtude de Hesolução da Assembléa Geral 
LegislatiY<1, será considerado como estabelecimento 
pertenccn te á AcaJemia 1\Iilitar. 

Art. 88. A administração particular do Observa
torio, e seus traballws, será confiada a um Director, 
que será o Lente do 4. 0 anno do Curso 1\Iathematico 
pelo que perceberá a gratificação annual de quatrocentos 
mil r<+::. 



Art. 80. Havcrú um Sub-Director, que será o Subs
tituto mais antigo do Curso Mathcmatico, c pcrcebed 
a gratifieação annual de quatrocentos mil réis. 

Art. UO. Havcrú dous Ajucbntcs do Observatorio, 
que serão os outros dous Substitutos do Curso .Mathc
ma ti co, percebendo cada um delles a gratificação an
nual de quatrocentos mil réis. 

Art. Ol. Haverá um Porteiro com o ordenado do 
tresentos e srs.senta mil réis, que servirá igualmente de 
Guarda dos Instrumentos .Astronomicos e Physicos, e 
dos moveis: terá á seu cargo o asseio do Observatorio. e 
tomará o ponto dos alurunos ela Academia l\iíli ta r, quo 
forem ohrigaclos a comparecer á pratica das observações, 
c calculas dcsi!:mados nestes Esta tu tos. 

Art. 9.2. Pc~·tenccrá ao Director, c no seu impecl i
menta, ou falta ao Sub~Dircctor, dirigir as obrigaçõe~, 
e calculas Astronomicos; distribuir pelo Sub-Director, 
c Ajudantes, os trabalhos da composição das taboas 
ncccssanas á Astronomia, Gcographia, e Navegação, á 
imitação do Almanak Nautico, do Conhecimento elos 
Tempos, o das Ephemorides quo se imprimem em In
glaterra, França e Portugal. 

Art. 93. Estas tabo~~s deverão ser impressas com 
:m ticip:1ção ele seis mozcs do tempo para que forem 
calculadas, para que possam ser pro!icuas aos nave
gantes brazileiros. 

Art. Di. O prollucto liquido da venda das taboas 
:~.stronomicas, fica rú em benelicio do Observa to rio. 

Art. ÜD. Perlencerá ao Director, Sub-Director, c 
Ajudantes do Ohscrvatorio, a prompta organização do 
um Rei-(imcnto especial para o andamento regular de 
seus trab:dhos: este Hegimento serú submettido á Con
gregaç~o dos Lentes, e depois á confirmação do Go
verno. 

TITULO XlV. 

DA AD.'ili~ISTHAÇÃO DA ACADEl\IL\ l\HLlTAH. 

Art. Do. O Ministro de Estado dos Negocias da Guerra, 
será o Inspcctor Geral da Academia Militar, e pela sua 
Hepartição serão expedidas as ordens do Governo á 
Academia Mil i ta r. 

Art. 97. A administrarão cconomiea~ c scientifica 
rla ÂG:Hl('ffih H i li til r, flr;\

0

n\ p:Ttcnr<'n!lo aos Lentes 



l'L~unidos em Congregc~ç<To? o prcstdidcs pdo mats an
tigo dos que se ac!Jarem pre.c:entos. 

Art. 9:3. As propostas para Lentes c Substitutos, as 
nprcscnt::~çõcs, p;ll·ticipaçõl~S, c infurmaçGcs sobre ol>
jectos necos~arios ú pro~pr;ridade da Aeadcmia, serão 
dirü;idas ao Ministro Llc Estado Inspcctor Geral, pela 
Congregação. 

Art. U\J. Os Lentes se congreg-arão ordinariamente 
uma ver. em cada mez, c ex traonl i na rb mcn tu 'fuawlo 
}Jara isso houver ordem do JnslJcctor GJral, ou I}Uando 
l'lles jul;.rarern conveniente. 

Art. 100. Haver;\ CullQTce?,·arão antes ela alwrtura Jas 
:mlas, c Jcpois do encct:í·atÍícritq Jdlas em cada amw 
kctivo: a primeira tcrú por ohjL~cto a admissão do:::. 
alumnos á matricula, e as particil)<H;õcs, ou providen
cias que forem ncC(jSSa rias pcúír ao Governo: a segunda 
terá por tlm a Jcc!araçJo dos alumnos que tivcn~1l: pro
Yado os annos, c a determinação úos Liias c ordem em 
que se deverá pl'occder aos exames. 

Art. 101. Pcrtencerú ú c~mgrcgaç:Io a proposta do 
Porteiro, e Guardas tiUC vagarem, ou forem julgados in
dispensaveis. 

Art. 1.0.2. Pertencer:\ igu:llmcnte á Congreg;1ção a 
a pprovação da conta da dcsp;?za m:mclaJa fazer pelo 
Secretario com a compra de papel, punnas~ tinta, lapis, 
rcguas, estojos mathcmaticos, giz c m:üs objcctos de 
onlinario consumo ; e bem assim com o asseio o li rn poza 
da'l aulas : esta conta :levcrá depois de a pprovada ser 
remettida ao Inspcctor Geral para obtcr-so a necessaría 
ordem para ser paga pelo Thesourciro Geral das 
Tropas. 

Art. 103. A Congregação poderá suspender do cxcr
cicio o Porteiro e G~:ardas, quamlo o bem do serviço 
assim exigir; c dará immcdwtamcntc parte, decla
rando ao Inspector Geral os motivos quo a isso a obri
garam. 

Art. 101. A Congregação poderá propôr qualquer 
alteraç,ão que julgar ncccss~ria aos presentes artigos, 
sendo todavia sujeita á deliberação da Assembléa Gcnl 
Legisla ti v a. 



TITCI.O XV. 

DA EXTI:.'l'CÇ."\0 DAS AC.\DlnHAS i\IILITAR E DK lUA!'l:\'H A, E 
D.\. CO~.IPANIIIA DOS GU.\HOA:3-:UAIU:\'l!AS. 

Art. 10~). Ficam extinctas a Aeatlemia dos Guanbs 
1\Ltrinhas~ crc~ada pur Carta de Lei do Lo de Ahril 
de l~~W P. Aviso de ;; de .Maio de 1808; e a Academia 
Imperial .Militar, crcada por Carta de Lcli de 1 de De
Z1ltllhro de 1810, 

Art.. 10.). Ficam desligJdas da Acaucmi:J Militar, Ot'
g-anizad:t pelo::> presentes estatulos, as cadeiras de phy
sica, chimica, mineralogia, zoologia e botanica. 

Art. 107. Fiea igualmente ex tine ta a Companhia 
dos GuarLlas-Marinhas, creada por Dcereto de 2 de Julho 
de 1761, e lí de .Julho de 1788, e por C:ll'ta de Lei do 
1. 0 ele Abril de t7Df>, c Aviso du 5 de .Maio de 1808. 

Paço, em nove tlc l\Iarço de 183~ . 

. Manoel da Fonseca Lima e Silra. 

CARTA HIPEHIAL- DE 11.. DE l\UHQO DE 1832. 

CJil1331c it Dio,;.J Hlfri:;, a proprie:bdc c ll'O cxclu;;;ivo dJ. m·1-
ctlina d~'}HJ!ninada- Sino Hyc1rau!ieo- •InJ pretende intro
duzir no Irnperio. 

A Rcgencia; em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro H, Faz saber aos que esta Carta virem, que ~t
tenllendo ao que representou o negociante inglez Dio;;-o 
Harris, depois de ter satisfeito ao que determina a Lei 
de 20 de Agosto do 1830: Ha por bem, Tendo ouvido 
o Procurador da Corôa, Soberania, c Fazemla Nacional, 
Conceder ao dito Diogo Barris, por tempo Je 20 annos, 
a propriedade, e o uso exclusivo da machina denominada 
-Sino Hyclraulico- que pretende introduzir neste 
Imprrio, fic:mrlo no gozo rlas g<lrantia<;: r sujrito :ls 
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elausula::; e condições cxpr·~:~sada~ na mesma l .. d. E 
por firmez:1 dr tudo quo dito (· IIH~ mandou dar esta 
C trta, assi·~·nacla pdil mesrn:-~ llegencia e sellada com 
o se! lu da~ Arm:1s do Imper1o. 

DHla llO PaLICiO do Rio (]r, Janeiro, aos rruatorze de 
l\Iarç.o <1<~ llli! oitiWt~ntos trinta e dous, umlecimo da 
Jmlependencia c do Impcrio. 

Fn.\1\Cisco DE I~nrA E S1LYA • 
.íüsF.' DA CosTA CARV.\LHO. 
Jo.:\o BRAULIO j}o:\'IZ. 

José Uno Coutinho. 

Carta pela qual Ymsa i.1la:Jeslrtde lmJJerial l/a pot· bem 
conceder· ao negocirwte inqlez Dio.70 llarris, Jlelo te;npo 
de 20 annos, a propriedade e o 'WW exc:tM;iro rüt machina 
denominrula -Sino HydrauJico · Qlle pretende introdnzit 
neste Imperio, conw nclla se declara. 

Para Vossn ~Llgestade Imperial Ytr. 

Joaquim José Lopes a fez" 

DECHETO- DE 17 DE :\lARÇO DE 1832 . 

.Marca os Yencimontos dos Patrues-móres, mcstr06 e operarios dos 
Arsenaes de :Marinha da Côrte c da Bahia, e supprimo diversos 
empregos na Intendencia c arsenal desta Provincia. 

A Hc~enci:1, em ~omr do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, em conformidade do disposto no art. 8.'\ do 
capitulo ri. O, do titulo Lo da C·u·ta tlo Lei de 15 de 
Novembro do anno proximo passadn, Dcct·eta : 

Art. 1. 0 Todos os Mestn~s, e mais opera rios do;; Ar
:;enaes da .Marinha desta Córtc, e da cidade da Bahié.t, 

<'1 exccpção d6s Con~tructores. dAverão tPr d'nra em 
diante -vencimentos apontr~rlo~. 

--- PHl'l'F: rr. li 



Art. 2. 0 Os Patrõcs-mórcs dos mesmos Arscnacs, 
pen~rberão o simples soldo de sua p:ltente, além do 
ordenado, que por Lei lhes compete. 

Art. 3." Ficam suppf'imido:-. na Intcndencia .e Arsenal 
ua Marinlla da Bahia, os seguintes empregos: na Inten
t1encia um Amanuense, e tres Praticantes; na Matri
cula um Amanuense c um Praticante; no Almoxarifado 
quatro Amanucnses das classes; e no Arsenal a grati
ficação ao Amanuense encarregado da fiscalização do 
ponto, e feria dos opera rios; passando esta fiscalisação ao 
Ajudante do Intendente; um Contra-mestre de cons
trucções miudas, e um Contra-mestre graduado lle ca
rapinas. 

Joaquim José Rodrigues Torres, do Conselho ele Sua 
Magestade Imperial, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negocias da Marinha, o tenha assim entendido, e 
faça executar com os despachos necessarios. Pabcio do 
Rio de Janeiro~ em dezasete de Março de mil oitocentos 
trinta e dous, undecimo da Indepenrlcncia e do Im
poria. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosE' DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRADLIO MoNiz. 

Joaquirn José Rodrigues Torres. 

DECRETO - DE 21 DE 1\IARÇO DE 1832. 

Manda executar provisoriamente a Resolução do Conselho Geral 
da Provincia de S. Paulo, supprimindo as parochias creadas 
nas aldêas dos Pinheiros, Boy, S. Miguel, Itaquacetuba, Escada 
e ltapecerica. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro Il, em conformidade do art. 86 da Constituição, 
Manda que se execute provisoriamente a seguinte Re
solução do Conselho Geral da Província de S. Paulo: 

Art. 1. o Ficam supprimidas as parochias creadas nas 
aldê1s dos Pinheiros, Boy, S. Miguel, Itaquacetuba, E~
cada e Itaprcerica. 
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Art. ~-o O Bispo Diocesano pOllerá todavia crcar ILL. 

ditas Aldôas~ Capellas curadas, juJg·:mdo convvnienle ú 
commoclidade dos povos, marcando-lhes interinamente 
llistrictos convenientes. 

Art. 3. o Os Parochos actuaes das ditas Ahlêas, não 
sendo Capellas curadas, serão transfcriuos p:-~ra outras 
parochias; se porém tiverem justo impedimento, que 
a isso os impossibilite, continuarão a pcrreher suas 
congruas ainda que não empregados. 

Art. 4,. o Ficam revogadas tod:1s as di..;; posições ern 
contrario. 

Diogo Antonio Feijó, :Ministt'o e Secretario de Estado 
dos Negocias da Justiça~ o tenha assim entendido e faça 
cxc2ntar. Palacio elo Rio de Janeiro, em vinte c um de 
Março de mil oitocentos trinta c dons, unde~imo da In~ 
dependencia c do Impcrio. 

FRANCISCO DE LilUA E SILYA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoXo BRAULIO 1\foNiz. 

Dio,r;o Antonio Feijó. 

DECBETO__;DE ~G DE l\IARÇO DE 1832. 

1\Iarca os novos limites da villa de 1\fangaratiba. 

Tendo a Assembléa Geral Legislativa, pela Resolução 
de 31 de Outubro do a1mo passado, sanccionada pelo 
Decreto de H <le Novembro dito, erigido em villa a 
freguezia de Nossa Senhora da Guia ele Mangaratiba, 
com a mesma denominação; c determinando que da 
maneira mais commoda aos povos fossem marcados os 
respectivos limites: a Regencia, em Nome do Imperador, 
Ha por bem, na conformidade da mencionada Resolução, 
Declarar para a nova villa de Mangaratiba os limites se
guintes. 

Pelo Norte, começando na costa do mar, no rio de 
Itingussú, elo marco de Santa Cruz~ seguindo até o cume 
da Serra a mesma linha clivisoria ele Santa Cruz, que 
lloje pct'tenf'.e ao~ llcnlciros llo Commcndador Antonio 
nom~·~ B:ll'l'ozo. (' a~ fnrr:t~ dn fatlf'ridn Jm:f> Antune~ 
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Snz·mo, tli'and() e;:; tas para a nova vilh: P•~lo Sul, o 
rio J1Ci1!'éily~ que a!p:un"- dcnomii:a:n C:IJ·atiJC:,ya, e 
que cll'Sl.~ma no mar ao Sul das t('J'l'as dos !Jerdei1·os do 
f~illeejdo Lourenço Cornia de Fat·ia~ seguindo até o cume 
da Serra o rumo d lS terras~ de que e:". tão dn po"w os 
ditos herdeiros., desmembrando-se <la Ilha Grande o 
terreno que existe entre o dito rio Jacarélly c o Cutiatá
mirim: pela parte de terra firme~ as vertt'n tcs da Serra 
geral romprehrnc1idas entre os clous limites Norte e 
Sul, acima notados: deverão ser inclnidas todas as iíhas 
adjacentes, com<~<:anclo 10 Sul da de Jacaréhy, fronteira 
ao rio elo mesmo nome, e terras ÜL~ que estão de posst~ 
os herdeiros de Lourenco Corrêa de Fa1·ia, e lodas :1s 
que se seguem, inclusiv(~ a da :Marambaya, até :1 itha de 
Tucuruçá, na qual devem servir de limites as terras elos 
l~erdeiros do falledúo Josü Antunes Suzano; ficando 
para a villa ele Itaguahy ris lcl'!'as quo, segundo consta, 
servem do patrimonio ú Municipalidade desta ultima 
villa, o um leg:atlo de S. Fraucisco Xavier, assim como 
as ilhas da Madeira, e de ~l:u·ia Th'Lirlins. 

José Li no Con tin h o, do Conselllo do mesmo Imperador, 
Ministro e St:netario de E~tallo dosNcgocios do Jmpcrio, 
o tent1a assim cntend ido, e far,a executar com os des
pachos necc:;sarws. Palacio do Hio ele Jancil'ü, em vinte 
{'seis de Março de mil oitocentos trinta c dous, un
decimo da Indepcudcncia e do Im per i o. 

FRA:'-lCISCO DE LIMA E SILVA. 

Jos1~ DA tosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNiz. 

JosJ Li no Coutinho. 

DECRETO-DE 26 DE l\1:\RÇO DE i832. 

Crêa uma cadeira de primeiras letras para meninas na cidade 
de Cabo Frio da Província do Rio de Janeiro. 

Sendo necessaria a creação de uma cadeira de primeirag 
letras para meninas na cidade de Cabo Frio~ A Rc
gencia, em Nome do Imperador~ Ha por hem, na ronfor~ 
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midade da Carta de Lri de 15 de Outubro de 1827, crcar 
a referida C:Jrldra cum o ordenado de duzentos mil réis, 
pag-os pelo Ti·;esour(). 

José Li no Coutinlw, do Conselho do mesmo Imperador, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negados do Imperio, 
o tenha assim entendido, c expeça em consequencia os 
despachos ncccssarios. P<~lacio do Rio de Janeiro, em 
Yintc e seis de .l'llareo de mil oitocentos trinta c dous, 
undecimo da Indep~~ntlencia c do lmpcrio. 

FHANCisco DE Lnu E SILVA. 

J OSI~ DA COSTA CAHVALIIO. 
Jolo BnAllLIO 1\lo.:\"rz. 

José Lino Coutinho. 

CAHTA U\IPEH.L\2 ... -DE 2{) Dó l\IAHÇO DE 1832. 

Cnuc:etlr, a J:J:H[uim Tltr'u(luro c1a Hos:t a propriedade c uso ex
elusiy;j llo systcwet (];: l'!l[',t':1llü d1' pi1CH'3, de CJUC é inYentor. 

A Heg·enei;l, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro IL Faz s:llH'l' ao:~ qLu' esta Carta Yircm~ que atten
dendo ao que repri·scnton Joaquin1 Theodoro ela Hosa, 
depois d:• ter sat ísfci to ao qne determina a CartJ dí' 
Lei de 2<) de Agosto de 1830: I-Ia por hrrn, sendo ouvido 
o Proeurador da Corôa, Soberania t~ Fazencla Nacional, 
i'~onceder ao dito Jm:quim Theodoro tla Husa, por tempo 
de vinte armos, a propriedad•\ c o u:-:o c·';clusivo tlu um 
sy:~tcrua de cngenllo de pilõo:-;., duque(\ inventor, íicanc!u 
no Q'OZO das ~·aran tias. ~~ sujei to ;'ts clausulas c condir.ões 
cxr)í·essadas 'na mcsm;t lei. E por firmeza de tudo :1ue 
dito é lhe mandou dar esta Carta, assignada pela mesma 
H.egcncia, e soltada com o sello das Armas do huperio. 

Dada no Palacio do Rio do Janeiro, aos Yintc e seis de 
l\Iarço tlP. mil oitocentos trinta c dous, umlecimo da 
lnclcpondcncia e elo Imperio. 

FR.\NClSCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CAI~VALno. 
JoÃo BRAULIO l\lo~Iz. 

José Liuo Coutinho. 
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Carta pela qua.l Vossa Magestade Imperial Ha JJor bem 
Conceder a Joaquun Theodoro da Rosa, pelo tempo de vinte 
annos, a propriedade e o ~uso exclusivo de um systema de 
engenho de pilões, de que é inventm·, como nella se declara. 

Para Vossa Magestade Imperial vêr. 

Joaq).úm José Lopes a fez. 

DECRETO- DE 27 DE MARÇO DE 18:32. 

Extingue as lnlendencias da .Marinha do Pará, i.\Iaranhão, Pernam· 
buco, e Santos, e providencía a respeito do fornecimento dos 
navios da Armada e dos trabalhos do Arsenal de .Marinha do 
Pará. 

A Regencia_, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, em conformidade do art. 8. 0 elo capitulo 4. 0 

titulo 1. 0 ela Carta de Lei de Hi de Novembro do anno 
passado, Decreta: 

Art. 1.° Ficam abolidas, desde jú, as Intcndencias da 
Marinha do Pará, Maranhão, Pernambuco, c Santos. 

Art. 2. 0 Os empregados das mesmas Intendencias, 
cujos empregos hoHverem sido creaclos por Lei, con
servarão os respectivos ordenados, excepto os Inten
dentes. 

Art. 3.0 Os Presidentes respectivos mandarão inven
tariar os objer;tos pertencentes á Repartição da Marinha, 
que se acharem a cargo dos Almoxarifes, e arrecada l-os 
elo modo que mais conveniente fôr. 

Art. 4. 0 O expediente para o fornecimento dos navios 
ela Armada, que alli aportarem, será feito pelos Escrivães 
das Juntas tla Fazenda do modo, que se pratica naquellas 
~Províncias, onde não existem Intcndencias ela Marinha, 
ser como os Presidentes julgarem de maior vantagem á 
Fazenda e serviço nacional, em quanto se não tomar 
ulterior deliberação a tal respeito; podendo ser enca r
regados da respectiva e~cripturaçiTn o~ empregaclos, d1~ 
fJUn lrat:1 o art. 2." 
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Art. Õ. 0 Os trabalhos do Arsenal do Pará continuarão 
debtlixo da direcção da pessoa, quo o Prosiucnte houver 
de nomear para semelhante fim, com tanto porém que 
no material, e mão d'obra, ou ferias daquella Hcpar
tição, se não despcnda som ma alguma exccden te á do 
dous contos de réis mensacs. 

Joaquim José Rodrigues Torres, do Conselho de Sua 
1\Jagestade Imperial, Ministro e Secretario uc Estado 
(los Negocias da Mal'inha, o tenha assim entendido, c 
faça executar com os despachos necessarios. Palacio L1o 
Hio de Janeiro, em vinte e sete de Março de mil oito
centos trinta c clous, untlecimo da Inclependencia e 
do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
Jos~ oA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BnAULIO MoNiz . 

.Joaquim José Rodrigues Torres. 

DECl\ETO- DE 2 DE ABHlL DE 1832. 

Prescreve a maneira por que se l1a de proceder na compra dos f{C

ncros para os A!'senacs de l\Iarinl1a. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro n, em observancia do art. 18, tit. 4. 0 da c~rta de 
Lei de HS de Dezembro de 1830, tenuo em vista dimi
nuir o trabalho dos Escrivães das classes elo Alm.oxa
rifado da Intendenr:ia da Marinha desta Córte, sempre
jndicar a necessaria flscalisação do suas contas, e alli
viar ao mesmo tempo os fornecedores dos armazens, da 
flemora, c inuteis incommodos, que ora soffrem em 
apromptarem os documentos, á vista dos quaes têm 
de receber os seus respectivos pagamentos: Decreta. 

Ar L. i. u O vendedor de quacsquer gencros para os 
armazcns tlo Arsenal da Marinha apresentará á Inten
dencia a respectiva factura, declarando por extenso, 
não só a mediua, ou peso de cada um desses gencros ~ 
m(ts tambem o preço, por quo os ajustou cot.n o Inten
dente. o qnal achando-a conforme, llar~·~ na nw~ma fac. 
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tura este dcsp:1cho- ReccbJ-sc, e carre~ue-se em re
ceita ao Almoxarife, ex!rallindo-sc con!lecimento em 
fôrma para a parte llaver seu pag;llncnto. 

Art. :2. 0 Rc1;eoidos na compDtente classe os gcneros 
de que constar a factura, o Eserivão respectivo os car
regará imrnecliatamente em receita, :~ddição por addi
ção, e cxtrahirá conllrcimcnto em fórma que depois 
de averbado á margem da receita, d'onde se tirou, será 
entregue á pélrte, para apre:)ental-o á Intendencia, onde 
independentemente de requerimento, obtcrú o seguintn 
despacho- C:1lcnle-se pela Contadoria da Marinha a 
i rn portancia des tn eon !teci mcn to em fôrma. - F e i to 
e::; te cal.~ato, e e:-~eripto, como agora se pratica no mesmo 
eonhrcimento, scrú este entregue á park, a lJUal em 
tJtcasião opporLuna irá buscar o despacho para o paga
mento, despacho que scrú dado pelo Intendente• no 
mesmo conhecimento em fórma ~ sem dependcncia dn 
qnalqw~t' outra formalidade. 

Art. 3. o As farturas dcvrrão ficar nas clasc:es respec
tiras, como documento tnra a conferenci::t com a re
ceita. 

Art. 4. o A Con tatloria, no I)rincipio ele r. a da. mez e ú 
vista dos <~onhccimcntos em fól'lll:l, que, sendo pagos no 
mez a.nteecdente, pela cornpetento Estação, lhe fort)!U 
por ella enviados~ averbará ns pagarnentos dclles á mar
gem das r~cei tas correspondentes es,Tiplaé; nos Livros 
das classes do Almoxarifado, os qnaes, lile dt•vcm ~;erre~ 
mcttidos até o dia:) Jc cada mcz. 

Art. ;). o Fic:n.n extinctos, por in!ltei:;:, em lnd:1s e.qas 
classes os livros de entrada. 

Art. 0. 0 As disposições desle nc:TI'(O serão C'\tensiv:íS 
á IntcnrJcncia da Bahia. 

Joaquim José Hourigncs Torres, do Conselho de Sua 
Magestade Imperial, Ministro c Secretario de Est:Hlo Jos 
Negocios ela .Marinha, o tenha fissim entendiLlo, e faça r.xe
cutar com os despachos necessarios. Palacio do ltio de 
Janeiro, em dous de Abril d c mi I oitocentos trinta e dons, 
undecimo ela Independcnda c do l:1lpcrío. 

FR.\~C1Sí;O DE LBIA E SILVA • 
.Tost~' DA CosTA C.\RYALHO. 

JoAo BRAULIO MoNiz . 

.lnrtqnim Jo.'lé Rodrigues Torres. 
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DECRETO -DE 't DE ABRIL DE 18:~;!. 

~·rornga por mais tres mczcs o prazo para a iubstituição das 
notas do Banco do Yelho padrao. 

Não sendo possiYcl ultimar-se a substituição das notas 
1lo Banco do antigo pelas do novo padrão no prazo mar
cado em o Decreto de 4 de Outubro de 1831: a Regencia, 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li, H a por 
!1em Pro rogar por mais trcs mezes o di to prazo para 
dentro do mesmo se concluir a mencionada substituição. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secre
t::~rio ele Estado dos N egocios 11 Fazenda, o tenha assim 
entendido e faça cxccutár. Paço, em quatr·o de Abril de 
mit oitocentos trinta c dons. unde('imo da Inclepon
rlt'n c ia, e do I m per i o. 

FRANCISCO DI-~ LDIA E SlLVA. 
JosE' nA CosTA CARVALHO. 
JoÃO fiRAULIO l\lONIZ. 

RP1'Juttrlo Pereira de Vrt8C mNllos. 

DE:::RETO- DE lO DE ABRiL Dfl: 18;~2. 

Extingue as Thesourarias Gci'acs das Tropas, c dá regulamento 
para as P.tgadorias da:> Tropa:; da Côrte e Provincias. 

A Hegencia, rm Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro li, em cumprimento do art. 19, cap. 5.0, da Lei de 
Hi de Novembro de J811, que autorizou o Governo a fa
ZH as reclueçõL~s, e reformas nas 'fhesoural'ias e Pagado
tias das Tropa3; e tendo em viHa a economia da Fa
zenda Nacional, e melhor desempenho do serviço pu
blico: lia por bem extingLiir a Thesouraria Geral das 
Tropas da Córte e Província do lHo de Janeiro, e tod3s 
as que se acham crea(las n:1s mais Províncias do Imperio; 
substituindo em seu lugar Pagadorias elas Tropas, que 
na Côrte e Pr-ovincia do Rio de .hneiro se!'á annexa á 
A dm in istr·ação G1•r:il do A rsrn:ll clr nurrra, fTcr~do por 

- !'.\RTR H. j:! 
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Decreto de SH de Fevereiro do corrente anno; c nas mais 
Províncias ás Thl'sourarias Provinciaes, ou Juntas de 
Fazenda; tudo na fórma dos Regulamentos, que com 
este baixam, assignados por .Manoel da Fonseca Lima e 
Silva, do Conselho de Sua Magestadc Imperial, Ministro 
e .Secretario de Estado dos Negocias da Guerra, que 
assim o tenha entendido, e o faça executar com os des
pachos necessarios. Paço, em dez de Abril de mil oito
centos trinta e dous, undecimo ela Independcnda c do 
lmperio. 

FRANCISCO DE LDIA E SILVA. 
JosE' DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BnAULIO .MoNIZ • 

. lJfanocl da Fonseca Lima e Silca. 

Regulanlento pat•a a Pagadoria das 'l'ro
pas da. Cô1•te e Provincia do· Rio tle .Ja
neiro, annexad.a. ao Arsenal de Guet'l•a, 
na conformidade do Decretoachna. 

· Art. I. o Fica extincta a Thesouraria Geral das Tropas 
da Côrte e Província do Rio de Janeiro. 

Art. 2. o As attríbuíções elo Thesoureiro Geral elas 
Trooas ela Côrte e Província elo Rio de Janeiro, ficam 
comlpetindo ao Director do Arsenal ele Guerra creado pelo 
Decreto de 2:1 de Fevereiro de i832. 

Art. 3. o O expedien le que por esta accumulação a c
crescer ao da Administração Geral do Arsenal de Guerra, 
fica incumbido ao Secretario desta Repartição, augmen· 
tado o numero de empregados da Secretaria de mais um 
Primeiro, e dous Segundos Officiaes. 

Art. 4. o A conl~bilidade, e mais funcções á cargo ua 
Thesouraria cxtincta são da incumbencia da Contadoria, 
e Pagadoria do Arsenal ele Guerra, augmentado o nu
mero de seus empregados, com dous Primeiros, c quatro 
Segundos Esc ri pturarios, c um Fiel Pagador. 

Art. 5. o O Dircctor enviará no pcnultimo dia de cada 
mez ao Ministro c Secretario 1e Estado dos Negocios da 
Guerra, o orçamento provavel das quantias necessarias 
para pagamento da tropa, e de todas as mais dcspczas 
militares no mcz seguinte, com especificada menção do 
que fôr relativo á vcncirnentos de Officiars: e aos de 
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prets; mandando em época conveniente, e por pessoa 
por elle autorizada, receber no Thesouro Publico as ditas 
quantias, do mesmo modo que se pratica com as pres
tações do Arsenal de Guerra. 

Art. 6. o O Dirrctor porá a sua intervenção nas pa
tentes, e mais diplomas militares, quando tenham o 
cumpra-se das autoriuades respectivas, e tamhcm nas 
ordens que se houver de registrar: despachará os reque
rimentos para certidões; autorizará as guias, que em 
virtude de ordem do Governo se expedirem, pondo no 
alto da margem o signal de -Visto-, que datará, e 
assignará com o seu appellido: manterá directamente 
a correspondencia necessaria com as autoridades; no
meará Escripturarios que devem passar as mostras dos 
corpos; e exercitará todos os mais actos indispensaveis 
para a boa administração, e fiscalisação deste ramo do 
serviço nacional, de que é chefe. 

Art. 7. o O Contador do Arsenal de Guerra dirigirá os 
trabalhos da escripturação e contabilidade da Pagadoria 
das Tropas, empregando nisso os Esc ri pturarios, de que 
trata o art. 4. 0 de~te Regulamento. 

Art. 8. o O Contadõr fiscalisará escrupulosamente os 
documentos da despeza p:1ga, os quacs documentos pelo 
Pagador devem ser entregues na Contadoria, a fim de 
conhecer a sua veracidade,r.e assim lambem a dos títulos, 
e documentos, que legalisarem tal despeza. 

Art. 9. 0 O Contador examinará os livros, a fim de 
conhecer se estão escripturallos com ordem, asseio, sem 
emendas, nem entrelinhas, as quaes ficam expres
samente prohibidas, devendo, quando seja de absoluta 
necessidade, esclarecer-se a verba com alguma decla
racão. 

Art. 10. No principio de cada mez o Contador orga
nizará uma conta demonstrativa da receita e despeza 
do mez antecedente, por columnas onde se veja tanto a 
receita, como a despeza diaria, e a especie de moeda, em 
que foi effectuaLln, com o saldo: de que fará tres em tudo 
identicas, assignadas por elle, e pelo Director; das 
quaes uma será remettida á Sccretat~ia de Estado dos 
Negocias d:1 Guerra, outra ao Thesouro, e a terceira 
ficará archivadn. 

Art. 1.1. O Conta dor examinará as guias, que se ex
peJirem, precedendo onlcm do Governo, fazendo-as 
p:1ssar com tocla a clareza~ sem omittir circumstancia 
alguma, de que possa resultar prejuízo á Fazenda Na
cional, ou ú parte inte1·essada, declarando expressamente 
se o Official v a i com licença ou em ser v iço: acllanuo-as 
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conforme ~os assen t:nnen tos~ e depois Je as ter assignadut 
as apresentará ao Dircctor para autoriz:d-as com o 
Visto na fórma do art. (L o deste Bcgulamcnlo, ficando 
o Contador rcsponsaYrl pela falia desta circumstancia, 
c pelas illegalidadcs que nas guias se encontrarem. 

Art. 12. O Contador fechará as contas do Pac-ador 
infalJivclmente nO ultimo dia LlO cada mez, para serclll 
saldadas a receita e dcspcza com o Thesouro Naciona 1 
ainda quando por falta das sommas necessnrias não se 
tenham efiectuado todos os pagamcn tos, rcmettendu a 
conta dcmonstratiYa, de fJilC trata o art. 10. 

Art. 13. O Con taclor llistríbuirú pelos Primeiros e 
Segundos Escripturarios. o serviço d1~ averbar paga
mentos, pas3ar as guias, formar assentamentos 1 registrar, 
c fazer toda a mais escripturaçJo necrssaria; sendo pri·
vativo dos Primeiros Escriplurarios o serviço das 
mostras dos corpos c o de djuslamcnto de contas indivi
duao~, e dos corpos . 

. Art.. 11. O Contador designará um dos Scguntlos Es
cri p Lu rarics de mais aptidão twra ser encarregado cb 
escripturação do Pagador na parte n~lativa á P<lgadoria 
das Tropas c dcspezas milit:1rcs, dirigirú esta escriptu
ração, que ha tle ser fci ta na Contadoria. 

Art. 1.5. O Pagador do Arsenal de Guerra~ que o sor:l 
tamhcm da Pagadoria das Tropas~ farã o pagamento t~o 
todas as clcspezas respeclhas á vista de dcspaclw do Dl
rector, que lhe fól' apr-esentado. Terá para o coadjuvar 
neste servi<;o ura Fiel Pagat.lor, que será de sua escolha. 

Art. 16. O Pagador elft'eluará estes pagamentos corn 
as q uan lias recebidas do Thesouro, o consagradas a c llcs: 
logo que houver feito qua ltJnor pag;llnen to, porá o signa I 
de-Pago- na parte proxima á quantia declarada no 
recibo, ou do1~umento; de modo que c·sle signal não 
possa ser tirado sem se conhecer: e assignarú tom o seu 
appellido. 

Art.. 17. Jlc dez em dez dias o Pagador ar:rcscntará 
imprelcrivelmente ao Dircclor, pnra ser remettiua á 
Secretaria dn Estado dos Negocias da Guerra, uma eonta 
da de~peza feita nos dez dias antecedcn Lcs, com a uc
claração elo di;1, e do nonH', e Posto da y)cssoa á fluem 
pagou, da quantia paga, da especic de moeda com que 
satisfez o pagamento, mencionando quanto foi ele soldo). 
quanto de gratificações, c outros vencimentos; prets, e 
(':llla um dos clirersos artigos de despcza á cargo da Paga
floria; contendo 110 fim o balanço da rccci ta c despeza 
no mesmo período do tellJllO, e com :1 dcdara,;5o da 
esperie d1· moeda n·cnhida, n do :-::aldo ni:-::t!'ntn. Esta 
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cunla dc,-e :-;c1· e:-:cripla pelo Seg-umlo E::~t:riplurariu, dn 
IJUC falla o art. :11, ditada pelo Pagador, c assignada IJOI' 

amuos. 
Art. 18. IIavcr;'t seis livros dTecíívos: o L o parl.l a 

conta da rccei ta e Llespeza: o 2. o para a r ceei la dos meio? 
soldos, sellos c emolumentos de patente~, o qual tera 
tantas columnas quantas são as diíTercntcs classes, ú que 
pertencem :;s quantias rccebidás, e além dellas a columna 
da somma geral: o 3. o para o ponto dos empregauos 
onde se notarão as suas faltas c molestias: o 4. 0 parare
gistro dos diplomas dos militares~ o ~j. o para registro 
das orJcns: e o G. o rnra o registro das guias expedidas 
pela Hcpart ição. 

Estes livros serão numerados elo 11rincipio até o fim, 
ú cxcepção do r'i. O, no qu3l se deixarão livres as quatro 
primeiras folhas par a o índice das Ordens gcracs, Rcgu
lameutos. Leis, Tahcllas, que nelle se registrarem. A' 
margem de cada registro se• declarará o nome do indi
' i duo, ou o objecto a que fôr rcla ti v o. 

Art. 19. Havcrú t;JmlJcm um livro de assentamento 
p:1ra cada uma das diffcrcntes cl;JSSf'S do exercito; {, 
~abcr:- Conselho Supremo Militar;- Estado-maior 
General c Est;ulo-maior do Exercito, com distinção da 
I.", 2.a, c 3." dassc ;-Corpo de Engenheiros ;-Otli
riaes do i. a linha c empregados civis avulsos;- Offi
ciacs de 2. a linha com vcncimen tos;- Officiacs das 
Provincbs ;-Academias;- Officiaes e praças reforma
das;-- Obras militares, c clespczas e-rentuaes;- e para 
cada Corpo haverá igualmente um livro. Estes livros 
terão numer:1das todas as folhas, excepto as necessarias 
para o alpllabcto, c para se notarem as ordens gcracs 
relativas á classe, a que pertencer o livro. 

