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DECRETO N. -1 -DE 2 DE JUNHO DE 18:H. 

Altei'3 o art 1R da disposi~·ão proviso1·i:l áccrca da Admi
nistração da Justiça civU. 

A Regencia Permanente em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro li Tem Sanccionado e Manda que 
se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral 
Legislativa . 

. .\ rt. L o O art. ,18 da disposi~ão pro viso ria ácerca 
da Administração da Justica CÍ\'ll, sanccionada pela 
Lei de 29 de Novembro de "·t832, continuará a obser
Y<lf-se com a set,ruinte alteração. 

Art. 2. o Os processos civeis, ora pendentes por 3p
pellação nas Relações do Imperio, e os que de novo 
se forem distribuindo, serão vistos e examinados, 
e julgado~ por cinco Juizes, dividindo-se para esse 
tlm ~m secçôes a.s mesmas Relaç.ões, se assim 
convwr. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, llinistro e 
Secreti\rio de Esta à o dos Negocias da Justiça, o tenha 
assim entendido e :ra~;a executar. Palacio do Rio de 
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J aneü·o ern dous de Junho de nül oitocentos trintt1 1: 
quatro, decimo terceiro da Independencia e do Im~ 
perio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA.· 

,/O'fO ,B~ULIO;M.Q.NIZt · 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do lmJ:>erio em 12 de 
JHnho de 4834.-Joào Carneiro de Campos. 

DECRETO N. 2 ~DE 20 DE JUNHO DE ·1834. 

\'itoriza o Governo a prover as cadeiras de philosophia, gt~il
. met.ria e francez da capital da Província de Goyaz. 

A Regencia Permanente em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro li Ha por bem Sanccionar e Man-· 
dnr que se execute a seguinte Resolução da Assern
b\(•a Geral Legislativa . 

Art. ''·o O Governo fica autorizado a prover de 
p!·ofessores idoneos as cadeiras de philosophia, geo
metria e francez para a capital da Província de Goyaz, 
pe:~la primeira vez, precedendo os exames necessarios. 
· Art. ~.o Ficão sem effeito por esta vez sómente 
as ·disposições em 'contrario, e particularmente o 
Deér.eto de H de ·Novembro de 1831, na parte ern 
que·r.az príyàtivos· dos Presidentes das Provindas 
taes provtmentos. 

Antouio Pinto Chichorro da Ga1na, Ministro e Se
eretarío de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o. tenha énte~·dido e. f~ç~a, exe~utar COffi: os despa-· 
<tios necessarws. Palacw ao R10 de Janetro em vwtP 
de Junho de mil oitocentos trinta e quatro, decirno 
terceiro da lndependencia e do Imperio. 

~.: .• '. ',-_ 

FMNCISCO DE LIMA E SíL V A. 

JOÃO BRAULIO MONIZ~ 

,,. Antonio Pinto Chiohm·,ro da Gama 



DECRETO ~. 3- Dl.1: :20 DE Jc~uo DE 1834. 

Incorpora ao t•atrimonío da Camara l\iunicipal da Villa de S. 
José de Guimarães, na Pl'ovineia do Maranhão, varias ilha!' 
ao longo da costa. 

A Regeneia Permanente em Nome do Imperador 
o Senhor Dom Pedro II Ha por bem Sanccionar e 
)Jandm· que se execute a seguinte .H.esolução da 
Assembléa Geral Legislativa. 

Art. f .° Ficão incorporados ao patrimonio da Co
marca da Villa de S . .Tosé de Guimarães, na Provincia 
do Marnnhão, as ilhas ao longo da eosta, desde o 
cabo en1 que estó situada a Villa, até a foz do rio 
Tury-assu, r1ue se aeharem devolutas, nào exced~n
do a duas rnil ura<_;as quadradas, com as clausulas 
expressas nos Ji'oraes de Sesmaria~ para os arrendar 
ou aforar na t:onformidade de seu Regimento. 

Art. 2. o Fieão revogadas as Lt:tis e disposições em 
euntrario. 

Antonio Pinto Chiehorro da Gama, Ministt·o e Se
cretario de Estado dos NegociGs do Ir11perio, assim 
o tenha entendido e faç.a executar eom os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em nnte de 
Junho de mil oitoeentos tl'inta e quatro, \Jeeimo r-··- .., 
tereciro dn Independencia e do Imptwio. /1 -x ,1/_. · \ 

FRANCiSCO DE LIMA E SILYA. 

J0.\0 BRAl'LlO 1\JONIZ. 

'/_ '/'"~ ~ 
I D o;.< I 

I o . 
. (') 

,\ ntonio Pinto C hicha>?'O da. Oaíita.~~ ~ 
\~ -. 

--•n-- ~d ~ 
\~ ~' 

DECRETO N. 4 - m; 2U DE JUNHO DE 1834. \\ ~1f, J 
. '"~ * ""Q// 

Approva os ordenados marcados pcl_ o Presidente em Conselho ~ 
da Provincia de Govaz aos Professores de varias cadeiras 
de primeit·as lelras ... 

A Regeucia Permaueutc em Nome do Imperador 
o Senhor Dom Pedro II Ha por bem Sanccionar c 
l\landar que se gxecute a seguinte Resolução âa 
Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Lo Fica approvarlo o ordenado de 200$000, 
mareado pelo Presidente da Provineia de Goyaz em 



Conselho aos Professores das cadeiras de primeü·<Js 
letras pelo methodo individual das povoações óo 
Porto Imperial, Cavalcanti, Carmo, Carolina e Palma: 
e assim tambem o de 2~0$000 ao de S. José cL~ 
Tocantins, e ao de Flores, todos dn mesma comare;J 
de S. João das Duas Barras. 

Art. 2.° Ficão nesta parte sem vigor as disposii:!Jcs 
em eontrario. 

Antonio Pinto Chichono da Gamn, Ministro e Se
eretario de Estado dos Negocios do Imperio, ns~im 
o tenha entendido. e faça exécutar com os despaehoç; 
necessarios. P.alacio do llio de Janeiro em vmtu de 
Junho de mil oitocentos trinta e quatro, deeimo 
terceiro da Independencia e do Imperio. 

};!'n.,NCISCO DE l.UIA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO 1\'IONIZ. 

Antonio Pinto Chicho'l·;•o da Gama. 

DECRETO N. 3- DE. 20 lJE JUNHO DE 1183.i, 

Ct·ea uma cadeit·a de primeit·as letras na F1·eguezia da llk1 :Jn 
Governador da Província do Rio de Janeiro. 

A~Regencia Permanente em Nmue do Itnperador t't 

Senho.r Dom Pedro li Ha por ben1 Sanccionar e ~Ian-
d;lr que ~e execute a seguinte Resolução da Assem>· 
bfé~ Gerlt Legislativa. · 

1\rtigo unico. Fica creada uma esct:>la de primei
ras le,tras na li'reguezia de Nossa Senhora da AjudH 
da l}pa do Governador desta Provincia do Rio d ü J a 4 

n~iro, com o ordenado de 350$000 annualmente. Fie à o 
revogadas todas as leis em contrario. 

,Antonio Pinto Cbichorro da Gmna, Ministro e Se
·cr~tario de Estado dos Negocios do Imperio, assinl 
o tenha entendido e faç(l. execmtar eom os despaeho~ 



JH~Ct:.ssarios. Palacio do Hio de Janeiro em vinte 
de Junho de mil oitocentos trinta c quatro, dedmo 
ft~rT.eiro da Indepenucncia e uo Imperio. 

P'RANCISCO DE LBIA E SILVA, 

.J 010 BRAULIO 1\IONIZ. 

da Gama. 

Approva a R~solução do Conselho Geral da Pro,·incia da Para
!t yba, que e1·éa va1·ias eadeiras de primeiras letras para o 
sexo feminino . 

. \ Reg-encia Permanente em Xomc do Imperador 
~' Senhor Dom Pedro H Ha pot· bem Sanccionar (~ 
~\iandar que se execute a seguinte Rcsoluçào d<l As-· 
~embléa Geral Legislativa, tomada sobre propostu 
do Conselho Get·al da Pt·ovincia da Pal'ahyha do 
~()rte . 

. \ rt. I. o !<'i cão ercadas escolas de primeiras lctra.s 
para meninas nns Vi11as do Pila1>, de l\lmnanguapc, 
(lu Brejo de Ar·êa; Nova da Hàinha, Heal de S. Joao, 
,·nva de Souza, c Pomhnl, na conformidade da Lei 
d u H) de Outubt;o de ~ 827. . 

At·t. 2. 0 As matronas que se destinarem a'·este 
tnag-isterio, e que lmbitaren1 além de dez leguas 
de distaneia desta Cidade da P<•rahyba, serão exa
minadas nus materias exigidas pela referida J .. ei 
w·rante as Camoras Municipaes dos respeetivos dis
trictós, para o que impetrai~áó faculdade do Presi~ 
dente fla Provinda em Conselho. 

\rt. 3.° F~cão revogadas todas as Leis c Hesoluções 
em contrnrw. 

\ntonio Pinto Chicbort·o da Gama, Ministro eSc
cretnrio de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
u tnnhn entetHH~lr~ e ra~;a cxecntal' com os despachos 



uecessarios .. Pala.~iu du Rio de Janeiro em vinte 'de 
Junh9 de nul ottocentos trinta c quatro, decimo 
ft".lrcmro da Indcpendendia e do Imperio. 