Art. 20. Os assel}tos dos Officbes dos Corpos princi
piarão pelos do Estado-maior, trrminanjo no dos AI
feres, destinando-se a cada Offlcial uma folha com o 
verso, c os assentos se seguirão sem interrupção de 
fotlla. Todos os outros artigos de dcsrJCzas dos Corpos 
tcr.Io assentos rcs pcc ti vos. 

Art. 21. Os asscn tamcn tos das despczas evcn tuaes, ou 
ex traonlinarias, tanto do Exereito, como dos Corpos, 
serão conformes ao modelo n. o :i. 

Art. 22 .. N;Io se poderá abrir assento á dcspcza algu~ 
ma sem titulo, que autorize, o qual ficarú averbado 
na co!umna elas obscrvar;õcs. As patentes, ordens, guias 
c mais documentos, que motivem alterações nos vcn
rimrntu.'-' dos individuas, ou nos artigos clr dcspeza, a 
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que fdr relativo o assento, serão tambem averbados na 
columna das observarões. 
· Art. 23. No livro· de cada Corpo se abrirà sua conta 
corrente, lançando-se-lhe em debito as quantias nota
das para pagamento dos prets, e em credito a im portan
cia dos seus respectivos vencimentos, segundo as rela
ções de mostra, saldando-se tmlos os mezes a conta de 
cada um dos Corpos. 

Art. 24. As ordens expedidas ao Director, c os di
plomas militares, não se regb;trarão sem qur. tenha 
lançado a sua intervenção: por uaixo desta se passará a 
certidão do registro, e verba de tJcs títulos. 

Art. 2~). As onlens, que forem gcraes, serão notadas 
nas folhas reservadas para isso no livro do Corpo ou 
Classe a que pertencer. 

Art. 26. Haverá o maior cuidado, e pontualidade em 
se notar no assento ele qualquer in di vi duo, segundo a 
ordem chronologica, c seguida da esc ri pturação, todas 
as alterações, que a respeito delle occorrerem, e assim 
tambem todos os descontos que se lhe houver de fazer. 
Todas estas notas devem ser mui claras, concisas, e 
exactas, para que o empregado, que tiver de notar qual
quer recibo, conheça com facilidade a quantia que jus
tamente se deve pagar. 

Art. 27. Todos os vencimentos e mais dcspezas de
cretadas por Lei, serão pagas sem dependencia tle novas 
ordens, logo que officialmente conste na Repartição 
terem sido taes Leis sanccionadas, e se haja no orça
mento provavel do mez, ou por pedido extraordinario e 
especial, feito á requisição, e recebido as quantias no
cessarias. 

Art. 28. Os empregados, que notarem recibos, ou 
outro qualquer documento de despeza, que tenha de se 
pagar, deverão declarar quanto se deva dar em cobre, 
em quanto este tiver agio. Quando no ven0imento se 
houver de fazer desconto, que p:1sse a cofre 8eparallo, 
como meio soldo, sello, c emolumentos de patentes, es
pecificarão á margem do documento a quantia a descon
tar, c a liquida que deve ser paga. 

Art. 29. Todos os Officiaes encorporados, os das For
talezas, os empregados civis do Exercito, e Academias, 
serão pagos mens·llmente de seus vendmen tos por uma 
folha feita nos mesmos Corpos e Repartições, na qual 
assignem: totl.os os que nella forem incluídos com ven
cimentos. Esta folha sorú feita segundo o moLielo 11.

0 2. 
Os vencimentos abonauos nesta folha. scrô.o notauos 
nos assentos resp:::ctivos a cada individuo a que pertcn-
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rer. No livro de cada Corpo se formará um assenta
mento, no qual fc notará a importancia total de cada 
uma uns mencionadas follws. Os mais Onlciacs serão 
pagos á vista de seus rro1n·ios.1 rcilJos. 

Art. 30. Os Ofllciacs, n quem por qualquer motivo 
pertencer vantagens além do soldo, não serão pagos 
dcllas, sem mostrarem que foram tifcctivcs no exerci
cio, que as motivou: ~cndo r~ara isto bastante que os 
recibos sejam tamlJCm firmados pela autoriuacle, ou 
Chefe, debaixo de cujas ordens c.;;tivcrcm empregados. 

Art. 31.. Não se fará pagamento de vencirnentus a 
pessoa não cncorporélda sem vcri11car identidade de pes
soa, salvo senuo gcralmcn te conhecida. Os que csti verem 
ausentes, c receberem por procuradores, deverão apre
sentar certidão ue cxistencia, de modo que não faça 
duvida. 

Art. 32. O;; prets dos Corpos serão pagos de dez em 
dez dias. As importancias ele fardamento, ra:;õcs de 
etapa, e do Hospital, serão notadas nas respectivas co
lumnas, quando se tizercm as notas elos prets, em que 
foram incluidos. No cxtracto c relações de pagamento, 
de que tratam os arts. lO, e 17, se fará tambem declaração 
cspedficada da quantia 1 crtencentc a cada um dcs~es 
vencimentos, para que não iiquc incluicla sob a denomi
nação geral de prct. 

Art. 33. Os retibos serão notados no momento mesmo 
de se cíTcctuar o pagamcn to uelle~, ficando inteiramente 
prohibicla a praxe de serem notados antecipadamente. 

Art. 3~. Não se pagará vencimento algum aos Offi
ciaes, ou quaesquer indivíduos, que pa~·sarcm de uma 
para outra Província, sem preceder ordem elo Governo, 
apresentando ( s mesmos Ofllciacs as guias Llas Pagador ias 
por onde foram pagos: se nos vencimentos a pagar se
gundo as guias, cn trarem gra tillcaçõcs c forragens, ou 
outros vencimentos de vantagens, n:io serão pagos dellas 
sem apresentar attestado do respectivo Commandantc ou 
Chefe, que verifique a cfTt·ctivillacle elo cxcrcicio. 

Art. 3;). Em touas as guias, ccrtidüc.~, atlcstados, c 
mais documentos, que servirem ele titulo á pagamentos 
c ajustamento ele contas, se dm crá pôr uu1a verba cru 
lugar, que se não possa tirar por meio de córtc, na 
qual se declare, que em tal dia, rr.cz, c anno, se notou 
recibo para o pagamento processado em virtude da
quclle titulo, para no caso de extravio não poderem os 
mesmos docurm~ntos tornar a servir; devendo-se sem
pre CJUe fôr possi\'cl passar o recibo no verso da ultima 
pagiua do mesmo Jocumen to. 
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Art. :_w. 0.; 1nga mrn tos mensae:-; dos ycncimen !o:-> 
(los Oftlci:ws serão feitos pot' classes e corpos, annun
ciando-se antecipadamente os dias á elles destinados: 
devendo no dia respectivo preferirem os que perten
cerem [t classe avisada par a pagamento. 

Art. 37. Os cn1pregados, de que tt·ata este Rcgnla
mcnto, deverão ser applicados com preferencia aos tra
hal h os do serviço da Pagado ria das Tropas; mas se por 
impedimento legal, c absoluta necessidade, fôr ncces
sario coadjuvnr o serviço da administração geral do 
Arsenal de Guerra, sem que padeça o da Pagadoria, o 
Direclor poderá mandar alguns em pregados desta- pnra 
alli; e reciprocamente, se nesta aflluir trabalhos com 
urgencia. 

Art. 38. Quando aconteça ser necessario marchar 
algnma expedição extraordinaria de tropas, o Governo 
poderá organizar uma Pagadoria das tropas expcdicio
narias, empregando nesse serviço os Officiaes das ex
tinctas Thesourarias das Tropas, quando por sua probi
dade, honra, zêlo e aptidão mereçam a confiança do 
Governo, e sejam dignos de so lhes encarregar desta 
commissão; podendo tambem nomear pessoas tiradas 
ele outras classes, ainda que não tenham sido empre
gados publicas. A Pagadoria das tropas expedicionarias 
terá um Pagador, que será ao mesmo tempo Thcsoureiro, 
c primeiros c segundos Escripturario:<, quando forem 
nccessarios, segundo o numero de corpos, sua for(a~ 
e mais particularidades, que se não podem antever: e 
se regerá por este Hegulamonto. Logo que cessem as 
operações das tropas expcdiciona rias, cessarão igual
mente as funeções da mencionada Pagadoria, que de 
facto ficará dissolvida e extincta; passando o Pagador 
c mais empregados dclla a dar contas ele sua commissâo 
perante aquelta Hepartição, que lhe fôr indicada pelo 
Governo. 

Paço, em de~ de Abril de mil oitocentos trinta '~ 
dous.-Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

Rrgulamen!o pnm as l,agadt~~·ias das Tro11as das 
l)rolincias do lmperio do Brazil. 

Art. Lo Fíc~nn extinctas as Tllesourarias das 1ropas 
das Províncias da BJ.hia, PcrJJamhur:o e Hio Grande 
1lo Sul. 
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Arl. ~.0 As attribuiçõts, incumbt~ncia:", e funcçües a 
t:argo das Thesourarias de tropas extincta.-:, pass;1m .·; 
ser exercitadas, tanto ncssJS.1 como nas mais Provinci;~~j 
pelas Pagaclorias das tropas formadas com Officiaes de 
Fazenda anncxos ás Thesourarias Gentes, ou Juntas de 
Fazenda das mesmas Pruvincias, iicanuu sujeitas aos 
Presidentes destas. 

Art. 3. 0 As Pagadorias das Províncias onde se aclJ:-~rem 
estacionados até dous corpos de tropas elo Exerci to, 
terão sómente dous Otnciaes, um dos fJUaes servirá de 
Pagador, c outro de Escripturario: por cada dous corpos 
que accrescerem haverá mais nm segundo Escripturario, 
que será empregado temporariamente, e cmquanto o 
serviço o exigir, seudo despedido logo que cesse a ne
cessidade dell e. 

Art. 4. 0 Os segundos Escripturarios, de que trata o 
art. 3. o, serão tirados com preferencia dos empregados 
da" Thesourarias extinctas., que estiverem avulsos, 
quando por sua probidade, honra, zelo, e aptidão se 
fizerem dignos. 

Art. õ. o As Pagador ias d :~s tropas provinciaes, em 
tudo quanto fôr respectivo á contabilidade, pagamento, 
expediente, e mais obrigações que lhes ficam perten
cendo, reger-se-hão pelo Regulamento da Pagadoria das 
tropas da Côrte e Província do Rio de Janeiro, expedido 
na data deste; sendo das a ttribuiç<1cs do Thcsoureiro 
Pagador tudo o que nesse Regulamento competir ao 
Director do Arsenal de Guerra, e Contador, e devendo 
<lirigir-sc ao Presidente das Províncias, em todos os 
casos, em que na Côrte se deve dirigir ao Ministro e 
Secretario de Estado d0s N cgocios da Guerra. 

Art. 6. o O Pag·ador distribuirá pelos Escripturarios, 
quando haja mais de um, os trabalhos., que forem ne
ccssarios para o 3esempenho dos deveres, á que estão 
Qbrigadas as Pagadorias de tropas provinciaes. 

Art. 7. o As Paga(lorias das tropas provincia.es são 
sujeitas ao Ministro c Secretario de Estado dos Negocias 
da Guerra, cujas ordens receberão por intermedio dos 
Presidentes das Províncias. 

Art. S. o Os Pagadores receberão pela sua propria 
mão das Juntas da Fazenua provlnciaes, as quantias 
de~t.inadas ao pagamento da trova, e despezas militares 
tia Província, que serão pagas por elles. 

Paço, em dez de Abril de mil oitocentos e trinta e dons. 

J.ltrmuel da Fonseca Lima e Silva. 
-- l'AHm II. i::l 
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MODELO N. 1. 
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MODELO N. 2. 

Da talhão d.e Caçadores de I. a linha n. 0 •••• • 

Relação dos Officiaes do dito batalhão para serem, pagos dos seus vencimentos no referido nu:-. 
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Attesto que os Officiaes declarados n_esta relação, silo os que tem o batalhão, e venceram os soldos, e vantagens 
t11encionadas ncllao E para constar passei o presente, etc. 

Lugar da ussignatura do Com mandante. 
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DECRETO-DE 12 DE ABRIL DE 1832. 

Dá regulamento para a execução da Lei de 7 de Novembro de 1831, 
sobre o trafico de escravos. 

A Regenci::t, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro, 
li, em virtude elo artigo 102, ~ ,12 da Constituição, e 
querendo regular a execução da Carta de Lei de: sete de· 
Novembro do anno passado, Decreta ; 

Art. 1. o Nenhum barco deixará de ser visitad'o pela 
Policia logo á sua entrada, e immediatamente á sua sa
bida. A autoridade que fjzer a visita porá no passaporte 
a verba-Visitado.-Dia, éra, e- assignatura.-Sern 
o que não será despachado. 

Art. 2. o Nos portos, onde n:Io houver visita de Po
licia, irá no cscaler da visita da Alfandega, e na falta 
deste, em outro qualquer, um Juiz de Paz, ou seu Dele
gado, acompanhado elo Escrivão, proceder á visita. Onde 
houve1· mais de um Juiz de Pa~, o Governo da Provincia 
designará o que deve ser incumbido desta diligencia,. 

Art. 3. o Nesta visita infélrmar-se-ha á vista dos do
cumentos, que devem ser exigidos, de que porto vem o 
barco : do motivo que alli o conàuziu : que cargas e 
destino traz : quem seja o dono, ou o mestre delle : os. 
dias de viagem. Examinará igualmente a capacidade do. 
mesmo barco : a sua aguada, e qualquer outra circum
stancia por onde se possa conjecturar haver conduzid() 
pretos africanos. De tudo se fará menção no auto de 
visita, que assignará o Juiz, ou Delegado, o Escrivão, e 
mais duas testemunhas, havendo-as. 

Art. 4. o Se na visita encontrar pretos, procederá na 
fórma elo artigo segundo da referida Carta ele Lri, decla
rando-se no termo os nomes, naturalidades, physiono
m ias, c qualquer signa l c'ifacteristico de cada um, pelo. 
qual possa ser reconhecido na visita da sahida. 

Art. 5. o Sendo encontrados, ou apprehendidos alguns 
pretos, que estiverem nas circumstancias ela Lei, sejam 
elles escravos, ou libertos, serão immcdiatamente postos 
em deposito; obrigados os importadores a depositar a 
quantia, que se julgar necessaria para a reexportação dos 
mesmos, c (ruando o recuzem, procedcr-se-ha a embargos 
nos bens. Além disto serão presos como em flagrante, 
e processados até a pronuncia por qualquer Juiz de Paz, 
ou Intrndentc Geral da Policia; e depois remcttidos ao 
Juiz Criminal respectivo; c onde houver mais de nm, ao 
Ouvidor da Comarca. O qual finalizaüo o proresso, dará 
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parte ao Governo da Província para dar as providencias 
para a prompta reexportação. 

Art. 6. o O Intendente GL·ral da Policia, ou o Juiz de 
Paz, que proceder á visita, encontrando indícios de ter
o barco conduzido pretos, pt'occderá ás indagações, que 
julgar necessarias para certificar-se do facto, e pro
cederá da fórma da Lei citada. 

Art. 7. o Na mesma visita procurar-se-ha observar o 
numero e qualidaue da tripolação negra, ou dos passa
geiros dessa cór ; e notando-se que alguns, ou todos 
não são civilizado~, ou mui to além do numero necessario 
para o manejo do barco, se forem libertos não desem
b:ncarão, e se fon~m escravos serão depositados, pro
cedendo-sB ulteriormente conforme a Lei. 

Art. 8. o Não serão admi t tidos os deposita rios'~ e donos 
de barcos a justitlcar morte dos pretos, senão pela Ins
pecção do cadaver pela autoridade que lhe tomou os. 
signaes., ou á vista flo auto de exame, a que se procedeu 
na entrada. 

Art. 9. o Constando ao In tendente Geral da Policia, ou 
a qualquer Juiz Je Paz, ou Criminal, que alguem com
prou ou vendeu preto boçal, o mandará vir à sua pre
sença, examinará se entende a língua 1Jrazileira; se esLá 
no Braz.il antes de ter cessado o trafico da escravatura, 
procurando por meo de interpt·ete certificar-se de quan
do veio d'Africa, em que barco, onde desembarcou, 
por que lugares pa~sou, em poder de quantas pessoas 
tem estado, etc. Verificando-se ter vindo depois da 
cessação do trafico, o fará depositar, e procederá na 
fórma da Lei, e em todos os casos, serão ouvidas sum ... 
mariamente, sem delongas superfluas as partes inte .. 
ressadas. 

Art. 10. Em qualquer tempo, em que o preto reque
rer a qualquer Juiz de Paz, ou Criminal, que veio para 
o Brazil depois da extincção do trafico, o Juiz o in ter
rogará sobre todas as circumstancias, que possam es
cla~ecer o facto, e officialmente procederá a tod:1s as 
diligencias necessarias para certificar-se delle : obri
gando o senhor a desfazer as duvidas, que suscitarem-se 
a tal respeito. Havendo presumpções vchementes de ser 
o preto livre, o lllandará depositar, e procederá nos mais 
termos da Lei. 

Art. H. As autoridades encarregadas ela ex.ccução elo 
presente Decreto, darão parte :-tos Governos das Pro" 
vineias Llc tmlo fJnanto acontecer a este respeito; c estes 
e participarão ao Governo Geral, · 
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Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado 
(los Negocios da Justiça, o tenha ::~ssim entendido, e 
faça executar. P::~lacio elo Rio de Janeiro, em doze de 
Abril de mil oitocentos trinta c dons, undecimo ua 
Independencia e do Impcrio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
Josr•: DA COSTA CARVALHO. 
JoÃO BRAULIO .1\loNIZ. 

Diogo Antonio Feijó. 

DECRETO- DE ~~ DE ABRIL de 1832. 

Crêa uma cadeira de primeiras letras na villa de Paraty da 
Província do Rio de Janeiro. 

Sendo necessaria a crcação de uma cadeira ele pri
meiras letras pelo metlwdo de ensino mutuo na villa 
de Paraty: A ReC('enf:ia, em N orne do Imper,tdor', H a por 
hem, na conformid:n1e da Carta ue Lei de 15 de Outubro 
de 1827, crc-ar a rderi(b cadeira com o ordenado annual 
de 350:)00J, pagos p2lo Thesouro Publico. 

José Li no Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, 
Ministro e S::cretario de Estado dos Negoeios do lmperio, 
o tenha assim entendi elo, c expJça em consc:quencia os 
despachos nerc.'sarios. Pala~io do Hio de Janeiro, em 
fJUatorze de Abt'illlD mil oitocentos trinta e dous, undc
cimo da IndepenJencia e do Impcrio. 

FlUl\"ClSCO DE LniA E S!LVA, 
Jos~ D\ CosTA CARVALHO • 
.JOÃO llR,\ULlO 1\10:'\IZ. 

José Lirw Coutinho. 
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bECllETO - DE 2:-) DE ABRIL DE 1832. 

Dá Regulamento para o Cofre dr depositas publicas a cargo da 
Caixa de Amortização. 

A Regrncia , rm Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro II, Ha por bem Determinar o seguinte : 

Art. 1. o O Cofre dos ctrpositos publicos, que na fórma 
da Lei pilssou pilra a Caixa de Amortização ela divida 
publica, será administrado por um Thcsoureiro. com 
um Esc ri vão. 

Art. 2. o Deste cofre terú nma chave o Insprctor ~ c 
outra o Thcsoureiro ela dita Cai~a, c dellc se entregarão 
ao dos depositas doze contos de r6is para as entregas 
dia rias, que houver de fazer, os quaes serão guardados 
em outro cofre com dnas chaves. de que terá uma o 
mesmo Thcsoureiro, e outra o seu Escrivão. 

Art. 3. o O Thesoureiro dos deposi tos flca responsavcl 
por este segundo cofre, c prestará 11ança idonea pela 
mencionada quantia de doze contos de réis. 

Art. 4. o O Inspector, e o Thesoun~iro da Caixa, darão 
balanço ao cofre do expediente diario no fim de cada 
semana, e achando maior quantia que a referida farão 
logo recolher o excesso ao cofre geral elos deposi tos : 
esta mesma diligencia se praticará todas as vezes que o 
Inspector o julgar conveniente. 

Art. õ. o Os mandados para levantamento elas quan
tias, ou objectos depositado~~ não serão cumpridos pelo 
Thesoureiro dos depositas sem terem sido antes apre
sentados ao Procurador Fiscal da Fazenda da Provincia, 
o qual, ou lhe porá o seu - visto-, ou o denegat·ú, 
dando neste ultimo caso as razões em que funda a sua 
recusa: se a autoridade, que expetliu o mandado, não 
obstante essas razões, mandar entregar o deposito, o 
Thesoureiro o entregará. 

Art. 6. o A Junta da Caixa ele Amortização poderá 
quando lhe aprouver, proceder a exame de um e outro 
cofre, balanceai-o e fazer o que julgar a bem do seu ex
pediente e fiscalisação. 

Art. 7. o Os livros de entrada e sahida do~ depositas 
serão rubricados pelo lnspector da C~ixa de Amorti
sação. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, l\Iinistro e Secre
tlrio de Estado elos Nrgocios da Fazenda, Presidente·do 
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Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, o tenha as.,im 
entendido, e o faça executar com os despachos neeessa
rios. Paço, em v in te e cinco de A in· i l de mil oitocentos 
trinta e <.lous, undecimo da InJependcncia e do Impcrio, 

FRANCISCO DE LDIA E SILVA. 
Jos~ DA CosTA CARVALHO. 
JoA.o llRAULto MoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECHETO - DE 27 DE ABRIL OE 1832. 

Crêa uma cadeira de primeiras letras na freguezia da Lagôa da 
cidade do Rio de Janeiro. 

Sendo necessaria a creação de uma cadeira de pri
meiras letras na freguezia ue· S. João Baptista da Lagôa : 
A Ucgencia, em Nome do Imperador, Ha por bem, na 
conformidade da Carta de Lei de i5 de Outubro de 1827, 
crear a referida cadeira com o ordenado annual de 
200~000. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mrsmo Imperador., 
Ministro e Secretario de Estado Jos Negocius Jo Irnperio, 
o tenha assim entendido, e expeça em conscquencia os 
despachos necessarios. Pa-Jacio do Rio de Janeiro, em 
vinte e sete de Abril de mil oitocentos trinta c dons, 
undecimo da Indcpendencia e do Imperio. 

FRANCisco DE LIMA E SnvA. 
Jos~ DA CosTA .CARVALHO. 
JOÃO BRAULIO 1\'IONIZ 

Jo~é Lino Coutinho. 
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DECRETO - DE 27 DE ABRIL DE 1832. 

Crêa uma cadeira de primeiras letras na freguezia de hcutinga 
da cidade do Rio de Janeiro. 

Sendo neccs;;aria a creação de uma c:1deira d.e pri
meiras letras na fregurzia de S:1nto Antonio de Jacu
tinga : A H.egencia, em Nome do Imperador, H a por hem, 
na conformidade da carta de Lei ele 15 de Ou Luuro ele 
1.827, crear a referida cacleinr com o onlenado annual 
de 2006000. 

José Lino Coutinho, elo Conselho do mesmo Imperador, 
Ministro e Secretario de Estado dos ~egocios do Imperio, 
o tenha assim entendido, e expeça em çonsequencia os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 
vinte c sete de Auril de mil oitocentos trinta c dousJ 
unuccimo da Independencia c do lmpcrio. 

FraNcisco DE LniA E SILVA, 
JosJ~ DA CosTA CAHVALHO. 

JoXo RRAULIO .MoNIZ. 

Jo.~é Lino Co1ttinho. 

DECRETO - DE :3 DE JU~IlO DE lS:kL 

\:;onvoca a nova Asscmb!éa Geral ordinaria. 

Desig-nando expressamente a Constituição do Imperio~ 
no §L o do art. !02., o dia 3 ele Junho do anno tereeiro ele 
cada uma das Legislaturas, para a ConvocaçJo da nova 
Assembléa Geral ordinaria: A Rr~encia, em Nome do 
Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem convocar 
a mesma Assembléa, procedendo-se para esse fim ás 
eleições dos Deputados das differentcs Províncias, na 
fórrna das Instrucções, que as regulam. 

José Li no Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, 
llinistro e Secretario de Est:tclo dos Neg·ocio~ do Imperio: 

- i».lRTE IL H 
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o tenha assim entendido, c fnça cxccutnr com os des
pachos necessarios. Pala cio do Rio de Janeiro, em trcs 
<le Junho de mil oitocentos trinta e dous, undecimo ela 
Indepenclencia c do Impcrio. 

FHANCisco DE LDIA E Sn.v.\. 
Jo:"i<: DA CosTA CARVALHO. 
Ju.\o BR.\ULIO MoNiz. 

Jost; Lúw Coutinho. 

DECRETO- DE 5 DE JUNHO DE 1832. 

Crêa o posto de 1\lajor no corpo das Guardas Municipacs Perma
nentes da Côrte, c marca-lhe os vencimentos. 

Tendo n expcricncin mostraclo quanto é indispcnsavel 
um Major no corpo das ~ardas Municipaes PcrJ?1anen tcs 
<lesta cidade, para n boa~ordem e disciplina do mesmo: 
a Rcgencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, 
em virtude da Lei de 10 de Outubro do nnno passado, 
Ha por bem, ncldicionando no Decreto de 22 do dito mcz, 
crear o referido posto com o vencimento de 80,)000 
mensaes, e 206000 para duas cavalgaduras, regulando-se 
em tudo o mais pelo mencionado Decreto. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido c faça 
executar. Palacio do lho de Janeiro, em cinco de Junho 
de mil oitocentos trinta e dous, undccimo da Indcpcn
drncia e d? Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 
JosJ<: DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAUuo Mo~Iz. 

Diogo Antonio Feijó. 
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DECi\ETO- DE lU DE JUNIIO DE 1832. 

Ji.hrca a gratllicação do Escrh·ão do l\lciriuho <11 Casa da Sup
plica~rro. 

A Hrgenci(l, em Nome do Impcra~Jor o Senhor D. 
Pedl'o H, lia vor bem que Fdippc Ja Silva, Escrivão do 
~Icirinho da Casa da Sup,llicação, vença dez mil réis 
mcnsles a titulo de gTcltiHcação emquanto bem desem~ 
pcn!Jar as obrigações inhercntcs ao dito officio, cujo 
vencimento tcr,'t principio do primeiro de Julho futuro. 

Diogo Antonio F'eijú, Ministro e Secretario de Es
t;:ulo dos Negocias da JustiçD, o tenha assim entendido c 
faça exrcutar. Palacio do Hio de Janeiro, em dezanovc 
de Junho ele mil oitocentos trinta c dou~, umlecimo da 
IndeiJCHilcnda c do Imperio. 

FnA:.'\Clsco DE Lnu E SILVA. 
Ju~1t nA CosTA CAHVALiiO. 
Jo1o Bru.uuo l\lo:-;n. 

Diogo Antonio Feijô. 

DECRETO- DE 1 DE JULHO DE 183:2. 

Organiz:t a Admlnislra~ão do Correio Geral da Província de 
Goyaz. 

A Regencin, em Nome L1o Imprndor, lb por bem, n1 
conformidade do Derreto de 5 de Março de i82D, orga
nizar a Auministrarão do Correio Geral da Provincia 
ele Goy::z com os c:1!pregados constantes da rclilçiio que 
com csLc baixa, ::~s-dgnada por José Lino Coutinl10, do 
Conselho de Sua l\Iagestaclc o Imperador, Ministro c 
Sect·ctario de Est:H!o d0s Negocios do Impcrio, que 
a~sim o tenha entenlliilo, c faca e-.:ecutar com cs dcs
rncllos neceSS3rios. Palaeio ll;) Hio de Janeiro, qua.tro 
de J:Iilt() du mil oitoCl'ntos trinLt e dou~, unLlecimo da 
lnd('pcrHteucia c llo Im pc r i o. 

lfRANclsco DE Leu.\ E Su:u . 
. hls!,; o.\ CCis ;·_\ Lm LU rto . 
.lo,\(l Bn. \ruo Moi\lZ. 
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Belnç~o dos emJn•t>g:ulos!l de que se compõe a i\.dminis• 
tra\'âo do Co1·reio {ieral da 1•1•ovineia de Goyaz, a que 
se refere o Decreto acima. 

Um Administrador com a gratiflcacão an-
nual de ................. :-· ....... : ....•. 

Um Ajudante com a gratificação -annual de .• 
Palacio do Rio de Janeiro, em quatro de 

1832. - JosrJ L in o Coutinho. 

DECHETO- DE 4 DE JULHO DE 1832. 

200600~ 
lOO~OOO 
JullJO de 

Organiza a Administração do Correio Geral da Provincia do EsJ 
pirito Santo. 

A Rcgcncia, em Nome do Imperador, H a por bem, na 
conformidade do Decreto de l'5 de Março de '1829, orga
nizar a Arlministracãt) do Correio Geral da Província do 
Espírito S:1nto com· os empregados constantes da re
Jação que com este baixa, assignada por José Lino Cou
tinho, do Conselho de Sua 1\lagestade o Imperador, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
que assim o tenha entcnJido e faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Jan·eiro, em 
quatro de Julho de mil oitocentos trinta e dous, un~ 
decimo da Indcpendcncia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILVA. 
JosÉ ·DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BzyAULlO :MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 

Belat;ão dos empregados, de que se compõe a Adminis
tração do Col'l'eio Geral dá Provineia do Esph·Uo 
Santo, a que se refere o Decreto acima. 

Um Administrador com a gratificação an~ 
nual de............................... ~:JOSOOO 

Um Ajudante com a gratificação annual de.. 250~000 

Oito estafetas, vencendo cada um ~80 réis diarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em quatro de Julho de 

1832.-José Lino Coutinho • 
..rv.f'\:..r.\f' <:.F'.Ji;.f\:P 
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DECRETO- DE l) DE JULHO DE 1832. 

Crê& mais um Cirurgião-ajudante, e um Sargento-ajudante para 
o Corpo de Guardas 1\lunicipaes Permanentes da Curte. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, em addieionamento ao Decreto de 22 de 
Outubro do anno passado: Ha por bem crear mais um 
Cirurgião-ajudante para o Corpo de Guardas Munici
paes Permanentes, com o mesmo vencimento do que já 
nelle existe, e um Sargento-ajndan te com o soldo de 
S:1rgcnto. 

Diogo Ant0nio Feijó, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Justiça, o tenha as6im entendido 
e faça executar. Pala cio do H. i o de Janeiro, em cinco 
de Julho de mil oitocentos trinta e dous, undecimo 
da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIJ\IA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHo. 
JoAo BRAULIJ Mo~IZ. 

Diogo Antonio Fmjó. 

DECRETO- DE 13 DE JULHO DE 1832. 

Organiza a Administração do Correio Geral da Província 
de .Minas Geraes. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Ha por bem, 
na conformidade do Decreto de 5 de Março de 1829, 
organizar a Administração do Correio Geral da Pro
víncia de Minas Geraes com os empregados constantes 
da relação que com este baixa, assignada por José Lino 
Coutinho, do Conselho de Sua Magestade Imperial, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Ncgocios do Imperio, 
que assim o tenha entendido, e faca executar com os 
despachos necessarios. Pala cio do H. i o de Janeiro, em 
treze de Julho de mil oitocentos trinta e dous, unde
cimo da lndependencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAUI.IO Mo.:\'IZ. 

José Lino Coutinho, 
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Relação dos emp:.·~gados, 'leque se eouap;')c a A<hninis• 
tl•açào dn C<wi·cio Gea•a! da. Pi•uviucia de Minas Get•acs, 

. ea que se l'Cfcrc o Dcc1•eto acima. 

Um Atlministratlor com a gratificação 
annual de............................. 4~))i)OOQ 

Um AjucLmtc com a gTJliílcaqão élnnual 
de .... o. o. o....... • . . • . • • . • • . . . . . . . . • • 3JJ50JQ 

Um OfHcial papclista com a gratillcação 
annual ct~~ ......... o ... o ........... o. o 150:)000 

P:1 la cio tio Hio do .Janeiro, em treze de Julho de 183'2. 
- José Lino Coutinho. 

DECHETO- DE lG DE JUL!IO DE 18:J~. 

Thlaut..!a pí'lr em exceução o negularncnto da.:; Alfandcgas d~· ~;:; 

de AI.Jril deste anno. 

A Hcgencia, em Nome elo Impcra(]or, lia por bem que 
nas AILmdcgas do Imperio se observe o Hegulameuto 
q uc com este hai:xa as:-;ignat!o por Bcrnanlo Pereira de 
Vasconcellos, do Conscllw Jc ~na ~bgcstalle o lmpct';l
dor, Ministro c Secretario de EstaJo dos Ncgocios da 
Fazenda, c Presitlentc do Tribunal do Tllcsouro Publico 
N acionai, que o tenha as:;im entendido, e faça exc
cutat· com os Desp~dws nocessarios o Palacio elo H. i o de 
Janeiro, em dezascis de Julho de mil oitocentos trinta 
e dou·;_, unt.L~cimo da Imlcpcndcncü e do Impcrioo 

Fn.\NCisco DE LDIA E SILVA o 

.los,~ DA Cosr.\ G\HYALllo. 
Jo:\0 llllAULIO 1\Io~lZ. 

/Jcrnarclo Pereira de Vasconallos. 



E\ !<CUTIVO, HJ 

Regnlamclto das 1\lfandegas dtb lmpcrio. (*) 

C.\ P1TULO I. 

SECÇÃO I. 

Dos Al{andegas, e seus CJJiptegarfo;;. 

Art. L 0 § L o A Alfantlega do Rio uc Janeiro ttrá: 
1 Inspector. 
1 Escrivão. 
1 Thcsoureiro. 
8 Escripturarios Ajudantes do Esrrivão. 
1 Guarda-mór, e Interprete. 
1 Ajudante do dito. 
6 Feitores, sendo tres da abertura, c tres da c~tira c 

bal:mca. 
1. E~crivãÔ da entrada, e do~carga. 
1 Ajudantedouito. 
1. Porteiro. 
4 Conferentes, sendo dous para a Estiva. 
1 Administrador das Capatazias. 
1.2 Guardas. 

§ 2. o A Alfanclega da Bahia , c a do Pernambuco, 
terão: 
1 Inspcctor. 
1 Escrivão. 
1 Thesoureiro. 
5 Escripturarios Ajudantes do Escrivão. 
1. Guarda-mór, e Interprete. 
5 Feitores, sendo dous da abertura, c trcs da Estira, c 

Balança. 
1 Escrivão da entrada, c descarga. 
1 Porteiro. 
3 Conferentes, sendCJ um para a EsliYa. 
1. Administrador das. Capatazias. 
8 Guardas. 

(') Vi(l. Additarnento dr 2:1 rlc Agosto d~"stl' annn, na Collccr,fío 
da~ Dcei~ües. -



H2 ACTOS DO PODER 

~ 3. o A Alfandega do .Maranhão terá: 
1 lnspector. 
1 Escrivão. 
1. Thesoureiro. 
3 Escripturarios Ajudantes do Escrivão. 
I Guarda-mór, e Interprete. 
3 Feitores da abertura, balança, e estiva. 
1 Escrivão da entrada, e descarga. 
t. Porteiro. 
2 Conferente~. 
1 Administrador das Capatazias. 
6 Guardas. 

§ 4. o A Alfandega do Pará, e da Vi lia do Rio Grande, 
terão: 
i Inspector. 
1 Escrivão. 
l Thesou rei r o. 
2 Escripturarios Ajudantes do Escrivão. 
1 Guarda-mór, e Interprete. 
2 Feitores da abertllra, balança, e estiva. 
l Escrivão da entrada, e descarga. 
l Porteiro, que servirá tambern de Conferente. 
I Conferente. 
l Administrador das Capatazias. 
3 Guardas. 

~ 5. o As outras Alfandegas, que ora existem, terão· 
1 Inspector. 
1. Escrivão. 
1 Thesoureiro. 
l Escripturario, e Escrivão da entrada, c descarga. 
l Feitor. 
l Porteiro, Conferente, c Administrador das Capatazias. 
2 Guardas. 

Art. 2. o A entrada, e despacho de mercadorias es
trangeiras para consumo só é perrnittida nos portos em 
que houver Alfandega: nos outros, só quando já ti
verem pa~o direitos de consumo em alguma das Alfan
degas do Imperio. 

Art. 3.0 As Alfandegas de que trata o§ 5.0 do art. Lo 
servirão tambem de Administrações de diversas rendas, 
onde não as houver: e neste caso os Presidentes em 
Conselho com audiencia do Inspector da Thesouraria 
designarão as incumbencias, que devem ter os empre
gados dessas Alfandegas, em qualidade de empregados 
da Administração das Rendas, e lhes arbitrarão uma 
gratificação proporcionada ao lrabalho al~m do orde
nado, que como a Officiacs da Alfandcga lhes deva com-
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prtír: a dcsígn~ç:io das incumhcncias~ e o nrbilramcnto 
da ~~Tatifk:H;<Io st~ sullmet!crãn á ::tpprovação do Governo. 

Art. 'f. 0 N:1qnellcs tlos ditos lugares, de que trata o 
~ ti. 0 do art. 1. 0 onue j:'t houver Administrações de 
Hnndas, s:'r·ão estas, e as A I fandegns refundidas em uma 
i'-Ó Estação, ond(• se f<lrá 1Hl" e outro exprdientr, clc
signanuo o Presiclcn te em Conselho pelo modo disposto 
no artifro antecctkntn os emprer_;os c t.:rratiíic~lção, 1i
c,mdo :Hl:lidos l!S Ofnci:u':~ cxeerlcnlcs, os quaes ir:1o 
entrando n:1s vac::a-: q :1(' ol·c~O!Tci·em, e pwa flUe forem 
aptos. 

Art. i)." Alhn do:~ cn1preg·:-:t1os de que tr~lt:-~ n art. L r 
haYerá o nnnwro de Cln:mL1s avnlso . .::, que f()r ncces
sario, o qnal será H\ado no llio de Janeiro pelo Tri
hnnal do Tllesouro, c n:1s PrdvinciDs p~·lo Pn:sidente 
com aurlicncia dos Inspcctorcs de Fazcnrla" e da Alfan
dega: da me:;ma sorte o scr:'1 o dos Fieis de Armazens, e 
ernprcr!ados c serventes das Cap:.1!azbs, onde ellas não 
estiverem por con!racto, tendo attcnç:lo a que se faça 
o ser v iço com o menor numero possi vcd de pessoas : 
onde estiverem por contracto será o numero a arbítrio 
do con trac tadr:r. 

Art. n. 11 O vencimehto dos cmprep:ados" de que trata 
o ad. 1. 0

, sc'rá em proporção das rendas que se arreca
darem nas Alfan~leg:1s: deduzindo-se para esse iim tla 
somrna total :Jrrr:cadada: 

Na Alfamlega do Rio de Janeiro i 2/3 por cento. 
Na rla Bahia 2 t;4 por cento. 
Na de Pt:'rnambuco 2 ~/4 por cento. 
Na elo l\l:ll'<ll1hão i f/Jf por cento. 
Nas do Pará, e Villa do Bio Grande 8 por cento. 
Nas de Santos, e Po:rto Alegre 4 :lfí por cento. 
Nas de Santa C:1tharina, e Parahyba lf :t;2 por cento. 
Na de l\lacciú f> por cento. 
Na da Cidade da Fortaleza G por cento. 
Nas ele Paranag-uá, Aracat.y, Espirito S:1nto, Parna

hyba, c lHo Grande do No r te 20 por cento ; e repa rtin
clo-se pelos ditos empregados na proporção, quo rnostra 
a tabella n. 0 1. Este artigo scrã alterado pelo Governo 
como convirr ao serviço publico. 

Art. 7. 0 Os Guardas avulsos, Fieis de :-~rmazens, c 
emprPgarlos c serYentes das Capatazias. tPrrio os Sfl]arios 

-- 1•.\!:'iT il 1.'· 
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m:1rcados na rcfrri<la tabclla, excepto os (las Capatazias 
onde ellas estivcrt>m por contracto; que serão a ar~ 
bilrio, e por conta do contractador. 

Art. 8. o Ficam a boi iuos todos os emolumentos que 
até agora se col!ravam nas Alfanuegas, tanto para a 
Fazenda Naeional, corno para os empregados, incluso o 
s,dario do Guarda pago pcb embarcação. 

Art. 9. 0 Em lugar dos llitos emolumentos cobrar
sc-ha p;1.ra o rendimento lla Alfandega meio por cento 
sobre o valor rlas mrrcadorias Llcspachadéls para con
sumo, baldeação, c rrcxportação, o qual se denominará 
-.Meio por cento do expediente-. 

Art. 10. 0.'\i empregados effoctivos, de que trata o 
nrt. L 0

, c o f). 0 serão pagos mensalmente pelo rendi
mento do mez ~e~uinte; e por uma folha feita na Al
fandcga, a IJUal depois de paga pelo Thosourciro della 
ser;\ rcmcttida pat·a a Thcsouraria da Província, c le
vada em conta a sua importancía como dinheiro: i., .. al
mentc, o ser;í a folha dos Guardns avulsos, c a dos 
cmpreg:~dos das Capatazias, -~ nc serão p:1gos do mesmo 
modo que a dos outros empregados. 

Art. H. Os empregados de que trata o art. 1.0 

menos os Guarda-; do numero são ela nomeacão do Go
verno sobre proposta do Tribunal do Thcsouro no lHo 
de Janeiro, c dos Presidentes na~ Provincias. Os Guar
das do numero são llc nomear-ão elo Tribunal no Rio de 
Janeiro, c dos Presidentes n·as Provincias: os avulsos 
são ele nomeação do Inspcctor da Thesouraria sobre 
proposta elo ela Alfamlega. 

Art. 12. Nas Alfandegas,. onde as Capatazias esti
verem por con tracto, os Fieis de <1rmazcns, e mais em
pregados delbs serão da escollta do contractador, como 
respons:lVcl pela guar(la das mercadorias: não estando 
por contracto serão, pela mesma razão, da escolha do 
Administrador das Capatazias com approvação do Go
verno. 

Art. i3. No impedimento do Inspcctor fará em tudo 
as suas vezes o Escrivão passando as incum bencias 
deste p:ua o Escripturario mais antigo, seguindo-se os 
outros Escriptnrarios pela onlem da antiguidade. 

Art. i-i. Os Feitores, e Conferentes serão substi
tuídos uns peJos ou I ros, e removidos de umas para 
outras mesas a ar bit rio do Inspector. 

Al't. HL No impeclimcntodosmaisempregadosfarão 
as suas vezes os seus Ajudantes, havendo-os, c as destes 
qualquer Officíal que o lnspcctor nomear: em caso ele 
urgcncia supprid um r.narda elo numero. 
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Art. 16. O Administrador, c o Contractauor das Ca
patazias como responsav.el pela guarda da~ merca(lorias, 
nomearão pessoa capaz que sirva nos stms impetlimci!Hos 
com approvação do Inspector da Alfantle5a. 

Art. t 7. Os empregados das Alfamlegas poderão ser 
dcmittidos, quando pareça convcnicnlc ao serviço pu
blico. 

Art. 1.8. Sendo achado em flagrante dclicto qualqurr 
empregado da Alfandega, o IHspeclor o fará prender 
pelos Guanlas avulsos, e o preparo do prtlce."so será fci to 
pelo Inspector, e Escrivão do mesmo modo que o fazem 
os Juizes de Paz em casos semelhantes, o o rcmetterá ao 
Juiz Criminal competente. 

Art. 1.9. o~ Guardas avulsos podt'!'ãO ser despedidos 
ad libitwn p ·lo lHspcctor, dando pw!e Jo motivo ao 
Inspector da Thosouraria da Província. Os Fieis, e em
pregados elas Capa!azias o pocl<•rão s;~r pelo respectivo 
A di. -nistrauor, ou Con Ira c lado r~ dailllo parte aq ucilc 
ao Inspcc to r da Alfanclcgil. 

CAPiíTLO ll 

ATTHIBUJÇÜES. E DE\ EBES DU:-J E\ll'lU~í;.'dHH. 

J)) fiiSjlf'ClO!'. 

Art. 20. O Inspcctor é o Chefe da AlfarHie.~·a, e im
mcdiatamentc suborJinaclo á Thesont·aria da Província. 

Art. 2l. Co:npJle, c é do dever do Insp~ctor: 
1. o Inspcccionar toclJ o despacho, c cxp.~dicnlc da 

Alfanclc.:ra, providcnci:tnclo tanto dentro como füra 
della, p.1ra cp.:e se Ja·:a conforme aJ determinado neste 
Hcgulamento, c s:~ fis:::aliscm, e nrrccaclern dev~~:ameule 
os direitos, e mai., rendimentos e multas. 

2. 0 Visitar a mindo as Estações., c l\lcsas da Alfanclcga, 
assistindo ao seu despacho, e cxpellicnte, e mandando 
fazer, qu:t!Hlo assim o julgue conveniente, novas con
ferencias das mercadorias, e seu;; desp:1chos. 

3. o Vigiar que os empregados cumpra rn exactamcnte 
o . .; seus Llcvcn's; sU"P~-'nder qualqncr dclles do cxcrcirio 
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do seu emprego alé um mcz; e SL' co;nmctlcr"cm fattas 
que exijam prot:edimcnto mais severo se proceder[! 
alt:·m disso com. ellcs segundo o disposto no art. 17. 

4:." Decidir verbal e summariamentc todas as duvidas 
que occorrerem sobre o eum1,ri rnen to de~ te llegula
uwnto, Hcamlo ás par~es o rt~eur3o para a TllCwuraria 
da Província. c o Trilmual do Tl!c..;o:lrJ. 

r-s.o Dar paÍ·to lllt~nsal, ou semaualmc•ntc, ou logo, se 
fõt· de urgencia, ao Insp:ct.or da Tilf'souraria de todas 
as oecurrcnc ias ex traordi na rias da AI Ca ndega, a flm ele 
dar as providencias que o caso cxig·ir. 

6." t~\.aminat· se os passaportes, manifestos, c mais 
tlocumcnlos que os Comm:lntLlntcs d:~ crnharc~u;õcs sJo 
olJrigwlos a apreseut.ar~ estiio em devida f<'>rma. 

7. 0 Tornar as entradas das cmb:Jrcarõ('s aos Comman
dantes flel[a,;~ c o juramento a que si"{o obrigados. 

8. o Conceder proroJ·a,~Jo de frauquia 110s termos do 
art. !'lU. 

H.° ColH..:cder os cltspadlüs, (}Ut <"lo livres por este 
H.egulawcn to. 

Art. ~72. O E::;rr i r tio da A l f3ncl<'ga é espccialmen te 
encarre!Saclo de dirí:~ír, n !isl~:!lis 1r a escripturação, e 
eontabih.ia lc da All'arHlega, c o rc-;poJ:savel pela sua 
le~:·;didade, clarcz;l, e simplicidade. 

;\rt. 2:L Compete ao Escriv;"lo, por si, on por (JUalquer 
do':; Es,:riptttr;lrios rever o:s c;d;:.ulos do:; feitor-es subre 
o pc~~o, quantidade•, e t.aras das mercadori:1s, c os dos 
E:-;;~ripturarios para o pag:1mento dos direitos, e dos 
ou!ros rendimentos, de manl'in qucnuncasodêpor 
l'l'Oinplo o calculo feito por nm Oikial S(~m ser revisto 
Pfll' Ollli'O. 

Art. :2L CcHnpew ao Est:ri \';\o saea r as letras, ou 
hllhck;; sol1rC os a;-;:.;i:!rt;l!Jtrs pelos dircitC!s, tlllC ficarem 
a (it~ver ;'t Fncnda Publica . 

. Art. ~ri. No caso de uue al.!.;'!111Ll circumstancia não 
proYideuciada ne.='te Hrg.ulamentu ilt:en:a da cscriptn
raf;;To exija nella <JUalquer altoraçüo accidental, o E::;
criv;Io a puuer;i fa?.ei' depois de cont:urdar a esse respeito 
~~om o Inspeel.ui' da Alfandega, (fLte o participará ao 
Gvvt'rno para dellnitiva apprü\'él.1:<1o. 
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Art. 20. O Eserivão di~triLuirú proporcionalmente 
pelos Escripturarios a esc ri pt urat;ão e con tabil itlade, 
de maneira que ande sempre em dia, e se não demore 
pelo atrazo della o despacho, e expediente. Igualmente 
revezará o trabalho por to:los os E.;;cripturarios par·a 
que st' tornem hab ·is em todo o ex ped ien te, c n;J:o recaia 
sú em alguns o tle maior peso c responsabilidallc. 

SEC~:.\o Ill. 

Do Tltcsoureiro. 

Art. 27. O Thesourciro é o encarregado de receber, 
e ter em boa guarda os rendimentos, que se arrecatlam 
na Alfantlega ; para o (llle haverá nella um cofre de 
tres chaves, das quaes terá elle uma, outra o Inspcctor, 
e outra o Escrivão. 

Art. 28. O Tlwsoureiro é responsavcl pelos dinheiros 
que tiver a seu cargo, e prestar;·! fiança itlonea a uma 
quantia, que exceda o remlimcnto qw~ se arrecadar em 
<linheiro nos praz(•S cqaiJelecidos no artigo seguinte, 
em que é obrigado a entrega l-o na Thcsour-aria. 

Art. 2U. O Thcsourciro das Alfandcgas das Capitaes 
das Província~~ ou qtu~ lhe íit:arcm proximas, fará en
trega do rendimento á Thesouraria no principio e meio 
ele cada mcz; o das outras súmcnLt~ no principio do mez. 
ou do trimestre; ~;alvo se drcumstaucias cxlraonlinarias 
obrigarem o Inspector a cxi.:;iL' as entraLl.ts em prazos 
mais curtos. 

Art. :10. O Thc~onreiro pndcrá ter um F'iel pago ú. 
sua custa~ o qual será IJOi' elle nomratlo e despediuo 
quando I h c pa t'i·cer. 

Art. :n. O Thesoureiro ajudal1o pelo son Fiel pagará 
todas as tl1•spczas, fJUC SU 1izerem pelo l'CilUÍ11lefltO ua 
All'andcgJ. 

SEC~:Ao IV. 

Do Cuan!u-1mír. 

Art. 32, Ao Gua nla-múr eompde : 
i. o Visitar as embarc;u,;õ·~s log·o que entrarem no 

porto~ ou. fundcat·cm 110 ancoradouro da fr;HHIUia, e 
exigir dus Command.1H tcs os manife:·ito~~, li' rus tle carga 1 



118 ACTO;; DO I'ODim 

e os mais documentos que são obt·igados a apt·csentar, 
ou recebei-os do Commamlan te da cmb1rc.ação da guarda 
do ancoradouro, se a houver, a quem os Commamlan tos, 
em tal caso, os devem entregar. 

2. o Entregar os di tos manif(~stos, e papeis ao Inspcctor 
o mais breve que fôr possível. 

3. o Visitar as emb:ucações depois de descarregadas, 
e apprehendcr as mercauorias quo no lias achar. 

4. o Distribuir os guardas avulsos c rondas como lhe 
fôr determinado pelo Iaspector, e ter inspecção parti
cular solJre a comlucta dos guardas. 

5. o Inspeccionar a gu:1rda do porto c o serviço dos 
escaleres, c rondar de dia~ c de noite os ancoradouros 
para evitar extravios, c apprcl10mlcr os que encontrar 
no m1r, e praias. 

SECÇÃO V. 

Da Escrict"lo da entrada, e descarga. 

Art. 33. O Escrivão ua entrada c descarga é obrigado: 
1. 0 A acompanhar o Guarcla-mór nas visitas da en

trada das embarcações no porto, e depois de descarre
gadas; lavrando Uesses aeto . ., os termos nccessarios. 

2. 0 Tomar, e fazer tomar comtouaaclarezaosnu
meros, marcas, e contrarnarcas dos volumes desembar
cados nas pontes da Alfamlega, c conferir os que 
desembarcarem em lanchas, saveiros, ou barcas com as 
listas que os elevem arompanh:1r, e que depois da con
ferencia serão remt'ltidé!s ao armazcm para á vista 
dellas se fazer o nccbimcnto das mercadorias. 

3. 0 Rcmetter ao Escrivão da Alf.nHlega no mesmo dia 
da descarga das mercadoJ'ias, ou no immeuialu as listas 
de descarga depois de couferiua com os caLlernos uos 
armazens. 

4. o Distribnir os Guaruas que devem acompanhar a 
carga, que vier de bordo uas embarcações em barcas, 
s:1veiros, lanchas, ou outra qualquer conuucção para as 
pontes da Alfanuega, e armnens ai fandegados. 

5. o Ll vrJr os termos precisos de todos os a c tos, que o 
exigirem no mar, c nas pontes da Alfandcga, e trapiches 
alfanuegados. 
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SECÇÃO VI~ 

Dos Feitores, e Conferentes. 

Art. 3:1. Os Feitores são os encarregados de contar, 
c qualificar as mercadorias, verificar e calcular o seu 
peso, medida, e taréls, avaliar as avariadas, e fazer abrir 
os volumes para o despacho, depois de conferir com 
e1Ic os nu meros e marcas. 

Art. 3:-s. Os Conferentes examina,,[ no acto da sahida 
se as referidas circumstaneias estrro conformes com o 
despacho, e se este está revestido das competentes 
solemnidaLlcs. 

SECÇAO VII. 

Do Porteiro. 

Art. 36. O Porteiro tem por obrigação: 
1. o Abrir, e fechar as portas ela AU'and.cga ás horas 

determinadas no art. 68. 
2. o Assistir constantemente fla da sahida da Alfan

dega. 
3. o Não deixar sahir volulüe ele mercadorias sem 

despacho. 
4. o Não fechar as portas sem que estejam recolhidos 

aos armazens todos os volumes que se acharem fóra 
delles, excepto os de que trata o art. 43. 

5. o Tom:1r o ponto em livro para isso destinado aos 
empregados, e Guardas do numero. 

Art. 37. O Porteiro é responsavcl pelos moveis, e 
utensilios da casa, e mesas de despacho. 

Art. 38. Nas Alfandegéls em que o Porlciro é tamhcm 
~dministrador elas Capatazias, c Col1ferente, terá as 
mcumbcncias marcadas a estes em pregos. 

SECÇÃO VIII. 

Do AdministradDr das Capatazias. 

Art. 39. O Administrador das CC~patazias é o encar
regado do recebimento, conducção , e guarda das 
mcrca1lorins de~ur qnc drs:'mb1r~_~am nas pontes da 
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Alfandega até sahircm por cllas para reexportação, 
ou pelas portas de sabida para consumo, e é responsavel 
a seus donos pelo valor elas que se extraviarem dentro 
da Alfanclega, e seus armazens, e á Fazenda Nacional 
pelo:; direitos, c mais rendimentos que deltas se lhe 
deverem. 

Art. 40. Para se fazer cffcctiva a responsabili~ 
dade do dito Administrador, deverá clle receber por 
inventario quando entrar no exercicio elo seu emprego, 
todos os volumes do mcrca!lorías existentrs na Alfan
dega, c entregai-os lambem por inventario quando 
deixar o emprego, depois de se dar um rigoroso ba
lanço pelos empregados da Alfamlega ú vista do Livro 
1\lestre da entrada, e sabida das mercadorias, e pelos 
dos armazens a fim de se conhecer as que faltam, ou 
sobram. 

Art. 41. E' igualmente rcspons;:~vcl pelas avarias 
que sotirerem as mercadorias desde que desembarcarem 
nas pontes até a sua sahirla <la ALfandeifa, excepto uni
camente o que provier de ineenclio, inundação, e ar
rombamento da Alfandcga, c goteira dos telhados. 

Art. 42. Para que a conducção, e arrumação elas mrr
cadorias, se faça com prumptidão, segurança, e boa 
ordem, haverá o numero de serventes, e mais empre
gados das Capatazias, eomo mamladores dos serventes, 
marcadores, e abridores elos volnmes, conferentes, fieis, 
e vigias, qne o lnspector da All'andcga com approvação 
do Governo julgar indisprn:;av,··is, os qu;tes serão toJos 
da escolha e nomeação do Administraclor, e pagos pela 
"Fazenda Nacional, e se regularão pelas Instrucções, que 
lhes der o lnspector. 

Art. 43.- Para qne as mercatlorias sejam impreteri
velmente recebidas, e postas em arrecadação no mesmo 
dia da sua descarga, o Administrador terá todo o cui
dado em que se cumpra exactamente o Capitulo VIII na 
parte relativa á conferencia e descarga dos volumes na 
ponte, dando logo parte ao lnspcctor da Alfandega, de 
qualquer deleixo, ou qmissão que a esse respeito notar 
nos empregados da Alfandega, para providenciar imme
dia ta mente ; e por cada volume que ficar de um dia para 
outro fóra dos armazens, pagará uma multa de 50b000, 
exceptuaclos os que pela sua qualidade podem estar no 
pateo sem 'risco, ficando a cargo do Fiel do armazem 
mais proximo~ em cujo livro estiver entrado, a sua 
gu:~rda e vigia. 

Art. 44. Ficam a cargo do Administrador todos os 
armaz~ns c gnindastrs, r o cuirbrlo na sua conservaÇão, 
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c segurança; e quando no carrcg.-.r e descarreg:H' nas 
pontes, aconteça cahir dos guind:1stes ao mar algum 
volume por defeito, ou ruína dos mesmos guindastes, 
o Administrador scrú respons1vel por elle: tambem o 
~rrá quando isso acontecer pela má am:1rr~H;ão elos Yo
lumcs, qnc sahircm da ponte par:1 o mar. 

Art. 4ti. O Administrador é rc:-;ponsavcl á Fazenda 
Nacional, c ás partes pelas faltas dos Fie h dos armazens 
no cumprimento das obrigações, que lhes são impostas 
na secção X r deste capitulo. 

Art. !1/L O Administrador terá todo o cuidado em 
crne se não receJJa nas pontes c annazons nenhum vo
lume arromb:Hlo, ou cnceL1do, ou (!uc haj.t suspeita 
ele h a vel-o sido, sem que pri mciro se pr(!ccJa aos exames, 
e termos determinados nesto Reg·ulamcnto, sob pena 
Je pagar as faltas, que nelles se acharem. 

Art. 4:7. As faltas, extravios, c avarias, á qnc é res
ponsavel o Aclminis traclor, s0rão pagas por e! I c dentro 
de quinze dias, aindG no caso de provar quem foi o cx
traviador~ porque e.3sa prova só lllc darú o direito de 
haver o damno das pessoas, contra qucrn a produzir; 
e toda c qualquer questão que se mover entro o Ad
ministrador, e as p:1rtcs, tanto sobre a obrip;ação de 
pagar a falta, ou avaria, como soi>t'e o valor tlclla, será 
tlccidicla definitivamente por ar h i tros. 

Art. !1:8. O Administrador prestará fianç1 idonea 
pelas faltas ú que é rcsponsavcl. 

Art. 4:9. Ao abrir-se a porta da Alfamlcga para prin
cipiar o expediente, o Administrador dcrcrá estar 
prompto com a sua gente para desde lo,c:o a dirigir, c 
applicar ao trabalho, c não sahirá lia Alfandc::;a sem 
deixar todas as mercadorias com despacho, ou sem clle, 
em arrecadação nos 3rmazens, aiml:l que para isso seja 
necessario prorogar-sc vor algum tempo a hora m:arcaLla 
para a sabida. 

Art. 5~. Os trabalhadores das C:1patazias trarão um1 
chapa de metal numer-ado, ou outro qualquer signal, 
que os distinga de outros indivíduos que sr. queiram 
clandestinamente introduzir no trabalho da Alfanclega. 

Art. 01. N:.ts Alfandegas onde as Cap:1tazias andarem 
por contracto, c etlas o anelarão sempre que houver 
quem as arremate, terá o contt·actador, ou contracta
dores, as incumbencias, obrigações, c responsabilidade 
do Administrador, c lhe serão impostas como condiçõe~ 
do contt'acto, com a clifTerença: 

1. o Que os salarios dos fieis t:os armazens, e mais 
empregados das Cap~lnzia~, r os jorn;1rs dos trabalha

- PAP:n: ~!. 1ü 



ACTO~ DO PODEfi 

dores, serão a l'bi traJO."; o pa;jos pdos con tractadorA~, 
bem como as de.-p:ZJ;) dos guindaste.~, seus concertos, e 
reedificação. 

2. o Que o numero do:) dites cmprrgado~, c trabalha
dores seda arbítrio llo contractador; mas quando por 
omissão deste f:.tltar gente snfficientc para o trabalho do 
dia, o Inspoetol.' o mandará prover tl::t que f6t· nteessana 
á cnsta do contractador. 

SECÇ.~O IX. 

D.Js Ajwlantes dos empreuados. 

Art. t>2. Os Ajudantes exercerão cumulativamente 
com os empregados, a quem auxiliam, e no impedimento 
deste~, as funcçõcs qne compJtem aos re:"pcctivos em
pregos. 

SECÇ.\0 X. 

Dos Guardas. 

Art. 53. 0:; Guardas são os executores de todas as 
diligencias tendentes a aeautelar extravios dentro e 
fóra ela Alfandcga, devendo acompanha r o lnspector, 
Guarda-mór, e mais empregados nas diligencias de 
apprehensõe~, buscas, visitas, rondas, etc. · 

Art. 5!1. Nas Alfandcgas principacs serão os Guardas 
avulsos distribuídos em companhi<ls, que terão por Chefes 
os GuarJas do numero, quê vigiem sobre a sua con
ducta no desempenho de suas obrigações. 

Art. üo. Não poderá ser Guarda quem n:Io souJJcr 
correntemente ler, escrever, e contar. 

SECÇÃO XI. 

Dos Fieis dos Armazens da Alfandl'Ja. 

Art. 56. O Fiel de Armazens da Alfandega é obrigado: 
1. 0 A receber no armazem confiado á sua guarda os 

volumes, e mercadorias, que lhe forem indicadas pelo 
A,Jm inütr;idor das Cara ta::ias. 
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2. o Lançar com promptidão c clan~za no seu caderno 
os numeras, marc1s, c contramarca:; dos ''olumcs, c 
transportal-os do me.5mo modo ao seu livro de entrada, 
c sahidJ.. 

3. o Fazcl-os arrumar em boa o ruem com separação 
dos que p:wtcncem a cada navio, c d~~stcs os que per
tencem a cada marca, c com os nu meros, c marcas para 
fóra, de moLlo que se pos:;am ver facilmente. 

!J. o Vigi:lr na sua conscrvnção p:1ra que não soffram 
avaria, danJo parte immediatamcntc :w Administrador 
das C:l p::t tazias de qualquer principio de rui na no 
armazcm, co~n p~trlicularidatlc no telhado, para que, 
participado ao In!;pector da Alfandega, este mande 80111 
a m<~nor demora fazer o concerto neccssario. 

u.o Entregai-os á ordem pot' cscf'ipto do Inspector da 
Alfandcga a o dono, ou pcsso3 pOl' clle a u torizad:1, a 
qu~ll assignará no Livro o seu recebimento. 

G. o N:lo receber volnme algmn arromb:tdo, ou que 
ellc suspeite h:Jvel-o sido 1 clandu logo parte ao Admi
nistrador d1s Cap1tazi:1s p:ll'a procc.Jer conforme ao 
determinado no art. 108. 

Art. o7. 03 Fieis prestarão fiança itlonca tis faltas de 
mcrcc1dorias, que houver no Arrnazcm confiado á sua 
guarda : o iiador s2rá da approvaçio do lnspcctor da 
A!fandcga. 

SECÇAO XII. 

Obrigações communs de to do> os empregados. 

Art. t)8. E' commnm a toJos os empregados d:1 
Alfan:lega zelar e promover os in tcrL'sse., ela Fazenda 
Nacional na cx:1cta arrecadação dos dirêito:; c rendi
m3nto;;, c reprc;;cntar ao Inspector todos os abuso-. o 
desvio:;, ele que a css!J rcs[Jci to ti ver noticia, c rruanclo o 
Inspector não rlü as provi:ltmci;:.s convrnientcs repre
sentai-os ao da Thesouraria, ou ao Tribun::tl do The;ouro, 
na certeza de que provando-s'!. que os soube, c não os 
advcttiu c representou, como fica dito, será CJstigado 
como cumplice com as penas do Cotligo Crimin7ll. 

Art. fj!), Tmlo o empregado da Alfandega é obrigado 
:1 tratar com urbanidade DS p:trtcs, quô a clla vierem 
fazer seu;; dcsp::~chos, nviando-lhos com promptidão, c 
sem depcndcncias, e prcdilecçõeg odiosas. A pHte 
maltrat:ltla~ ou que se julgar aggrava1la, ou preterida 
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no seu ucspacho, queixar-se-h a vcl'balmen te ao Ins
pcctor, o qual, ouvindo ao cmpre!:taclo arguido, e 
reconhecida a justiça da queixa, dará a devida s:ltisfação, 
advertindo, reprehcnrJcndo, ou suspendendo o empre
gado,. conforme o C<1SO pedir.· Quando porém a queixa 
fôr contra o Insprctor, as partes recorrerão por cscripto 
~1o da Thesouraria, p:1ra providenciar como fôr de 
jus !iça~ ou v ido o d:1. AI í'antleg:.~. · 

CAPITCLO lU. 

IH ESCH lPTl'TL\I.:ÃO. 

Arl. UO. Ibverú na Alfandega os seguintes livros: 
§ 1. o Li rro de registro de todas as embarcações 

mercantes, quo entrarem no porto, excepto as nacionacs, 
que vierem de portos do Imperio, e não trouxerem a 
seu bordo mcrcadori:Js estrangeiras. O registro será 
feito como o modelo n. o t, c conterá o dia, mcz c anno 
da entrada-a qualiuade c nome da embarcação- nação 
il que perlcnce-qu:mtidade de suas toneladas-nome do 
Comm:1nd;mtr, e do proprietario-numero de Officiacs 
e marinheiros-portos d'oncle vem, onde tocou, e do 
~cu destino-se carregada, ou em lastro-se entra por 
franqui3, para dcscarg3, ou carga-. No fim ele cada 
rr.gistro deixar-sc-ha um claro p:1ra se lançarem as 
obscrv:-~çõcs que occorrerem; v. g.-seguiu para des
carga, ou carga-desembar:Jçada para a sahida a tantos 
de tal mcz e anno-. Nas Alfanclegas ele maior tranco 
devcl'á ser impresso este Livro com os claros neecssarios 
para as circumstancias variaveis. 

~ 2. o Os termos das entradas que devem dar os 
Commandan tcs das di Las embarcações serão lavrados 
debaixo do registro ela embarcação, conforme ao di lo 
modelo n. o 1; c poderão ser impressos com os claros 
convenientes. 

~ 3. o Livro .l\Icstrc, ou onde se lançarão conforme o 
modelo H. o. 2 os volumes de mcr~adorias, que entrarem 
na Alfandcga, incluídos os de estiva, com os seus 
numero~, marcas, e contramarcas-os gencros a granel, 
sua qnan tidadc, peso ou mcd ida-o armazem em que 
ficam recolhidos-e o dia, mez, e anno da sahida da 
,\Jfandcg-a. Este Livro para que ~e possa trawr em día 
ll:l~ Alf~ndcg.1.s de maior lrafko pudcrú ~cr dividido 
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em varios tomos, que se clistribu~m pelos E~.criptn
rario~, v. g. um para as mercadorias import;1J:~s em 
embarcações cstr:mgciras qne cntr~m para dNc:u·ga 
de lodo o carregamento, outro <.Li~ importadas po_r fl·an
qui~, outro Llas importadas por embarcaçõ('S naclünar.s, 
que vierem do porios e . .;tr:mgciros, c dos do Impcno 
com mercadorias cstr;mQ·t•ir:ls. 0..; tomos cbs cmhar
caçucs para descarg-a, e f;"~mquia ainlb s:~ púdcr3o snbr1i
vidir, se fôr preciso; h:.~vcmlo um p:1ra as da nação 
fJ11C m:lis commereio lizcr cüm o porto, outro par:1 as de 
menos commercio. 

~~ r.~,.o Livro indie;~ dc,s Jous antrcctlrntes, onde se 
hnç~n:lo os nomes cl3s Cit:llarcaç:Jcs, c as folhas dos ditos 
li nos rm coJumnas sep:1r:Hbs. 

~ ~). 0 em liYro Jc entrall:l C\ sahida clt; caLla armazem 
onde se lancarão conforme ao modelo n. o !f, os volumes 
de mercadorias~ que entr:1rem c sallircm do Armazcm 
com suas marca.;l conlram:ucas, c numeras. 

~ G.o Livro de receita dos rendimentos que se arrc
f'athrem Ila Alfanf1ega, quo .scrú rscripturado conforme 
o modelo n.o ~l. 

~~ 7. 0 QuatH1o ahsolnlJmenle não fôr possivel que 
nma só pessoa cscriptnre c.~tc livro tlc rcccit:-~~ clivitlir
se-ha em clous, um para os uírnitos d;~ consumo c mai::; 
r c n t1 i m c o tos q u c I h c sã o a n a c x o.;; ~ ou t r o p w a os lh~ 
rcc~'-porLaçãn. c bJiueaçfi:o c mais rendimentos que lhe 
:-:.Cir} rcsncctivos. 

~ 8."· Acab:do o c·~pcdicntc do llh!, on no seguinte 
:mtes llo começar, sommar-se-hJo ;1s receitas, para se 
conferir com o caderno do Tl!e,~ourciro, c com o di
nheiro, c assignados recebidos, ma:.:; sem fechar as contas; 
c no primeiro dia de C(lda mcz fccl1ar-sc-hão :-~s contas 
<lo antecedente~ não ~ó deste livro como Jos mais de re
ceita, c depois de conferida a somma com o dinheiro 
existente, conhecimentos, se os houver, d:-~s entregas 
feitas por conta na Thesourari3, c documentos de des
pcza do expediente, lavrar-<;e-lla no livro de receita 
dos direi tos de consumo um termo como o que mostra 
o ui te modelo n. o 4, onde se roun irão as som mas do 
I o elo:; os ou tr03 li v r os ele recei la com a llevida sopa
ração do que se arrccaLlou de cada rendimento; c com 
certidão do Escrivão cxtrallida elo dito termo, o The
sourciro en treí!ará na The~ouraria as sommas exis
ten tcs, e os clocumcn tos ela dcspeza, que h ou ver fci to 
com o expediente, ou outras quaesr1uer em virtude 
de ordem competente. 

~ !1." Livro de ren~if:1 de lnu!Lt.~. ~·scripfur;Hio tonw 
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o modelo n. 0 5: no qual se lançarão todas as que são 
impostas por este Regulamento, e Lei:-. sobre as Al-
fandc,t;as. . 

§ 10. Livro de receita rlo p1·oducto de mercadorias 
nbaiHlonarL1s por seus uonos, cscripturaLlo como o an-
tecedente. · 

~ 11. Livro de c1cspcza da Alfanucga, onde se lan
çará a quo o Thesoureiro fizer co:n as folhas mrnsacs 
do vencimento dos cmprea;ados, Guanlas, e Capatazias, 
c com as compras tios utensílios, c objectos necessarios 
para o expediente, costeio das barcas da Guarda c rs
calcrc~, etc., tudo conformo o moJelo n. o G; e a dos
peza assim feita lhe scrú levada em con la, c abon:lfla 
na Thcsonrarin~ depois de cx:.linin~dos o; tloC!l!1li~ntoç;, 
que tlcvo rcmcltnl' no principio do mcz (ou do tri
mestre, se fór de A!Lmtlega distante da eapital da 
Provinda) com o total, ou re:"lto do rendimento do an
tcccdeutr. 

~ 12. Livro de registro das informaçiJe:;;, c offleios 
do Inspoctor aos seus suvcriorcs. 

Art. Gl. Al6m dos li\Tos aciau descriptos lPlYcrá 
nuis os quo circumstaneias occuncntcs fizerem prn
cisos, c que o Inspector, c Escrivão julgarem indis
pensavcis para auxiliar a nuior clareza da cscripturação, 
e a facilidade do expediente. 

Art. 6:2. Todos os livros de que tratam os dous ar
tigos antecedentes serão abel'tus, rubricados, c encer
rados pelos empl'cgados da Ti1csvuraria de Provineia, 
que o Inspcctor dclla para isso nomear. 

Art. 63. o_, livros tlc receila e Llcspeza do dinl1ciro, 
!lurarão súmcnte o anno financeiro, c serão rcmcttidos 
em Jul!10 com 03 massos dos despachos, á The~ouraria 
de Fazenda da Pl'ovincia, rnra :1hi se pt·occdcr logo 
ao ajustamento da conta na forma da L~~i. 

Art. <H As Leis, H.egulamcntos, Tratados, c Ordens 
sobre as Alfanclcgas não se !'e8·istrarão, nus serão en
cadernadas pela orclem chronologica, com separação 
das impressas, c manuscriptas (e cst:.Js numeradas) e 
guardadas na Alfanclega pelo lnspector: e quando forem 
tlerogacbs, explicadas, ou alteracbs por outras, o Ins
pector lançará á margem delta~, e junto ao artigo res
pectivo uma nota em que declaro a Lei, ou Ordem 
que o alterou, ou explicou, a fim de facilitar aos seus 
~uecessorcs, c mais empregados o conhecimento tlc seus 
deveres. 

Art. 61. Ta mhem os m1nifestos apresenta dos p8los 
Commandantrs das emb.:n-ca~ões, c _os despachos das 
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mercadorias não se registrarão, mas serão numcr~Hlo:', 
emassados, e guardados com toda a cautela pelo E~crivâo 
da Alfandcga: uma das vias do manifesto, e a via da nota 
p:ua despacho de mcrc~'dorias, não assign:~tla pela partr, 
~erá guan!ad:1 pC'lo Inspcctor, c numerada com o nu
mero que tiver a ontra por onde ::.r fez o despacho. 

Art. Gü. Para economia do trabalho :-~s ordens para 
desembarque, ou outras quaesqucr, os termos de vi
::;i ta, etc. serão impressos com os claros ncccssarios 
para as eircnmstancias variaveis. 

CAPITFLO IV. 

DO nEG!.MEN ECONCMICO, E I~TEn:'\O DA ALFANDEr.A. 

Art. 67. A l\fcsa Gr3nl1C, o a do Inspt:ctor cstad 
eollocatla proxinw ás portas <Ll sabida da Alfa~Hlcgn, 
e Estiva, c em lugar cl'ondc cllc possa facilmente ver 
c inspeccionar o expediente elos Feitores, c dos Con
ferentes da sabida. 