FRA~ClSCO DE LBfA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

A tdOi/.10 Pinto ChichUt't'O rlt~ OamN. 

DECHETO \'. 7 --DE 2b DE JL~HO DE i 8iH. 

,\lauda demolir e arrazar umas barra('a~ ua Proviuda 
fie Sanla Catharina. 

A Regencia Permaneule em Nome do Imperador 
o Senhor Dom Pedro li Sanedonou e Manda que 
se ~xec~te a seguinte Hesoluç,ão ela Assembléa Geral 
tegtslattva, tomada sobre proposta do Conselho geral 
rla Provincia de Snnfn Catharina. 

Art. ,, .0 As Larracas situadas na praia da Praça da 
Cidade do Desterl'o, na Província de Santa Catharina, 
serão demolidas e arrazadas. 

Art. 2. o Os materíaes, que da demulic;ão se pu
derem app1·oveitaL·, serão vendidos em hasta publica. 
r~rn ben~ttieio da Fazenda Na~ional. 

Art. :J. u O terreno em que ta.es bana~as estáo si
tuadas servirá para continuação da praça até o mar . 
. A_t·t. 4.° Ficão d~t·ogadas quaesquer \eis ou dispo

stçoes em contrarw. 
Antonio Pinto Chidwrm da Uama, Ministro e SeCJ·e

tario de Estado dos Negocios do Imperio, en~arro
gado interinamente dos da Fazenda e da Presidencia 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, o tenha 
assim enteudicto e faea executar com os despachos 
necessarios. Pa.lacio do Rio de Janeil'o em vinte e 
cinco de Junho de mil oitocentos trinta e quatro, 
decimo terceiro da Inctependencia e do Imperio . 

. FRANEISCO DE LIJ\IA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO l\IONIZ. 

Antonio Pinto Chichon·o da Ganu1. 



DECRETO :'i. X --DE x5 DE Jl7l'WO DE ·1 MtH. 

Crêa, sobre pl'oposla do Conselho Geral da Província de Goyaz, 
a Freguczia de Nossa Senhora da Conceição na Povoação de 
Salinas, e marca-lhe as divisas. 

A Regencia Per.manente em Nome do Imperador o 
Senhor Doru Pedro H Tem Sanccionado e Manda que 
se execute a Resolução ~eguinte da Assembléa Geral 
Legislativa, sobre proposta do Conselho Geral da Pro
víncia de Goyaz. 

Art. t. o I..., ira ereada na Povoação de Salinas uma 
Freguezia de natureza collativa com a invoeação de 
:\TQssa Stmhora da Conceição. 

Art. ':?. 11 Rsta nova Freguezia s~ ílhidirá da de CI'i
xaes pelo Rio dos Pato::-;, c sendo os outros limites O:-\ 
mesmos que tinha como lWrtencenle a du Crixaes. 

Arf. :Lo Todas as p1~ssoas que habitarem no dis
tricto, da nova Freguezia, quér sejão Indios, quér· 
não, serão eurados pelo respectivo Paroclw. 

Art. 4-. o O Vi gari o desta Freguezia terá a congrua 
annual de duzentos mil réis, e todos os ernolumen
t~s que pelas Leis e Ordens em vigor lhe comve
tirem. 

Art. ~.o Fieão revogadas quaesquer disposições em 
eontrarw. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha 
assin1 entenJido e faça executar. Palaciu do Hio de 
Janeiro em vinte cinco de Junho de mil oitocentos 
trinta e quatro, decímo terceiro da Independencia e 
do Imperio. 

FHANt:ISCO DE LBIA E SJ I.YA. 

JOÃO BRAULIO 1\IONIZ. 

Au'l~eliwno de Sou;a e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellarin do Imperio em o 1. o de 
Julho de ~834.-João Carneiro de Cmnpos. 

-··· 
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OI'~·aniza, sobre p1•oposta do Conselho Geral da Pro•;incia dt' 
S. Paulo, a Guarda Policial na mesma Provincia. 

A Regeneia Per·manente em Nome do Imperador u 
Senhor Dom Pedro li_ Tem S~nccionado e Mapeia qL~t" 
se execute a Resoluçao segumte da Assemblea Ger,,.l 
Legislativa, sobre proposta do Conselho neral da Prf'·~ 
vincia de S Pau lo. 

Art. 1.0 Todos aquelles- quü por falta de renda süo 
·excluídos da Guarda Nacional forrnal'áõ em cada Mu. 
nicip~o a Guarda Policial delle, tendo a idade dP
terminadH para ser da Gunrda Nacional, e 11ão e:-:
fando ern alguns dos easns porque sP ticn escu~" · 
<I e lia. 

Art. 2.'1 As C:1maras Munieipacs, ch~pois de ullimnd , 
o Conselho de Qunlitiea~:üo dus nuardas NaeionaC':< 
exigindo dos .Juizes de l'az lista de taes individuo", 
c formando dPilas urna Jista geraL que soril lanead,, 
n'um livro para isso dc:)tirwdo, os distribuirc't cw 
eompnnhias, ou secções de eompnnhias, eorn o nr· 
mero de praçc1s, qur~ mnis conveniente entender, (~~~ 
modo CfUe se eombin(~ o serrieo publico eom o me· 
nor gr·aramc dos indivíduos .... 

Art. 3.° Cada companhia terá um primeiro e um 
segundo Commandnntr, r cada sccçüo de companhi:.1 
um sô Commandantc, e todos quantos cabos forenj 
nccessHrios, pnra corTespondnr um eabo para ead;t 
dez, até oito indiriduos. 

Ar·t. 4·.u O~ Commandantes, que podem ser quae~;
lJUCr cidadãos de Paroc:hias, ser·áo nomeados peJa.:~ 
Camaras, sobre proposta dos Juizos do Paz do di:-:;-.. 
tricto, em Jistas triplices, servindo-lhes do titulo ~l 
acta de sua nomenção, c serviráõ no emprego por 
tanto tempo quanto servem os Juizes de Paz, peranf.t· 
os quaes presta.rúô juramento de bem servirem, Jogo 
que sejüo nomeados, os cabos serão nomeados pelf,s 
Com mandantes, e por ellcs arnoviveis. 
· Art. !). 0 Annualmente as Camaras, ouvindo os Juizr·~ 
ele Paz, depois de vel'iflcada a lista do Conselho de 
Qualitlcaçào, reverá~ a lista geral pa~a nella inclui
rem, ou deJla exelmrem os que esttverem em tt1es 
eircumstancias, em virtude desta Resolução, restando 
aos lf~sados recurso ao Presidente da ProYincia. 

Art. 6." Estas Guardas J>oliciaos terão por de\·er· 
(' destino set·vircm na en·cuçfto rlas ordens das Au-



~oridades. Polieiªés, a quem ficão subordinados, bem 
c:Hr o para auxHtarmn as Autoridade~ Judici®s no 
de mpenbo,de s.us:dever-es. . . 

,~\l"t. 1. o Os Commandantes P«?~em, por mi!Jtivo de 
~:T~ico, ser suspenS:Os pelos· Ju1zes de Paz, e Ines mo 
rt(~n1' itidos pelas CBfnaras, se- pâraisso houver requi ... 

' doi,_,ditos Juiz~ de. Paz, ,t.e§ta.pd<t-:·R.r~·s recurso 
<:, Presidente da PrGvi,nma; os Guardas p~!q_rn~sm<? 
Ui, ;_vo podem ser pílnidos cam a pena de"UID ~te 
einc·.J dias dB prisão, que 1-Q_davia po_derá ser aUivia..:. 
da~ uu annullad<l; pelo_I~es'(fectiyo. J~zs\~-:l!ii~· c _ 

Art. 8 o o serviço será repartido da :mo_({o·-que na o 
\~H:c·da a cinco dias por cad<t"':Vez e nunca chegue ao 
Tl'' já servio, se~m primeiro ter chegado em todo o 
Muuicipio ao~ ÇLUe. aind.ª',l)ão servirão =·• nó caso de 
ser preçisó~:s~'rirem_ ~ai~ terx!PO receberáõ por 
C:ií.L dia de serviÇo tanto quanto no lugar eostuma 

nk\r um_ op~iQ10 jornalM. -CI· ._.. . . ~ . • 
Au. 9. o Qu.(fu o &erv ·9 fôt .. Jt~Ha atacarq~Jlo~

bos~ salteadores, ou qua quer- (l,tl,tro, em q;n~ OOJa 
pedp;, de vida, a d.iarin será dé valor do-brado, e 
nw~,'•1o triplicado, a juizo da Autoridade que deter
lnít.it~f o servi~~o e sendo este requerido por algum 
s._mhor de escravos, serão por elles pagos os dias 
dr: ?,,~rviço, segundo o ~arbitramento actma, assitn 
<.·o:nu o serão por qualqtíer senhor, quando algum 
'"~:.::r-.r:xvo fôr preso por qualquer Guarda. 

ArL 1 O. Para as despezas necessarias quando não 
sejào pagas, como aêtma se declara, ou não hajão 
c!ir:f:dros publicos p3:ra 8sse f1m dest~nados, suppri-

:ls :Çamaras Mun}~lpac§ de seus cofres., bem eomo 
nnra as armas neçe~ãrJl!§aos Guardas,quando estes 
<.h ./,,) tenhâo proprias, 'ou o Gove-rno da·P-rovincia os 
n. :1ossa ministrar. 

ArL H,. Para indemhizar as Camaras de taes de.s~ 
peza:::. ·;~erão applicu9os a se::_us. co~res as quantias 
q ú'e o;:r senhores de· escravos saÇ> obrtgados a pagar 
por ea.Qe._J ,e~ss_eravo fugido que fúr preso, sem q1le por 
1sso li~ desonerados da obrigação imposta· pelo 

:·t \•o: devendo ásCamara~ porPp-sturas- marcar o 
·;ü;n•Litativo dellas, qu~de:um~lor; quando fôr 
r·:!shJ sem "escolta;- de dobrado valor se com es
~:-jlLi: de triplicado, se e1n ataque a quilornbos. 

i\ rt. 12. O Pre.sidente da Provincia, em Conselho, 
J;;;.'l aulorizado,.;soodo preciso, a dar instrueçôes para 
:; ;:i,:>.r:nvolv_imento e boa execução da presente Reso .. 

·. bem corno a dar us providen~jrls para que nàu 
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l1ajão nella ao uso~, podendo suspender ou ·demittil· 
Commandantes, e mesmo dissolver a Guarda Policial 
em qualqu~r. Município, quando assim o exija o inte· 
resse pubheo . 

. Art.. 13. Ficão revogadas todas as disposições le
gislativas en1 contrariO. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiç.a, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio· do Rio de 
Janeiro em vinte cinco de Junho de mil oitocentos 
trinta e quatro, deeimo terceiro da Independcncia c 
do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Tmnsitou IHl Chancellaria do Impcrio em o 1.0 de 
Julho de 18:HL --··João Car·neÍJ'O de Cmnpos. 

-~··-

DECRETO X. ·1 O -DE 7 DE AGOSTO DE 183L 

AJ.llH'ova a aposentadoria concedid& ao Desembargador 
Vbeonde de Goyanna. 

A Regencia em NGHne do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li Tem Sanedonado e Manda que se execute 
a Jlesolução seguinte da Assembléa Geral. 

Artigo uni co. Fica approvada a aposentadoria con
cedida pelo Governo ao Desembargador Visconde de 
Goyanna, por Decreto de -8 de Maio de 1833, com o 
vencimento do ordenado de um conto novecentos e 
cincoenta mil réis, que vencia como Chanceller da 
extincta Casa da Supplicação. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Seeretario de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha 
assim entf~ndido P fru;:a rxrruta.r com es despachos 
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necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em sete de 
Agosto de mil oitocentos trinta e quatro, dcdrno ter
ceiro da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LntA E SILVA, 

JOÃO RRAUUO l\IONIZ. 

Aureliano rle Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 9 dr. 
.;\gosto de 183-i.-João Ca1·neiro de Campos. 

DECRETO N. H -DE 9 DE AGOSTO DE 1 H3L 

Eleva á categoria de Freguezia a Capella cUI'atla de S .• rosé 
da Boa l\f orte, na Província do Rio de J anciro. 

A Hegencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li Tem Sanccionado e Manda que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral. 

Art. ~1. 0 A Capella curada de S. José da Boa Morte 
crecta na margem esquerda do Rio Guapó-Assú, na 
Província do Rio de Janeiro, fica elevada a Igreja 
Parochial. 

Art. 2. 0 O Governo, ouvida a Autoridade Ecclesias
tica c a Camara Municipal respectiva, warcará os 
limites desta IJaroehia. 

Art. 3. o O provimento da Igreja nüo terá lugar se
não depois que o povo tiver preparado a Igreja Ma
triz com a necessaria decenc1a. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Justic,a, o tenha 
assim e~ tendido e. faça ex~cutar com os despachos 
necessarws. PaJac10 do H10 de Janeiro em nove de 
Agosto de mil oitocentos trinta e quatro, decimo ter
ceiro da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LlMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Aureliano de Souza e Olh,eira Coutinho. 

Transitou na ChancelJaria do Imperio em 'J de 
jgosto de 183L-Jucio Cm·nci;·u de Campos, 

-···-
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DECSETO N. 12-DE 9 DI<! AGOSTÜ' DE 183L 

C1'êa a freguezia de N.ossa SenhoJ'~;.Q.a.;.Gloria na Cidaue do 
R.io. de 'Janeiro. ~ 

A Regencia em Nome do Im~rador o SenlHw 
Dorn Pedro II, Tem Sanccionado e Manda que se 
execute a Resolução seguinte da ~sembjéa GeraL 

Art. 1.~> Fica creada nesta ~idade Yma nova Fregue-· 
zia com a denominação dê'Nossa Senhora da Gluria, 
a qual será desmem.tiradà da de S. José, não podendo 
comprehender mais da metade da população llesta, 
e o Governo autorizado a marcar os seus limites. 

Art. 2. o O :Parocho vencerá ·a. mesma congrua, e 
mais emolU,J.nentos que percfijem:os outros Paro
chos deste Bispado. 

Art. 3. 0 O actualParocho da Freguezia de S. Ju:-56 
po4erá eseol~~r 'aquêlla,J:J.as du.as-~,freguezias que 
mais lhe aprouver. · · .·· 

Art. 4-. o O provimento da Igreja não t~rá llF:o;1r 
senão depois l{Ue estiver preparada a Igreja :0Il.llTÍZ 
com a necessaria decencia. 

Art. 5. o Fi'cão derogadas tiS Leis e mais dispoHçües. 
em contrario. · ·· 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Minic:tro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha 
assim entenàid. o e fa~a executar com os despacJH•s 
necessarios. Palacio ao Rio de Janeiro em nove de 
Agosto de mil oitocentos trinta e quatro, dccim() 
terceiro da Independencia e do Imperio. 

FHANCISCO DE LIMA. E' SILVA. 

JOÃO BRAU,LIO M.ONlZ.' 

Aureliano de Souza e Oli?,eira Coutinho. 

"rTrà~sl\Q.Ü., nR Chancel~~u~ia :do lrnperio em 1 ~t de 
Agdsfo~ ·de" 18:34.- Jóão Carneiro de Carnpos. 
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DECRETO N. 13 - DE 9 DE AGOSTO DE 1834.·. 

Approva a pensão rle 29\$000, concedida ao 2." Tenente da 
Armada Nacional José Pereira Penin. 

A Regencia eiJl Nome do Imperador o Senhor 
Dom Ped.ro li, Houve po~·trem Sanccionar e Manda 
que se execute a seguinte Resolucão da Assembléa 
üPral Legislativa. ,._ . ... 

Artigo unico. Fica approvada a pensão de duzentos 
noventa e quatro mil réis concedida por Decreto de 
,1 o de Abril do corrente anno a" José Pereira Penin, 
2. o Tenente da Arni'ada:'Na.donal. 

Antéro José Ferreira de Brilo, do Conselho rle Sua 
Magestade Imperial, Ministro c Secretario de Eslado 
dos Negociõs da Guerra, incumbido interinamente 
da Repartição da Marinha., o tenha assim entendido 
e faça expedir os despachos necessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro em nove de Agosto de mil oitocentos 
tr·inta e quatro, decimo terceiro da Independencia e 
do Imperio. 

FRANCISCO DE l.IMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Antéro José Ferreira de B'l'ito. 

Cumpra-se e registre -se. Palacio do Rio de J a
neiro em 9 de Agosto de 1834. -Ferreira de Brito. 

Aureliano de S.ouza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellâria do Imperio em 1 ·1 de 
Agosto de 4 834 ......... Jo~o Carneiro de Carnpos. 

Nesta Secretaria de Estado dos ·Negocios da Ma
rí.nha foi publicada a. prese?le Resolução.A_.oo .. s.· .. ~-12 _de 
.\gosto·de tS~í.- No 1mpedtmento do Offiõllll;rpawr 
José Cupertzno de.-Jesus,._ ·.lf.t,',?" 

····-
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DECRETO N. 14- DE 9 DE AGOSTO DE ·1831 .. 

Approva a pensão alimentaria de 1708000 anm1al, concedida a 
.Maria Magdalena da Cunha, viuva de Antonio José da Cunha, 
que 'lervio de Conuniss;1rio de numero de uáo. 

A Regencia em Nome do Imperador .o Senhor 
Dom Pedro li Houve por bem Sanceionar e Manda 
que se execute a segumte Resolução da Assembléa 
Geral Legislativa. 

Artigo unico. Fica approvada a pensão alimentaria 
de cento e setenta mil réis annual, que, por Decreto 
de 28 de Junho de 1833, foi eoncedida a Maria l\Iag
dalena da Cunha, viuva de Antonio José da Cunha, 
que servio de Commissario do numero de náo da Ar
mada Nacional. 

Antét·o José Ferreira de Brito, do Conselho de Sua 
Magestade Imperial, l\Iinist['O e Secretario de Estado 
dos Negocios da Guerra, incumbido interinamente 
da Repartição da Marinha, o tenha assim entendido 
e faça gxpedir os despacbos necessarios. Pala cio do 
Rio de Janeiro em nove de Agosto de mil oitocentos 
trinta e quatro, decimo tereeiro da Independencia e 
do Imperio. 

FRANCISCO DE LBIA E SILVA. 

JOÃO BHAULIO MONIZ. 

Antéro José Ferreira de Brito. 

Cumpra-se e registre-se. Palacio do Rio de Ja
neiro em 9 de Agosto de 183L- Ferreira de Brito. 

A1weliano de Souza c Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperiu em 11 de 
Agosto de 1834.-João Carneit·o de Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios da Ma
rinha foi publicada a presente Resolução em 12 de 
Agosto de i 83L- No impedimento do Official-maior 
José Cupertino de JesHs. 