Art. ü8. O expediente da Alfandcga começará em 
todos os dia~, que não forem domingos, dias santos, 
c de festas nacionacs, :ís 9 horas da manhii, c findará 
ás 2 da tarde, s:dvo nos casos cxtraorclinarios, em qnc 
poderá o Inspector da Thcsouraria provicknci:u a tal 
respeito como julgar noccssario. O lnspcctor cb Al
fandcga poderá com tudo proro;.;ar o expediente mais 
uma hora, quando houver aftluencia de despachos. 

Art. 69. Haverá na Alfandcaa um livro como o do 
modelo n. o !1, rubricado pelo Procurador Fiscal da 
Thesouraria, no qual se escreverão em fôrma de mappa 
todos os dias elo mrz, c os nomes de todos os em
pregados, e Guardas do numero, a fim de que na cha
nuda nominal, á que se devo pnceder á hora de prü1-
cipiar o trabalho em presença do Inspcctor, ou do seu 
immediato, se possam notar <~S faltas, para serem, não 
havendo motivo justificado, descontadas dos ordenados, 
c rcmetticlo o seu proclucto. 

Art. 70. Para os Guardas avulsos, c on;pregados 
das Capatazias haverão livros de ponto arranjados como 
o de que trata o artigo antecedente. Qualquer destes 
'empregados, que n5o comparecer, sem causa justifi
cada, a hora estabelPcida, ou que lhe for deterrn i nada 
prlo Insprrtor, prrderá o s:1lario i!aquellr di<1. 
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Art. 71. c,ula. uma das portas da sahida, c entrada 
da Alfandega terá du.Js cllavcs, uma estará a cargo 
do Porteiro, outra do Administr::dor, ou Con!ractador 
das Capatazias, e onde o Porteiro exercer este em~ 
prego, tel-a-ha um Jos Conferc11tes, c a da ponte o Es~ 
cri vão da descarga. 

Art. 72. Acalndo o cxpctlicntc do dia, e fcclndas 
as portas, não se abrirão senão no dia seguinte ús 
hora<; de principi:lr, salro com ürdcm, c em prcscn0a 
do Inspeetor. 

Art. 73. A compt'J dos olJjectns ncccss:nios para o 
expediente será f,>,ita pelo Porteiro, precedendo ordem 
do Inspcetor, c legalisada com recibo do vendedor, 
que depois de n~·c:lli.~ado pelo Inspcc tot·, c K;cri vil o 
será pago pelo Thesourciro. Das m1uclezas uão será 
preciso recibo; basta que o Porteiro forme Jcllas uma 
relacão. 

At:t. 74. O Inspcctor, c mais empregados não con
sentirão que entre, e se demore na Alfanclcga pessoa 
alguma, que nella não tcaha negocies a tratar . 

.Art. 7~. A parte, ou qualquer pessoa, que d3ntro 
da Alf::mdcga altercar co~n o~ empregado~ delta em 
termos dcscomedido.:, oa ílzer motim, c disturbios, (1UO 
perturbem o expediente, o Inspcctor, ou quem suas 
vezes flzc·r o mandará autuar, e rcmetterá o auto ao 
Juiz competente, para proccclcr na fórnu da Lei. 

CAPITULO Y. 

DO EOIFICIO, 0.:\DE DEVE ESTAH A ALFANDEGA. 

Art. 76. A Alfandega deve mtar, se for possi vel, em 
cdificio proprio da Fazenda Nacional, que seja inde
pendente~ e sem contacto com qualquer outro, nem 
communicação para fóra, senão pelas r:ortas e pontes, 
tendo janellas, ou frestas eom grades, c redes de ferro. 

Art. 77. Estará collocada o mais perto possivcl do 
desembarque, c no si tio mais commodo pura o com~ 
mercio. 

Art. 78. Terá as pontes, guindastes e mais arranjos, 
para que se faça o desembarque das mercadorias com 
segurança, c prompLidão. 

Art. 79. Terá o numero sntneicntc de armazens para 
a gnarda~ e acondicionamento de todas a8 mrrcaflori(l~, 
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(;On:-;truidos Llc modo, que sejam claros., e arejados; que 
tenham uma só porta para o pateo commum, c possa 
cada um clcllcs conter um numero ele volumes t;Il, que 
tnstt~ um só Fie! p:tra o seu expediente. 

Art. 80. Haverá O.'l pesos., c meJ.itlas nacicmacs, c as 
balanças, que forem ncrcssaria~, aferidas pela autori
datlc competente nos tempos para isso cstabcleciuos, e 
tam!Jcm quando o inspector o julga1· conveniente. Para 
'Os pesos de mais de arroba se fará uso da balança 
romana. 

Art. 81. Nas Alfandcgas do Rio de Janeiro, Bahia, 
PcruamL!Ico~ Maranhão, Pará, c Villa do Hio Grande, 
poderão llaver duas pentes de desembJrrJue, e duas 
portas de entrada, uma para a Alfanuega, outra p:ua a 
Estiva, bem como duas portas para a sabida de uma, c 
outra. 

Art. 82. Haverá nas Alfandegas de maior deposito 
uma bomba de apagar incendios com todos os seus prc
paros1 a qual no caso de precisão será servida pelos ser
ventes Lias Capatazias delnixo da direcção de um dos 
m-andadorcs. 

CAPITULO VI. 

OTIRIGAÇÕES DUS COMUA:\'DANTES DAS El\InARCAÇÜE~. 

Art. 83. O Commandantc da embarcação mercante, 
que entrar em algum porto do Imperio, onde houver 
Alfcmdega, além dns obrigações, quo lhe S<io impostas 
pelo Hegulamen to do rcspccti v o porto, deverá: 

1. o Seguir com a sua emlxu cação em direitura desde 
a bJJ'I'a até ancorar na franquia. Se por causa de maré, 
c vento contrc~rio, ou outro qualquer justo motivo, fór 
o1Jrigado a surgir antes de alli chegar, e se demorar 
fundeado 12 horas depois do cessarem as ui tas causas 
(saI v o o caso ele qua ren tcna), pap:arú uma multa ele 
1001~000, o será obrigado pda Fortaleza, ou cmb:n
ca<;ão lle guerra naciolla I, <]UC lhe ncar mais proxima, 
a seguir immecliatamcnto p·1ra a franquia. 

2. o Não consentir que a lraquc a seu bordo nenhum 
barco, nem entre na sua embarcação, ou saia delta 
pessoa alguma, a~tes da visita da All'andcga, excepto a 
da Saude, c o Piloto, ou Pa trão-mór da barra, se o 
h ou ver, c o caso de na ufragio, c o de s:d ra0ão de pc•sso.1s ; 

- P,\RTF: li. J7 
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e por cada barco que atracar p:Jgará a multa de 100)5000; 
e por cada pessoa que entrar ou sahir 50/jOOO, c J 1w~soa 
que entrar pagará tambem 'O;t~OOO, ücam.lo em ruslollia 
em quanto os não pagar. 

3. 0 Mesmu depois lia vi si ta de entrada até a de descar
ga, não deixarú, sem licença por cscripio do Inspector, 
entrar na embarcação pessoa alguma, tJUC não pertcnt:~~ 
á sua tripolação; nem lambem sal1 ir, excepto da tri po
lação, c passageiros; aliils pag;tril lllll:l multa de ;)01~000 
por pessoa. 

4:o Apresentar ao Guartla·môr na visita ua cntratla o 
seu passaporte, c livro tle carg:1. 

;5. o Entregar ao Commandantc da barca tb guarda 
fóra do porto, havendo-a, ou a da franquia, se tambrm 
a lJOuver, o m<:nifcsto de que trata o art. S'.J:. 

{).o Dar cn trada na AlLmdega dentro de 2~ horas 
t1epois da visita, que lhe fizer o Guarda-mór·, não' con
tados os dias, em que estiver fechada a Alfandega; e 
apresentar-se ao Inspector, e perante clle prestar ju
ramento, ou atnrmar (se a su3 crença não permittir ju4 

ramento) fJUC não traz a seu boi'!lo outras mercadorias, 
nem tom a fazer outras declarações além das que constam 
da via tlo mauifcsto, que alli llw deve entregar; se não 
der a entrada dentro das 24 horas, pagará 1.00#000 de 
multa por cada dia que mais se demorar. 

7. o Não demorar a sua embarcação em qualquer dos 
ancoradouros mais de 24 horas, depois que lhe fôr inti
matlo pelo Guanla-mór, ou quem suas vezes 1izcr, que 
saia tlellc: aliús pagará 1.00~000 por U.ia, que exceucr 
á que Ilo prazo. 

8. o Providenciar que se não de~cmbarquc de seu bordo 
mercadoria alguma sem ser de ordem por c.-;cripto do 
InspeGtor da Alfanuega :se desembarcar sem ella, pagará 
~00,)000 por volume. . 

9, 0 Dar parte ao Escnvão da descarga, c entrada, que 
está descarregada a sua cmb:Hcação tle todas as merca(lo
rias, que trouxe, e isto logo que acab:u· a descarga. 
Deixando de dar essa par·tc nesse mesmo llia, para 
se procr<lrr logo á competente visila~ pagará a multa 
de 200~~000. . , 

Art. 's1. O Com mandao te da embarcação, quo se dirigir 
com carga para os portos do lmpel'io, deve trazer U.uas 
vias tlo manifeslo, o qual será feito como mostra o modelo 
n. o 7, c con ted-o nome tia embarca(·.ão, classe, e tone
lagem- nação :i que .Pertence- o nome e assigna tu r a 
do Commandante- o porto em que rrcebeu carga -o 
porto ou pürtos d(·stf' Irnperio, <Í. que vem dirigidtl-
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tJ numero de Yohnncs~ as marcas, e con trama rcas lle cada 
um. a quantillade elas mercadori:1s a gTancl- por quem 
carregadas- a qacm consi,gnadas- e a relação dos so
bres~llcntes, que tiver a bordo para consumo da embar
cação. A' exccpção das marcas c nu meros dos volumes, 
totio o mJi~ conleado será cscripto por extenso, e as 
quantidades repetidas em algarismo. 

Art. Sa. E~te manifesto virá aco:npanhado das fac
turas, nas quaes além das declarações exigidas no mani
festo pelo que pcr·tence ás mercadorias, so fará a des
cripção mais exacta possi Yel das denominações, qua
lidados, qn::-tn ticl:ldcs, e peso das mercadorias, se t'orrm 
de pssar; se estas vem a granel, ou em volumes, as qua
lidades dos volumes, ou vazilllas, c seu conteudo, rs
cri pto tudo por extenso, excepto as marras, c nu meros. 

Art. 8G. Quando a embarcac:Yo tiver· rrcelJido carcra 
em mais de um porto, o Conimandantc tf'arú tant'ós 
nunifcslos, quantos os portos, em que tiver eanegado. 

Art. 87. No fim do manifesto cleelarará o Commandan te 
o numero ~lc passageiros, qnér da camara, quér arran
chaclos com a tripolação, c a bagagem do uso particular 
ele cada um; e além destas fará todas as mais dcclarJ
ÇÕ8s, que enlel1ller convenientes para sua segurança, 
c boa fé, nH~smo accu.sando algt1ns volumes, que lhe ft:l
tem, ou cresçam no manifesto, jttsti11cando a causa da 
diminuição, ou accrescimo; na certeza ele que nada 
poderá allegar, que o releve da rcsponsa!Jilidaclc. 

Art. 88. O Commandanlc de qual1uer embarcação, 
que se destinar para este Impcrio, logo que no porto, 
ou portos cJ 'onde dcyc sahi r, ti Ycr com plotado o seu c<:r
regamcnto, c feito o manifest·o pnlo modo prcscripto no 
Jrt. 8í apre.-:cntará as vias deHc ao ~;msul Bcazilciro rc· 
sidente nesse porlo, ou quem suas vcz1's f1zcr, IHra as 
autllcnlicar~ no caso de conterem as d.cclaraçues, c solem
n idades exigidas neste Rcgutamcn to. 

Art. 89. Nos portos onde não h ou rcr Consul Braz i
leiro, ou CJUCm suas vezes Clça, sed o lllanifcsto anlhen-
1 icado poc dons negociantes brazilciros ahi residentes, 
c não o;; havendo, por d:Ju.s negociantes do proprio paiz; 
c as assignaturas tanto de un~, como Jos outros, serd:o 
rcr:onhccilhs peb autoridade local a quem competir. 

Art. 91. Verificando-se que a embarcação trouxe 
Jnaior quantidade de mercadorias do que as constantes 
do manifesto, c das dcclar;lÇÕ0s ncllc acrescentadas pelo 
Com mandante, serão apprehenclidas as que de mais se 
acharem, e cli viu idas pelos apprehensores, p:-~gando o 
C.Jmmandantc a multa igual á metade do valor dcllas,_ 

-··· -·---, 
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Art. 91. Achando-~e menor qua n t itladt~ du mereatlo~ 
ri,1s do que as constantes do mallifesto, e das dcclara~,·u,~:-> 
nellc acrescentadas pelo Gommandante, se reputarão-. 
extraviadas: se a falta fôr tle volume, ou volume:::, fleará 
o CommanJante sujeito ú pena do artigo antc~ccLlente._ 

Art. U~. O Commamlan te que não trouxer o seu ma ... 
nifcsto na fórma prcscripta neste {}tpi tnlo p:tgarú uma 
multa de quinhentos mil r(•is a dous contos, a arhitrio 
do lnspr,ctor, Escrivão, e Escriptnrario mais antiQ:o, 
segun.lo a qrralidadc ua falta tlc solemnidade, que nellc 
se encontrar, e só depois de pagar a multa pcderá ser· 
admittillo a descarregar. 

Art. 03. No caso dt~ qne o Gomm:m:lante niTo traga 
manifesto scr[t admittida a embarcação a dcscarr(•gar; 
mas as mt•t-cadorias pagarão no acto do despacho lO por 
eento mais solJre o seu valor, além dos direitos esta
bcleciuos. 

Art. 9'L A cmbarcaçJo fira hypolhecarla :ís multas 
por este Hep:ularncnto impostas ao Comm:nui:Htte. 

Art. ~n. Par a que aos Com 111and1n tes de cmbarcaçüe::'" 
que vierem de portos estrangeiros, e aos donos, ou corn
mittcntes das mercadorias, conste as obriga(õt;s, que 
lhes são impostas por· este llcgulamento, o;; Gonsulcs,. 
c Vicc-Consnles Brazilciros as faram publicar nos perio
dicos dos portos do Estado onde residirem, c rcmcttrrilo 
Jogo aos lnspcctorcs. das Alfandcgas deste lm~rio duus 
exemplares dos di tos pnriodicos. 

Art. DG. As emb~lrc:Jções, que sahirem dos ditos por~ 
tos um mez depois da dila puhlicação, ficam sujeitas ás. 
referidas disposi(;õcs. 

An. U7. Os Gonsules, c Vice- Consulcs, que não cum
prirem o disposto neste Capitulo ficam sujeitos pela 
primeira vez á mulLa de 100;)000 a i)OOSOOO, e á ucsti-. 
tuiçào do emprL•go no caso de rcincideneia. 

CAPITULO VII. 

])'):) D():'iOS OU CO:'\:-il')N.\L\RIOS DE l\IERCADOHL\S. 

Art. U8. O dono, ou eonsignatario de mercadorias 
sujeitas a despacho da Alfandcga, que vierem em quacs
quer embarcações, deverá: 

1." Estar presente nas pontes, por si, ou por seu pro
posto, ou caixeiro, ao de:'cmbarque das suas mercado~ 
ria~~, ou dJs que llle vierem consignadas, a fim de in-.. 
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dicar ao Escrivão da entrada e dcscan:p, ou ao seu Aju
dante, quaes são as verdadeiras marcas, numeras, c 
signaes, com que dev~m ser alli recebiuas, e com que 
Wm de ser despachadas; e para assistir a quaesqucr 
termos, que sejam neccssarios sobre o estado dos volu
mes, arrombamento, avarias, etc. O que assim não assis
tir por si, ou por sca proposto, ou caixeiro, não poderá 
depois reclamar cousa alguma a este respeito. 

2. o Heccber dos armazcns. por si, ou por seu pro
posto .autorizado por uma ordem geral passada como 
a que mostra o modelo n.o 8, ou por autorização espe
cial feita em nota para o despacho, os v oi umes, e mer
C:11lorias que quizer despachar; assignar no livro do 
armazem o seu recebimento, acompanl1al-as, e estar 
prcscn to á abertura, qualificação, meJição, e peso, c 
sop:u ir com cllas a tó à conferencia da porta. 

:J. o Quamlo passar a ordem geral de que trata o para
grapho antecedente, deverá pessoalmente apresentai-a 
:10 lnspcc to r, levando comsigo a pessoa nclla autorizada 
para qnc o Inspector, c e:11prcgaclos da mesa grande os 
reconheçam pcl os propri os. O mrsmo praticará quando 
pc~Ja primeira vez quizer mandar clesprtchar mercadorias 
JlCla pe5soa, a quem der autorização espDcia l em a nota. 

Art. 9). O dono, ou consignatario em a nota, que 
apresentar· para despacho elas m"rcadorias, deverá fazer 
as declarações exigidas no art,120. Quando as mercado
rias CJUC estiverem lançadas no manifesto, e facturas 
que o acompanham, não forem taes, quacs clle as des
creveu em a nota; isto 6, se não forem ela qualidade, 
C tiverem a quantidade, peso, Oll mcuida nella decla
rados, conhecendo-se que o fez por do-lo, e com intenção 
de fraudar a renda Nacional, pagará a quem descobrir 
essa diíierença a importancia dclla para mais ou para 
menos. 

Art. -100. Se a quantiLlacle das mercadorias achadas 
no acto Lla abertura, contagem, peso, c medição, fôr 
maior que as constantes ela nota para despacho, será 
a pprcllemliLlo o excesso para o apprehcnsor, c pag.1rá o 
dono a multa de mais metaue do valor do di to excesso. 
Se fôr menor, pagarú a quem der por essa falta, o valor 
do que falL1r. 

Art. 1.01. As mercadorias que no sobredito acto forem 
acha(l:ls ele qualidade superior á constante da nota serão 
apprellcndidas para quem der por essa clifl'crença, c se de 
inferior, pagar-ihc-ha a difiercnça de valor segundo a 
raula) se ndla eslivcrcm, ou da avali~u:,ão. 
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Art. 102. As merendarias que existirem na Alfan, .. 
dega, pertencentes ao dono, que inco!'rer em alguma. 
das. penas referidas, ficam sujeitas á satisfação tlellas. 

CAPITULO VIII. 

DA DESCARGA. 

Art. 103. A orJcm das dcsca rgas das cmb:trC:JÇ(}es.,. 
que atracarem nas pon 1 cs da Alfa ndega, s~ rcgu lar à pela 
das entradas, que tiverem dado os Commandantrs, tendo 
a precedcncia o que primeiro a houver dado. Com tudo 
o lnspector poderá alterar esta ordem, quando outra 
embarcação tiver necessidade urgcn te de concerto, ou 
de beneficiar a carga, para que não soffra rui na. 

Art. 104. Quando a descarga se fizer por meio de 
lanchas, ou ou trus q uacsquer transpor les, nellcs virú 
f:ernpre um Guarda avulso acompanhando as mercadorias. 
Este Guarda form:1rá a bordo uma lista dos volumes com 
as suas marcas, c numeros, a qunl será por clle assignadêl, 
c pelo Official do n<Jvio assistente á descarga. Logo que 
chc:~ar á Alfandcóa a entregará ao Escrivão ela descarga, 
ou seu Ajudante, para á vista delta se fazer a descarga 
p:tra as pontes, ou a conferencia, quando dalli seguirem 
para tr,1pi ches, ou armazcns de fóra. 

Art. 10:5. A descarga deverá principiar pelos volumes 
pequenos c miudezas, CJUC em nzão do seu tamanho 
são de mais facil extravio, c pelas mercadorias ava
riadas, que p1'ecis:1rrm de b:;neficio. 

Art. 10G. O Guarda de conducção não receberá de 
bordo nenhum volume arroml)atlo, ou aberto, ou que 
pareça havei-o sido, sem dar parto ao E;;crivão da des
carga, c ter p1ra isso ordem delle. Se no aclo ela 
descarga na Alfanclega algum apparecrr nesse estado, se 
entenderá praticado durante a conducção de bordo p:Ira 
a Alfamlcga o arromb1mcnto, ou abertura, c o extravio, 
que se achar feito. 

Art. 10 7. O Gaarda conductor de tacs volumes será 
p;;lo Inspcctor expulso do emprego, e pagará o extravio 
com os correspondentes direitos de consumo. 

Art. 108. Quando apparecer a bordo algum volume 
no estado indicado no art. iOG o Guarda darú parte 
disso ao E~crivão da descarga, p:1ra acompanhado do 
Guarda-mó!', c de um Feitor ir allí lavrar o compclcntc 



(' I ({ t 

EXECUHYO. 

auto, em presença do Comman<lantc da embarcação, c 
fazer conduzir os volumes para a A tfantlega. 

Art. 109. O guarda comluctor não recebrrá em uma 
mesma b:ucada gcncrus de Estiva de mistura com os 
outros, ali[ts será suspenso por um mcz. 

Art. 110. O GuarLla concluctor srguirá com o lJarco 
em clirei tnra para o lugar do dcscmiJarque, que lhe 
houver marcado o Escrivão da clcscarga; o que Msim o 
não ílzer st'd suspenso p_or tlous mczc..-, c pagará os 
damnos resultantes do desVIo. 

Art. 111. O Guanb-mór providenciará para que os 
Guardas destinatlos a acompanha!' as mercadorias, que 
&c de:-carrega m das embarcações, estejam em numero 
sufllciente a IJOnlo das da guarda dos ancoradouros, 
qnantlo as haja, ou outro qualquer ponto accommodado, 
antes da hora de principiar a descarga, de maneira que 
o Commandantc da cmbarca(;ão em tlcscarga os ache 
promptos quando os mandar buscar. O Guardu, que não 
comparecer a tcwpo, o Inspector o su:~pendcJ·ú por um 
mcz, e na segunda reincillencia scrú dcspediclo. 

Art. 1.12. Nenhuma barca, saveiro, ou outra fJUalqurr 
embarcaç:Io sorú empregada na clef;carga de merca
dorias, sem ter cscriplo tle modo bem perceptível nos 
lugares mais apparentes do casco, o nome por que é 
conheciu;J, ou o da embarcação á que pertence; e sem 
ser arqueada, tendo na crcna, tanto á prôa, como á 
pôp:.t marcado d(~ poltegalla em pollogada, pelo espaço, 
que mergulha, quando recebe carga, o numero corres
ponilcn te de q u in tacs, de modo que se conheçu approxi
madamcntc p2lo que estiver mergulttacla, o peso, c 
quantidade da mercadoria que tiver a bordo. 

Art. 11:L Se o genero de Estiva carregado em um 
saveiro, ou barca fôr de uma mesma cspecic, e qualidade 
(c o serú quando não houver inconveniente) e de tal 
volume, e peso que sejl dirtldl o de~cmbarque, e o pe
sai-o nas balanças~ tal como barras de ferro, sal, carvão 
(Je pedril, etc., a barca não atracará á ponte, mas tlcará 
arretlacla em pequena distancia, e irú a bordo della o 
Feitor para Ycrillcar o peso, c quantidade pela ar
queação, se o cs ta do do ma r o permi ttir. 
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CAPITULO IX. 

DA E:'\Tll \D.\ DAS MEitCADORlA.S PARA A ALFANDEGA • 

Art. H<i. As morcatloi·ias descarregadas na ponte da 
Alfamlega, (lepois de tomatlas a rol as marcas, numeras 
c CJUantitlarlc elos volumes, c de se pôr nestes, com tinta 
dilicrente da dos numero", c nurcas, o dia, mez, e anno 

3 
da entrada, deste mouo v. g. 18- 32, o se pasEar um 

4 
trJço (b mesma tinta sobre as marca~, e numeras inu
teis, serão recolhidas impretel'ivelmcnte aos armazcns 
dolla no mesmo dia do desembarque. 

Art. 115. Em f1uanto na Alfanclcga, c Estiva houver 
armazrns, ou outros commodos, em qne as mcrcauorias 
estejam segura.;;, e bem acondicionadas, não irão para 
armazcns de fúra; excepto os gcneros infl:unmavei.;;, 
como a!Latrão, pixc, etc., os quacs ou serão logo eles· 
pacharlos, ou il'ão para armazens particularc.:; alfande· 
gados: a polvora, c fogos de artificio irão para o deposito 
proprio, cmquanto se não de5p1cbat·, c guanlar-se-llão 
a este respeito os regulamen Los policiaes. 

Art. lHL A carga de um navio pelo que pertence a 
gcncros, quo não são de EstivJ, ficará em um só arma
zem, sefórpossivcl. O mesmoscpraticarána Estiva. 

Art. U 7. Os gcneros de Estiva, que nella se não 
poderem acondicionar, não sot·Jo alli descarregado;;:, o 
demorados, excepto se a parto quizcr logo clo~pachal-os, 
e sahir por tern, mais será peio lnspcctor Lh Alfan
dcga permittiua a descarga para trapiches de fúra com 
as seguranças convenientes. 

Art. il8. Totlos os trapiches~ e armazens do par
ticulares, que receberem mercadorias dependentes ele 
despacho da AlfanLlega, sio sujeitos á fiscalisaçüo dclla, 
e terão para a entrada e sahilla das ditas mercador-ias 
um livro como os dos armazens da Alfandega; c quando 
0 Inspector reconheça, que nclles ha deleixo, o aJvcrtirá 
ao pt·oprictario, ou proposto: no caso du reincidencia, 
ou contumacia, onlcnará que se não clescatTt::gue mais 
para tal trapicllc, ou armazem generos sujeitos á fisca
lis:u~ão da Alf:lw.lega, em qm:nto fôr ;ulministrado por 
tal ôroprietario, on proposto. 
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Art. 1lH. No transito dos genercs pelo pateo da 
Alfande~a para os armazens haverá todo o. cuidado 
para que se não confundam com os que sah1rem dos 
mesmos armazens para o despacho. 

C:\PITrLO X. 

DJ nr.SPACílfl, F. S_\HlllA DAS :IH<:ut:.HlOHI.\S P'.\P..\ CON'-UVO DO 

P.\ IZ-

Art. 120. O dono ou consíg;n~;tario de mercadorias, 
ou seu proposto, que as queira despachar, formará duas 
notas semelhantes ao modelo n. o 9 (uma das quaes, não 
precisa ser assig-nada), em :JUe declare o dia em que a 
apresenta, nome elo dono ou consignatario ;- e o elo 
navio que as trouxe-dia, ou ao menos o mez, e anno 
em que este entrou-porto el'onde veio-quantidade 
de volumes, seus numeras, marcas, c eontramarcas
a quantidade, qualidade, peso ou medida das merca
dorias nelles conteudas, ou a granel, escriptas em 
algarismo, e repetidas por extenso nos pesos, e medidas 
brazileiras, deixando duas columnas em claro do lado 
direito para os preços. Nas mercadorias de pouca im
portancia, c em algumas encommendas de pouco valor, 
quando a parte amrme, que ignora alguma das ditas 
circumstancias, o lnspector, achando que não ha dolo, 
as mambrá despachar. 

Art. i21. Se o proprio dono, ou o consignatario 
fdr o despachao te da mercadoria, bast:~rã que assigne 
sómenle á nota~ mais sa tiver de ser despachada por 
outra pessoa, que não tenha delle a autorização geral 
de que trata o art. 98 ~~2.0 e 3. 0

, deverá pôr antes 
da sua assigna tura- Autorizo ao Sr. F .-ou ao meu 
caixeiro F.- (ou outra qualquer pessoa) para fazer 
este despacho. 

Art. i22. Apresentadas estas notas ao Inspector, e não 
as achando elle, e o Escrivão conforme~ ao modelo, e 
com as declarações exigidas no art. 120, ou, depois de 
as fazerem conferir uma pela Gutra, não se acharem 
iguaes, as entregará á parte, indicando-lhe a falta, para 
as reformar. 

Art. 123. Se porém as notas estiverem em termos, 
o Inspector guarduá a não assignada pela parte, e na 
outra lançará no alto- Despachem-se pelo Feitor F.-

- f'AltTF. II. 18 
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e a entregará li parte, para a levar ao compctcn!c Feitor, 
o qual ralculando o dia em que, segundo os despacho~ 
que tiver em mão, poderá fazer aquelle despaclw, in
dicará á p;.:rte o dia em que deve compJrecer, e bn
çará em a nota para (tal dia)~ e a remettcrú ao Escri,-uo, 
que a entregará ao Escripturario, que tiver a seu car!~·o 
o livro mestre, ou o tomo delle, em que devem estJr 
entradas a8 mercadorias, para lançar á mar!~cm da nota 
o numero ou nome do armazem~ em que estão gua ruatlas 
as mercadorias (isto quando a par Lo o não tíver fcilo)~ 
e a data da entrada da mercacloria na Atfan<lega para o 
calculo da armazenagem, e depois ele fazer um bilhete, 
que será assignado pelo Inspector, par a C:Jlla A nnazem 
a tlm de a !li se lhe entregarem os volumes nclle depo
sitados, com as marcas, numeras, c qualidàde dclle~, 
que alli indicará, pass<Jrá a nota com os 1Jil!Jclcs ao 
Feitor, que os guardará em ."CU poder. 

Art. !24. No dia indicado pelo Feitor, ou em outro 
qualquer posterior, que a parte se apresent;Jr, ellc lhe 
entre'l·arà as bilhetes para os arrnazeus, e com ellcs ir:t 
a mesma parte recebet· os volumes, c os acompanhará 
para a mesa ond~ se tiver de fazer o despacho. 

Art. 125. O Feitor fazendo então abrir os volumes 
em presença ela p:!.rte, procerterá á conferencia tla nota 
com as mercadorias, c achando-as conformes, ~~m q w
lidade, quantidade, medida, ou prso (se forem de pesar) 
escreverá por baixo-Confere .-0 Feitor F.-

Art. 12ô. Para a verificação Lla meclida das fazendas, 
bastará medir uma, ou duas peçê1s que o Feitor indicar 
(e esta medição será feita por um dos Guardas avulsos, 
que o Inspcctor nomear), e por estas calculará as outras 
da mesma natureza contendas narruclle, e nos mais 
volumes, dcvcnclo puróm abrir-se todos, para se ver se 
as peças s<io d:1 mesma natureza, c qualidade: e na 
medição não se haverá como inexacta e dolosa a nota, 
ou fartura, quando a pc:;a tiver mais, ou menos um 
ou meio coYado de accrt'8r.imo, ou diminuição da fa~ 
bríca, mas pac;·ar-se-h:Io os direi toç; do que se achar. 

Art. l27. Ao pêlsso que o Feitor fôr fazendo o exame 
irá assentando na primeira columna em branco da nota o 
preço, que a mercadoria tiver na Pauta, e acabado 
o exame, remetterá por um Guarda a nota ao Es
crivão da mesa grande, que a distribuirá a um dos 
Eseripturarios par-a examinar se os preços assentados 
pelo Feitor são com effeito os correspondentes da Pauta, 
e calcular o valor total das mercadorias, e os direitos, 
c mais renclim(mtos rrne dr,vrm pa~ar cnm distincção 
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d,~ ca:la um: os calculos sómente~ c não os preços da 
Pauta serão redstos pelo Escrivão, ou por outro Escrip
tur;~rio, a quem elle o;; distribuir, o qnal achando-os 
certos L'Screverá por ba i xo-D~ve pag·ar tanto-; que 
assign:uú com o outro Escripturario que fez o calculo, 
e p 1ssanJo-a ao Till~soureiro, este reccb ·r·á ela parte a 
importancia, e llle porá :1 verb1-p1gon, F -restituindo 
a nota ao Esnivão p:~ra lh'a carregar em receita, e 
púr-1 h e YPrba de as~i m o h a ver feito. 

ArL. 1'18. Entregue a nota á p1rto, c.sta sJguirá com 
as llUJCCa1lori1s para a porta da All'aiHlc~·,t, n a entregar:t 
ao Porteiro, c rste a pêlSStrá a um CnnL~ronte, JUra 
fazct· a ~:nnL~reucia da:;; lllL~rcadorias com ella. Nos ge
Iwros de K<~\i\'aser<'i.entl'egueao re.-;pcctivo Conferente, 
que pra ti c 1 r á us mesmns ex:1mcs . 

.Al't. f2J. Se os Cmfercntes acharc:n tmlo exacto, 
dei\arão sallir as mer(~atl.Jt·ias, e entre,~·arão logo a nota 
ao porteiro, o qllal Jllc~ dará no alto um pequeno golpe 
ele tc·soura, para qtw nãJ pos..;a S''Tvir p:tra outra sahiua, 
c a rcrndterú ao Escnvão da m:;sa grande, que depois de 
conferida com a qne pat·ava e:n pod1~r do [nspector. a 
guanbrá com toda a cautela, passanJo aquella ao Es
criptural'io do livro mestre para dar nelle sahida às 
me:·ea '101' ias, e remct tel-a aos a rnuzen::; Ll' onde ti verem 
sahido, para se~ lançar no lirro a verba de s·1llida da 
AILulde,~·:l, a~~gim wmo tamhem em a nota, a de se haver 
assim pr:ll.íeado, restituindo-se finalmente ao Inspector, 
que depois de mandar eopiar nell:l 1idmente tudo o 
mn is q ne se aerescen to 1J á outra via da nota, a 
guardará, c f;lrá enc:tdcrn:H no fim do mez, ou do quartel. 
Ta mhcm :-;Prão enead(~rnadas as qtH~ ficam em po:kr tlo 
Es,;rivão: torn:mtlo-se deste modo desneet;.-;sariT~ os 
registros dos despachos na abertura, balança, e Estiva, 
c os EscriYãcs, que os faziam. 

Art. 1:30. Se depois de p1gos, e lan~ados os direitos, 
e mais rendimentos, acontecer achar-se, que houve 
erro no~ calculo~, poderá a p;-~rtc haver por encontro em 
ontro dcsp·lcho, que tizor a imporLancia do erro contra 
ella commettirJo, e será o!J!'igada a re~tituir a do erro 
contra a Fazenda, íir;anclo os Offi:;iaes que fizeram a 
conta responsavcis pela totalidaJe na prop:n·ção de seus 
ordenados, e com direito salvo contra os uevedores, que 
recusarem satisfazer. 

Art. 131. No caso {le o ii'citor, ou Conferente achar 
diffet·ença entre a mercadoria, e a nota, dará disso parte 
immediatamcnt.e ao Inspt~ctor, o qual a mandarA de 
novo examina r por uu tro Fci torna sua pre.~ença e na di!! 
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parte. Verificada a differença seguir-se-ha o di3posto 
nos arts. 90, 91, 1.20; e nos mais que aqui se seguem. 

Art. 132. Se a difft~rença fôr para mais na quantidade, 
medida, ou peso achado, será logo sem mais contes
tação apprehendida a mesma differcnça para o Feito r, on 
Conferente que primeiro deu por ella, e a accusou, la
vrando-se diss:> auto por um dos Escripturarios, <3S

signado pelo lnspector? e Feitores que üzeram o exame. 
Se a differença fôr para menos, se lhe tomará nas outrDs 
mercadorias da mesma qualidade, se as houver, uma 
quantidade igualá falta, e não as havendo, o valor della 
em outra qualquer mercadoria da mesma nota, regulado 
pela pauta, ou factura, mas os desta com iO% mais: 
e tanto em um, como em outro caso mais a multa de 
metade do valor. 

Art. 133. Se a difTerença fôr na qualidade, e a P'lrte 
se oppnzcr á decisão dos Feitores, terá lugar a decisào 
por dom arbitras, um nomeado pelo Feitor, ou Confe
rente apprehensor~ outro pela parte, e, no caso ele dis
cordancia, desempatará um terceiro nomeado pelos con
tendores, e se não concordarem na nomeação decidirá a 
sorte qual dos nomeados deverá desempatar. Se a decisão 
fôr contra a parte seguir-se-ha a apprehensão pela fórma 
determinada no arti.~·o antecedente: se fôr contra o 
Oflicial, far-se-ha o despacho do modo ordinario. 

Art. 13~. No despacho das merca(Jorias, qne não 
tiverem avalbção na p~uta, seguir-se-ha o estipulado 
nos Tratados·, e se as mercadorias pertencerem á nação 
com quem os não houver, poderão as partes despachai-os 
por facturas, aliás proeeder-se-ha á a vai i:1ção pela com
missão da pauta nos termos do capitulo 11. 

Art. 13G. Nos despachos por facturas poderá o Ins
pector da Alfandcga, ou qualquer empregado del!a (para 
o.que se lhe franquearão as notas) tomar as mercadorias, 
que tiverem preço.;; lesivos aos direitos: se forem de 
nação com que houver Tratados, seguir-se-ha o que nelles 
estiver estipul:ldo: se forem ele nação com quem o não 
houver, o empregado tomador só cobrirá os preços com 
4%: e tanto em um, como em outro caso serão as 
mercadorias arrematadas conforme o Decreto de Reso
lução da Assembléa Geral Legislativa ele 22 de Setembro 
de 1829. 