-.... 
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DECRETO N. 15-DE 9 DE AGOSTO DE 183i. 

Autoriza o . Govern8 para mandar pagar a D. Francisca FP,r
rio Baptista, a metade do soldo que percebia seu fallecülo 
marido o Alferes Ajudante Francisco Antonio Bap.tista. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro 11 Tem Sanccionado e Manda que se 
nxceute-- a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa. 

O Governo fica autorizado para mandar pagar a 
D. Fràtí~is~~ Fa_ rrio ~aptista1 viuva do Alferes Aju
dante Franmoo-Ant«nio Baptista, a metade do soldo 
que este percebia. 

O Drigalleiro Antéro José Ferreira de Brito, Mi
nistro e Seéretario de Estado dos Negocios da Guerra, 
o tenha assim entendido e faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em nove de Agosto de mil oitocentos 
tr·inta e quatro, decimo tercmro da Independencia e 
do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

-Ántéro José Fernira de Brtto. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 9 de 
Agosto de:.J83.~r-João Carneir(j ~ :€arnpos. 

~LEI N. 16-:r:- DE 12 DE AGOSTO DE 1834. 

Faz· algumas alterações e àddições á Constituição P&litica do 
Lnperio, nos termos da Lei de 12 de Outubro de 1832. 

A Regencia Permanente em Nome do Imperador 
o Senhor Dom Pedm·" H Faz saber:~a todos os Sub
ditos do Imperio que ól Camara d,ós Deputados, 
competentemente autorizada para reformar a Consti
tui~;üu do Irnperio, nos termos da Carta de Lei de 
doze ue Outubro de mil oitocentos .trinta e dous, 
tyecrc.to\l ~s seguintes mudanças e addições· á mesma. 
C,)n~.t! !UlÇaO, 



t.~_.·. 

f··, 
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t\rt. 1. o O direito reconhecido e garantido pelo 
aTt. 71 da Constituição será exercitado pelas Camaras 
.dos· Distríctos e pelas Assembléas, que, substituindo 
os"'Conselhos Geraes, se estabeleceráõ em todas as 
Províncias com o titulo de Assembléas Legislativas 

.,. Provinciaes. _ 
. A autoridade da Assembléa Legislativa da Provín
cia, em que estiver a Côrte; não comprehenderá a 
mesma Côrte, nem o seu Município. . 

Art. ~.o Cada uma das Assembléas Legi:stàtivas 
Provinciaes constará de 36 membros nas Províncias 
de Pernambuco , Bahia , Rio. de Janeiro , Minas .e 
S. Paulo; de 28 nas do Pará, l\1aranhão 1_ Cêp;rá, Pa
rahyba, Alagôas e Rio Gmnde ão Sul;: e~ de 20 em 
todas as outras. Este numero é alteravàl por Lei 
Geral.. 

Art. 3. 0 O Poder L~gislativo Geral poderá Decr~tar 
a organi~~SA() de uma segunda Camara Legislativa 
para q;tlafqrrei' Província, a pedido da sua Assembléa, 
podendo esta segunda Camara ter maior duração do 
que a, primeira. 

Art. 4. o A eleição destas Assembléqs far.:.se-ha da 
g1esma ~aneira· que. se. iizei\"'~~rd.f~~- Dept~lados _á 
Assemblea Geral ·Legislativa, e pelos mesmos elei
tores ; mas càda Legislatura Provincial durará só 
dous annos, podendo os membros ~ uma ser re
eleitos para as seguintes. , · · .., 

ImmedintameJwe depois @e publicada esta refor
ma, proceder:sC-lHl em cada uma das Províncias á 
eleição dos mernbros das suas primeiras Assembléas 
Legislativas Provinçiaes, as quaes entraráõ logo em 
exercício, e duraraõ ·até o fim do anno de 1837. 

Art. 5. 0 A sua primeira reunião far-se-ha nas Ca
pitaes das Províncias, e as seguintes nos lugares que 
forem designados por Actos Legislativos Pro~hCiaes; 
o lugar porém da primeira· reunião da Assembléa 
tegislativa da Província, em Qllt estíver.a:Côrte, será 
designado pelo Govern ... ·~-" • ~tt'' :;, .~·· 

Art. 6.0 A nomeação "tios· res-pectivos Presidentes, 
Yice-Pre~identes ~ &ecretarios., _:verificação dos po
deres de seus membros, juramef}.to., e sua policia, e 
economiajn1~rna, far-se-hão na forma dos Sj;US Re
gimentos, e jtfferinamente na fórma do Regimento 
dos Conselllos Geraes de Província. 

Art. 7. 0 Tod~&·os annos haverá sessão, que durará 
dous mezes, poaendo ser pro rogada, quando o julgar 
conv~niPnt.c o Presidente d3 Pr,wincía. · 



• L fL 11 r1r.'si·l< ;i!~~ clJ Provincia ;F;:.;i;::.tint ú. in. 
li:lllnção da Asscmbléa Provincial, que se fàrá, á 
•:xcepção da primeira vez, no dia que ella -miU"é~ 
ter{t assento igual ao do Presidente dellà, e á sua 
diruHa; e ahi dirigirá á mesma Assembléa a sua 
Falla, instruindo-a elo estado dos negocios publicos~ 
e das providencias, que 1nais precisar a Província 
para seu n1elhoramento. 

Art. 9.° Compete ás Assembléas Legislativas Pro
vineiaes propôr, diseutir, e deliberar, na conformi
dade dos arts. 8·t, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 ,da Consli-· 
tuiei=ío;il'· '~ · "-:, 

1Ú'L, 10. Compete::ás mesmas Assembléas legislaL 
§ L 0 Sobre a divisão civil, judiciaria, e ecclesias

tica da. respectiva Província, e mesmo sobre a mu-· 
danç.a da .sua Capital para o lugar que mais convier. 

§ 2.0 Sobre instrbcção publica e estabelecimentns 
prnpi'ios a promovei-a, nào comprehendendo D~ 
faculdades de Mediéina, os Cursos Juridicrn:r, Aca-
demias aetualmente · existentes e outros quaesquer 
Pstahelecimentos de instrucção que para o futuro 
forem creados por lei geral. · 

§ 3. 0 'Sobre os casos e a fórma por que póde tc1· 
iugar a desapropriação por ut,ilidade ll;lUnieipal Pn 
nrovincial. .L::· ,,, .,. ,. · 

. ~i '"·o Sobre~!' pÓlicia e econotiiia munieipal, prc
c~~dendo propostas das Camaras . 

. ~ b. ~ Sobr,ea:;:~lilÇão das desp~~as )n.unicipaes r: 
provinciàes, é~·~mpostos para'~ necessarioc;, 
com tanto que e·stes não prejudiquem as imposições 
gera c":; do Estado. As Can1aras ·.poderão propôí· os 
meios de occorrer ás despezas dos seus municípios, 

~ 6. (I Sobre repartiç.ão da contribuição directa pelos 
municiQios da Província, e sobre a fiscalisação do 
r:mpre~>:das reNJas. pqblicas provinciaes e nlunicí
pacs" e Ôâs·contáS da sua receita e despeza . 

.As despezas provinciaes serão fixadas sobre oreac 
mente, do Presidente da Provjncia, e as municipri'es 
sobre orçamento d(!s respectivas Camaras. , 

~ 7" o Sobre a c r~~ o e suppres.sã~f dos empregos 
:municipaes e protil\êiaes, e estntt.élecirpento dos 
sen~; ordenados. · . ,; · 

Sáo ~~pregQ:_s n1unici_p~e~ e provinc~ae~ todos os 
que existire · :·' municipiOs e provmmas, á ex-
cepção dos c. diz-em respeite . â ·:administração~ 
arréeadação, e contabilidade da Fazenda Nacional; 
~ · .·· ·-:n1slnu;5o d~1 l,!llf'rra 0 m::n:·iPhil~ c dos corrf'; 

. 1 f43'1 r •, n ;-E 1 3 
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g-erae$; dos cargos de J>resiLlentc de rro\1 incia 1 

J}ispo, Commandanie Superior da Guarda Nacional 7 

niêPlbro das Relaeões c trihur..aes superiores, e em
pregados das l{aculdades de Iiledicinn, Cursos .Jurí
dicos e Academias, em conforrnidade da dou trina elo 
§ 2. o deste artigo. 

,J 8. 0 Sobre obras publicas, estradas c navegação 
no interior da respectiva Província, que não per
wnção á administração geral do Eslauo. 

~ 9. 0 Sobre construcção de casas de prisão, tra
balho e cotTeCf{ão, e regimen dellas. 

§ 1 O. Sobre casas de soccorros pulJlicos, conven
tos e quaesquer associações políticas ou religiosas. 

§ 11. Sobre os easos e a fórma por que poderão 
os Presidentes das Províncias nomear, suspender c 
ainda mesmo demittir os empregados provinciaes. 

Art. 41. Tambem compete is Assembléas Legisla
tivas Provinciaes: 

§ 1. o Organizar os Regimentos internos sobre as 
seO'uintes bases: 1.a Nenhum Peojecto de Lei ou He
sofução poderá entrar em discussão sem que tenha 
sido dado para ordem do dia, pelo menos vinte 
CJUatro horas antes; 2. a Cada Projecto de Lei, ou 
Resolução, passará pelo menos por tres discussões; 
3.a De uma a outra discussão não poderá haver me
nor intervallo do que vinte quatro horas. 

§ 2.° Fixar, sobre informaçào do I) residente da Pro
víncia, a Foi'ça policial respectiva. 

§ 3. 0 Autodzar as Camaras Municipacs e o Gover
no Provincial para contrahir emprestimos, com que 
occorrão ás suas respectivas despczas. 

§ 4. 0 Regular a Administraçào elos bens proyin
ciaes. Uma Lei Geral marcará o que são bens pro
vinciaes. 

§ 5. 0 Promover, cumulativamente com a Assembléa 
e o Governo Geraes, a organização da estatística da 
Província, a catechese, e civilisação dos indígenas, 
e o estabelecin1ento de colonias. 

§ 6. 0 Decidir, quando tiver shlo pronunciado o 
Presidente da Província, ou quem suas vezes fizer, 
se o processo deva continuar, e elle ser, ou não, 
suspenso do exercido ele suas funcções, nos casos 
em que pelas Leis tem lugar a suspensão. 
~ ·§ 7.0 Decretar a suspensão, e ainda mesmo a de
-~ão do M~gistrado, contra que!J! houver queixa 
'llé:-têsponsabthdadc, sendo ello ouvido, e dando-se
lhe lugar ú ct~~l\1za, 



§ 8. o Exercer, cumulativamente com o Governo 
Geral, nos casos e pela fórma marcados no § 35 do 
[lrt. 179 da Constituição, o direito que esta concede 
ao mesmo Gov&rno Geral. s 9. 0 Velar na Guarda da Constituiç.ão e das L~is 
lla sua Província, e representar á Assembléa e ao 
Governo Geraes contra as Leis de outras Provinçias 
que offenderem os seus direitos. 

Art. 12. As Assembléas Provinciaes não poderão 
legislar sobre impostos de importação, nem sobre 
obj~ctos não comprehendidos nos dous precedentes 
art1gos. · 

Art. 13. As Leis , e Resoluções das Assembléas 
J..egislativas Provinciaes, sobre os objectos especifi
cados nos arts. 1 o e 11, serão enviadas directamente 
ao Presidente da Província, a quem compete sanc
cional-as. 

J<:xceptuão-se as Leis e Resolucões qU(~ versarem 
sobre os objectos comprehendido.,s no art. 1 O § 4. 11

; 

~;8 5. o e 6. o, na parte relativa á :Receita e nespeza 
:;hmicipal, e ~ 7. 0 na parte relatiVa aos empregos 
nunicipaes; e no art. H,~~ 1.0

, 6.0
, 7. 0 e 9.0

, as quaes 
!-;erão decretadas pelas mesmas Assembléas, sen1 
dependencia da sane.ção do Pr-esidente. 

Art. u .. Se o Prestdente·éntender que deve sane
cionar a Lei ou Resolução, o fará pela seguinte for
mula, assignada de seu punho- Saneciono, e pu
blique-se comq J..ei.-

Arh· J5. Se o Presidente julgar ·'(JUe deve negar a 
snncçã'O, por entender que a Lei ou Resolução não 
cunvem aos interesses da Província, o fará por esta 
fc!l·mula-Volte á Assembléa Legislativa Provincial-, 
expondo debaixo de sua assignat\lra as razões em 
que se fundou. Neste caso será o Projecto submettido 
á no.va· dís~ussãô; .e se fôr ad_9ptado tal qu~ll, ou 
modificado no sentido das razoes pelo Pres1de~te 
nllegadas, -por dous terços dos votos dos membros 
da Assembléa, será reenviado ao Presidente da Pro
vineia;·~t-Q:'-Sanccionará. Se não fôr adoptado, não 
puderá ser novamente proposto na mesma sessão. 

Art. 16. Quando·porém o Preside:ftte negar a sanc
e1\o, por entender que o Projecto offendc os direitos 
rle alguma outra Província, nos casos declarados no 
~i 8.0 do art. 4:()\;<on os Tratados f~titos eom as Nações 
Estrangeiras riJit>Assewbtéa Pt:O:Yincial julgar o con:-:-; 
tr~n·io, por dons terçttS'':~los votos, corno no attigct 
nl':•··~ ... ,len1n: '-',:'r:\ o Prnir'~'~0 1 t:>om ns rnzt'ío.:: ~dl0s·~dns 

• 
l 
I 
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pelo Presidente tht I)rovincia, levado ao eonhccÍ-~ 
menlo do Governo e Assembléa Geracs, para esta 
definillvamente deeiclir se elle deve ser ou uão sanc
cionado. 

Art. 17. Não se achnndo nesse tempo reunida a 
Assembléa Geral, e julgando o Governo que o Pro
jecto deve ser sanccionado, poderá mandar que elle 
seja provisoriamente executado, até definitiva decisão 
dà Assembléa Geral. 

Art. 18. Sanccionada a Lei ou Rcsolucão, a man
dará o Presidente publicar pela fórmâ seguinte : 
-F ... Presidente da Província de ... l"aco saber a 
todos os seus habitantes, que a AsscmblÓa Legisla
tiva Provincial Decretou, e cu sanccionei a I .. ei, ou 
llcsolu~ão seguinte. (A integra da Lei nas suas dis
posiç;ües sómente.) l\lando portanto a todns as Auto
ridades, a quem o conhecimento e execução da re
ferida Lei ou Hesolu~:.üo pertencer, que a cumprão, 
e fa~:.ão cumprir tão inteiramente como nella Ae 
coptém. O Secretario desta Província a fuç:a impri
Il1ll', publicar e correr. 

Assignada pelo Presidente da Província a Iei ou 
Uesolueão, e selluda com o Sello do Imperio, guar
dar-sc:ha o original no Archivo publico, e enviar
~e-hfw exemplares del1a a todas ás Camaros c Tribu-
1Wes, e mais lugares da Província, onde convenha 
fazer-se publica. 

Art. ,19. O Presidente dará ou negarú a sancçiío, 
110 prazo de dez dias, e nüo o fazendo 1icarú entendido 
que a deu. Neste caso, c quando, tendo-lhe sido re
enviada a I...ci, como determina o urt. 15, rccusne 
sanccional-n, a Assembléa Legislativa Provincial a 
mandarú publicar com esta declaração; den·ndo 
então assignal-a o Presidente da mesma Asst:mbléa. 

Art. 20. O Presidente da Província ·enviará ú As
sembléa e Governo Gcraes copias authenticus de 
todos os Aetos I.egislativos Provinciacs que tiverem 
sido promulgados, a fim de se examinar se o1l'endem 
a Constitui.,;ào, os impostos geraes, os dir~itos de 
outras Províncias ou os Tratados; casos umcos em 
que o l)ode1· Legislativo Geral os poderá revogar. 

1\l't. 21. Os membros elas Assembléas Provinciaes 
serào inviolaveis pelas opiniões que ernittirem no 
exercicio de suas funcções. 

Art. :22. Os membros das Assembléas I)rovinciues 
Ycncerúõ diariamente, durunte o tempo das sessões 
ordinarins, extraordina~ c das prorogn1;õc~; um 
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snbsid i o peeuniario, mareado pela Assemblt:~a Pro
vincial na primeira sessão da Legislatu1·a antece
dente. Terão tambcm, quando morarem fóra do lu
gar da sua reunião, umn indemniza~;ão annual para 
as despezas de ida e volta, marcada pelo mesmo 
modo, e proporcionada á extensão da viagem. 

Na primeira Legislaturn, tnnto o subsidio, como a 
indemnização, serão marcados pelo Presidente da 
l)rovincia. 

Art. 23. Os mem hros das Assembléas Provinciacs 
que forem Empregados Publicas não poderão, du
rante as sessões, exercer o seu emprego, nem aecu
umlar ordenados, tendo porém a opção entre o or
denado do emprego e o subsidio que lhes competir, 
como membros das ditas Assembléas. 

Art. 24. Além das attribuições, que por Lei com
petirem aos Presidentes das Provincms, compete-lhes 
tambem: 

§ 1. o Convocar a nova Assemb1éa Provincial, de 
maneira que possa reunir-se no prazo mareado para 
as suas sessões. 

Não a tendo o Presidente convocado seis mezes 
autes deste prazo, será a convocadío feita pela Ca~ 
mura Municipal da Capital da ProvJ'ncia. s 2. o Convocar a Assembléa Provincial extmordi
nariamente, prorogal-a e adiai-a, quando assim o 
exigir o bern da Província; com tanto porérn que en1 
nenhum dos armas deixe de haver sessão. 

8 3. o Suspender a puLiicação das Leis Provlnciaes, 
nos casos, c pela fórma marcados nos arts. 15 e 16. 

§ q.,o Expedir Ordens, Instrucções c Regulamentos 
adequados á boa ex,~cução das Leis Provinciaes. 

Art. 2,5. l\o caso de duvida sobre a intelligencia de 
uJguw artigo desta reforma, ao Poder Legislativo 
Geral cornp(~te interpretai-o. 

Art. ~6. Se o Imperador nüo tiver Parente algum, 
que reuna as qualidades exigidas no art. 122 da 
Constitnieõo, será o Imperio governado, durante a 
sua menoridade, por um Regente eleclivo e tempo
rario, cujo cargo durará quatro annos, renovando-se 
pnra esse f]m a eleição de qnatro em quatro annos. 