Art. l36. As mercadorias trazidas dos armazens para 
a me~a, onde tiverem de ser despachadas, cujo dono 
deixar de comparecer a despachal-:u,, não se poderão 
demorar ahi por mais de oito dias, findos os quaes~ o Ins
pector as m~ndar1 rrcolber no arnuzem do." drposifo;'~ 
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e enconnn,mdas, e quanuo depois se uespacharcm, pa
garão mais 1 % sobre o seu valor a titulo de expe
diente. 

Art. 137. Para o dc~pacho das merca1orias da Estiva, 
qne estiverem em arrnazens de fóra, irão os respectivo~ 
Feitores, q na ndo não forem precisos na Alfawlega, fazer 
o seu onicio aos mesmos aruuzens. Se porem taes merca
dorias tiverem de sahir poe terra, ahi farão a confe
rencia, e exame. 

Art. 1:38. Serão repu ta elos generos de Estiva, e como 
taes despachados, e obri~ados a :ser· alli recoUlidos, 
qnando para isso houver commoclos, não sendo dos excep
tuadm por i11flammaveis, os que constam da lista annexa 
a cs te Hegulamen to sob n. o 2. 

CAPITULO XI. 

DOS Ji)ESPACHOS DE REEXPORTAÇIO, BALDEAÇÃO, E FRANQUIA. 

Art. l3J. No despacho das mercadorias para r e ex
portação se procederá como nas do consumo com a 
diíferença: 

1. o Que será feito, e eonferido por dous Fei torcs no 
proprio annazem, sendo dos de fóra da Alfandega, onde 
estiverem as mercadorias. 

2. o Que deve ser f ri to por um sô Feito r, sendo em 
:.rm:1z~m dentro da Alfandeg;1, e conferido ao sahir da 
ponte por um elos Conferente:-> que o [nspector desi~nar, 
que acabada a conferencia, entregará o despacho ao 
Escr·ivão da descarga, o qual dando~lhe logo um golpe 
de· tezoura no ai to, o remettf~rá ao Escrivão da Alfandega, 

Art. 1.40. Os despachos de baldeação far-se-hão como 
os de reexportação, com a differença: 

l. o Que serão feitos por um Feitor a bordo da embar
cação, que receber as mercadorias, presentes o Guarda
mór, e o Escrivão da descar.!!a. 

2. o Que achando-se ditl'erença entre a nota, e as mer
cadorias (não se tendo o dono denunciado an tês), serão 
estas conduzidas de bordo para a Alfandêga, e ahi se 
procederá do mesmo modo disposto a respeito das dif
ferenças encontradas nos despachos para consumo. 

Art. 141. E' permittído em b~lrco estrangeiro a bal
deação e reexportação de mrrcadorias estrangeiras de 
um; para outros portos do Impcrio onde houver Al
fandrgJ. 
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Art. !42. As mercadorias que Ja tiverem pago ui
rei tos o e consumo só poderão ser levadas de uns a 
outros portos do Irnperio em barcos brazileiros, e irão 
acompanhadas de carta de guia como a que mostra 
o modelo n. o 10, a qual só terá vigor por seis mezes 
conlados da sua data~ indo ou vindo de portos situados 
ao sul do Cabo de S. Hoqne, para os situados ao norte 
do di to Cabo; e por qua lro mezes, sendo de um para 
outro porto dentro de um destes limites: se exceder 
destes prazos pagarão outra vez os direitos de consumo 
no porto do seu destino, querendo despachar para esse 
iim. 

Art. 143. As merc:-~rlorias, qne s:~ acharem de mais 
ou de menos, ou ditferentes das descriptas na carta 
de guia, ficam S11jritas ao disposto nos artigos deste 
Regulamento relativos a semelhante especie no despacho 
para consumo. 

Art. 141. Se da embu·cação que entrar por franquia 
quizer o Command:m te, ou algum cal'I'CC\'ador, ou seu 
consignatario, descarregar p::tra consumo -alguma p:~rte 
das mercadorias, pr·atic:1r-sc-ha o nwsmo, que neste 
l1l'gulalllento se dispõe para os 1es1Jachos do consumo, 
guardando-se o di~ posto no artigo, que o sujeita á mais 
10 o/o. 

Art. t1J. Quan1lo a Pmlwrcação em franquia precisar 
de concerto .. que se n:1o possa fazer sem descarregar, 
~crú feita ;:i de.--c:lrg·a para os arm:lZ!\ns ela AlfandPga, 
e Estiva cspccüllmcn !e clr>sti!Jados p:na taes deposi tos, 
e só quando alli nJo houver armazens, poderão ser 
<leposi ta dos nos de fór<~ com as mesmas r a utelas, e 
escripturação dos descarregados para a Alfandega, c 
já mais serão clcposi ta dos em cmlJarcações que estejam 
descarregadas no porto, salvo se f'orern generos cor~ 
ruptivei:-~, cuja descarga para terra possa causar damno 
ao gencro. 

Art. 1.íü. Dos gencros, que do deposito reembarcarem 
para a mcsm1 embarcação depois do concerto, se for
I~ará um despaelw pol' volumes~ marcas, c contramar
cas, c neste despaeho se farú a conta da armazenagem 
(reg-ulada pelo que se paga nos armazl~ns partícula res ), 
e o 1 1/2 por cento do expediente, e cünferido pelo Es
crivão da descarg:t np acto do reembarque, o remetterá 
ao Inspector .para servir a dar sahida no livro mestre. 

Art. 117. Se a embarcação ficar condemnada a não 
mais navegar, podcr·-se- hão reembarcar em outra as 
mercadorias, guard;indo-sc o ma i~ que se dispõe no ar~ 
ti~n 3nter·f'>den~t~". · 
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Art. tiS. Nos casos dos dous artigos prccetlentes não 
se pagarão direitos alguns, além das drspezas de que 
trata o art. 146. 

Art. 149. A embarração ostra n.o:eira em franquia po
derá ranegar ne~se mesmo ancor<u.louro gencros do paiz 
para os levai' para os portos e-tran!.;eiros, e ne~t~~ ca~o 
tica o Inspector autorizado ·a prorogar a ft·,1n p1ia rwlo 
tempo que fór par..t isso estrictamente indispensavd. 

CAPITULO XII. 

DA AVALIAÇÃO DAS MERCADORIAS, E DA PAUTA. 

Art. HiO. Ernquanto durarem os Tratados e~istontrs, 
os direitos serão cobrados sobre o valo r das m,•readorias 
arbitrado em uma pauta feita no Ilin de JanPiro por 
uma commissão de negociantes~ e artistas probos e tJa
beis, nomeados pelo Inspector Geral do Thesouro Publico 
Nacional 

Art. HH. As mercadorias serão classificadas na pauta 
por secções, como a com missão entenda que é mais con
veniente, segundo a analogia que entre si tiver o com~ 
mercio dcllas; e para fazer a avali:lção das mercadorias 
de cada secção h a rerão tres mcmbt'os, podendo uma 
mesma pessoa servir em duas ou mais secções, e reunir-se 
a uma secção um dos membros ele outra, quantlo preciso 
for. 

Art. 1:52. A commissão da pau la tomará por base p:1ra 
o ar h i tramen to, o pr-c1;o correo te da mercarloria a esse 
tr.mpo vendida na praça em grosso, ou a tacado. 

Art. HS3. A pauta assim or,ganizacla será submettida 
ú npprovação do Tribunal do Tllesouro, que a mandará 
ob;:;ervar em todas as Alfandegas do Imperio. 

Art. 154. Se em alguma Província o preço das mer
cadorias se achar alterado em consequencia da diifl'rença 
de valor do seu meio circulante, o Tribunal determinará 
uns tantos por cento, que se l1ão de augmentar ou di
minuir geralmente em todos os preços relativamente aos 
do Rio de Janeiro na época da publica:;ão da pauta. 

Art. 1.5~. No caso de que uma mercadoria, que fôr a. 
despacho seja a mesma, que estiver na pauta, só com a 
differença de nome, e dobrado de suas peças; os Feitores 
lhe darão o valor que na pauta corrcsponrter á natureza, 
(' rrn;~l ir!arlf' da mrrC':lrlnria. • 
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Art. l5G. Sea mercadoria não estiver na pauta~~~ 
com tudo já tiver preço no mercado, e a parte lh'o n<h• 
tiver dado na sua nota, serão chamaJos pelo Inspcctor 
da Alfandega os membros da secção respectiva da com
missão da pauta, e estes, d~Jois do conveniente ex:Jlllf\ 
lhe arbitl'arão o preço conforme ao art. i 52 ; mas se o 
genero fôr novo no mercado tomar-se~ha por base da 
avaliação o seu custo no paiz exportador, augmentado de 
10 por cento. O Escrivão ela mesa grande da Alfanclega 
acrescentará nos excmplare~ da pauta, que servirem na 
Alfandega o novo arbitramento na secção á que perten
cer. O disposto neste artigo só terá observancia nos 
casos em que se não opponha a algum dos Trata dos exis 4 

tentes. 
Art. 157. O Tribunal do Thesonro mandará formar 

todos os annos um appemlice dos arrescenlamentos, que 
se houverem feito na p::mta, e o mandará imprimir para 
se remetter ús Alfan(lega~ elo lmperio. De 3 em 3 anrws, 
ou quando o Tribunal do Thesouro o julgar conveniente, 
se formará uma no,·a pauta 

Art. 1;)8. Para o ar!Jitrámento que se houver de fazer 
nas outras Províncias ás mercador· ias de que tratam os 
arts. Hi5 e 156, haverá uma commis.;ão pt'rmancnte de 
negociantes, e artistas probos, e l1abcis nomeados pelo 
Presidente ela Província, os quaes procederão a esse res· 
peito conforme aos ditos artigos. 

Art 159. Se nos appendices á nova pauta, que o The
souro remettcr ás Provincias, não estiverem ainda com
prehendiclas as avaliações, que alli se houverem feito, o 
Escrivão da mesa grande as ::~crescentará nos exem
plares da nova pauta nas secções que lhe competirem~ 
no fim das quaes se deixarão para este efieito os claros 
nccess1rios. 

CAPITULO XIII. 

DOS DESPACHOS UVRES. 

Art. !60. São isentos de direitos de importação para 
consumo: 

l.0 A moeda estrangeira de ouro e prata; e o ouro 
em barra, e a prata em pinha, ou em barra. 

2. o Os livros impressos. 
3. 0 Os objectos do uso dos Ministros de Potencias Es

trangeiras, gn~rdada a respectiva reripror.idade. 
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4. o A roup1 do uso das pessoas, que vierem para este 
lmperio. 

f5. 0 As matcri~s primas para o uso dag fabricas na.., 
cionaes. 

G. 0 As maehinas, que ainda não estiverem em uso na 
rrovincia, onde tiverem de ser empregadas. 

Art. HH. Os objectos de que tratam o~~~ L 0
, 3. 0

, e 
4. 0

, não são sujeitos ao pagamento do expediente, e ar
mazenagem, c por isso deverão ser logo despachados, e 
a conducção frita ú custa de seus donos. 

Art. lG:!. Entender-se-ha por machina para a cxccp
ção dos direitos de importação~ decretada no art. tH ~ 4.0 

da Lei de H> de Novembro de 18:H, todo o instrumento, 
que servir p:1ra facilitar, abreviar, e aperfeiçoar o tra
balho, fazendo-o menos dispendioso em qualquer genero 
de industria. 

Art. 1.63. Se as machinas forem taes, que se não pos
sa::n construir no p::liz, continuará a sua isenção dos 
direitos em quanto não houver ordem em contrario. 

Art. 164. Todo o nacional ou estrangeiro, que im
portar machina, de que requeira o despacho livre de 
direitos, ou clla venha armada, ou dcs3nnaua, deverá 
apresentar na Alfanucga uma exacta clescripção, c de
senho com declaração dos usos ;'l que se destina, e póde 
ter applic:1ção. 

Art. 16~. Para verificar se as machínas estão, ou 
não em uso na Provi ncia em que SJ importarem, ou se 
nella podem ou não construir-se, haverá em todas as 
Alfanúcgas do Imperio uma commissão composta de 
quatro membros escolhidos das quatro classe~, de agri
cultores, commcrciantes, fabricantes, c empregados 
das mesmas Alfandegas, a qual será presitlida pelo 
Chefe. 

Art. .J6G. A commissão á vista da propria machina, 
quando vier armada, ou facilmente se poder armar; ou 
á vista da descripção, e desenho, quando vier desar
mada, c fôr de grande volume, ou complicação, decla
rará se estú, ou não em uso na Província, ou se podem 
nella construir-se, de que se lavrará termo~ para ser
vir de base á decisão de ter, ou não lugar a isenção 
dos direitos. 

Art. 167. As dcscripções de que tratam os artigos 
antecedentes serão guardadas nos archivos das Alfan
degas para se examinarem c confrontarem na occasião 
do despacho ele outras, que depois se importarem. 

Art. 168. Quando depois dos exames da commissão, 
ainda se fiear em duvi1b se a~ machinas cstão 7 ou nãl~ 
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.\CTOS Do PODER 

rm uso na Província, ou se nella podem constru irrise) 
prestarão os que as despacharem tiaiH;a ao pa.0:amento 
dos direitos, no caso de se verificar serem df~viclos. 

Art. lü9. Posto que as machinas jú cstejnm em uso 
na Província maritima, em que se importarem, ellas 
eomtndo serão isentas dos direitos, se se destinarem 
a alguma d;Js Províncias do interior, em que ainda não 
sejam usadas; ou esse destino seja o com que primiti
vamente venl1am para o Imperio, ou lhe st::ja dado depois 
de nellc se acharem antes do despacho respectivo. 

Art. 170. Para ter lugar a isenção do~ direitos 
neste caso, o importador, ou qualquer outra pessoa, quo 
iizrr o despacho na Alfanclega, deixando nclla a des
cripção c desenho, se obrigará por termo, c com tlança, 
sendo preciso, a apresentar um cel'tifieado, pelo qual 
mosLre ter entrado a machina na Província á que se 
destina, e não ser nclla anteriormente usaL!a. 

Art. l7L Este certificado será passado peJo Ins
pector da Thesouraria Provincial~ quando a machina 
f6r à Capital da Província em que esteja a dita Thesou
raria, ou pelo respeetivo Collector do Districto, .onde 
flcar; fazendo qualquer dclles as diligencias c exames 
nccessarios, em conformidade do disposto nos arts. 
H35 e iü6. Para a apresentação destes certiflcatlos mar
cará o Chefe da Alfantlega um prazo razoaYcl, com 
a ttenção às distancias, e difficuldades da comlucção. 

CAPITULO XIV. 

DAS TAflAS E ABATL\IEXTOS. 

Art. 172. Todo o liquido, que vier em vidros dentro 
de qualquer volume, terá de ab;l tiiN.en to par a quebras 
t> 0 /o do seu valor, e se vier em vazilhas flc barro tam
bem dentro de qualquer volume terá de abatimento 
3 °/0 do seu valor para quebras, e do restante se dedu· 
zirão ós direitos. 

Art. 173. A louça e vidros ele toda a qualidade, que 
vier em gigos, barris, caixas, ou qualquer volume, 
tctã·o igualmente ele abatimento para quebras 3 %. 

Art. 174. Nos generos sujeitos á diminuição como o 
~al, e alguns liquidos, etc., o Feitor fará os abatimentos 
razoaveis, e que estiverem em pratica, em quanto o Ins .. 
peetor~ f' Esr,rh•ão da Alf:mrlc~a tlo Hio dr J:wrin\ dr-
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poi~ de ouvirem nc~soas intelligenle~ na materia, não 
formarem uma tabe!!a, que rernetterão ~~o Tri0una! do 
Tht'souro., o qna! a approvará e a mandará observar em 
todas :1s AI f:t ndcgas do Imperio. O mesmo se praticará 
;1. rc~peito das taras que nào yão acima e:-;pecillcada:.;. 

Cc\Pl'fl'"LO XY. 

nos ASSilil'l.\l\TE~. 

Art. 1'7:). Qualquer negociante uaeíoaal, ou cstran
g(~iro Je rcconlwciLlo credito poJcrá ser pelo Inspcctor 
;Htmitticlo a assignaotP da Atrawlc2a, c como tal g-oza1· 
da c;.;pt~ra de 3., c () mezes no pagamento dos direitos 
das nll't'l'adoria:::, que em sen nome dcspac:har. 

Art. f7G. Estes assignan tes não scnio admit ticJog 
s:'m assignarem na Alfamlcga o termo Llc responsabi-
1 idadl\ la nado em livro proprio, como mostra o mo
dTio u." 11, e prestarão fiador idoneo, o qual respon
der;'t como prineipal p:1gador péla importancia dos as
s ig·nados.) ll ua uJo nJo Eejam pagos pontualmcn te pelo 
assi~·naHit·. 

Al'l. 177. Lo0.·o que se lançar em receita a impor·
tant:ia do.; dil'cito.;~ IJUC dever pagar o a~siguantr, o Es
cdvJo fará lavrai' um bilhete? segundo o modelo Il.

0 12, 
de metade tia sua i lHport.ancia para ser paga a tres me?.e:; 
da sua data~ e outro da outra metade para ser paga a 
seis mezcs. 

Art. i7t{. O assignantc pagará o bilhete ao portador 
no dia pt·uíixo do scn vencimento em dinheiro corrente, 
e quando c!Jc, ou o seu fiador, a quem será Lambem 
aprescn ta do, o não paguem nesse dia, o I nspcctor da Fa
zenda o mautlará risca r da I ista dm assignan tcs, á que 
11ão será mli.; aclmittitlo; se pas~aclos tt·es dias utcis, 
depois que lhe fôr apresentado, não entrar com a sna 
importancia na Thesouraria, o mesmo lnspcctor man
Jará proceder cxecu ti v a mente contra cllc, ou seu fiador. 

Art. 179. Fóra das Capitaes llas Províncias o Ins
pcctor da Alfandega farú o qnc no artigo antecedente 
se incumbe ao ua Thesouraria Provincial. 

Art. 180. Se em conscquencia de transacção o bilhete 
rsti ver em potler de outro IJJrtador, que não seja a Fa
zenlb Nacional, e este não fôr pago pelo assignante no 
di 1 preli\o elo vencimento, o poLlerá aprrsentar no 
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seguinte ao Thcsourciro da ProYincia (ou ao da Alfan~ 
dcga se esta estiver fóra da C:1pital da Provincin), que 
lh'o pagarú immecliatamcntc, dando p:irte nesse mesmo 
dia ao Inspector da The;:;ourari3, ou ao da Alfandega 
(sob pena de responuer pela tJU:ln tia) parJ m;mdar pro
ceder a sequestro contra o assignantc impontual, ou 
seu fiador, c riscai-o tla lista dos assignantcs, a que não 
será mais adrnittido; m·1s se esse pol'Lador o n5o élprc
~cnt<lr aos ditos Tllest1urriros no dia seguinte ao llo 
vencimento, só poderá haver do assignau'te devedor o 
seu pagamento. • 

Art. 181. O Thcsonrciro da Alf:md.1 g:l, CJUanclo rc
metter o rendimento deila para a Tltc·sourar·ia da Pro
vinda, acompanhará de urna rclaç:io como a qnc mostra 
o modelo n. o 1:3, os lJillletcs que 11zercm plrlc do dito 
rcndimen to. 

CAFlTULO XYI. 

E:\'TH.\DA E DESCAHGA E)l PORTOS 0:.\'DE NÃO IIOUVEH ALFAN
DEGAS. 

Art. i82. ()tlal!lUCI' rml;a!·cação CJ!lC trouxer a seu 
hordo mercaJol'ias C'ltrangciras, que ainda não tenham 
pago direitos de consumo em alguma das Alfamlegas 
do Imperio, c a~ dest•mbarcar em portos ucllc, onde a 
não houver, será apprrhcndida com toda a sua carga 
pela principal autoridade judiciaria do lugar, e remet
Lida ao lnspcclor da AlL1ndega do IUo de Janeiro, Bahia, 
Pernambuco, Maranbão, Pará, cHio Grande do Sul, qual 
destas lhe ficar mais proxima, e ahi vendidas em leilão 
publico com as formalidades estabelecidas. 

Art. 183. O producto da arrematação depois de de
dnzülos os direitos competentes, e toda a despeza que se 
houver feito com a apprebensão~ e remessa da embar
caç,ão, e sua carga, pertence á autorifhdc apprehensora. 

Art. :184. As mercadorias desembarca das ele taes 
embarcações nos portos, onde não houver Alfandegas, 
serão apprehendidas em qualquer parte onde se acharem, 
e com cllas se procederá como com as extraviadas. 

Art. i8J. Quando se houver feito a llpprehensão do 
navio, que as desembarcou, serão por el!e remettidas~ 
seguindo-se em tudo o mais o determinado no artigo 
au tcceclen te, 
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Art.. 18G. Qu:Jl1llo se n:to haj:1 podido fazer a :-~ppre
JwnsJo do navio, serão rcml'tti(!as r:cla primeira em
barcação, que d:_llli s:tllir, JO Insp:"ctnr ela Alfandega mais 
proxim:1, acompanhad:ts de uma lista circumstanciada, 
e ahí proc:eder-se-ha como com as mercadorias extra
viadas, sendo pago logo pela AI famlega o frete, e todns 
as mais despczas, as quacs se indemnizarão depois pelo 
producto elas mercadorias. 

Al't. 187. A embarçação que tiver a seu bordo mer
cadorias, que ainda não tcnh:1m pago direitos de con
sumo em alguma das Alfandcgas do Impcrio, c obrigada 
de forç:1 m::lior, juslilicada perante a competente auto
ridade do lugar, procurar algum dos portos onde não 
houver Alfandega, c ahi cl1egar em tal estado, que não 
possa srguir sua viagem sem se refazer dos olljrclos 
indispensaveis para e! la, os poderá comprar nesse porto 
com licença da dita autoridade, e embarcai-os depois 
de pagos os impostos, e direitos, a que forem sujeitos 
nas .Mesas, ou Collectot·ias de Remias Publicas. 

Al't. 188. QuaruJo a embarcação necessite descarregar· 
toda, ou parte da carga, o poderá fazer procellemlo-se 
como nos casos, em que, por igual necessidade, o fazem 
taes embarcações nos portos, onde ha Alfandegas, com 
a difierença que nada pou<'l':l ventler do seu canega
mento, c que o deposito das merca(lori~lS se fará por 
ordem da principd autoridclllc d!) lup:ar depois ele in
ventariadas, c conferidas p3lo manifesto do livro tla 
carga, reLlobrando-sc as cautelas, para que se não ex-
traviem. 

CAPITULO XVII. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 189. As multas impostas por este H.egulamento 
serão arrecadadas pela Alfandega, c consideradas como 
rendimento dclla. 

Art. 190. O denunciante dos extravios terá metade 
do va]or delles, e a outra metade será elos apprehensores 
dividida em partes iguaes. 

Art. 19l. O presente Regulamento só terá por ora 
execução na Alfandega do Bio de Janeiro, e as duvidas 
que se suscitarem sobre a sua intclligencia, serão de
cididas pelo Tribunal do Thesouro Publico Nacional. 

Rio de Janeiro, vinte e cinco ele Abril ele 1832.- Bcr· 
nardo Pereira de Vasconcellos. 
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TABELLA N. 1. 

Venchnentoii dos en1.pregados das Alf"nndegas. 

RIO DE JANEIHO. 

O producto do i ·;;Í s~ da renda diviclir-sc-ha em ti6 partes, das 
quaes terá o 

Inspector .....••....•............................ 
Escrivão ..•.........•......•.........•........... 
Thesoureiro ..................................... . 
Cada Escripturario .............................. . 
Guarda-mór e Interpetre .....•..........•....•... 
Ajudante do dito .•......•...•••.•...••...•.•.... 
(~a da Feitor.. . . . . . • . . . . . . ....••.....•.•..•....•. 
Escrivüo da descarga e entrada ..........•.......•. · 
Ajudante do dito ................................ . 
Porteiro ...•..•....•......••.•......•...........• 
Cada Conferente ........•....•....••.••.•••...••. 
Administrador das Capatazias .......•...•.•..•..•. 
Cada Guarda •.•....•.••...••...•............•...• 
Cada Fiel de armazem ............................ . 
Cada Guarda avulso ............................. . 

BAHIA E PERSAlUBUCO. 

4 partes. 
~{ )) 

2 )) 
i f/5 ll 

2 
:1. )) 
2 )) 
2 )) 
:1. 
:1. )) 
2 )) 

3 Jf5 '' 
3f5 )) 

'600:,!000· 
4:00,~000 

O prodnclo dos 2 '~ % do rendimento da Alfanclt~ga da Bahia, 0 
dos 2 ~1 % do rendimento da de Pernambuco, dividir-se-hão em 
67 partes, das quaes terá o 

Inspector ...............•..•...........•..•.•..•. 
Escrivão .........•..••..•....•..•.•....•....•.... 
Tilesoureira .•.•.•.••.•.•..•....•...........•.... 
Cada Escripturario ............................... . 
Guarda-mór c Interprete ........................ . 
Cada Feitor •.•..•••..•..•..•••..•....•..•.•...•.• 
Escrivão da descarga ............................ . 
Porteiro •..•.•.....•..........•.....•.....•.....•. 
Cada Conferente .....••.......••........•.•..•...• 
Administrador das Capatazias ..•.•.••...••......• 
Cada Guarda ...•..•.••........•..............•..• 
Cada Fiel de aemazem ........................... . 
Cada Guarda avulso.. . . . . .......••.....•........ 

MARANII10. 

6 partes. 
4 
a li 

2 
a )} 

3 )) 
3 
l f/2 )) 
3 
4, 1/2 )) 
l )) 

t>OO.t)OOO 
300r)OOJ 

o producto dos 4 1
' % do rendimento diviclir-sc-lla em :1.7 

pa,rtcs, das quaes terá o 

Inspector .•....•.....•.••••...... , ..•••..•.••.... 
E3crivão ...........•...•.•........••.....••...... 

1 4fã partes. 
i 2/:i ,. 
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TlJcsonrclru .........•.••..............•........•. 
Cada Escriplnrario .............................. . 
Gnarrla-mór c Interprclc •.....•...•....•..•......• 
Cada Feitor ....................................••. 
Escrivão da entrada c flcscarga ................... . 
Po1·tciro ..........••..........•...•........••..•• 
Cada Conferente ......••.•....•...••...•......•..• 
Arlrninistrador das Capatazias .................... . 
c~ula. Gnarda ...................................... . 
Cada Fiel de arrnazem .......................... .. 
-Cada Guarda avulso .•.•.•.•....•.••........••.... 

PARA~ E VILLA DO niO GUA::'IDE. 

i partes. 
'J/J 
i )) 
i 
i )) 
H/5 
! 
i 3/r, )) 

3fto '' 
3oonooo 
200}~000 

O producto dos 8 % diviclir-sc-ha em 160 partes, das quaes 
terá o 

{~~~~I~~oor:::.~:::::::::::::::::: ~::: :::::::.::: ·:::: 
Tllesoureiro.... . . . . . . . . . . . . ........•............ 
Cada Escripturario ............................... . 
Guarcla-mór e Interprete ................•....... 
Cada Feitor ....................................•.. 
Escrivão da entrada c descarga .........••.....••. 
Porteiro e Conferente ............•..........•.... 
Conferente .........•.•••.......•..•.•....•••..... 
Administr:ulor das Capatazias ......•...•....•.... 
Cada Guarda ..•....••..•.......•....•...••......•• 
Cada Fiel de armazem ..•••.......•.......•...••.. 
Cada Guarda avulso .............................. . 

21 partes. 
i6 )) 

12 )) 

\) 
12 )) 

I.·~ )) 

l2 
12 )) 

10 
H 
5 )) 

21>0~000 
200~000 

·?ORTO ALEGRE, SANTOS, SANTA CATHARINA, PARAHYDA, 1\IACEIÓ, FOI(· 
TALEZA, AHACATY, P.\IL\NA!lUA, ESPIRITO SANTO, P,\RNAHIDA, g 
HIO GRANDE DO 1\'0RTE. 

O produrto dos por cento do rendimento rstabclccido no art. 
! . o ~ i:i. o do Regulamento dividir-se-lia em 1.8 partes, das quacs 
terá o 

Inspector •.....•..•.•.....•..•......•.....•....... 
~scrivão: .••....•••..•......•..••..••..•..••.•.. 
Tnesoure1ro .....•.•.••• -•...•.•.•.....•••..••... 
Escripturario Escrivão da entrada c descarga .... 
Feitor ..........................••...........•••.. 
Porteiro, Conferente, e Administrador das Capata-

zias .••••.••......••.•.•..........•.•.•......... 
Cada Guarda .•.•••....•....•.••.••.••...•..••.•.• 

4 partes. 
3 )) 
2 )) 
2 
2 

3 )) 
1 



Aço. 
Alcatrão. 
Algodão em rama. 
Alhos. 
AI vaiade. 
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TABELLA N. 2. 

Amarras, c cabos de piassava, ou imbj. 
Animaes, cavallar, muar, c ovelhum. 
Archotes. 
Arroz. 
A ta nados. 
Azarcão. 
Azeitonas. 
Azem em barras. 
Azulejo. 
Bacalháo, e todo o peixe. 
Barba de~,Ba lê a. 
Barricas abatidas. 
Barris. 
Boi as de cortiça ou pá o. 
Breu. 
Cabellos de bode, boi, ou cava li o. 
Cabos, e cordas. 
Cairo. 
CaL 
Capachos. 
Capa rosa. 
Carne de porco. 
Carne secca, salgada, e IJnguas. 
Carroças. 
Carvão de pedra, e de pá o .. 
Cebôlas. 
Cêra. 
Chifres. 



Chumbo uc toda a qualidade. 
Cobre em chapa, e obras grossas. 
Cólla, ou grude. 
Conservas. 
Couros bc boi, c caYallo em. cat~t~llo. 
Croças. 
Enxof'rr. 
Espequcs de pá o. , 
Estanho em Ycrguinha. 
Esteiras. 
Farinha. 
Ferro em bruto, c em ohras grossas. 
Figos. 
Fogo art!flcial. 
Folha de louro. 
Frascos, e garrafas a granel. 
Frasqueiras. 
Fumo estrangeiro, 
Gesso. 
Gcneros incendiarias de toLla a qualitladr, 
Gamellas de pão em bruto. 
Garrafões. 
I.ãa bruta. 
Lambazes. 
Latão em chapa. 
Legumes de toda a rrnalidade. 
Liaças de vime. 
Linho em rama. 
Liquidas de toclas as qualidaJcs, 
Louça em gigos e a granel. 
Madeiras. 
:Maçãas. 
Manteiga. 
l\Ia te. 
Malaguetas. 
Moitões. 
Morrões. 
Mós. 
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Ocre. 
Oleo. 
Paina. 
Paios. 
Passas. 
Pedra hume. 
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Pedras para moinhos, e cantareiras.~ 
Pederneiras . 
Pipas abatidas. 
Pipas cheias. 
Pixe. 
Polvora. 
Pós de sapatos. 
Queijos. 
Remos. 
Rezina. 
Rolhas. 
Rodas de segc e carroça. 
Rotim. 
Sabão. 
Sal a granel, ou em barris. 
Salitre. 
Sebo em bruto, e em vellas. 
Telhas. 
Ticum. 
Tijollo. 
Trigo. 
Unto. 
Vassouras. 



EXKCUTI\'0. 

MODELO N. 1. 

Bcrgantim inglcz Diligente de 30 toneladas. 

Commandan te F. 

Proprietario ·F. 

Com 2 Officiaes e 8 pessJas de tripJlação. 

Entrou neste porto em 2 de Julho de 1832. 
vindo de Londres com üO dias de viagem: 
com destino p:.tra este porto (ou para o de ..• com escala por es~e 
porto): 
com carga (ou em lastro) 
Tocou na Madeira 
Seguiu p1ra descarga (ou carga) 
pesembaraçado para a sahida em H> de Agosto do dito anno. 

'I~ermo. 

Aos tres dias do mez ele J,ulho de mil oitocentos trinta e dous, 
:nesta Alfandega do Rio de Janeiro, perante o Insp~ctor delta F ... 
declarou F, .. Commandante do bergantim inglez Diligente, de
baixo do juramento que lhe foi deferido, as circumstancias acima 
especificadas.,. e mais a de não trazer a seu bordo outras merca
dorias, além das constante" elo m~nifesto que apresentou por duas 
vias, as quaes ficam emmassadas sob n. o 1.. 

Para constar se lavrou este termo que assignaram. 

{Assignado o Inspector.) 

(Assignado o Escrivão,) 

(Assignado o Comrnandan te,) 



(;)() ACTo:-; no PODEB 

MODELO 
J)o Livro 1\leMtrc,. ou de entrada e sa 

N. 1.- TRAJAXO.- Navio portngnrz 
vindu de Lisboa, entrado neslc vurto 
em 2 de Julho de 1832. 

I
~ Con\~~marca 

.MAXIFESTO. 

D 

VOLl:).IES E COXTEUDOS. 

I Antonio de tal. •..•.. 
a Manoel de tal ••...•.. 

1 a ü ü caixotes de pataca
hrspanhola~ com 3 
mil cada um. 

S. n. t>O pipas de vinho de 
Lisboa. 

Jocio de tal. ......... . 
a José. 

A l a lO lO caixões dC' chap6os de 
castor com üUO. 

Pedro .••..... : .....•. 
a Paulo ..............• 

o E G S. n. !barril de azeite doce. 

3~ 

Sancho & C. a ••••••.•• 
a .Matheus .•.......•..•. 

4 fardos de Garrás de 
Companhia com 70 

D 

B 

A~ 
l 

B 

B 

A~ 
( 

DEG 

20} 
M> 
50 peças cada um. G 

1 a li 4 ditos de Bcrboim, 320 S. m. 
peças. 

Jul. 6.1832. 

i a :i 5 caixotes. 

S. n. lO pipas .•.. T. da Ordem 

l( 
3 4 caixões .. N. :1. Arm. 
~~ 

-12-
S. n. 20 pipas .... Ordem. 

i -:13-
S. n. 20 pipas .•.. Dito. 

!t 6 caixões .. N. l. 

lg~ 
S. n. i barril. .. N. 11.. 

-15-

~Z} 45 4 fardos ... N. L 

50 
i - 16--

1 a 4 4 fardos ... N. L 
S. n. 100 barras 

. de ferro .• Ordem. 
I I -18-

Joarruim ............. s. 
a Gan~ia .......•.•...... 

m. S. n. 100 barras 
. · de ferro .• Dito. 

!S. m. S. n. 500 barras de ferro da 
1 

- 19 -
Succia com :300 quin- :100 barras 
taes portuguezes. . 1 ·de ferro .. Dito. 

l -20-
N. B. Depois do manifesto assim lan- S. m. S. n. 200 barras 

r.ado em resumo deixar-se-hão em
1 
_______ d_e_f_c_r_r_o_ .• _:._D_i_to_.::-:--~-

Úranco as folhas que forem necessarias Confere a entrada com o manifesto. 
para a entrada, e se não forem baS- 21 de Julho de 1832. 
tantcs se transportará para a primeira ( . d ) (Assignado o Escrí-) 
que se achar em branco, o que com Ap.~lh~~ _ 0 ptnrario que tiver 
tudo se evitará qu:.wto fôr possivcl. Escrn ao. o livro a seu cargo 



EXE xnro. 

hida das 11.1ercadoria~ da Alf"andega .. 

SAI-I.IDA. 

:1832. CONTEuDO. DESPACHANTES. 

I 
Julho., .... (j õ Caixotes Com :10 patacas hcspa-

1 nholas ••.........•... ~hmoel de tal. .. 
Dito ........ 30 õ pipas .... Vinho de Lisboa .....••• Jol'gc •...•..•.• o 
Agosto ..... 14 õ ditas ..• Dito .•........ o .•.•.•... Dito .•••.•. o ..• 
Setembro ... 2 1 caixão .. Chapéos de castor 60 •• o Dito. o •..•.• , •••• 
Outubro .... 31 3 ditos .... Dito, dito :180 .......... ; Dito •.•.•.•.••. 

Julho •....•. 30 10 pipas ..•• I Vinho de Lisboa ........ Braz ••.••••.••. 
Setembro ... 3 10 ditas ...• Dito .................... Dito ..••.••••••• 

Oito ........ 3 20 ditas ... I Dito .......... o ......... Dito ............ 
Dito ••.••... 4 1 caixão .• Chapéos de castor 60 ... Jorge ..••.•...•. 
Dito •.•••••• lO õ ditos ••.• Dito 300 ••••••••••••••• Dito .•••.•.•.... 

Outubro.... 31 :1 barril. .. Azeite doce (;tbando-

1 

nado) . ~ .............. Arrematado por 
Cosme •.•.•••• 

Set(;)mbro... 3 4 fardos ... Garrás de Companhia 
I 300 peças ............. Jaime ......... . 

i 
Oito........ 3 4 fardos .. Garrás <lc Companhia 

1 320 peças ............. Oito .......... . 
Dito........ :171200 barras .• Ferto deSuecia 100 quin-

. o 1 otae:Jport~guezes~ ..... R~que ........ .. 
Oito .... o... 30,300 ditas .... Dtto .... 00 ditos .......... Dtlo ........... . 

I 

l 
2 
4 
õ 

:13 

3 
6 

6 
8 
~ 

7 

7 

10 

H 

Confere a sabida com a entrada. No B. Se houver alguma difi'erença, 
3 de Novembro de 18320 declarar-se-ha. 

(A 
ll .d d ) (Assigna<lo o Escriptu-) Na entrada deixar-se-hão entre os as-

pe 1 0 o turar1°0 0 to r re·to sentos os claros convenientes, para ti-j Escrivão · qu .tve 1 
· . a confcrencHL ear espaço em frente para as sabidas, . 