Art. 27. Esta eleição será feita pelos Eleitores da 
respectiva Legislatura, os quaes, rmmid'JS nos seus 
Collegios, votaráõ por escrutini{l secreto em dous 
Cidadãos Brasileiros, dos quaes um não será nascido 
11a Província,?- q.uc p~rtenceretyl os Collcgios, e ncrr1 
um dcllcs sera Ctdat.l;_•o lliJJurah.sado. 
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Apurados os votos, lavrar-se-hão trcs actas dn 
n1esmo theor, que contenhão os nomes de todos os 
votados, e o numero exacto de votos que cada um 
obtiver. Assignadas estas actas pelos eleitores, e sel
ladas, serão enviadas, uma á Camara Municipal, a 
que pertencer o Collegio, outra ao Governo Geral, 
por interrneclio do Presidente da I-"rovincia, e a ter
ceira directamente ao Presidente do Senado. 

Art. 28. O Presidente do Senado, tendo recebido as 
actas de todos os collegios, abrit-as-ha e1n Asscm
btéa Geral, reunidas ambas as Camaras, e fará çontur 
os votos: o cidadão que obtiver a maioria destes 
será o Regente. Se houver empate, por terem obtido 
o mesm·o numero de votos, dous ou mais cidadúos 
entre elles decidirá a sorte. 

Art. 29: O Governo Geral marcará um mesmo 
dia para esta eleiçã-o em todas as Províncias do 
Imperio. · · 

Art. 30. Emquanto o Regente não tornar posse, c 
na sua falta e impedimentos, governará o Ministro 
de .Estado do Irpperio ; e na falta ou impedimento 
qeste, o da Justi-ça . 

Art. 31. A actual Regeucia governará até que tenha 
sido eleito, e tomado posse, o Regefite, de que trata 
o art. 26. ' 

Art. 32. Fipa supprimido o Conselho de Estarlo, 
de que trata o Titulo 3.0

, Capitulo 7.0 da Consti
tuição. 
M~nda portanto a todas as Autoridades, a quern o 

conhecimento e execução das referidas mndanras e 
addições pertencer, que as cumprão e façüo êurn
prir e guardar tão inteiramente como nellas ~u 
contém. O Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio as faça juntar á Constituição, imprimir; 
promulgar e correr. Palacio do Rio de Janeiro aus 
doze dias do mez de Agosto de mil oitocentos trinta 
e quatro, .decirno te,rceiro da Independencia, e do 
Imperio. · 

FRANCiSCO DE' LIMA E SILVA. 

JOÃO Ba~-\U.W()' MüNIZ. 

Antonio Pinto Chichorro da {fama. 
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lj(-:ai.·l.a de Lei, pel(x qual Vossa Magestade Imperial 
!rfandrt executar as n~uclanças e àddições feitas á 
Oonstituir:ão do hnpe·rio pela Carnara dos Deputa
dos cornj;etentemente autorizada para esse fim. 

Para Vossa 1\lagestade Imperial Ver. 

Antonio José de Paiva Guedes de Andrade, a fez. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Selbda na Chancellaria do Imperio em 4 6 de Agosto 
de 1834. 

João Carneiro de Cmnpos. 

Nc~sta Secretaria de Estado dtl:> Negocios do Impe
rio foi publicada a presente Lei aos 21 dias do mez 
(le Agosto de 1834. 

Luiz Jóaquim dos Santos Marrocos. 

Hegistrada nesta Secretaria de Estado dos ~egocios 
do Imperio no Livro 6. 0 do Registro de Leis, Alvarás, 

. e Cartas a fi. 75 v. Rio de Janeiro em 2'1 de Agosto de 
1834.- Bento Franeiscaidf:I,,~Dosta Aguiar de An
dr'ada.· 

ee;aaa 

DECRETO N. 17-DE 14 DE AGOSTO DE 1834. 

Eleva á categoria de Vill.a a .Freguezia de Ayuruoca na 
l1 rovincia de Minas Geraes. 

A Regencia Permanente em Non1e do Imperador 
o Senhor Dom Pedro li Ha por bem Sanccionar 
e Mandar que se execute a seguinte Re~()lução 
da Assembléa Gerál Legislativa, tomada sobre 
outra do Conselho Geral da Província de Minas 
Geraes. . . 

Art. tJ.o Fica creada uma Villa na Parochia de 
Ayu~uoe~, c_om a de~ominação de Villa da Ayuruoca, 
na ProVtncm de ~1mas Gera~s. · 

.

, .•... 
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Art. ~.n O Presidente da ProYincia em Conselho 
marcará os limites da rnesmu, como fôr mais com
tnodo aos povos. 

Art. 3. o Haverá nesta Villa uma f.amara Muni
cipal , c as mesmas justiças que tem as demais 
da Província, em conformidade do Codigo do Pro
cesso. 

Art. 4. 0 Os habitantes desta Villa novamente crea
da serão obrigados a fazer á sua custa as casas da 
Camara e Cadêa, com as propof(;.ões, e commo
didades exigidas pela Constituição do Imperio, e 
promptificar igualmente os arranjos necessarios a 
caua uma dellas, para entrarem no gozo dos di
r.eitos que por esta Hesolução lhe ficão compe
tmdo. 

Art. 5. o Fica a cargo do Juiz de Direito da Co
marca respectiva examinar o cumprimento do ar
tigo antecedente, para ter lugar depois a installacii.o 
da Villa. ·· 

Art. 6.° Ficão revogadas as disposit::.ões em con
trario. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro e Se-· 
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
quatorze de Ag-osto ele mil oitocentos trinta e quateo, 
clecimo terceiro da Independeneia e elo Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 

JOÃO BRAlTLIO M:ONIZ. 

Antonio Pinto Chichon·o da Gama . 

. ... . 
DECHETO N. 18-DE 14 DE AGOSTO DE 1831,. 

Approva a pensão de 200$000 concedida a D. Eufrazia 
Joaquina de Figueiredo. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro li Ha por bem Sanccionar, c Mandar 
que se execute a seguinte Resolução da Assem
hlf>a Gcrnl Lr.gislativn.: 



Artigo Uuino.- Fica approvada ~ p~nsào annual 
de duzentos rnil réis, concedida pelo Poder Exe
cutivo a D. Eu!'rasia Joaquina ele Ji'igueiredo por 
virtude da Hesolu<_:.lio de Com;ulla de 3 ele Sctcml)ro 
de 1828, em remuneraeão de 2G annos de sarvico 
de seu fallecido mariclÔ Josó Bonifaeio Ribas, Es
crivão da Intendencia c Conferencia da Casa da Fun
dição da Villa do Príncipe na Província de Minas 
Gcraes, c em nttcnção á sua miseria. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Milí1istro c Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tcnhil entendido c faca executnr com os despachos 
necessarios. Palncio ''do Rio de Janeiro em qua
torze de Agosto de mit oitoeentos trinta c quatro, 
dccimo terceiro ela Indepenclencia c elo Imperio. 

FHANCISCO DE LmA E SII-.YA. 

JoÃo BnAI:uo Mo~IZ. 

Antonio Pinto Cllichoi'J'O da Gmna. 

DECRETO N. H) -DE 111· DE AGOSTO DE 183L 

Autoriza o nirector (lo Curso Jn!'idieo de Olinda p:tra aflmillir 
a exame das materias do i). 0 anuo a Antonio .Joaquim Ta-· 
vares. 

A Hegeucia Permanentn em Nome do Impet:{lrlor 
o Senhoe Dom Pedro II lia por bem Sancciõnar 
c Mandnt' que se execute a seguinte Rcsolu~~ão da 
Asscmbléa Geral Législativa. 

Art. 1. 0 O Director da Academia de Scieneias Ju
ridicas c Sociaes da Cidade de Olinda fica autori
zado para aümittir a exame das materias do 5. 0 

anno da mesma Academia, pagas as matriculas, a 
Antonio Joaquim Tavares, levando-se-lhe em conta 
a frequencia quo já tem do mesmo armo, e o exa
me que já fez do 4. 0 

Art. 2. o Ficüo revogadas, parn este fim sómente, 
as disposi~:ões legislatin1s em contrnl'io. 

LETS DE HB'i l'.\HT!~ L 
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Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar com os despa
chos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
quutorze de Agosto de mil oitocentos trinta e quatro, 
decimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO l\'IONlZ 

Antonio Pinto C hichorro da Gama . 

••••• 

DECRETO N. 20 - DE 4 4: DE AGOSTO DE 183.4. 

Approva as pensões de 400$000 concedidas a D. Anua Triste 
Araripe, e ás suas filhas, e a de igual quantia concedida a 
D: Maria de Castro Filgueiras e ás suas filhas. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro II Ha por bem Sanccionar e l\landar 
que se execute a seguinte Resolução da Assembléa 
Geral Legi:iilativa. · 

Art. L 11 Fica approvada a pensão annual de qua
trocentos mil réis, concedida por Decreto do Poder 
Executivo de 12 de Agosto de 1833 a D. Anna Triste 
Araripe; viuva de Tristão Gonçalves de Alencar Ara
ripe e ás suas filhas; bem como outra de igual 
quantia, concedida pelo mesmo Decreto, a D. Maria 
de Castro Filgueiras, viuva deJosé Pereira I?ilgnei-
ras e ás suas filhas . ' 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro e Se-· 
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha 
assim entendido e. faça executar com os despachos 
necessarios. Palació do Rio de Janeiro em qua
torze de Agosto de mil oitocentos .. trinta e quatro. 
decimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. · 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Antonio Pinto Chichorro da Gmna . 
••••• 
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LEI N. 21 -DE 22 DE AGOSTO DE 4 834 . 

Fixa as forças de terra ordinarias para o anno fmanceiro de 
1835 a 1836. 

A Hegencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro 11 Faz saber a todos os subditos do 
Impcrio que a Ass~mbléa Ge!al Legislativa De
cretou, e Ella Sanccwnou a Let seguinte. 

Art. 1. o As forças de terra órdinarias para o anno 
que h a de correr do L o de Julho de 4 835 a 30 de 
Junho de 1836, constaráõ. 

§ 'l.o Dos Officiaes e mais praças, de oito bata
lhões de Cacadores, quatro corpos de Cavallaria, 
cinco de Artilharia de Posição, um de Artilharia a 
Cava!lo, e do Corpo de tigeiros da Provincia de 
Mato Grossô. Esta força total, quando seja conve
niente, poderá ser elevada á do estado completo, 
segundo a organização, que pelas Leis em vigor 
foi dada aos respectivos corpos, ficando para este 
1im autorizado o Poder Executivo a recrutar só
mente o numero de homens necessarios para preen
chcl-os ; e observando-se, desde já, e na parte que 
fôr possível, as disposições Legislativas d~cretadas 
a respeito na Lei de. 25 de Agosto de 1832. 

§ 2.0 Do Estado Maior do Exercito segundo a or
g·anizacão decretada, dos Officiaes de Engenheiros ; 
dos OfÍiciaes avulsos; das Companhias de Artífices 
do Trem de Artilharia; e das Reparti-çõ(3os existentes. 

§ :1. 0 Das Divisões do Rio Doce na Província de 
Minas Geraes; das duas Companhias de Ligeiros da 
Província do Maranhão; e dos Pedestres da Pro
Yincia do Espírito Santo. 

Art. 2.0 As vagas dos Corpos, de que trata o art. 
1. o l serão preenchidas com Officiaes . tirados das 
classes avulsas, e de gradua~ão igual á das vagas 
que houveren1; ficando proh1bi6as todas as pro
mocões, excepto para os postos de 2. 05 e 1.os Te
nentes de Engenharia e Artilharia quando o Governo 
o julgar necessa_rio, devendo nesse caso promover 
só mente os que ttverem completado os estudos pres
crjptos pela Lei. 

Art. 3. • O Poder Executivo fica autorizado a con
ceder licença com vencimento de tempo e meio 
soldo aos Officiaes, e Ofiiciaes inferiores, que sendo 
desnecessarios ao serviço, assim o quizerem. 
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Estas licen~:as terão lugar dusdD já, e por ellas 
nenhum emolumento pngaráõ os I iecnciaclos. 

Art. 4·.° Ficão derogadas ns Lei:s em contrario. 
Manda pork1nto a todas as AutoridDdes, a quem 

o conhecimento, e exccuç;ão da referida Lei per
tencer, que a eumprão e fação curnprir c guardar 
tão inteiramente como nella se contem. 

O Secretario de Est;:1do dos Negocio~ da Guerra 
a fa~~a imprimir, publiear e correr. Dada no Pa
laeio do Rio de Janeiro aos vinte dons dias do mez 
de Agosto de mil oitocentos trinta o quntro, decimo 
terceiro da Independencia c do Imperio. 

FH!\.1'\CISCO DE Lil\IA E SILYA. 

JoÃo llnAULIO Mo~u. 

Antéro José Fer,r·cúYt de Brito. 

Carta ele Lei, pela qual a Re.r;cncia em _Nome 
do Imperador l'Yl anela e:recutet?" o Dccí"clo da As
sonbléa Geral Le,qislati1;a, que liom __ ;c pnr bcnz 
Smwcionar, sobre as f'orr;as de terra orclinarias 
J)((Ta o anno que ha de cm'JYr elo p1'inwiro de J1tlho 
de mil oitocentos trinta e cinco, a trinta de Julho 
de ntü oitocentos t'l'inta e seis na ((Jnna acirna 
declarada. 

Para a Hegencia em Nome do Imperador v~r. 

José Ignneio da Silva a fez . 

.A urcliano ele Sou.: a c Oliveira Coutinho. 

Sellmla na Clwncellaria do Imperio em 22 do 
__ \gosto de 183L 

Joüo C(U'Jtei;·o ele Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra 
foi publicada a prP;sonle Lei em ~ij elo Agosto do 
t ~34. -José I;;nacw da Sll1·a. 



LEI ~. ::U -DE 22 DE AGOSTO DE ·1834·. 

Fixa as for<;as naYaes c de artilharia de l\Iariuha para 183::> a 1836. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro II, .Faz saber a todos os Subdilos elo Imperio 
que a Assembléa Geral Legislativa Decretou, e Ella 
Sanccionou a Lei seguinte. 

Art. 1.0 As forcas navaes activas onlinarias do Im
perio para o serviço do anno, que lw de correr do 
primeiro de Julho de mil oitocentos trinta e cinco a 
trinta de Junho de mil oitocentos trinta e seis, cons
tarúõ elas embarcações, que o Governo julgar inclis
pensave1s, não devendo exceder o tolal de suas res
pectivas tripolaçõcs a duas mil pra~;as de todas as 
classes. 

Art. 2. 0 A força do Corpo de Artilharia de l\Jarinha 
em efTcctividadc de serviço não exeederá a seiscentas 
pracas. 

Art. 3. o Em circumstancias exlraordinarias ns forr.Ds 
d ccrctadi.ls no art. 1. o poderão ser elevadas a tt'es 
mil praças, e a mil as do art. 2. o. 

Art. 4-.o Só poderão ser Aspirantes os discípulos 
da Academia, approvados no primeiro armo Mathe
rnatico, c Guarda l\Iarinlws desde jú, os que tiverem 
completDllo o curso dos Esta tu los respectivos. 

Art. 5. 0 O Governo flca autorizado para njustar ma
ruja a premio, preferindo os naeion:ws a cstrnn
geiros, c não havendo quem queira Ll.ssim engajar-se 
poclcrú recrutar na fónna da lei tanto para a ma
ruja como para o Corpo de Arlilharia ele l\Iarinha as 
praças nccessarias para completar as forças acima 
decretadas. 

Art. 6. o Ficilo suspcnsLl.s as promoções dos Offi
ciaes de Fazenda, Saude, Apito, Capella e Nautica, 
que nuo forem inclispcnsaveis para o serviço das em
barcações designadas nos arls. ~1. 0 c 3,. 0

• 

Art. 8. o O novcrno ílca autorizado a conceder li
een~~a com vencimento de tempo, c meio soldo, Ll.OS 
Ofiiciaes da Armada c du Artilharia de Mnrlnba, que, 
sendo dcsnec.essllrios ao servi~~·o, assim o quizcrern, 
e por estas lieenças nenhuns emolumentos pngaráü. 

Art. 8. o Ficüo revogadas as Leis em contrario. 
l\Janda portanto a tod<lS as aulurid<Hles, a quem o 

conhceimcnto c cxPcu~Jidl dn referida L(Ü pertcuecr, 
f{l!f~ a ClllllJH'Üo, I' fw.:ftu CU111pt'Íl.' f! ~'ltardUl' 1 !~o ill-· 
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teiramente como nella se contém. O Secretario du 
Estado interino dos Negocios da Marinha a faça im
primir, publicar e correr. Palacio do Rio de Janeiro 
aos vinte e dous de Agost0 de mil oitocentos tdnta 
e quatro, decimo terceiro da Independencia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MoNIZ. 

Antéro José Ferreira de Brito. 

Carta de Lei pela q~tal Vossa 1ltlagestade Impe
rial Manda executar o Decreto da Assembléa Geral, 
que llouve por be_rn Sancccionar, para regulr.n' as 
forças navaes activas no anno financeiro, que ha 
de correr do pri1neiro de Julho de rmil oitocentos 
trinta e seis, na forn~a aciJna declarada. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

José Cupertino de Jesus, a fez. 

Aureliano de Sou~a e Oliveira Coutitdw. 

Sellada na Chancellaria do Irnperio em 23 de Ag·osto 
de 1834. 

João Carneiro de Cwnpos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios da l\Ia-· 
rinha foi publicada a presente Carta de Lei aos 25 de 
Agosto de 1834.-No impedimento do Offícial Maior, 
L1âz Antonio da Costa Barradas. 
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DECRETO N • 23-DE 30 DE AGOSTO DE 1834. 

Habilita para os cargos publicos os brasileiros graduados por 
l'niversidades ou Academias estrangeiras nas materias que 
se ensinão nos Cursos Jurídicos do Imperio, que começárão 
a es'i.udar nelles antes de estabelecidos os mesmos Cursos, bem 
como os Doutores pelas ditas Universidades e Academias em 
igual ctrcumstancia. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução dà Assembléa Geral 
Legislativa. 

Art. 1. o Os cidadãos brasileiros , graduados por · 
universidades ou Academias estrangeiras nas ma
terias ensinadas nos Cursos de Sciencia:s Jurídicas 
Sociaes do Brasil, que começárão a estudar naquellas 
antes de estabelecidos estes, ficão habilitados para 
exercer os mesmos cargos publicos, a que a Lei 
admitte os brasileiros formados em taes Cursos de 
Scicncias Jurídicas e Sociaes, fazendo exame, e sendo 
approvados em qualquer dos Cursos Jurídicos nas 
materias nelles ensinadas. 