ACTUS DO l'ODEH 

MODELO 

Uio de Janeiro 183:!. 

-Julho 2. --

1 lncccbco o T!te,omciro da Alfande~a F .... fle F .... 
e~mo do despacho do n.o á margem, de mercado-
rias para consurno ........•..•.........•............ 

2 De F ..• idenl. ..................... •. ·. ·....... .. ... . 
3 Oe F ... para reexporta~~a:o ......................... . 
4 nc F ... para baldeação ............................. .. 
õ DJ F .•. para cousnn1o .............................. .. 
() De F •.. livre ........................................ . 
7 DeF .... consutno .................................... . 

(Assignado o Tllesout·eiro.) (Assiguado o Escrivão.) 

-3-
8 De F.... consumo pela Estira ...••...............•• 
9 De F.... reexpot·tação .... , ........................ .. 

(Assignado o Tllcsoureiro.) (Assignado o Escrivão.) 
-30-

10 De F •.. , para eonsnmo ........•..................... 

(A.ssignado. o Thcsour·eiro.) (:\ssig·nado o EscriYãoJI 

Aos trinta c nm de .Julho de mil oitocentos trinta c 
ctous, nesta Cürte do Rio de Janeiro, e na ~lesai 
Grande da Alfantleg-a, onde se achavam o II.Jspector 
F , o Thesoureiro 
F , commigo Escrivão della 
abaixo assignado, áhi se procerleo ao ajustamento dos 
dircilos, e mais arLigos d~ receita a cargo do mesmo 
Thesoureiro, achando-se Importar tudo no presente 
mez, de?.eseis contos setecentos vinte e quatro míl 
oitocentos setenta c cinco réis distribuídos na fómar 
seguinte, a saber: 
Direitos de 15 %.. • • • . • • • • • . . . • • • . . . • • . • . • S 
Premio de )4% ao mcz................... 1:1 
Expediente 1 Yz %. • . . • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • 8 
Arinazenagem ..•• o/o...................... H 
Falta de manifesto 10%.......... .... .. ... 8 
Baldeação 2% ......... ·.............. .... S 
Reexportação , dito... . . . . . • . . . . . . • • • . . . . . S 
Polvora 50~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 1:1 

Multas, conforme o respectivo Livro de 
Itcccita a fl .•.••...••••••..•.••........ 



----- --~-- ----- -----~.----- -~--------~---.---------~--~~--

EXECUTlYO. 

N. 3. 

Rendimentos d.a ,\.Jfandega. 

1~-~2~·~: ;:i ~~ o 
C' 

~ ·~ -:;:l ~ 3 =~ õ ~ g • ::> ~ . =""" ~ 
. . ~ ~ i),,; =-o .23 ·~ cn ::; ':,)C" ~· 

.... 
~ a -·- ~ ~ o . :: . ~c N 

-c.n o .... 
-a.; ;) :=';;'7_ ~5 o o. c 
~~ ~ :F~ ~:::l 3 ;.-: 

:::: P'<': ~~ 
-::;; 

o > 
õ ~ .:::~ 

~../') ';:'! <=;= "C; o õ 'J. ~' .... 
rn -:::: (";) Ci ~ ~ < 

"""' 
~ o:: c.. 

-- -- - - -- -------- - --
s- H s s H s $ 
/J s .... s . ... $ . ... s 
g 8 .... .... . ... 8 s . ..... ······ s .... .... .... s .... ······ s H $ 
s s H .... s H s ...... ······ . ..... s 
.~ s ., .. .... . ... s s 
s s .... .... .... s -- -- - -- -- - -- ---- ----
s s s s fi s s ~ s s s 
$ s s s s s 
s s .... .... . ... s s ...... ...... s 

- -- -- -- ---- -- - -- -- -
r9 s s s s s s s H s s 

s s s s g s s --------------------
s S S S S S S S H S S -- -- -~ - -- -- -- --- --- --- ---

Arrecadados nas seguintes cspecies: 

En1 assignados............................ S 
Em dinheiro , a saber: NoLas . • S 

Cobre.. S S 

De que se obrigou o mencionado Thesoureiro a fazer 
entrega na Thesouraria da Provincia com a cópia authen
tica deste Termo authenticado pelo Inspector, e assignado 
pelo Thcsoureiro commigo Escrivão da Alfandega que o 
escrevi. 

(Assignado o Inspector.) (Assignado o Escrivão.) 

(Assignado o Thcsoureiro.) 

Apresentou conhecimento em fórma da ~ntrega dos 
rendimentos acima descriptos na Thcsouraria desLa Pro
''incia em 2 do corrente. 

Ui o. tl tlc Agosto llt~ 1S~2. CAssi~natlo o Esrri 'fiO,) 



.\CTO~ ])(I I'Olll.i:H 

MODELO N. 4. 

Livro tlo ,'-.rlnaz<•uJ, 

. -

J;:~TU .. "l.n""l.. S.\.IIIO.~"l.. 

..,; 
<';, 

>.4 
~ 

- -~~--... ~~~~----~~~ • .--..,...._.-r--- 7. 
..: 

..: '"' ~ t.J <. >!:: 
..: 

ASSHi~ATCR;\ 
....: 

"" o lfJ ~ 
..: < >!:: :::; I Ii'B UCEll UB'l'ACIIA. ~ ~ t.J w ..... o E-t p 
7. >!:: .... ~ s:: ..: :;.., o o :;a ;.-:; ;...- ..: t.J lfJ 

!832. 183~.1 -I 
Jan .. 3 T p :l Caixão. Jan .•. 8 .'\I::morl Ferreira de Jan .. iO 

Faria. 

o Ilfarianno Antonio. 

R 20 Fev .. 8) 
121 ;Bala·. ) 

a ~ 
126 . ) Antonio José Der- Fev .• 9 

~ 
nardcs. 

135 » 

H3 J) 

' lí8 D 

1833. 

160 Caixa. Jan ... 1: João Faustino R o- Jan •. 4 
drigues. 

IC 56 Pacote. João Paulo. 

1832. 

4 Q MS S. N. 8 balas. 1\Iarço 5 Caetano l\Ior.a Gar- Març. 20

1 

cez. 



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

ii:XECUTIVO. 

MODELO N. 5. 

Lh·ro de receito. de multaa. 

1832. 

Julho 4 Recebeu o Tllesoureíro da Alfandcga 
F •.... de F. . . . Commandantc da 
galera ingleza Dyson pela multa 
em que incorreu, na conformidade 
do artigo .... do Regulamento por 
se deixar fundeado mais de :12 lw-
ras sem rnotivo justo quando se
guia de barra para o ancora
douro de.franquia: cem mil réis. N.f 

(Assignado o Thc- (Assignado o Es-
soureiro.) crivão.) 

s De F ....... Com mandante do ber-
gantim portugucz Flôr do mar pe· 
las multas em que incorreu por 
deixar atracar a seu bordo um es
caler, e entrar quatro pessoas ante3 
da visih de entrada, infringindo_ 
assim o artigo do Hegulamento 
da Alfandega : cem mil réis ..•... N. 2 

De F........ pela multa em que 
incorreu, na conformidade do arti
go do Regulamento por se acha
rem no acto da abertura, mais 
mercadorias do que as constantes 
da factura que acompanha o ma
nifesto, cuja difieren~a importou 
segundo o despacho em 400~000; 
e a multa ern cem mil róis ..... N. 3 

100~000 

iOQ~OOO 

Rs.. 300,~000 

(Assignado o The- (Assignado o Es-
soureiro.) crlvão.) 

1m portam as multas recebidai neste 
mez conforme os lançamentos de 
n. 0 i a 3, em trezentos mil réis 
que se transportam ao termo do 
livro de receita a fl. 

(Assigni!do o TfH'- (Assign:tdo o F.~-
sonn·íro.) rrivfw.) 

- l' A n TR 11 • :H 



Julho 

ACTOS DO PODEU 

1\'lODELO N. 6. 

Do livro de despezn do ex_petliente. 

2 Despendeu o Thcsourriro da Alfan
dega F ..... com os venciwcutos 
deila do mcz de JuJJ!Io p. p. , de
duzidos na proporc:l.o do rendi
mento uo dito ltlez: couformc a 
rcspeetiva fo1!1a: dous contos e 
qm-lroccntos 1uil réüs .•.•..•...• N. f 2:400SOOQl 

Dito com o salario de 30 Guardas 
ayulsos da Alfandcgn no mez p. p., 
como da follla lCSlWCLiYa: nove" 
i'eutos mil réis ..•.•............. N. 2 000~)000 

Dito com o :-alnrio rlos cm_;)rcgados 
ll:1S Capatazias no dito mez, a 
snür:r: 

·12 Fieis dr armazcns....... üCOt;)OO:) 
W Mantladorcs.. . . . . . . . . . ")Oü,'i:OUO 
2 Il1areadorc3............. -WÉOOO 

su Servc11tcs . • . . . . . . . • . . . . í.HO,WW 

O <[HC' tudo somma: urn conto qua
it'(J;·enlus c oitenta mH ré·is, cowo 
d:ls f<Jlhas ........................ N. 3 1 :4811~0{13: 

Dcsp.·;td:•u Will 03 sabrios da tripu- · 
iai';lo tk oilo escalPres do scrvieo 
da·'Alfande~a nu mez p. p., conio 
das fut!Jas. a sa !;c·r: 

M Pt'ctrCH~s. . . .. . .. . .. .. .. . ,~ 
18 Helu:ldlll'\'!S,............. !P 

---N.I., H 
Ddo eorn o ronr·ertn tlc csealrrcs no 

l!_ito u1ez (k Junl1o, como das fc- o 

n::ts .••................••......... N-.•> f> 
Dito eom a folll:t do expediente a 

e:1rgo tlo Pudeiro •................ ~- 6 ~ 
Di lo CO!ll o rcp:u·o rle annazeus, e 
p~m tcs, r:o1no da folha doeu mcntada 
ap; escl!l:HI:t pelo Portriro (ou Ad-
1Hinisiradcr das Capa fazias) ...... N. 7 Jf 

(Assignatlo o E.,eriY:l.o.) 

Pago a F ..... , importancia de um es-
!1'1' qtw se llw coll!rrou para o ser-

da Alfandega: tem recclJiclo .. N. 8 ~ 

(.\.ssignado o EscriYão. )' 

Impol'(a a dcspi'Z.t ;nga neste mez. tanto ...• 
r11jo" do~~nnwnf11s se rt•mettcm li Thcsourili'ia. Rio, 
11 de J u t h o d ~" 1 R; 12. 
_\,-.;-,j~il:ldU ll Tii''"t!!]!'I'Í~'t\.1 (A ;,i>_!ll;lili) u E.•l'rt\':\1· \ 



•.-- --~~-- ----·· --···-~-- ----- ----- ------........ ......---

Contra marca 
do navio. 

T 

. Marcas. 

EXECUTIYO·. 

1\IODELO N. 7. 

De u1n n1.anire8to. 

Manifesto da carga que o navio portuguez •....• 
de seiscentas toneladas, de que é proprietario ... 
............•. e Incslre ............. , recebeu uo 
porto de. o o ••••• o •• com destino para ..••....... 
tocando por escala no dt~ .... o ••••• -ou em direi·· 
tura para .••.•..•...• o • 

A sabar: 

- CAHHEGA-

J'AlL\. PERXA~IBCCO • 

..... o ... 

Cincocnta pipas de vinh-o tinto de Lisboa. 
Cinco caixotes com patacas hespanlwlas, cad~. 

um com tres mil patacas a entregar a · 

AI3 ....... , ausrntc a ....... . 

l..' ..... oOO 

A Dez caixões de cllapéos de castor. 
N. 0sia10. aentregara 

DFG 

AD •.•..• , ausente a ..... .. 

- CAP.REGA-

E ...... ~ 

Um barril de nzeite doce, de quatro em plpS> 
~ flllrt~li·ar a •. o o ••••• 

au::;eute J .• , .•• ,,, 



.A.CTOS DO PODER 

-CARREGA-

G ...... . 

G Quatro fardos de garrazes de companhia, 
Quatro ditos de dito berboim, 

a entregar a 

Ali ...••• , ausente, a .••. .,. 

-CARREGA-

.1 .... .. .. 

Sem mm·ctJ. Quinhentas barras de ferro da Suecia, 

AL ....... , ausente a ..... . 

etc. etc. etc. 

Certifico que a· quantidade de volumes, c as 
marcas, e numeros constantes deste manifesto, 
são conformes com os conhecimentos que as
signei: sendo em resumo todo o carregamento do 
navio ............... de meu commando ..•.•.• 
o seguinte: 

Duzentas pipas de vinho} 
branc@ de Lisboa......... Para Pernambuco, 

Vinte ditas de dito do Porto. porto de minha 
Trinta fardos de fazendas ele escala. 

Bengala •.........•.••.... 

Vinte ditos de ditas do Ma-l 
lahar.................. ... Para o Rio de Ja-

Qu:trenta ditos de ditas in- neiro, porto do, 
glezas . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . meu destino. 

etc. etc. etc ..... 

Li~boa .•..••............... 

(Assignado o Mestre F .•...• ) 

Eu F .••.••...•.•• Consul do Imperio do Brazil 
na cidade de ........... certifico, que este mani-
festo está formalizado cor.n as declarações, e for
malidades exigidas pelas Leis das Alfandegas do 
ml3smo Imperio. Lisboa ..••........ 

(As~igna~o o Comul F.,, ... ) 



---·- -------~~----

A p 
n 

EXECUTIVO. 1();) 

Declarações a fazer pelo Mestre do navio, 
conforrne as occurrencias que encontrar, 
e que deve entregar na Alfandega com o 
seu manifesto. 

Certifico que além da carga acima-mencionada, 
recebeu o navio de que sou Mestre, no porto de 
minha escala em ....•.... as fazendas, e objectos 
de que consta outro manifesto aqui junto, e da 
mesma maneira formalisado. 

Recife ....••..... 

(Assignado o mestr~ F ....... ) 

Certifico que no dia .............. achando-me 
na latitude .... e longitude .... falleceu o :Mestre 
do navio.. . . . • . • . . do qual eu abaixo assignado, 
J>iloto Jo mesmo navio, tomei o commando, na 
conformidade da carta de ordens do respectivo 
proprietario o Sr ......•••..• 

Bordo do navio .............•. Era ut supra. 

(Assignado l<' .......... ) 

Certifico que no dia •..........•.• achando-me 
na latitude .... e longitude .... soffreu o navio 
.•..•.•........ de que sou Mestre, um forte tem
poral, como consta do protesto que fiz, por cujo 
temporal fui obrigado a alijar os seguintes volu
mes da carga do mesmo na vi o: 

Dez fardos de fazendas de Bengala n. os 4, 8, õ, 
não se podendo tomar os nurneros dos outros. 

Dez fardos de fazendas inglezas, cujos numeros 
se não tomaram, etc., etc., etc. 

Bordo ............ Era ut supra. 

(Assignado o l\lestre F .•....•.. ) 

Certifico que no dia ........•••.•. achando-me 
na latitude .... e longitude .... foi o navio do 
meu commando ............... atacado por um 
pirata, a cuja força se não pôde resistir, como 
con~ta do respectivo protesto que fiz, o qual pi
rata roubou da carga do mesmo navio os seguin
tes volumes: 

Um barril de azeite doce. 1 Quando fôr possível 
Dez pipas de vinho .....• í tomar nota. 

ect. çtc. etc. 

Bordo., •. ,, ....... Era ut supra. 

(Assignado o .\l~stre F .... ,,) 



!66 

. Mantimentos. 

A 1·ran}os do 
navio. 

ACTOS DO PODER 

Decla1·ações que o Mestre do navio deve fazer 
na Alfandega aonde der entrada, a saber: 

Certifico que no porto de. . . . . . . • . . . . . do qual 
segui viagem para ...........•.... com esc a la por 
..........•.. embarcaram como passageiros no, 
navio ....•••...... do meu commando: 

PARA PERNAMBUCO. 

om sets a lUS Joaquim.. Passageiros de ré. C . b 1 . ÍDomingos. ~ 
de fato.······ Antonio ... 

l'ARA O RIO DE JANEIJ'\0, 

Com dous hahús { T~st:: ~: } Passageiros dt. prôa. 

Rio de Janeiro ................. . 

(Assignado o :Mestre F .......... o.) 

Sobresalentes que se acham a bordo do navio, 
vindo de Lisboa, e chegado a este porto errJ ..... . 

Vinte barricas de biscouto com ....... arrobas. 
Dezaseis barris de carne salgada com ... o ••• 

arrobas. 
Trinta peças de lona da Russia. 
Vinte ditas de cabos de cairo de ditrerentes bi

tolas. 
IUo de Janeiro .....•....... 

(Assignado o Mestre.) 

N. B. O l\Jestre fará pela fórma acima men
cionada todas as mais declaraç{)es que exigirem 
-as circumstancias, ou occurrencias da viagem, e 
escalas. 

MODELO N. 8. 

De unla procuração. 

Pela presente procuração bastante dou todos os podrres ne-
ccssarios ao Sr. F ........... (ou ao meu caixeiro F ........... ) 
para despachar, como se cu proprio fosse, na Alfandega desta 
cidade, todas as mercadoriq.s de minha conta, ou á minha or
dem. 

Hio .....••..... , .. 
\F .... ,,,,,,,) 



EXECUTIVO. 1i37 

MODELO N. 9. 
De uuu• nota depois de f"eito o despacho. 

lUO, f DE JULHO DE 1832. 
Ao Feitor F ..... 
2 de Jul. de 1832. 
(Rub. do Inspcc

_Armazcm n. o 4. (2) 
• 23 de l\Jaio de c 

1832. 

(O Escrip. F ... ) 

• DJta da entrada <la 
men~aduria no a 1·· 
lli:IZ<'IIt. 

tor .) 
Despacha F .......•...... o se

guinte, vindo de ......••.... no 
bcrgan tim..... . . . . . . • . entrado 
CIJJ, • •. • • •.• • .• • • 

8 fardos de n. os i a 8 com 6!J,O 
per, as. 

Seiscentas e quarenta peças de 
zual'tes 11nos de ..• até 21: covados 
a L'f800. . • • . • • . • • . • . • • • . . . • • . . • . 3: 072~000 

Autorizo ao meu caixeiro F ..• 
para fazer este dcspaclw. 

(F ...... ) 

P:ua 0 de Jullto.- Conferem as 
mercadorias com a nota, e tem 
na vau ta os presos que lancei na 
columna. 

(Assignado o Feitor.) 

Conferem os preros com os da 
rauta,e importa o vâlor total das 
mercadorias em tres conto:; e se
tenta c dous mil réis, e deve pa
gar, a saber: 

nireitos de w %. . . . • aHnooo 
Expediente i '2 %. . . • 46)080 
Armazenagem i mez. 4;~68J 

(Assignado o Escrip.) 

Confere o calculo e deve pngar 
trezentos sessenta c quatro mil 
sctecento~ e sessenta réis. 

(Assignado o Escrip.) 
HcceLi. (Assiguado o 'files.) 

LlllÇ:HlO a fi ... do livro .... 
(As~;ig. o Escrlv. ou Escrip. que 

lttw:ou.) 

Conferida.s as mercadorias sa
hiranJ d:t AlfaJHle~a. 

( \ssigna o Conferente.) 

Sahi(b" no liYro Jllestrr. 
(A.ssigna o Escrivão.) 

J:lPni!IO !i\-rn rlo:umazem n. 0 4. 
( \ "'í !' 1::1 '1 l-'ir<.) 
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1\IODELO N. 10. 

De un1a carta de guia. 

F ..• Inspeetor da Alfandega do Rio de Janeiro 

Faço saber que despachou nesta Alfandega F .•. 
em de de J.832 as seguintes 
mercadorias das marcas á margem, que remette 

Sumaca Bom fim. para o porto de pela sumaca 

Vindas de 
a ordem ..•.. ; a. saber: 

No bergantim 
Entrado em .. 

PR -.4 Quatro barricas com (2~) vinte quatro arrobas 
de farinha de trigo 
Vindas de 
No bergantim 
entrado em 

1\1-·6 Seis pacotes de panno de algodão com (200) du
zentas pecas. 
De que pâgou os competentes direitos de con

sumo pela avaliação da pauta, como fez certo 
o E~crivão da Alfandega por nota extrahida. 
do despacho n. o 

E por verdade mandei passar apresente por mim 
assignada e sellada com o scllo desta Alfan-
dcga. · 

Alfandega do Rio de Janeiro de 
de 

F. 
Escrivão da Alfandega a subscrevi. 

(Assignado o Inspector.) 

N. B. No verso desta guia se lançará a se
guinte nota-

I
Fica averbada esta guia no competente des
pacho n. o 

(Rubrica do cscripturario que averbou.) 
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MODELO N. 11. 

Aos tantos de tal mrz c anno, comparcecm t)orante o Ins
pector desta Alfanrlega F ..•.. , c de mim Escrivão doll;t :tbaixo 
norncaclo, o negociante dest::t praça F .•..... , requerendo ser 
assiguanto da mc.;ma Alfandega, e gozar como tal da espera 
de tros c :-;eis mczes no p::tg:unenlo dos direitos das mercadorias 
quo por sua conta, c consigna~:to dcsp:1cllar, obrigando-se ~ sa
tisfazer pontualmente os bill!Ctes fTUC para este fim sobre ellc 
:;aLar o Eserh·ão rla Alf:mdega, ttHlo na conformiu~dc do que 
dispõem as Leis e Hcgulamrntos a este respeito; e aprcEentou 
neste aeto como 11arlor principal p:lg:Hlor dos ditos bilhetes a 
F .... , negociante desta praca (on proprietario nesta Cidade) 
qne assim o declarou. E annui11do o dito Inspcetor a todo o 
referido, assignaram o presente Trrmo. E cu F ••. , Escriyfío da 
Alfandoga o cscrcyi ,on subscrevi). 

(Apprlli(lo o Inspcclor). ( Assignatura do assignanle.) 

(Dih do O:.fdnr on f1;11lorr~.) 

:\fODELO N. 1:2. 

ALFANDEGA DE 

O Senhor F ..... 
de de 

que é metade 
cento, e 
no dia de 
Livro rc<>pectiYo. (Rio) 

~ PARTF. H. ':!7! 

Hs. 

pélgará no dia 
a quantia de 

da importancia dos direitos cl8 :1.1> pm· 
de premio 

do rorrentc llJC fica abon:1da no 
de de i8 

F. 

F.scriyão da mesa grande. 
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MODELO N. J a. 

Relação do§ bilhetes sobre os assignantes da 
Alf'andega do Rio do Janeh·o pelos direitos 
de tnercadorias que despacharam no 1nez de 
Janeiro proAinto passado (ou corrente) que 
rentette á 'I'besouraria da Fazenda Publica 
desta Provincia o Thesoureiro da Alf'andega 
F. 

a sauel': 

A VE:XCER EM ABHIL A VEXCER E.'ri JULHO 
DATA 

DOS 
BILHETES. 

ASSWN AXTE5. ~-w~~~-~~ 

~- /Jireitos-11!,%. 

IS32. 
7 F .••..•..... 

F .•......... 
9 F .......... . 

F .•......•.. 
ii F •.........• 

F ......... .. 
13 F .•.•..••... 

80~7C3 1~210 80~7031 2~421 
i34ô924 2H024 !34~924 4~048 
327 J$37n 4fJ<JIO 327 Jj37õ ~)~821 
328~800 41~932 328S8üü ~~,n864 
M~4o J$777 ~~z BiJ$840 :tE5no 
õ7Jj960 $869 õ7~960 1~738 

J.09t~oo2 ifJ63:J 1ounoo2 3n27o --- --- ---- ---
i:OU0~60~ :16J$357% i:090~MOI32fi7i7 

Hio de Janeiro, 31 de Jancjro de 1832. 

A~signado. o Escrivão da .Alfanclcga. 
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MODELO N. 11. 

O Escripturario F ..•......... 

ci o ci o 
>::: o >::: >::: ci >::: 

o ci ,::Q ~ ,::Q ,::::; 
~ ~ o o ;>! ,::::; 

"" ~ t:; ::;;J 
.., 

~ c..:; o .... ci ::r: >-l >-l >-l >::: ~ ::r: .... o E-< E-< ;;.. N z > ~ %; 

~ C!:l ~ :::;, o "" -;:; >-l -< I:Q 

~ < ifJ o z Q ... ~ < ""' ,..<; 

i 
2 

,~ I 
,5 

I~ 
I 81 19 
:lO :u 
12 
'13 
l4 
'iõ 
:l.G 
:17 
'.:18 
~:1 g 
20 
21 
22 
23 
24 
2t> 
26 
27· 
28 
20 
30 
31 

,i 

Oúsr;rvações. 

Foi nomeado por decreto de de de 1833, registrado 
a fi. do L. Lo de registro desta Alfandcga. 

Tomou posse, c prestou juramento em ......•....•.•. como 
do termo a fl. do L. 0 respectivo. 

Teve licença do Tribunal do Tllesouro por Provisão de ••...••. 
registnula a fl. do L. re.~pectivo, sem vencimento, para tratar 
do seus negncios, e p!'incipiou a ter c1Ieito em .•............... 

Deu part~~ de Ll'Y)JÜC' em ..•.••.••.. Falk(~en t'Jll, ••• , ••• , ... 
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DECRETO- DE 2-í DE JULHO DE 1832. 

l\Iarca o numero de recrutas que deve fornecer cada uma das 
Provindas do Imperio. 

A Begencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, em execução da Resolução da Assembléa Geral 
Legisla ti v a de 9 do presente mez de J ulllo, Decreta o 
seguinte : 

O recrutamento dos mil e quinhentos inclí\'iduos para 
reforçar os Corpos do Exerdto será distribuiclo pela 
maneira constante da TabeHa inclusa, assignada por 
Manoel da Fonseca Lima e Silva, do Consdllo de Sua 
:Magcstade Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos 
N~gocios da Guerra. O Conselho Supremo .!Ui! i ta r o tenha 
assim entendido, e expeça em consorrcncia os despachos 
necessarios. Paço, em vint0 c quatro de Julho de mil 
oitocentos trinta c dous, um1ecimo lla Indepcnclenda e 
do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOSÉ DA COSTA CAlWALIIO. 

JoÃo BnA uuo l\lo~Iz. 

~Manoel da Fonseca Lima e Sil1Ht. 

nistt·ihui~;io dos rccruhas, que d.evetn for•necel' as di
''Cl'S:.tS PA·o·dnr~ias do lmp<'-l'io~ a (}UC se t•cfct•c o Decreto 
:whn:t. 

Pará................................................ 45 
Piaully........................................... •. 15 
1\laranhão ........................... o.. . . . . . • . . . . . . . 60 
Ceará ••........................••...•.... o......... 120 
Parahyba.... . . . . . o o •••••••• o •••• o ••• o ••••• o o ••••• o 75 
Itio Gt·ande do Norte.............................. 15 
Pernan1bueo ................•.•..•... o •• o •••• o •••• o 1H5 
Alag-ôas ....................... ..•.......... w...... 70 
Sergipe ... o •••• o ••••••••••••••••• o.................. 30 
llahia ... o............................................ 1U1> 
Espírito Santo .............. , o..................... 11) 
Rio de Janeiro..................................... 120 
l\linas .....•...................... o.. . . . . . • . . . . . . • . . 300 
S o Paulo. . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . 135 
Santa Catharina................................. .. . Jo 
Rio Gt'andc de S. Pedro........................... 4:5 
Goyaz.............. •. • . . . • . . . . • . . . . . . . . . ... . . • . . . . . 30 
~lato Grosso ............................. o.......... 15 

Somma.... ... . . . . 1.oOO 
Pal:o. um Yintc e fJUatro tlc Julho llc 1832. 

Jlanocl da Fu11~aa IA111a c Sifra, 

-" -···- .. 



EXEUJil\'U. 

DECHETO- DE 18 DE AGOSTO D:~ 1832. 

Declara as faltas com tJUC foi impresso o Codigo Criminal. 

Tendo-se rrconbecido LJUC no Codigo Criminal publi
cado, e que foi imprcs:;o na Typographia Nacional, na 
cnumcnu;ão tlos artigos dcclarauos no art. 107, que trata 
da conspir;1çJo, s,~ omittirarn .os arts. S:JJ 8G, e 87, que 
estão incluído;; no ori~dnal da Carta de Lt'i de lü de 
Dezembro de H3a01 e (JUC no art. 7D rm lu~·ar de- fôr 
CidaLIJo Brazilcir_o- se imprimiu- foi Cidadão Brazi~ 
lciro. A n~·gencia, Pm Nomu do Imporaclor o SL·nhor 
D. Pcllro U, Manda clccbrar o rl'l'nido, para conheci
mento das autoridade:-; respectivas, c sna uevida cxc
cuçio. 

Pedro de Araujo Lima, do ConsclllO do mesmo Irnpc~ 
ndor, Ministro c Secretario de EstaLlo dos Neg·ocios da 
Justiça, o te11 h a assim cn tewl ido, c fcJ ça cxccu ta r corn 
os despachos necessarios. Palacio do Hio de Janeiro, em 
dezoito de Agosto de mil oitoci'ntos trinta c dous, un
tlecimo t1a Imlependenci:l, e do Impcrio. 

Fn.\~cisco DE l..dM.\ E SiLVA. 

JosÉ DA CusTA CAHYALIW. 

Jo:\o BnAULIO MoNIZ. 

Pedro de Araujo Lima. 

DECRETO- DE 22 DE AGOSTO DE 1832. 

Crêa nma cadeira ele primeiras letra~; no arraialllc S. G6nçalo. 

Sendo ncccssaria a crcação de uma cadeira ele pri
meiras letras no arraial da frcguezia de S. Goncalo: A 
Hegcncia, em Nome do ImperadO!\ I-la por hem, ·na con~ 
formidade da Carta de Lei ele H> de Ou tnbro de 1.827, 
crear a referida cacleira com o ordenado annual de 
2001)000. 

Antonio Francisco do Paula c Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, do Conselho elo mesmo Imperador, 1\Ii
ni:.;tro c Secret::~rio ele EsUttlo do:;; :.'\cgorios da Fazenda~ 
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c encaiTcgado interinamente dos do Impcrio, o tenha 
assim ente nu ido, e expec,1 em con.sequencia os <lêsp:1ehos 
ncce.ssario.;. Palacio do Hio de Janeiro, em vinte c dous 
de Agosto <le mil oitocentos trinta e 1ous, untlecimo da 
Indcpendenci::t c do Impcrio. 

FRAl\'ClSCO DE Lll\IA E SILVA • 
.Toslt DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MON!Z. 

Antonio F'rancisco de Pau!a e Hvllanda Cavalcanti de 
Albuquerque. 

DECRETO- DE 2J DE AGOSTO DE !832. 

Revoga os artigos 17 c 18 uo Regulamento d:t Inspccção de Saude 
do Porto do Hio de Janeiro. 

Sendo manifesto o inconveniente que resulta da ob
servancia do que se acha disposto no3 arts. 17 c 18 do 
H.egulamcnto da Inspccção de S:wuc Publica do Porto do 
Rio de Janeiro, com data de 17 de Janeiro de 18:W, que 
se mandou executar por Decreto da mesma data: A Rc
gencia, em Nome do Imperador_, I-Ia por bem no vogar os 
solJredi tos artigos. 

Antonio Francisco ele P,mla c Hollanda Cavalcanti de 
AlbuquerrJue~ do Conselho do mesmo Imperador, Mi
nistro c Secretario de Estado do!; Negocias da Fazenda, 
e encarregado interinamente dos do Impcrio, assim o 
tenha entencido, e expeça os despachog necessarios. 
Palacio elo Rio de Janeiro, em vinte c cinco de Agosto 
de mil oitocentos trinta e dous, unclecimo da ln1epcn
dcncia c do Imperio. 

FRANCisco DE LniA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA C:\RVALno. 
JoÃO BRAULIO :MONIZ •. 

Antonio Francisco de Paula c Hollanda Cavalcanti de 
. Albuquerque. 
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DECRETO- DE ":~7 DE ACOSTO DE 183~~. 

Proroga a Assemliléa Geral Legislativa att~ o tlia vinle de Outu
bro futuro. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador, Tcnuo ouvido o 
Conselho de Estado, Ha por bem Prorog<d' a Assembléa 
Geral Legisla ti v a até o dia v in te do f a tu r o mcz de Ou
tubro. 

Antonio Francisco de Paula c Hollanda Caval~anti de 
Albuquerque, do Conselho do me:m1o Imperador, Minis
tro c Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda, c 
encarregado interinamente dns do Impcrio, o tenha 
assim entendido, c expeça os despachos neccssarios. Pa
lacio do Hio de Janeiro, em vinte c sete ele A'wsto de 
mil oito~cntos trinta c dous, undedmo da Inclepen
dcncia e do Im per i o. 

FRANCiSCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CAnVALHO. 
JoÃo llRAULIO MoNIZ. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque. 

DECRETO- DO 1. o D8 SETEl\IBRO DE 1832. 

Designa ::t Villa de Campos para cabeça de districto eleitoral fican
do-lhe anncxo o dbtricto de S. João da narra. 

Tendo a Assembléa Geral Legislativa determinado 
pela Lei de 31 do mcz proximo passado que as Vil las de 

· C:1mpos de Goitacazes, c de S. João da Barra, com os 
seus respcc ti vos termos, fiquem p:Jrtcncendo á Provin
cia do l\io de Janeiro. A Hegencia, em Nome do Im
perador, em declaração ao paragrapho segundo do ca
pitulo quarto ela.-; lnstrucçõcs, que acompanharam o 
Decreto ele 26 de Março de 1.t;24, Ha por bem que a 
mencionada Villa ele Campos, na mesma conformidade 
qur n~presen tan~ quando p!'rtcnC'ia Et Provi ncia elo Es-
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pirito Santo, sirYadc c:.~bo(a de di:.:;trído, súmcnío p:-~ra 
facilitar as reuniões dos Eleitores; ílcando-lllc anncxo o 
districto de S. João da B:llTa. 

Antonio Francisco de Paula e Holland:t Cavalcanti de 
Albuquerque, do Consc!!10 do mesmo Impcnclor, .Minis
tro c Secretario de Estado dos Ncgocios ela Fazenda, c 
encarregallo inlcrinamentc elos do Imperio, assim o to
nlla entendido, e faç:1 executar com os dcS]WriJOs ncccs
sarios. Pabcio do Rio de Janeiro, em o primeiro de Se
tembro do mit oitocentos trinta e dons, undecimo da 
lndepcndcncia e do Impcrio. 

FnANczsco DE LIMA E SILVA. 
JOSÉ DA COSTA C.\R VALlíO. 

JoÃo 13;uuuo Mol\'IZ. 

Antonio Francisca de Paula e Ilo!landa CavaJcanti de 
Albuquerque. 

DECRETO- m: 3 DE SETEmmo DI·: i832. 

Determina a forma~ão de dous districtos clcitoraes, um na Villa 
de Cantagallo, e outro no Cmato de S. Jos6 do Rio Preto~ des
annexados da Vílla de Santo Antonio de Sá. 

Constando á Regencia qnc uma grande parte dos Elei
tores dos districtos, portenccn tcs ao circulo c lei toral da 
Villa de Santo Antonio de S[t~ sofircm gr:1ves incommo
clos em se reunirem naquetla Vil la, como Cabeça de Dis
tricto, por occasião das cleiçües, não só pelas grandes 
d istancbs, em que della se acham, como peJa dificuldade 
{los caminhos c passagens de rios caudalosos, 9 sem 
pontes, q uc lhes tornam summamen te trabalhosas as 
suas viagens: Ha por bem a mesma Rcgencia, em Nome 
do Imperador, na conformidade do artigo segundo do 
Decreto de 29 de Julho de 1828, Determínar que se for
mem dous clistricto~ e lei toraes, um na Villa de Canta
gallo, c outro no Cura to de S. José do Rio Preto, 
ficando estes desannexados da dita Villa de Santo An
tonio de Sft~ aos rrn:ws possam concorrrr os ElE~ i tore~, 
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a quem convier, conforme as suas commodidadcs; com 
tanto que elles assim o participem á Cunara Municipal 
a que pertencem. 

Antonio Francisco de Paula e Hollancla C:rvalcanti de 
Albuquerque, <lo Conselho do mesmo Imr;erador, Minis
tro c Secretario de E;tado dos Negocias da Fazenda, c 
Dncarrcgado interinamente dos do Im pcrio, o tenha 
assnn entendido, e faça executar com os clcspélcllüs ne
ces~-,arios. Palacio do H.io de J:uwiro, em tre.:: de Setem~ 
hro de mil oitocentos trinta e dous, undccimo da ln
cirpendencia e uo Imperio. 

FRANCiSCO DS LI~.L'\_ E Si:.VA. 

JosÉ DA ConA CAHV.L .. :o. 
JoÃo Br.AuLtO Mo\IZ. 

Antonio Francisca de Pan!:t c l}-d 1 u•r?,. Cr;·rrtlcanti de 
11lbuquerq·u:. 

CARTA IMPERIAL- DE 6 n:: ~~·:T :~-~': í · ;: -__ 

Concede a Carlos Bertrarn a proprlc~bdo c o tEJ C}{0~usi v o do 
melhoramento do alambique de distillaçüo; ~:e que 6 iü'.-:..:llLJ.:'. 

A Regencia, em No me do Imp,_;t·auor o SJElwr O. 
Pedro 11, Faz saber aos que esta Carta virem, que At
tendendo ao que lhe representou Carlos R::rtram, dopo i~ 
de ter satisfeito ao que determina a Carta ue Lei de 28 
de Agosto de 1830: Ha por bem, Tendo ouvitlo o Pro~ 
curador da Corôa, Soberarila e Fazenda Nacional, Con
ceder ao dito Carlos Bertram:, pelo tempo de 10 annos, a 
propriedade, e o uso exclusivo do melhoramento do alam
bique de distillação, de que é inventor, ficando no gozo 
das garantias, e sujei to ás clausulas, e condições da mes
ma Lei, e sendo obrigado a pôr em pratica dentro de 
dous annos, contados da data desta, o referido melho
ramento, na conformidade da exposição c do desenho 
que depositou no respectivo archivo. E por firmez:-t dr 

- PARTE li 23. 
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tudo o que di to é se lhe passou esta Carta, assigaada pela 
mesma Regencia, e sellada com o sello das Armas do Im
perio. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro, aos seis de Setem
bro de mil oitocentos trinta e dous, undecimo da lnde
pendencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Antonio Francisco de Paula e Ilollanda Ca0alcanti de 
Albuquerque. 

Carta pela qual Vossa Magestade Imperial lia por bem 
Conceder, pelo tempo de tO annos, a Carlos Bertram a pro
priedade e o uso exclusivo do melhoramento do alambique 
distillador, de que é inventor, como nella se declara. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Joaquim José Lopes a fez. 

DECRETO-DE 22 DE SETEl\IBRO DE 1832. 

_Crlla duas companhias de Ligeiros na Província do Maranhão. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, em observancia do art. õ. o da Carta de Lei 
de 26 de Agosto do corrente anno; Ha por bem Mandar, 
que na Provincia do 1\faranhão se creem duas companhias 
de Ligeiros, destinados á defesa dos habitantes dos 
lugares infestados por indios ferozes; sendo as referidas 
companhias organizadas conforme o plano que com este 
baixa, assignado pelo Brigadeiro Antero José Ferreira 
de Brito, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Guerra. O Con~rlho Snpremo Milit:lr n tfmhn :1.11~im 
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entendido, e o faça executar com os tlespachos neces
sarios. Paço, em vinte e dous de Setembro de mil oito
cento.; trinta ~ dous, undecimo da Independencia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO l\loNIZ. 

Antero José Ferreira de Brito. 

Plano da or•ganização das duas companhias de Lia:eiros 
acima referidas. 

Cada companhia. 

Tenente Com mandante........................ i 
1.0 Alferes................................... 1 
2. o Di to... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . i 
1.. 0 Sargento.................................. i 
2. 03 Di los .•......•. ,......................... 2 
}i~orriel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Cabos de Esquadra . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Anspeçadas. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Corneta... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Soltl.aLlos . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1.40 

i60 

São duas companhias a 160 praças cada uma-total 
320 pra(;as. 

Vencimentos. 

Os da Tabella de 28 de Março de !825, que baixou com 
o Decreto da mesma data. 

Paço, em vinte e dous de Setembro de mil oitocentos 
trinta e dous. 

Antero José Ferreira de Brito. 
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DECRETO- DE Hj DE OUTUBRO DE 1832. 

Crêa duas lcgiües de Guardas Nacionaes no l\Iunicipio da Cidade 
de Marianna. 

A H.egcneia, em Nome do Imperador 0 Senhor D. 
Pedro H, em conformidade elo art. 48 ela Lei de 18 ue 
Agosto tlo anno passaclo, Decreta: 

Art. L o As Guardas ~acionaes do Município da Cidade 
de l\lariam:a fur,ll;;rJ:o duas le~·iões. -

Art. ~.o O Presidente da Província de l\Iinas Gcraes 
fica encarregado de designar os corpos que hão de 
formar c::da um!l uas di tas legiões. 

Honorio Herm;~to Carneiro Leão, Ministro c Secretari0 
iLJ E<allo dos.Ncgocios da Justiça, o tenha assirn enten
dido e félca executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
;n_ü~JZ3 de· OutuLro de mil oitocentos trinta e dous, 
licdcci!TlO da Lldependencia e do Imperio. 

FnANt,Isco DE L1l'IH E SILVA. 

JosÉ nA CosTA CARVALHO. 
JoAo BRAULIO MoNIZ. 

H ano rio I!ermeto Carneiro Leclo. 

Cd·::t (g1atro legiões de Guardas Nacionaes na Côrtc. 

~A B.cgencia, em Nome do Imperador o Scn'hor D. 
Pedro H, em conformidade do art. 48 da Lei de 18 de 
Agosto do anno passado, Decreta : 

Art. L 0 No Município da Cidade de S. Scb3stiãodo 
Rio de Janeiro, as Guardas Nacionaes formarão quatro 
legiões. '· 

Art. 2. o Formarão a f. a legião os batalhões de in
fantaria elas Freguczias ele Santa Rita e Irajá, e o corpo 
de cavallaria do 1\lunicipio. 

Art. 3. o Formarão a 2.à legião os batalhões das Fre .. 
~.ruezia~ do Sacramento e S~nta Anna. 
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Art. 4. o Formarão a 3. a legião os b:1talhões elas 
Freguezias da Candelaria e S. José. 

Art. õ. o Formarão a 4. a legião os batalhões .das Fre · 
guczias de 1\Iarapicú e Campo Grande, e as comp:1nhias 
avulsas de Inhomerim e Pilar. 

Honorio Hermeto Carneiro Leão, Ministro c Secretario 
de Estado dos Nog·ocios da Justiça, o tenha assim enten
dido e faça executar. Palacio ~lo Rio de Janeiro, em 
quin-ze de Outubro ele mil oitocentcs trinta c dous, 
uridecimo da Inucpendencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LniA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARV.Atno. 
JoÃo BnAuuo MoNtz. 

llonorio Herrneto Carneiro Leão. 

DECRETO- DE 23 DE 01JTUDRO DE 1832. 

Marca o clistinctlvo que dovem usar o3 :1.. os s~rgentos das 
Comp:milias elas Guardas Municipaos Permanentes. 

A Regcncia, em r{ome do Imperador o Senhor D. 
Peciro I!, em e:\.ecuçlio uo art. :1:. o do Decreto de 13 elo 
conente, Ordena, que o 1. o Sargenlo de cada Comp:l
nhia dos Corpos das Guat'das Mun icipae3 Permanentes 
use no braço direito, do distinctivo de qtDtro galões 
de ouro, üispostos em angulo com o Ycrtice p::1rL1 baixo. 

Honorio Hcrmeto Carneiro Leão, 1\1 inistro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entcn
cliclo e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
vinte e trcs de Outubro de mil oitocentos trinta c dous, 
unclccimo da Inclepcndcncia e elo Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CoSTA CARVALHO. 
JOÃO BRAULIO 1\10:\lZ. 

Jlonorio llermeto Carneiro Lecio. 
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DECRETO- DE 24, DE OUTUBRO DE 1832. 

l\Iarca o ordenado do Professor de grammatlca latina da Villa 
de Paraty da Provincla do Rio de Janei.ro. 

A Reg-encia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Tomando em consideração o que lhe repre
sentou o Padre Manoel Antonio da Silva, Professor 
Publico da cadeira de grammatica latina da ViUa de 
Paraty; e Attendendo a que o ordenado de 24,0h000, com 
que foi creada a dita cadeira, não chega para a sua 
decente subsistencia, nem é proporcionado ao grande 
trabalho que tem tido no exercício do seu magisterio 
pelo espaço de mais de 20 annos, com reconhecido 
aproveitamento de seus discípulos: Ha por bem Elevar 
aquclle ordenado á quantia de 500~000 annuaes. 

Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do fmperio, assim o 
tenha entendido, e expeça em consequencia os despachos 
ne~essario.s. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e quatro 
de Outubro de mil oitocentos trinta e dous, undecimo 
da Independencia e do Imperio. 

FRANcisco DE L nu E SILvA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JOÃO BRAULIO 1\ioNIZ. 

Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

DECRETO- DE 30 DE OUTUBRO DE 1832. 

Prescreve o modo dos eleitores conferirem aos deputados á Assem
bléa Geral Legislativa a faculdade para a refórma da Constitui
ção. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Decreta: 
Art. L o Nas eleições dos Deputados para a Legisla

tura, que tem de começar no anno de mil oitocentos 
trinta e quatro, depois de apurada, e lançada !la a c ta a 
lista dos votados~ acrescentar-se-lia o segumte: Os 
Eleitores deste collegio conferem aos Deputados, que 
sahirem eleitos, especial faculdade para a alteração, e 
reforma da Constituição, autorizada na Lei de doze de 
Outubro de mil oitocentos trinta e dons. 



- -:cv ~--------

EXECUTIYO. 

Art. 2. 0 As Camarl1s .Municipaes das Capitacs das Pro
víncias, nas actas da apuração geral, mencionarão aquel
la especial faculdJde conferida pelos collegios eleitoraes 
aos Deputados, e a farão transcrever nos diplomas, que 
derem a cada Depu ta do. 

Art. 3. o Sendo livre aos Eleitores a escolha de Depu
tados, que representem a sua opinião, não lhes é com 
tudo permittido o recusarem a especial faculdade orde
nada na sobredita Lei, em virtude do artigo cento c 
setenta e seis da Constituição. 

Art. 4. o Acontecendo que em alguma Província as 
eleições se antecipem á publicação daquella Lei, o Pre
sidente della fará reunir outra vez os collegios eleito
raes, para que confiram a especial faculdade nella deter
minada, em uma nova acta, que será remettilla á Ca
mara l\lunicipal da Capital da Província, para proceder 
como fica disposto no artigo segundo. 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias elo Imp1~rio, o tenha 
assim entendido, e faça executa r com os despachos ne
cessarios. Palacio elo Rio de Janeiro, em trinta de Ou
tubro de mil oitocentos trinta c dons, undecimo da In
dependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILVA. 
JosÉ DA CosrA CARVALHo. 
JoÃo BnAULIO l\loNIZ. 

Nicolau Pereira de Campos Vergneiro. 

DECRETO- DE 31 DE OUTUBRO DE 1832. 

Marca os vencimentos dos Instructores geraes e parciaes da 
Guarda Nacional. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro 11, em conformidade do artigo setenta e oito da Lei 
de dezoito de Agosto do anno passado, Querendo estabe
lecer uma regra invariavel sobre os vencimentos que 
devem competir aos Instructores elas Guardas Nacionaes, 
Decreta : 

Art. 1. o Os lnstructores geraes das Guardas Nacio
n::w~ venr,r,rão f! gra ti flrarão ~ cav:1 lgatlnra marrarJas n:1 
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taholla de vinte c oito de Março elo mil oiloccntos Yintc 
c cinco para os Ofllciac.; Llo Estado 1\bíor da primeira 
class~. 

Art. 2. 0 ü:; Inslructorcs parciac:- dos diCfcrcntcs Cor
po~, tanto de cav;dlaria~ como de infantarül, pcrcc
berào a me~ma oTalifkaciTo, tendo cavalg·adéll'a sú:ncnte 
os de cavilllari:J·~ c :~qu(~llcs de infantarb, a quem ox
prcss1~ncntc fôl' co:u:<'Llil1a em a ttcnç:lo a grandes (]is
tanci:ls, fJUC tcnlu:n a pcreorrct. 

Arl. :3. 0 03 C:ulctcs c Sargentos, fJUO forem empre
gados no referido exercício, vencerão sois mil réis 
incnsacs de gratifkaçJo, c forragem para um cavallo, os 
que forem da arma do cavallaria. 

Ho1torio Hermdo C:u·nciro Leão, :Ministro c Seen•
t:n·io (L; Estado dos da Justic:.t:~, o tenha assim 
cn~e:H1ic1o c fac:l 1'\Ccu ta r. P~1hc:o do Hio de Janeiro, em 
trintt c um dc .. Outub:·o de mil oitoce:1tos trinta c dous, 
mH1ccimo da Inc1ellClHlcncia e do Impcrin. 

I'.,HA:'~CiSCO !)E lJl~~L\ E L'TA. 
JOSJ~ ll.\ COSTA CAT;'Al.Uí). 

Jolo BnAm~íO ~;Iu:\rz. 

DECRETO- DE 31 DE OUTUBiW DE 18~:2. 

Marca o ordenado do Guarda-livros da Sccretari:t de Estado 
dos Negocias da Marinha. 

A Regencia~ em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro H, em conformidade do disposto na Resolução da 
Assembléa Geral Legislativa, sanccionada, c mandada 
executar por Decreto de vinte e quatro deste mcz, Ha 
por bem que o ordenado do Guarda-livros da Secretaria 
de Estado do~ Negocias da Marinha, seja augmcntado, a 
titulo de gratificação, com mais qratroccn tos e cincoen ta 
mil réis por anno, vindo por tanto aquelle empregado 
a ter o vencimento annual de eitocentos mil réis. 
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Antero José Ferreira de Brito, do Conselho de Sua 
l\lagestade Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Guerra, incumbido interinamente daRe
partição da Marinha, o tenha assim entendido, e faça 
exccu ta r com os despachos necessarios. Pala cio do Rio 
de Janeiro, em trinta e um de Outubro de mil oitocentos 
trinta e dous, undecimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCisco DE LulA E Sn.vA .. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Antero José Ferreira de Brito.' 

DECRETO -DE 3 DE NOVEMBRO DE !832. 

Nornêa uma cornmissão para liquidar o montante das prezas 
brazileiras feitas pelo Cruzeiro Inglez na Costa d'Africa. 

Determinando o artigo decimo terceiro da Lei de vinte 
e quatro de Outubro proximo passado, que se cree desde 
já uma commissão de tres membros escolhidos entre as 
pessoas mais conspícuas e intelligentes para liquidar o 
montante das prezas brazileiras feitas pelo Cruzeiro 
lnglez na Costa d'Africa, e que já têm sido reclamadas 
pelo Governo Imperial; e concorrendo nos negociantes 
lgnacio Ratton, Francisco José da Rocha, e Joaquim 
Antonio Ferreira os indicados requisitos: Ha por bem 
a Regencia, em No me do Imperador, Nomeai-os para a 
mencionada comrn issão. 

Bento da Silva Lisboa, do Conselho de Sua Magestade 
Imperial, Ministro e Secretario de Esta dodos Negocios 
E-;trangeiros, o tenha assim entendido e faça executar. 
Palacio do Governo, em tres de Novembro de mil oito
centos trinta e dous, undecimo da lndependencia e do 
Imperiv. 

- PA.RTE U. ~4 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Bento da Silva Lisboa. 
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DECRETO- DE 9 DE NOVEMBRO DE i8il2. 

Crêa uma legiã.o de Guardas Nacionaes no .Município da Villa 
de Santo Antonio Jde Sá. 

A Regencia_, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
H, Ha por bem Determinai\ tendo em vista as disposições 
da Lei de dezoito de Agosto de mil oitocentos trinta e um: 
que as Guardas Nacionaes do Município da Villa de Santo 
Antonio de Sá, tanto de infantaria como de cavalla.ria, 
formem uma legião. 

Ronorio Hermeto Carneiro Leão, Ministra e Secre
tario 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 dous. 
undecimo da lndependencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ nA CosTA CARVALHO . 
.JoÃo BRAULlO MoNIZ. 

Honorio l/ermeto Carneiro Leão. 

DECRETO-DE 13 DE ~OVEl\lBRO DE 1832. 

Prescreve a maneira de se fazer effectiva a creação de uma vi lia. 

A Regencia, em Nome do lmperadur, Decreta: 
I. o Para se fazer effectiva a creação de uma Vi lia, 

será remettido o Decreto da sua creação, e a designação 
dos limites do seu termo, á Carnara Municipal, á que 
pertencer o local da nova vi !la; a qual ordenat'á aos 
Juizes de Paz do novo termo que procedam á eleição 
dos Vereadores. 

2. o Os Juizes de Paz, feitas as eleições, remetterão 
as listas apuradas á Camara Municipal, que fará a apu
ração geral; e conhecidos os Vereadores ele i tos ?ffi
xará dia para a sua reunião no local da nova vtlla, 
avisando-os por escripto, e fazendo tudo publico por 
eclitaes. 

, 
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;3, o Ne dia affixatlo o Presidente da Camara Mllnicipal 
comparecerá com o Secretario da mesma no lugar da 
nova vi lia; e, reunidos os Vereadores, lhes deferirá 
juramento, e dará posse; e fará lavrar auto da instal
lação, o qual conterá o Decreto da creação, a designação 
dos limites, o juramento e posse dos Vereadores. Esse 
auto se fará publico por eclitaes, e pelos periorlieos. 

4. o A nova Camara passará immcdiatamentc a no
mear os seus Olficiaes, e os empregados da sua com· 
petencia; ordenará a arrecadação das contribuições mu
nicipaes do seu termo, que anteriormente pertenciam 
á Camara, ou Camaras. de que fôr desmembrado, e re
metterá ao Governo da Província cópia elo auto ela sua 
installação. 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, Ministro e 
Secretario ele Estado dos N egocios elo Imperio, assim 
o tenha entendido, e faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio elo Rio de Janeirot em treze de 
Novembro de mil oitocentos trinta e dous, undecimo 
da lndependencia e elo Imperio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 

DECRETO- DE 14 DE NOVEMBRO DE 1832. 

l\larca as gratificações do Of'ficial-maior e mais Officiaes do Con
selho Supremo l\Iilitar. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
JI, em observancia do art. 20 da Carta de Lei de 24 de 
Outubro elo corrente anno, Manda que o Official-maior, 
officiacs ordinarios, e o Porteiro da Secretaria do Tri
hunal do Conselho Supremo Militar, vençam uma gra
tificação de metade do ordenado que ora perc.ebem; 
a quJl cessará logo que fôr extincto o dito Tribunal. 
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O Brigadeiro Antero José Ferreira de Brito, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha 
assim entendido, e expeça em consequencia os despachos 
necessarios. Paço, em quatorze de Novembro de mil 
oitocentos trinta e dous, undecimo da Independencia 
e do lmperio. 

FRANCISCO DE Lll\JA E SILVA e 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Antero José Ferreira de Brito. 

DECRETO- DE 1~ DE NOVEMBRO DE 1832. 

Supprime os Commandos das Armas das Pr0vincias de Santa 
Catharina e Maranhão. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, em observancia do ~ 3. 0 , art. 18 capitulo 6. o 

da Carta de Lei de 2~ de Outubro do corrente anno, 
Manda que se supprimam os Commandos das Armas das 
Províncias de Santa Ca tharina, e Maranhão. 

O Brigadeiro Antero José Ferreira de Brito, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha 
assim entendido, e expeça os despachos necessarios. 
Paço, em f_IUatorze de Novembro de mil oitocentos trinta 
e dous, undecimo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULio MoNiz. 

Antero José Ferreira de Brito. 
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DECRETO- DE 14 DE NOVEMBRO DE 1832. 

Organiza as Secretarias do Com mando das Armas, nas Provincia11 
do Rio de Janeiro e Bahia. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, em observancia do art. H) da Carta de Lei 1c 
24 de Outubro do corrente anno, Determina o seguinte: 

As Secretarias do Commando das Armas das Províncias 
do Rio do Janeiro e Bahia serão compostas : a primeira 
de um Secretario e quatro Amanuensos para o seu ex
pediente, c a segunda ele um Secretario e dous Ama
nuenses. 

O Secretario será tirado ela classe dos Capitães ou 
subalternos, e os Amanuenses de entre os Cadetes ou 
Sargentos da primeira linha. 

Vencerão sobre o respectivo soldo, o Secretario a gra
tificação mensal de trinta mil réis para a despeza com o 
expediente, e os Amanuenscs a de quatro mil e oitocentos 
réis. 

O Brigadeiro Antero José Ferreira de Brito, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha 
assim entendido, e expeça em c'Jnsequencia os despachos 
necessarios. Paço, em quatorze de Novembro de mil 
oitocentos trinta e dous, undecimo da lndependencia e 
do Imperio. 

FRANCisco DE Lnu E SILVA . 
.JosÉ DA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Antero José Ferreira de Brito. 

CARTA IMPERIAL- DE 24 DE NOVEl\IBRO DE 1832. 

Concede a José Narciso Coelho a propriedade e o uso exclusivo 
das lanchas de sua invenção para pescar em alto mar, e conser. 
var o peixe vivo. 

A Regencia, em Nome do Irnper:1dor o Senhor D. Pedro 
11, Faz saber aos que esta Carta virem, que a ttendendo ao 
que lhe representou José Narciso Coelho, depois de ter 
satisfeito ao que determina a Carta de Lei de 28 de 
Agosto ele 1830: Ha por beiD:, tendo ouvido o Procurador 
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da Corôa, Soberania, e Fazenda Nadonal, conceder ao 
dito José Narciso Coelho, pelo tempo de 1.5 annos, a 
propriedaue, e o uso exclusivo das lanchas para pescar 
em alto mar, e conservar o peixe vivo, de que é inventor, 
ficando no gozo das garantias, e sujeito ás clausulas, e 
eondições expressadas na mesma Lei. E por firmeza de 
tudo o que dito é lhe mandou dar esta Carta, assignada 
pela mesma Regencia, e sellada com o sello das Armas 
do Imperio. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro, aos vinte e quatro 
de Novembro de mil oitocentos trinta e dous, undeci
mo da lndependencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA Cosr.A. CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNlZ. 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 

Carta pela qual Vossa 111 agestade Imperial H a por bem 
Conceder, pelo tempo de 15 annos, a José Narciso Coelho a 
propriedade e o uso exclusito das lanchas para pescar em 
alto mar, e conservar o peixe vivo, de que é inventor, como 
nella se declara. 

Para Vossa Mages ta de Imperial ver. 

Joaquim José Lopes a fez. 

CARTA IMPERIAL- DE 2~ DE NOVEMBRO DE 1832. 

Concede a José Narciso Coelho a propriedade e uso exclusivo das 
grandes redes de pescar, de que é inventor. 

A Rep;encia, em Nome do Imperador o Senher D. 
Pedro 11~ Faz saber aos que esta Carta vir.em, que a t
tendendo ao que representou José Narciso Coelho, depois 
de ter satisfeito ao que determina a Carta de Lei de 28 
de Agosto de 1830: Ha por bem, Tendo ouvido o Pro
curador da Corôa, Soberania, e Fazenda Nacional, con
ceder ao dito José Narciso Coelho~ pelo tempo de oito 
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:mnos, a propriedade, e o uso exclusivo das grandes 
redes de pescar, de que é inventor, ficando no gozo das 
garantias, e sujeito ás clausulas e condições expressadas 
11.1 mesma Lei. E por firmeza de tudo o que di to é lhe 
mandou d3r esta Carta, assignada pela mesma Regencia, 
e sellada com o sello das Armas do lmperio. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro, aos vinte e quatro 
de Novembro de mil oitocentos trinta e dous, undecimo 
da Independeneia e do Impcrio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA • 
.JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 

Carta pela qual Vossa Magestade Imperial Ha por bem 
Conceder, pelo tenzpo de oito amws, a José Narciso Coelho, 
a propriedade e o uso exclusivo da.~ grandes redes de pescar, 
de qtte é inventJr, como nella se declara. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Joaquim .José Lopes a fez. 

CARTA IMPERIAL- DE 26 DE NOVEMBRO DE !832. 

Coneede a Elisa Roux a propriedade e uso exclusivo do mellw
ra_mento da machina para loção do ouro. 

A Rc.~·encia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Faz saber aos que esta Carta virem, que At
tendendo ao que lhe repres~ntou Elisa Roux, depois de 
ter satisfeito :10 que determina a Carta de Lei de 28 de 
Agosto de f83e: H1 por hem, Tendo ouvido o Procuradro 
da Corôa, Soberania, e Fazenda Nacioeal, conceder á 
dita Elisa Roux, pelo tempo de 10 annos, a proprie
dade, e o uso exclusivo do melhoramento da rnachina 
para a loção do ouro, da qual é inventor, e lhe fez cessão 
por escriptura publica Frederico Bauer, ficando no gozo 
das garantias, e sujeita ás clausulas e condições expres
sadas na mesma Lei, e sendo obrigada a pôr em pratica 
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dentro de dous annos, contados da data desta, o referido 
melhoramento, na conformidade da exposição e do de
senho que depositou no respectivo archivo. E por fir
meza de tudo o que di to é lhe mandou passar esta Carta, 
assignada pela mesma Regencia, e sellada com o sello 
das Armas do Imperio. 

Dada no Pala cio do Rio de Janeiro, aos vinte e seis 
de Novembro de mil oitocentos trinta e dons, undeci-
mo da Independencia e do Impcrio. · 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 

Carta pela qual Vossa Magestade Imperial Ha por bem 
Conceder a Elisa Roux, pelo tempo de 10 annos, aproprie
dade e o uso exclusivo do melhoramento da machina, para 
a loção do ouro, de que é inventor, e lhe fez cessão Fre
derico Bo uer, como nella se declara. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Joaquim José Lopes a fez. 

DECRETO- DE 4 DE DEZEMBRO DE 1832. 

Regula a fórma dos manifestos das embarcações mercantes que 
se dirigirem com carga a portos do Imperio. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
li, Tendo em consideração alguns inconvenient~s, quo 
apparecem da inteira execução do Decreto de vmte de 
Dezembro de mil oitocentos trinta e am, Decro ta : 

Art. 1.. o Toda a embarcação, que se dirigir com carga 
a portos deste Imperio, trará duas vias do manifesto, 
o qual conterá: . 

1.. o O nome, classe, e tonelagem da embarcaçã0. 
2. ij O nome do Commandante, c no fim a data, e assig

natura do mesmo. 
• 3. o O porto, em que recebeu a carga. 
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'i. o ú podu) uu purtus uu lm.vel'iu, a que vem tliri
'lida, 
,, ~." As martas, c nu meros dos volumes, e suas de~ 
nominaçõt!S? a saber: faruos, caixas, pivas, meias pipas, 
barricas, f eixo~, etc. · 

n.u Declaração da qualiumlc, e quantidatlc Jns mer
caclorias de cada volume, ou üc muitos homogencos da 
IHt~sma marca, c das <JUU trouxer a granel. 

7. o O uume uas pesso:1s, a que vem consign~.Hbs, ou á 
ordem. 

Tudo serú cscripto por extenso, excepto o;; numcros 
dos volumes. 

Art. 2. 0 Quamlo uma embarcação tiver recebido carga 
em mais de um purto trarú tantos manifestos, quantos 
os portos em que tiver carregado. 

Art. 3. o Estes manifestos serão authenticados pelo 
Consul Brazileiro, ou por quem suas vr,zes ilzcr no porto, 
onde as mercadorias forem carregadas, o qual mandará 
reformal-o:::, qu:mdo ll1cs faltar alguma das clausulas 
acima declar:!das . .A falta elo Consul Drnileiro, c de 
quem faça as sur~s vezes, será neste caso supprlda pol' 
llous negocümtes. podendo ser Brazilciros, vindo as 
suas firmas reconhecidas pela autoriuadc local compe
tente. 

Art. L o Uma via do caua manifesto será entregue, 
logo que seja rcquisi tarJa~ á ernbarcaçio de vigia fúra, ou 
dentro da barra, ou ao Ollicial <h visita da Alfancleg0. 
A outra via será entregue na Alfanclega quando ncll·a 
der entrada a embarcação, o quo terá lugar dentro de 
2~ lwrJs (lepois que e lia fundear, não se contando os diJs 
em que a Alfandega estiver fechada. 

O Commandante que demorar por mais tempo a en
trega do manifesto á mesm1 Alfantlega, será multado 
em 1006000. 

No caso ele que a embarcação não traga manifesto serà 
aLlmittida á descarga, pagando iO 0 (.'1 mais sobre o valor 
das mercadorias que trouxer. 

Art. t>.o A apresentaçti:o do manifesto na Alfandcga 
scrú acompanhada tlc uma dcclaraçfio j uracla pelo Com
mandante quo contenha a relação nominal da tripolação 
c dos passag·clros, ela h;Jgagem do uso particular de cada 
um, c dos sobresalcntcs, e viveres. Igualmente quando 
convenha será acompanhada de uma declaração elos vo
lumes, ou mercadorias, que aconteça faltarem, ou ac
cresccrcm ao manifesto com causajustiflcada dessa dilfc
reiH;a, declaração, que não lhe será pcrmi tticlo fazct' 
depois; c alóm clest~ outn dcclar3Ção jurada pelo Com-

- PAUTE li, ::W 
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man,Lmte de est;~r o mnnifcsto, ou m~mifestos c as de~ 
ela rações por elle fci tas em tudo conformes ao seu co
nhecimento. 

A falsidéldc deste juramento é sujei ta ás penas do 
Codigo Criminal. 

Art. O. o As mercadorias não comprellentlidas no ma
nifesto serão :1pprellendid;:s~ c condemnaclas como ex
traviadas. Como taes se consi(leram as qun forem no
tC~ velmcn te inferiores, ou superiores ás declarauas no 
manifesto. 

Pelas que se acharem de menos será o Commantlantc 
condcmnado no seu valor, e tanto neste caso, ramo nc) 
precedente será mais condemnado o Commandantc em 
uma mui ta, que não excederá de ,! :OJ06000. 

Art. 7. 0 A embarcação, e as mcrcadori,as pertencentes 
ao proprietario da mesma emb:Hcação tJca m hypo lhc
<:adas ao pugamcnto das quantias, em que o Comman
dantc fur conllemnado, ou multado. 

Art. 8. o A~' condemnações, de que trata o art. G. () 
terão lugar, e se farão effectivas pelo f'imples facto da 
achad-a de maü:, ou de menos, ou das differenças de qua
litbde, sem dar lugar a disputas.JtHliciacs, tendo respeito 
aos usos mercantis, em quanto á maneira de exprimir 
em grosso a qualidade, e quantidade das mercaLlorias. 

Art. 9. o Quando se duvidar se as referidas dispo
sições comprehendem alguma hypothese, a clecisrro com
pete ao Tribunal do Thesouro na Côrtc, e nas Províncias 
aü'S Presidentes em Conselho; assim como na occurren
cia de circumstancias extraordinarias declarar, se estas 
são a t tendi v eis para deixar de ser executada alguma 
das referidas disposições. 

Art. 10. Fica sem vigor o Decreto de 20 ele Dezembro 
de !831, cujas disposições são-inteiramente substituídas 
pelas que se contêm no presente Decreto. 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, -Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias do Imperio, interina-· 
mente encarregado da Presidencia do Tribun:ll do The~ 
souro Publico Nacional, o tenha assim entendido, e faça 
executar expc lindo par a esse fim os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro, em quatro de Dezem
bro de mil oitocentos trinta c dons, undecimo da In
dependenda e do Impcl'io. 

}{BANCJSCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ nA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MüNIZ. 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 

-··· 
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DECRETO-DE 1.3 DE DEZEJ\IBRO DE 1.83~. 

Dá Instrucções para a execução do Codigo do Processo Criminal. 

A R"o:encia, em Nome do I:nperador o St:nhor D. 
rcdro II, Ha pe>r bem, qu:) na execução do C:Jdigo do 
Processo Criminal se observem as lostrucções que <:om 
cst.P baixam? :JSsignadas por Honorio Ilermeto Canwi r o 
Leão, l\lin 1st r o e Secreta do de K>tado dos Negocios d<l 
Justiça. O mesmo Ministro assim o tenh3 entendido c 
faça exceutar. Pala cio do Bio de Janeiro, em treze de 
Dezembro de mil oitocentos trinta c dous, undccimo da 
lnuepcmlcncia c Jo Imperio. 

FRANCISCO DK LIMA E SILVA. 

Jos1t DA CosTA C.~RVALHO. 
JoÃo BHAULIO Mo~a.z. 

Bonorio Ilermeto. Carneiro Leclo. 

INSTRUCÇÕES A QUE SE REFERE O DECRETO ACll\IA. 

Art. 1.. o O G-overno na Província do Rio de Janeiro, 
c os Presiucn tes em Conselho, logo que fôr publicado o 
Codigo do PrDcesso Criminal nas respectivas Provin
fias, passarão a fazer a nova divisão dos termos na 
fórma Llo art. 3. 0 do referido Codigo, conservando, ou 
t~llcrando os actuaes Hmi tes onde pll rccer conveniente, 
e creando novos termos onue fôr necessario. 

Arl. 2. o Confirmada a actual, ou feita nova divisão 
dos termoB, farão a divisão de comarcas, declarando os 
termos, de que ha de constar cada uma dellas, tendo 
para isso atlenção ás distancias de uns a outros ter
mos; ao numero provavel de causas crimes, c civnis, 
que nestes podem mover-se; ás vezes que o Juiz de Di
reito deve comparecer em cada um delles; e á cLrnora, 
que ha ele ter, segundo a provavel abundancia de nego
cio;; de sua com petencia. 

Art. 3.° Feita a divisão dos termos, c com,lrcas, o 
Governo e os Prc&iuentes em Conselho orclr~narão a 
eleição ele novas C3mJras l\iunicipaes nos lermo:-;, que 
forem novamente crcados, conservando as actu:ws (~!Jl 
todos os outros termos; c onlenarão ás C:.nnar~~s ai·.tn:lc~;. 
e ús qnc forem eleitas para o; novos termos, a cU Yi-~ãtJ 
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flos districtos na conformidade do art. 2. o do· Codigo do 
Processo. 

Art. 4. o As Camaras poderão conservar, ou alterar 
os districtos actuaes, ou crcar novos, segundo parecer 
mais conveniente, procurando na divisão que fizerem., 
comprehender em cada um dos districtos o numero 
nccessarío de cidadãos ídoneos, e capazes de occupar os 
cargos ele Juiz de Paz, e os mais, quo devem haver em 
cada um delles, attcndendo a que o numero de casas, de 
que trata o citado art. 2. 0 , é o mini mo, mas quo cllas 
J10clcrão fazer divisuL~s dcdistrictos, que comprehenclam 
o numero ele casas habitadas, que mais convcnien te fôr. 

Art. 5. o Feita a divisão dos districtos, as Ccunaras 
marcarão dia para eleição elos Juizes de Paz dos distric
tos, que forem novamente creaclos, ou alterados, pro
cedendo-se a esta eleição em conformidade elos arts. U. 0 

e :10 do Cocligo do Processo Criminal, c (las mais Leis, 
que regulam semelhantes eleições. 

Art. 6. o Quando al~nm dos quatro ci<la<lãos mais 
votados, que hão do ser Juizes, fallccer, on fôr escuso 
nos termos do art. ft,. o da Lei de 15 de Outubro do 1827, 
a Camara Municipal juramentará outro mais votado, 
de sorte que lwja sempre quatro juramentados. 

Art. 7. 0 Nos districtos actuaes, que não forem alte
rados, diminuindo-se, ou acrescentando-se o seu ter
ri torio, continuarão a servir os Juizes elo Paz, <JUC para 
c !los estão elo i tos, na fúrma elas Leis em vigor ; deven
do-se nas fntur:ts eleições geracs proceder conformo o 
di.,posto nos citados arts. 9. 0 c 10. 

Art. 8. 0 DiviLlidos os clistrictos, as C:1maras Munici
JWCs participarão immccliatamenle ao Ministro ela Jus
tí('a no Hio de Janeiro, e aos Presidentes em Conselho 
n·is outras Províncias, o numero de clistrictos, qnc ílca 
tendo o seu respectivo termo, declarando circum;)tan
ciarl<nncnte a uivisão, que houverem feito, c infol'··· 
m:mr1o rJnacs os differentes pontos do termo, rm que 
convem quo se façam as reunii3cs das Juntas de Paz, e o 
numero do vezes quo taes rcunifí('s devem ter lugar 
f'm c:-~ ela. nnno, tudo nos termos do~ arts. Sl3 c 21 'f do 
Cnrligo do Processo Ct'iminal. 

Art. O. o Na mesma oecasião, se rt~ r· possi vnl, ou lo c: o 
que o seja, as C:tmaras 1\Innicipaus rcme~t.eriTo ao Go
v~rno na Côrte, c aos Presidentes em Conselho nas 
Provinrias, ns propostas parn Juizes ;'\lnni(~ipaes, para 
Jniz:~s d:~Orphãos,er1al'a Promotores Puh!i(:o:~. 

A1·t. 10. Carl:l uma dcsfa'; prnpn:~las cnnlcr:'t !l'r'-; 
nnm~·; ~lin·r·sos 1l:' r·id·l'l~Tns l!:1bilanlf''' nns n·~·[WCii\'o'" 
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termos, c quo trn1wm os requisito;; declarados no5 
arts. 3:3 e 3U do CoJigo : alúm dos nomes se fará mon
ç;to nesta proposta da prolissão de cada urn dos pro
postos, dedarantlo-sc suas luzes, serviços, intelligcllcía, 
e quacsqucr outras qualidades, que os tornem. aptos 
para occupar os cargos respectivos para que são pro
postos. 

Art. H .. As Camar::ts 1\Iunicipaes no formar as pro
postas ter5o o maior cuidado em escolher pessoas, quo 
Hão tenham escusa algum:1 legitima, ou impeclimenLo, 
que os pos~a isciJtar, ou inhibir de exercer os cargos? 
11ara que são propostos: no ca~o de duvida ouvirão as 
pcsso:ts, que intentarem propôt, e lwverão attcnção aos 
motivos que apresentarem, conforme o merecimento 
que tíverem. 

Art. 12. Hecebida s as propostas, e estando c !las nos 
devidos termos, o Governo na Córte c Província Jo 
llio de Janeiro, c os Presidentes em Conselho nas 
outras Províncias, nomearão, d' cn tre os ciüacLlos pro· 
postos para cada um dos cargos, os que hão de servir 
de Juizes Mnnicipaos, Juizos de Orphãos, e Promotores 
c farão constar ús respectivas Camaras Thlunicipacs a 
escolha, quo houverem feito : estas clarão os títulos, e 
ddcrirão juramento aos Promotores, que tiverem sido 
nomeados, c farão constar aos Juizes 1\iunicip:J.es, e do 
Otphãos suas respectivas nomeações, mareando-llws 
um prazo razoavel, dentro do qual se hajam ele aprc
srn ta r por si, ou por seus procuradores na Côrte ao 
Ministro da Justiça, e nas Províncias aos Presidentes 
em Conselho, a fim de receberem seus diplomas, e pres
tarem juramento nos tctmos do art. üO do Cocligo. 

Art. 13. As Camarns l\iunicipaes participarão ao 
:Ministro da Justiça na Côrte, c n::ts Províncias aos Pre
sidentes em Conselho, o prazo que tiverem mar
cado aos Juizes Municipaes, c de Orphão.) para dentro 
deite prestarem juramento, e receberem seus diplomas; 
e, não se apresentando estes dentro do referido prazo 
pu r si, ou seus Procuradores dcvi<.bmento autorizados, 
serão processados como tlcsoheL1 i en tcs pela auto r idade 
competente~ para o que se lhe re:netterú pela Scercta
ri:1 de Estado respectiva na Côrtn, c pelas do Governo 
nas Províncias, copias do offlcio da Camara Municipzd, 
que participa o prno marcado, e certidão do OI1icial
maior, qn~ certiliquc o não comp:Hccimcnto. 

Art. 1~. As Cama r as 1\'Iunici paes~ menos a da Córtc, c 
:1::, fl:ls Capitaes das Provinri:-~s, logo rpw tiverem fcilo 
(~sC1:;; prnpostas nnmcari\n d'Pnlrc· M r(•sr~('livos ran· 
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didatos um Juiz .l\Iunicipal~ c um Juiz de Orvhãos, nç; 
quacs, sendo por cllas juramentados, servirão intni
llamcnte os referidos cargos até que se verifique 1 

nomeação definitiva do Governo~ ou dos Presidentes 
flm Conselho. Os Juizes l\lunicipaes interinos nomearão 
<l'entrc os candidatos propostos p.tra Promotores um, 
que sendo igualmente j uramen ta do pela Cama r a Muni
cipal, sirva o rcfürido cargo intcrin·m1entc. 

Art. 15. Estes empregados interinos começarão im~ 
mediatamcntc a exercer as suas.attribuições, pondo em 
cxecução·o Codigo do Proce~so na parte l.JUC lhes diz 
respeito. 

Art.. HL Seis. mczes antes de terminados os tres 
:mnos, que os Juizes Munidpacs, c de Orphãos, c os 
Promotores Publicas devem servir, as C a mar~s Muni
cipaes farão novas propostas nos mesmos termo.:;. 
Tambem farão nova proposta nos casos de fallecimento., 
ausencia por· mais de um anno para fóra do municipio, 
de provimento a· emprego incompatível, c de reconhe
c~da incapacidade physica, ou moral de cada um dos 
dttos cmpre!!ados. 

Art. 17. Dividido o termo em dístrictos, e feitas as 
eleições de Juizes de Paz, dos districtos novamente 
er·caclos, ou ai terados, estes, e os J uizcs de Paz. que são 
conservados, pê1ssarão a d.ividir seus respectivo..; j isp 
trictm em tantos quarteirões, quantos. forem necessa ... 
rios p:1 r a o bom desempenha de seus deveres, com tanto 
que nenhum tenha menos de vinte e cinc:o casas habi
tadas, podendo, onde fór convenümte, conter cem, ou 
mais; c proporão á respectiva Ca mar a Municipal um 
Inspector para cada quarteirão, o qual sendo pJr ella 
approvado, receberá ti tu lo, e juramento ; c, não o 
sendo. a mesma Camard o communicará ao Juiz de Paz 
parn que faça outra proposta, que tambem poderá ser 
rejeitada. mas não o poderá ser a terceira. 

Art. 18. As propostas para Escrivães de Pnz ~crão 
feitas pela mesma maneira que as dos Inspectores de 
quarteirões, c estes empregados da mr,qna sorte rece
berão titulo c juramento das Camaras 1\bnicipae;;. 

Art. 1.9. Os propostos para Escrivães de Paz, e Ins
pcctorcs de Quarteirão, entrarão logo a servir interi
namente, sendo para isso juramentados pelos respecti
vos Juizes de Paz em quanto não são approvados pelas 
Ca maras Mun icipaes. 

Art. 20. Quawlo os Juizes de Paz julguem conve
nicatc ao serviço publico, poderão remover os Escri
vães ele Pn; c os Inspcctores ele Quarteirão, fazen:lo em 
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tai c:1so nova proposL1 ús (amaras .MLinicip:1es, s:.llvo 
aos removidos o recurso de f(UO trata o art. 52 do Co
di,:_;u do Processo, sem suspensão dos oflei tos da remoção. 

Art. 21. Um elos primeiros trabalhos dos Juizes de Paz, 
tanto do~, que forem eleitos de novo, como dos nctuaes, 
que s;1o conservados, sel'ú o alistamento dos Jnrado:;, 
ele que tratam os ar:s, 23, 21, e 2:) do Cocligo do Pro
cesso, o qual farão com a maior diligencia, a fim de ser 
o dito Codigo posto em inteira execução. 

Art. 22. Da nJo-se o caso de que o P:1rocho, ou Ca
pellão de ;:llgum districto estejJ occupatlo no alista
mento do outro districto, que igualmente pertença á 
sua parochia, ou curato, poderá cada um destes em tal 
caso nomear um ecc!esiastico, ou cidadão do districto 
que faça as suas vezes, damlo-lho os documentos, e es
claTccimcn tos, que forem precisos. 

Art. 23. A' C:nnara 1\Iunicipal compete designar ús 
tlistrictos, em que caua um de seus membros ha de com 
os Juizes de Paz, e Parochos, ou Capellães, ou com os que 
os substituírem, na fúrma elo artigo anteeedcnte,formae 
a .Junta para o al!stamento dos Jurados, de que trata o 
art. 2~ do Codigo do Processo; e só no impedimento 
do Vereador designado para o distrieto, on no caso de 
haver maior numero do clistrictos, que de Vereadores, 
terú lugar a substituição deste membro tla Junta p~la 
fórma dcdarada no citado art. 21. 

Art. 21,. Tambem compete á Camara Munidpal, logo 
que tiver recebido as listas parciaes elos Jurados de 
todos os clistrictos do seu termo, designar, e publicar o 
dia, em que os Juizes de Paz ele cada um desses dis· 
trictos, c os Pa roehos hão de comparecer na saIa de 
suas sessões, para ahi procederem juntamente com ella 
á formação da lista geral dos Jurados elo termo, insere
vendi) nella os alistados em cada um dos clistrictos com 
exclusão sómentc dos declarados no art. 27 do Codigo. 

Art. ~~. Durante as sessões que a Camara ~lunicipal 
fizer para a formação da lista geral, de que trata o ar
tigo antecedente, deverão ser npnsontaclas todas as 
queixas, e reclamações elos quo tiverem sido indevida
mente inscriptos, ou excluídos das listas parciaes dos 
Jurados; e as Camaras, examinando essas queixas, ou 
reclamações, com os Parochos, e Juizes ele Paz, corri
girão as listas parciaes, eliminando, ou inscrevendo nas 
listas geraes os nomrs dos queixosos, ou reclamantes 
urna vez que pela maioria absoluta de votos dos Verea
dorc:;, e membros adjunto~, s~' jlllj.tlfl fundada a _rptf'ixa, 
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ou rcclamaç~Yu, pralicantlo-sc assim o !lUU eslú dutermi 4 

nado no art. 28 elo Codigo. 
Art. 2G. Formada a lista g·cral, c pratiratlos os acto~ 

determinados nos arts. 29, 30, c 31, as C:tmaras 1\funi
cipac::; darão disso conta ao Governo na Côrte e Provín
cia elo Rio de Janeiro, c aos Presidentes em Conselho 
nLls outras Províncias, participando o numero, e os 
nomes do:~ Jurados que tiverem sido apurados. 

Art. 27. Se o numero de Jurados a pura dos fôr dimi
nuto para formar Conselho de Juratlos, o Governo na 
Província !lO Hio de Janeiro, e os Presidentes em Con· 
sellw nas outras, onlenarão (jUando a~sim convenha, a 
reunião uesso tel'mo a outro vizinho, como pcrmitte o 
art. 7. 0

, o mandarão remettcl' ú Camara Municipal da 
cidade, villa ou povoação que designarem como cabeça 
de tcrrro, as listas dos Jurados apurados no termo que 
lhe fôr reunido. 

Art. 28. Se, ainda depois de assim r·eunidos dons 
termos, resultarem ::~penas sessenta .Juizes de facto, ou 
pouco mais, terá então lugar a ampliação da apnra~~ão, 
úc quo trata o final tlo art. 27. 

Art. 2U. O Govenw na Pr~vincia do Rio de Janeiro, 
c os Presidentes em Conselho nas demais Províncias na 
mesma occasião, em que proceúerem á formar:ão dos 
termos c comarcas na conformiúacle dos arts. 1. o c 2. o 

tiestas Instrucçõc~~ desig-narão quaes as povoações, onde 
dove haver mais de um Juiz de Direito, c um ou mais 
Juizes do Givol na fórma do art. G. o do Codigo, c do 
art. !3 da Disposiçào Provisoria ácerca da Auminis
tração da Justiça Civil. 

Art. 30. Os Presidentes em Conselho são autoriza
tios a designarem d'entre os Magistrados, que estiverem 
servindo nas suas respectivas Províncias os Juizes de 
Direito para cada uma das comarcas, c os Juizes espc
ciaes do C i vel, havendo na Província alguma povoação 
nas circumstancias declaradas no art. 1:3 do titulo 
unico da Disposição Provisoria ácerca da Administração 
da J ustica C i vil. 

Art. 31. Os Presidentes em Conselho darão conta ao 
Governo da designação, que ti verem feito, a fim de ser 
o Magistrado definitivamente nomeado pelo mesmo Go
verno para Juiz de Direito da comarc:.1, ou Juiz {lo Civel 
da povoação, ou ser em seu lugar nomea~o outro., como 
parecer mais conveniente, devendo todavw o l\fugistrado 
assim designado ir logo exercer o lugar de Juiz ele Di~ 
reito, ou tlo Civol para f[Ue fôr designado com Portaria 
do Presillcntei c sob o juramento, com r1ue estiver ser-
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Vindo, ató qur, udiHÍllV:lUlCllte IhJllW:luO, pre.":llt' por si, 
ou por seu procurador, juramento Ili.lS mãos uo Mwistro 
da Justiça, e rJccba seu J.ip!oma. 

Art. 3:!. Logo que estes Magistrados cheguem ao 
lu!.Sar, que lhes ft1r designaúo, porão em execução o Co
tli!-[o úa parte que Hu·s U.iz respeito. Poderão ser en .. 
c:.~rregauos pelos PC'csidentes de dirigirem as autoC'idada:-; 
locaes na ex.ecuç:lo do Codigo, e das vresentes Instruc~ 
(tk!', cxplicanuo-lhcs os artigos, sobre que tiverem d.u
vida. 

Art. 33. Se na Província não honvr1· tantos Mag-is ... 
traJo~, quanLOs hastem para Juizes Jc Direito Je todas 
;ts eomarcas, que forem creadas, nem pot· i~so se drix.ará 
lle pôr em execução o C11digo l''ll todas as comarcas~ de· 
vendo em lal caso os Juit:es l\lunicipaes Jas comarcas~ 
para as quaes os Presidente;; wlo desi!.marem Juizes dê 
Oir~ito por falta de l\1:1gistratlos na Ptovincia, exercer 
como sub-~ ti tu tos <los di tus Juizes, todas as suas funcçõcs 
110~ respectivos t~rmo.;;. Da mesma sorte os Juizes Mn
nicipacs exercerão todas as funcções dos Juizes de Di .. 
t·cito sempre que o St\U luC\ar venha por qu<llquer mouo 
a vagar, e quando o Juiz d<~ Direito estiver ausente da 
comarca, ou <.:om licença, ou impedido ue moles tia grave~ 
c prolongada. 

Ar·t. :14. Os Presidentes das Cam;~rJs l\Innicipaes, logo 
que receberem a ordem pal'il execução do Coclia;o, cOilVO· 
earão as ca·uaras extraonlina1·iamcnte, caso não es
tejam em sc•ssio ordinaria, e estas não poderão inter
rumper a., se~"õcs, cnHJuanto não estivt~r enmpriuo tudo 
quanto lhe;; é cncart'egado nas presentes Inslruc<:ões. n 
no CoJigo do Prueesso, e que é ucces.;ario r.ara ser posto 
em inleira exeL~ueão: as mesmas Camaras deverão act.ivat' 
as autoridades loéaes. que forem omiss1S, Oll negligente; 
em executar aquillo, que lhes é incumbido. 

Art. 3tl. A Jivis1o, tJne nas Provincias ~e fizer de co
marca:>, termos, c tlistrictos; os lugal'es desig-nados para 
as St!SSÕL'S das Juntas de Paz; o ordenado, que fôr mar
cado p:11·a Juizes de Direito, e tudo q11anto em exccu(ão 
do Coúigo se praticar, será levado ~wlos Presidentes t•m 
Conselho ao conllccimcn lo da As.~cmblé-1 Geral, c uo Go-. 
YCl'flO. 

Art. :Jfi. Os feito.; crime.;;, qur, cstiverr~m pcn:leJ.tt•c: 
p:ra n te J a izes, q u n .i u l:.(:liH em prime i r a insta ncia, Hâo 
sen.l•) de p.·ivilegta<lo.', ~-~ n}o sendo os crimes tla.1ueltes, 
·:l'lC c:ab.~m ILl alçach do...; JilÍW) de PJZ, serãJ rem2ttid.oll 
10 ]!Jiz de Pn dfl ra'Jr~:1 do tenno. 
~ J•\:\'í'E Ir. :iG 
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Art. 37. Dcslrs feitos aquellt•s, que jú t•sl i Hrem com 
o I i helio offcrPc ido, a inda mrs mo q a c j~í tf·n knn sen
L•nça, cst:wdo penJentc por em lJargo.:, dt·vniio súmt•n w 
stT apresentàdm ao ~e.'..!.undo consc•llw tlt~ .Juradt s ou 
.Jtu·y de sentença; :-~quelles porém, em que :-~inda se n;io 
tivt•r offereeillo libPIIo accus:~torio. deve1 ão St'f aprc
sen t:-~tlos ao pl'imeiro conselho tle Juradc•s, ou J tll·y de 
accusação, c achanllo c·sle ma teria para accu:-:a(ão, :-c
guiriio os mais termos do Coclig;o. 

Nesta disposição se cornpreltendem os feitos crimrs 
rendentes ante os conselhos de guena, n5o st•ntlo os 
crimes puramen!e militares, ou de emprego militar, o 
ante as justiças ecclesiastkas, sendo os crimes t;w,;:, qun 
deem lupar á imposição ele outras pcn~s além das 
esriri!uacs. Neste raso serão os feitos remettidos por 
1 raslado. 

Art. 38. Sentlo parte accus1dOr:1 a Justiça o Juiz de 
Paz respectivo, logo que rccebJ o proces:-:o, fará disso 
partil:ipação ao Promotot· para pro"leguir na fórma do 
Codigo. 

Art. 3D. Os agrrravos clr injusta pronuncia pendentes 
perante os Ouvitlores Je comarcas serão com os feitos, 
em que tiverem sido interpostos, renwtlitlos ao Jui1. 
de Paz da cabeça do termo, para se procct:e1· a seu rcs
pc i to como fie a d i:-'pJS to nos artigos <llltcreden tes. 

Art. 4:0. 0.; feitos civeis pendentes, ou em e\eCtJÇát> 
per mte os Juizl's t>xtindns pelo Codigo, e disj1osiç:io pi'O
visol'ia ilcerca d.1 Aclminbtra:ão da Justiçt Civil, seràr) 
rem·~tlidos aos Juiz:.~s l\Lmicipacs, ou Ju zes de Direito 
no c i vel elos termos. O!l p >Voaçties a que pertencerem para 
ahi prose!.!,·uirem seus ulteriores termos na fórma de di
rei to. e tb disposiç<io provisoria ácerca da Adm in is
traç:lo da Justiç~1 Civil. A's mesmas auloridadt>s serão 
rPnF~ttidos o~ feitos, que penderem perante os Juizes 
1h Orph:iJs, não srndo clus enumnr·atlos no art. 20. ja 
disposição vrovis:)rio ácerca da Administração üa Jus. 
L i ç :\ C i V i l. 

Art. 4t. As app·~lla·;?'itH civcís, e crimes, qur. pen
derem D)ranle os Ouvidores de eomat·ea, seJ·;!o rem·· l
lidas :"t heLH;ilu tlodistricto, para ahi pt·os•guirem setlS 

le!·tnt:s, e serem :-;catcnciall:t:i na fCJrm1 do novo Hegul:l
HH'nlo. 

A r t • f1. ~ • N i o s c [11' os r• g n i d n o c o n h P c i nw 11 to t 1 o s a g
graYO~ de pdiçãn, e in~lrumento, quo ainda esliverclll 
p:-'rlllcntt'S ante os Onvidores do comarca, qualqu(~r tpw 
s:•ja o S''lt estado~ poróm a rt•quer·imenlo de parte lit'a1 àn 
r.·üuzidos a a'::c;r;Hus do anto do procc~;so para tll·lle . .; ~~~ 
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E\.ECUTIVO. 

tomar conhecimento nos termos do art. 11: da di~po
sição provisoria á3erca da Administração da J u st1ça C i v i I. 

Art. 4.3. o~ Juizes Munieipaes no:; termos, em que 
n!io honver Juizes de Direito esprciaes para o cível, na 
fórma do art. 3. o da disposição provisoria ácerca da Arl
ministraçfio da Justiç~ Civil deverão conhecer elos feitrs, 
e contas pertencentes à Provedoria de Rrsiduos, e C·l
pellas até sentençJ final exclusiva, na fórin:t por que 
procedem a respeito dos outros feitos c i v eis na confor-: 
midade do art. 8. o da r·eferirla disposição, competindo o 
julgamento final dos ditos feitos e contas ao Juiz de Di
reito. 

Art. 4~. Nas povoações, em que houver Juizrs do 
Cível, competirá a estes todo o conhecimento dos tli tus 
feitos,e contas. 

Art. 4~. o, Escrivães das Proveflorias ·Jas comarcas 
passarão a escrever nos objectos de Provedoria perante 
os Juizes Municipa.es, e de Direito do termo, que era ca
beça tle comarca; e, se nesse termo houver Esc ri vão es
pecial de Provedoria, poderão escolher outro termo 
dcs.,a comarca. 

Art.. 46. A' cerca dos processos pendentes n~s Rela
ções se guardará o disposto no respectivo Regulamento. 

Palacio do Rio de Janeiro, em treze de Dezembro 
de 1832. · 

Jlonorio Hermeto Carneiro Lello. 

DECRETO·- DE 29 DE DEZEl\IBRO DE 1832. 

Crêa escolas de primeiras letras para o sexo feminino nas 
freguezias da cidade do Rio de Janeiro. 

Fazendo-se neeessaria a creação de escolas de pri
meiras letras para meninas nesta capital: A Regencia, 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H, na con
formidade da Carta de Lei de 1~ de Outubro de 1827, 
Ha por bem crear uma das referidas escolas na fre
guezia de Sant'Anna, outra na de Santa Rita, outra na 
de S. José, e outra na da Candelaria, estabelecendo para 
cada uma deltas o ordenado annual de ~00~000. E Ha 
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outrosim por lH•m Ordenar qnc a C'eoLt d~· primt'ir;ts 
letras par a rnPn i n:ts~ que foi errada por B1·r 1'('1 o dr, H 
dn M3rço de 18-zD, s~m drsi~naç:lo d~· lugar certo, fique 
vcrtencendo á fr~·guezia do SJcr-amcnto. 

Nicolan Pereira rlc Campos Yerg-nriro, l\Iinistro c SL·~ 
eretario de Estado dos Negoeios do lmperio, o tenlta 
:1~sim cnt.Pndido, e Ltça t'Xf·entar com os drspacltos Jl('

cf•ssarios. Palacio do llio de Jauriro, ~~m vinte (~ rtovr dr 
Dezembro~~~~ mil oitoce11tos trinta e dous, Ulldcciruo da 
lndependcncia e do Impcrio. 

Fn \NI.Isco n~~ LnL\ E Sr LYA. 
Jllslt HA CusTA C \fi\'ALIW. 

JoÃo llnA cr.w Mu:\tZ . 

. Vi:·oltllt Pereira dt• Campos Verglleiro. 





I•r'oe]:nnaçií.o (la Re~·encia de 12 de Fe·veJ•<"h•o 
dir·igidn R<"S Gunr•das Nacionoes JHH" occnsião 
da ~~e,·ista geral d:u.xueile dia. 

CID.\DAos ! 

·\ Lei ronfio'I-vos as :1rma~~ que ora trazei'. A' Yo~so 
z: • 1 (l, e p 1 Ir i o tis mo e:-;!;\ e n t reg u c a d c f e s a da C i da de . 
Osoc~·gu puldico, tanlts v••zr•salnraça(lo poratlllJiciusls 
o:t pCi'Vl't'S< s, !e!ll sido (:orHervado á custa de vusso:; 
(•sfor\os; c af s s:tcrilici' s, que l.avcis feito, deve :t 
c:1 pi td do Braz i I a sf'gtu·a llÇ;J, de <Jlle gozam seus lw
hitan!c'. Q.; (•xcrnplos de Hnnrza, constancia, e re
si.~·n:11;ão nos traballJOs, ú qu1~ vos cllamar~llll cs inte
I'<'>S:'s dJ patria, dc..:de os escandalosos succe:-:sus de 
Jul~1o pro\IIl10 JXlss.tdo, júmais s:~rão apag:H.io;; da me
mnria de vos.;os concidadêi( s. O respeito ;':s Autoridades, 
<J venerêlção ils Leis, de que h a v eis dado tantas provas 
no nwio da i1tsulwnlinaç~1o e tL soheuiencia, com que 
l!omc·1s dcs\'airadus c impcllillus por paixÕé'S ignobcis 
procuram tuancllar a ~do ri 1 do DL\ 7 uE ABtnL. e frus
trat·-llw o-. mais pr·osper(ls re~ultarios, tem até ag·ora 
1ivl'ado a Naç;1o das ganas da an<lr~:hi:l. Se trilll:lrrhs 
1wla mrsnu vereda, que vos tem adquirido a gr atidiio 
de Yos.;os rontL'rrancos, não tem:.~i:-> as suggeslõcs da 
a·nhiçilo e nnlvadcz; n11~S: patria será saiYa: se porém 
afl'\JuxardPs na nobr,' ucl't s:~ tlt~ vossus pli:;, de vossas 
r:'lFlS !Se filhos, ílcare:s com l'!les s:•pultados sob a rui11a 
d1 !tH'Slla patria; ü(Sta (:al:lmitladt~ vossaú toda im
Jill f.·1d:1, pois que as armas nstJo em VI ss:1s mãos. Cida
lLi'ns, m)di!ai; c Ltzei dei las o uso, que vos prcsc:reYem 
~l lluiil'<!, o t!Jvcr, e us inlt.'l'<'SSL'S Lia patriJ. 

Diogo.·~~n:t6nia Feijó, 
'.; 
~) 1 .1 

I i Cl.:) 
1-

~1 cC 
'..\ . r>. 
.,~ .:;.r \...: ~· ' 
-~;;.· 
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1-f•nchuuaçiio da n._,~·encin. ele :l de Aln•it de 
IS!-l~ @Obre Ol!l ncunlechncutos deste t.lin nu 
-.~apitaB do l1npcrio. 

G tDAD,\o:-.! 

A pn, e tran(]uillid:Hle puhlic:J, CJlie com tantos St .. 
crilic1os havíeis LIH'gado :1 linn:11' entl\l Jt(.s; foi de 
noro p.~rlll!"bada pnl' um ptlllhado de misrravt'is am
Liricsos: não era ji só contra o Gorel'llo le.!.:talmPnté 
'~onst 1 tuido; que os inimigos da ordem pu h! i!' a t ra
ma Y<~ m seus nt>gros pia tws: os Heprcsen ta11 tcs do poro 
haviam incorrido 110 mlio da cnLala: rontra estes SD 
dirig·iam tanlbcm seus ~acrilt-gos anatltemas: ncssJ.ma
llif,•stü, que tiio ousada qilão irllputleuteulente puhli
e .. ra m, l'esum lJj·;nu OS pu·fidos d<'SÍg"ll i os de uesurga 11 iz:1t 
IIOSSI IJclla palria, para subl'n ella <·staudc·cerurn a mais 
dctcstavel ty1 annia. A Yo:-:sa COl'<tgem n patriotismo, 
as ,·irtudes cívicas; que t<~n tas Yt'ze.s lendt s P<~ ten teaJo.; 
vier:)lll ucsta vez ailltla; graças á PrO\'Íd(•!lcia, que 
~e1npre nos tem prote,uido~ s:ll v ar a Nação do abysmo; 
qtw IIJc cavavam filhos dC'],'<'llf'l'ados, e mosll';ll' ao IlllltHiu 

.. inteiro, que ( s llrazilcirus ~ão digne:s da Jjl,erdadc, dn 
que p;uzallL Cidadãos i o procedimento llrroico, que até 
ag·ora llaYeis mostrado; c pelo qual em nome da N:1ção~ 
vos tributamos 1.s mais cordi:JCs agradecimentos, dá 
tamlJcm a nosscs compatriotas, o direito de esperar de 
vús a rontin::açcio dos S~'rviços; ú custa dos quaes haveis 
tanto concorrido P'tl'a fundar .:t prospPridadc da patl'ia, 
t• a ventura Ju seus Hlhos. Viva :1 Constituição, viva a 
AsscmblL'a Legisla liva, viva o Senhor D. P~dru IL 

FnA~Cisco DE Lnl\ E StLV}, • 
.Jo:-1·: IH Cf)STA C\h\'ALIIU. 

JOÃO flliAULlO l\lo~IZ. 

JJiogo Antonio Fetjd. 
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Pa"oc.lntnaç-ão da ll.('~PUPia th" 1 ,. 4.}p, .J~hril de 
1,_.3~ ~oln·e o~ acont.ccilnenlos do dia. 

CIDADÃOS! 

No dia 3 mostrastcis vosso amor ú ordem, vosso re:::.~ 
peito ú Lei, dispostos a combater os conspiradores que 
tentaram de.pôr a Regcncia, derribar o Governo, e pro
clamar uma Assembléa Constituinte. No dia do hoje 
vosso patriotismo acaba do esm:tgar esses perversos, que 
insolentes atreveram-se a proclamar D. Pedro I. Aca
bais de desenganar a esses perfidos, que j[tmais dareis 
um passo além do dever, e da honra: e que os inimigos 
tla patria vos terão em campo ao momento em que ou
sarem ofTendel-a. Quando se está á frente de cidadãc,s 
como vós sois, uma nobre ufania so apodera dos que se 
acham encarregados de executar a vontade naciona 1. 
Viva a Nação Brazileira, digna da liberdade que goza.
Viva a Constituição do Imperio.- Viva a Assembléa 
Geral.- Viva o Senhor D. Pedro li, unico Imperador 
do Brazil.- Vivam os cidadãos armados, e os militares, 
que os têm coadjuvado na defesa da paQr.·. ~·-·~·.-,· ·. 

/ \) 18 / l,r ' "·, 
FRANcisco DE~ pu E Sü. Y A .. , · · 
.JosÉ DA CosTf! CARVALHo. ~ 

.JoÃ~ BR,\UU0\~{9 .. c .. ·Nl~:, 
Dwgo Anton~ -J?m.Jo. 

\<~- , .. 
' =o 
""<<:';co.- J.;;,. / 

J<"'alla con1 "l"e a Il.e;.:;encin~ e tu l'\iotne do ''tfà~-~)_. ;~. ~ 
rndor o Senhor D. Pedro Il~ ahritl a se"'~ 
da Assentblén Geral Lc;:;islath:a no dia :l d•~ 
Maio de I83~. 

Aur..usros E DIGNISSIMOs SE:'{HOnEs REPnEsE~TA~rr.:s 
DA NA~.:Ao. 

A Regenei~, em Nome do lmperauor o Senhor JL 
Pedro 11, se rongra tu la com vosco pela vos::-a reun iJo, 
~empre esperançosa, c grara aos vrrdadeiros amigo~ d:1s 
pnblicas liberdades. 

O Imperio conserva in ai tcraclas as raL.tt~õt•s tle amizad~~ 
rom todos os povos do novo e velho murido. O Senhor 
~ PARTE H. 27 
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D. Pedro 11 está reconhecido quasi geralmente por todas 
as Nações; e só não tem praticado este acto de justiça, 
e de utilidade, na America, alguns Estados, ainda, in
felizmente agitados por commoçõcs intestinas; e na 
Europa, a Prussia, e a Hcspanha. 

A tranquillidade interna tem sido varins vezes per
turbada na maior parte das Província~, por diversas 
facções, as quaes todas têm succumbido aos generosos 
esforços dos muitos amigos da ordem e da Lei ; mas 
ainda não tem querido a Divina Providencia conceder
nos uma tranquillidade, que prometta duração. 

Os Ministros e Secreta rios tJe Estado, em seus r ela to
rios, muito circumstanciadamente vos informarão do 
·estado da publica administração; do que tem feito o 
Governo durante a vo~sa ausencia, e das mais urgentes 
necessidades do Povo Brazileiro. 

Augustos e Dignissimos Senhores Representantes da 
Naç.ão, a Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, vos ofl'erece a sua franca, e leal cooperação 
na importante, e urgentíssima tarefa de tranquilJisar 
e fazer prosperar a Nação, e vos convida, c espera, que 
lhes presteis a vossa. De vós, Senhores, pendem os des
tinos da nossa pa tria ; e ainda bem que se acham elles 
nas mãos de seus filhos escolhidos, em quem sobram 
luzes, e patriotismo. 

Está aberta a sessão. 
FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BnA.uuo MoNlz. 

Mensagem dn Regencia de 3l"d'e Julho dando a 
sua demissão. 

AUGUSTOS E DIGNISBUIOS SENHORES RE.PRESENT ANTES DA 
NAÇÃO. 

Os Membros da Regencia Permanente abaixo assig
nados nas eircumstancias em que o estado se acha 
depois da demissão da um Ministerio da sua mais alta 
confiança, e da recusação constante, que tem encontrado 
em todos aquelles cidadãos, de quem melhor esperavam 
para substituil-o: acreditando não poderem mais ser 
uteis á patria 7 no cargo eminente, a que o voto da As
sembléa Geral da Nação os elevou, vão perante a Augusta 
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Camara dos Srs. Deputados dar, como lhe cumpre, a sua 
demissã,o, á fim de que os Representantes do Brazil oc
corram com uma no.va eleição, ao que exige o bem e 
ordem publica. 

Os abaixo assignados e·stão persuadidos que outros 
muitos amigos da pa.tria, e de suas liberdades podem de
sempenhar mais plenamente as attribuiçõe~ que lhes 
foram dadas pela Cnnstituição e L.ei respectiva; que 
()tltros poderão vencei-os em habilidade e talentos po
l:iticos; mas desafiam a qualquer, que possa excedel-os 
~m boa fé, zelo, e pureza de intençõ~s. Esp.Jram que á 
este respeito a Camara dos Srs. Deputados, e o Br.azil 
lhes farão justiça, assim como que apreciarão no seu 
devido valor o passo~ que as mai;g wrias cou.sidera.çõcs 
políticas os obrigam á dar. 

Tornando á vida pri!vada os abaixo assignados não se 
julgam desonerados da obrigação. di}·Coadjuva,rem com 
seus tenucs esforços á grande causa da pa!ria, e da glo
riosa revoltL-ção de "L de Abril, e contentes verão no 
J.ugar, que occupam, homens que mais á aprasiroonto 
geral preencham os ardlWs. deveres, que lhes são im
postos. 

Os abaixo assignados, no acto. de requererem, a su<t 
demissão do emprego de membros da Regencia Permaj. 
nen te, não podem deixar de agradecer francamente á 
Camara dos Srs. Heputados:a leal cooperação, que rece
beram, em quanto nelle existiam·, e de fazerem votos 
nela sorte do Brazil, e pela consolidação da actual or:dem 
de cousas. 

Rio .de Janeiro,. 30 de Julho de !832~ 

FRANCISCO DE LIMA E SJL VA. 
JosE' DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO 1\loNiz. · 

Resposta .da Camara d'os Deputados do l'oo d'e 
Agosto á mensagem da ftegencia. 

A C1mara dos Deputados, depois de considerar atten
tamente a mensagem, que lhe fôra enviada pela 1\egencia 
em Nome de Vossa Magestade Imperial, dan1o a sua 
demissão; resolvem mandar-nos em deputação ante o 
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'fhrono de Vossa .Magestade Imperial para termos a 
honra de exprimir o seu v o to franco e leal ; ácêrca da 
1uesma mensagem. 

A Camara dos Deputados, Senhor, longe de entender 
conveniente á Causa Publica, que a Hcgcncia do Imperio 
deixe o leme do Estaào, que lhe fóra contlado, convida 
a mesma Regencia á permanecer no honroso posto á que 
fôra elevada pela livre escolha da Assembléa Geral, 
verdadeiro orgão da vontade da Nação Brazileira. E á 
par deste convi te, sincero, e patriotico, a Camara dos 
Deputados, Senhor, encarregou-nos de assegurar á 
Vossa Magestade Imperial, que ella empregará todos os 
esforços para sustentar, e coadjuvar a H.egencia em Nome 
de Vossa Magestade Imperial, á fim de que possa exer
citar, a despeito de quaesquer facções, as altas attri
buições, de que se acha revestida pela Constituição, c 
pela Lei. 

Tal é, Senhor, o voto respeitoso, c, podemos dizer, 
unanime, da Camara, que representamos. 

~Miguel Calmon du Pin e Almeida. 
Joaquim Francisco Alves Branco lJloniz Barreto. 
Antonio Pereira Rebouças. 

Il.csposta da Regencia. 

« Que agradecia á Camara dos Srs. Deputados a con-
1lança que nclla tinha: que faria os ultimas esforços 
para manter-se no seu posto; e que em nenhum caso o 
deixaria sem o consentimento da Assembléa Geral. » 

Falia com l}ue a 1\egencin, en1. Nome de Sua. 
Magest.ade o Imperador, encerrou a sessão 
da Assembléa Geral LegislathTa no dia ~l. de 
Outubro de U~a~. 

AUGUSTOS E DIGNISSIMOS SENHORES REPRESENTANTES 

DA NAÇÃO. 

A Reg-oncia, em Nome .do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, apparccendo no me~ o de Vós, para encerrar a 
presente Scs.são Legislativa, cxpcrl.monta a mais cordial 
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~ tLisL1ção em eommunicar-vos que as relações de boa 
iut.elligenc~ia, c harmonia com os Governos de ambos 
os hemispherios continuam inalleraveis; c que recen
temente se receberam novas seguranças ollicial~s do 
v i v o intere.;se que tomam pela pro . ..;peridade do lmperio 
(lo llrazil, c dos arJentes votos que fazem pelo no~so 
Jovcn Monarcha, penhor o mais solido das livres Insli
luicões da Na cão Brazileira. 

A·o fazer-vos tão grata communic01ção, a Regencia se 
encheria de um v~..;rdauciro juuilo, se pudesse dar-vos 
a certeza de se achat· a lrdnquillidade restabelecida em 
todo o Impcrio do llrazil. Infelizmente o gcnio do mal 
tem pretenuido semear entre nós a discordia; mas é de 
esperar, com o auxilio do Omnipotente, c ã par de 
medidas dictadas pela rígida observancia das leii, que 
em breve tempo reinará perfeitamente o soccgo pu
blico. 

Nem a Rcgcncia julga que esta sua e~perança se ha 
de mallograr, quando considera a docilidade, e o bom 
senso do Povo Brasileiro, c os importantíssimos Actos 
Legislativos, que neste anno dão o mais authentico 
testem~nho da sabedoria da Assembléa Geral, c que 
muito devem contribuir para facilitar o andamento da 
justiça, sem a qual não púàe haver felicidade publica, 
nem particular. 

A Regencia, Augustos e Dignissimos. Senhores Repre
sentantes da Nação, vos agradece o incessante desvelo 
c zelo, que mostrastes pelo bem da nossa cara patria: c 
está certa que, quando chegardes ás vossas respectivas 

·províncias, sct'ã um do;; vossos mais scrios cuidados re
commendar a boa ordem, c obediencia ás Autoridades, 
inspirando a justa confiança, que ha de merecer um 
Governo, que empregará todos os seus esforços e dili
gencias para att~ahir o bom conceito dos seus conci
dadãos. 

Está fechada a sessão. -· -· 
r-~ FRANCISCO~hUIABi~ . • 

Jn~É DA f! g. CARVAIS~' 
J o Ao BRA ~ MoNIZ. .,......:.. \ 
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