Art. 2. 0 Aquelles porém, que tiverem o gráo de 
Doutor em Direito por Universidades ou Academias 
cstranO'eiras, qu'e começárão a estudar naquellas 
antes de estabelecidos os Cursos Jurídicos do Impe
rio, ficão habilitados para os cargos publicos a que 
a Lei admitte os Bachareis formados em taes Cursos, 
tendo um anno de pratica forense, provada na fôrma 
da Lei, e independente de qualquer exame nos ditos 
Cursos. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Minislro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar com os despachos 
neccssarios., Palacio do Rio de Janeiro em trinta de 
Agosto de mil oitocentos trinta e quatro, decimo ter
ceiro da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Antonio Pinto Chichorro da Gmna . 

• ••• 
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DECHETO N. ~1·- DE 30 DB AGOSTO DE 1831. 

!'"pph~:-~ em beneficio do Hosrita1 t1:1 lUis(~rieordia da Côrtc os 
n~n..:i:neutos dos prcmios das suas loterias cwquanto n{to fo
rem recb:uados. 

A Ticgencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pe:lro H Tem Snnecionado e .Mêmdn que se execute a 
seguinte H.esolu~~üo da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. 0 São applicados a beneficio do Hospital da 
Santa Casa da 1\lisericordia da Cidade do Rio t.lc Ja
neiro os remanescentes dos premios de suas loterias 
extrahidas, e por extrnhir, emquanto pelos porta
dores dos respectivos bilhetes não forem reclamados. 

Art. 2.° Ficáo revogadas todas as disposições em 
contrario. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministré> c Se
cretario de Estado dos Negocias do Imperio, as3im 
o tenha entendido e faça executar com os despachos 
necessarios. Pnlacio do Rio de Janeiro em trinta de 
Agosto ele mil oitocentos trinta e quatro, cleeimJ ter
ceiro da Independencia c do Impcrio. 

rnAl\ClSCO DD J..mA E SIL\'A. 

JOÃO llnAULIO l\JONIZ. 

Antonio Pinto Chichot~ro da Gama. 

DECRETO N. 25- DE 30 DE AGOSTO DE 1834. 

Considera como forma elo no Curso Juriuico de S. Paulo o 
cidadão brasileiro Vcnaneio José Lisboa Filho, licenciado 
em Direilo pela Universidade de Pal'is. 

A Regcncia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro II Tem Sanccionado, e Manda que se 
execute a seguinte Resoluçüo da Assemblóa Geral 
tcgislatiYa. 

Artigo Unico. O cidadão brasileiro Yenancio Jos(; 
tishoa Fill10, lkenda(lo nm Dirnito pela Uniynrsi~ 
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tlmle de Pari~, e approvado em Sereneias Juridic.n~ 
o Sociaes pela Academia de S. Paulo , fica eousi
derado como filho da mesma Academia para gozat 
das habilitações, de que gozão os que nella recebem 
o grúo de Bacharel Formado. 

Ficão revogadas, para este effeito sómente, todas 
. as disposições em contrario. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, 1\linistro e Se-
cretario de Estado dos NegDcios do Imperio. assim 
o tenha ~ntendido ~ faça e~ecutar COJ? os despachos 
necessarws. J>alacw do Rw de .{ane1ro em trmta de 
Agosto de mil oitocentos trinta e quatro, derimo 
teí·ceiro da Indepcndenda e do Imperio. 

FR'!\NCISi:O DE LIMA E SILVA. 

JOÃO llRAULlO l\IONIZ. 

, Ailtonio Pinto Chiclwrro da Gama. 

-···· 
DECHETO N. 2()- DE :w DE AGüSTO DE ·I R3-L 

.\ttloJila GS Hi•·cdm·cs <tos Cursos .Jm·idicos p:n·a adrnittit·cm 
a Francisco Thouwz de Figueiredo Neves, licenei~ulo em 
Hil'cito, :.1 fazei· exame <le certas matcr·ias, passawlo-lhP 
certidão de apppovaçâo, que o habilitará pat·a os e:trgos (la 
magisLratura. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro II Tem Sanccionado 'e Manda que sf' 
execute a seguinte Resolução da Assembléa GPr<l L 
l.egis lativa. 

Art. 4. 0 Qualquer dos Directores dos Cursos Jurí
dicos do ImJ?erio poderá admiltir a Fràudsco Thonwr. 
de Figuei1·edo Neves a fazer exame de Direito Patrio 
Civil e Criminal, e sua Pratica; e, approvado, llt~ 
mandará passar eertidâo, que, junta a carta de Li
~~enciado, o habilitará para os lugares de magis-· 
fratura. 

A l't. 2. o ·Fici'io suspensas as I. eis e Estatutos ~m 
(:nnlrado para t~ste pJft•ito sórnente. 

U:l.'-i IH: JS3'í. PJ.RTF I. 

.-



Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Irnperio, assim 
o tenha entendido e faça executar com os despnchos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta 
de Agosto de mil oitocentos trinta e quatro, decimo 
terceiro da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E Sn.YA. 

JOÃO BRAUUO MOMZ. 

Antonio Pinto Chichm·í~o da (}rmw. 

DECRETO N. 27- DE 30 DE AGOSTO DE 183L 

Transfere a séde da Villa de Itamaracá para o lugar da :\fatriz 
de Nossa Senhora da Conceição. 

A Hegencia em N01ne do Imperador o Senhor 
Dom Pedro li· Te1n Sanccionado e Manda que se 
execute a seguinte Resolucão da Assembléa Gern l 
Legislativa. ... 

Art. 1.0 A séde da Villa mandada restaurar na illw 
de Itamaracá pela Resolução de 25 de Outubro àe 
4831, fica transferida da Povoação de Nossa Senhora 
do Pilar, onde a mesma Resolução a collocflra, 
para o lugar da Matriz de Nossa Senhora da Con-
ceição. · 

Art. 2.° Fica derogada nesta parte sómente a men
cionada Resolução, conservando-se as mais dis
posições em seu vigor. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro c Sr
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, :1ssim 
o tenha entendido e faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta 
de Agosto de mil oitocentos trinta e quatro, rlecimo 
terceiro da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 

JOÃO llRAULIO MONIZ. 

AnfOJÚO Pinto Chichorro da Ornurr. 
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1 )EC RETO N. 28 -- DE 2 DE SETE)IBRO DE ·183-1,. 

Approva as jubilações concedidas ao Padre .José Anton~o da 
Silva e Souza, a João Paula Oias J()rge, ao Padre Antomo de 
Almeida Pacheco, e a José Lobo Fróes. 

:\ Hegencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dum Pedro ll Ha por bet\1 Sanccíonar e Mnndar 
que se execute a segujnte nesolução da Assem
lJléa Geral I.egislativa. 

Artigo unico. li'icão approvadasas jubilações, con
ecdidal) ao Padre José Antonio da Sllva e Souza pot· 
Deereto de 29 de Fevereiro de 1832 na cadeira ele 
G nunmatka Latina da Capital da Provinda de Goyaz, 
f:om o seu ordenado por inteiro; a José l)aula Dias 
J urge por Decreto de 20 de 1\Jar~o do conente anno 
na eadeira de Gram matica Latina da li'rr.guezia de 
S. Gonealo do Rio Preto, na Província ele Minas 
Geracs," com a. metade do ordenado que percebe, 
ao Padt·e Antonio de" Afmeicla: Pacheco por Decreto 
de ·12 de .Maio, c a Jos6 tobo Fróes pelo do '1." 
de Junho do sobL·etlíto anno, nas cadeit·as de Gmm
maticn Latina da Cidacb da Bahia, com os seus 
ordenados por inteiro. 

Antonio Pinto Chiclwrro da Gama, 1\Jinistro e St~
cretario de Estado dos Negocias do Imperio, o tenha 
assim entendido e faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dous de 
Setembro de miL oitocentos ti'inta e quatro, decimo 
ter ... ~eiro da Independeneia c do Impcrio. 

FRA~ctsco DE Lnu E SILVA. 

JOÃ1 lhU.ULIO MONIZ. 

Antonio Pinto Chichorro da Ga,na. 

---



'lauda applkar ao Auditor da lUariuha as disposí~·üt~s do AI· 
vará de 18 de Fevereiro de 17tH, c do art. 1 .o do Título 
7. o da Ordcnan~~a de H de Abril de 180iJ, á cerca da mau eira 
IIP sua substituit;:\0. 

:\ Hegeneia em Nome do Imperador u Senhor 
Dum Pedro li Houve por· bem Sanccionar e l\1anda 
que se execute a seguinte Rcsolu~~ão da Assem-
ldt~a Geral Legislativa. ' 

Art. 1. 0 As disposições do Alvará de 18 de Fcvc
rL'ii'U de 061-, c do art. 1. o do TiL 7. 0 da Orde
nan~:a de H de Ahl'il de 1805, rclativalllente ú suh
stitui~~ào dos Auditores de Guerra são applícavcis 
ao Auditor· da l\Iarinhat o qual poderá ser substitu ido 
por. Primeiros Tenentes da Armaua, ou por Capitüc:-; 
do Corpo de Artilharia da Marinha, não só nos impe
dimentos ou faltas, mas l::tmbcm no caso ele occor
rerem simultaneamente muitos Conselhos de nucrra, 
n que o referido Auditor não possa assistir. 

Art. 2.° Ficão revogadus todas as disposkões un 
~·uutrario. ., 

Anléru J usé Ferreira de Brito, do Conselho dt~ 
:-.;ua Mngestade Imperial, Ministro c Secretario d1· 
Estndn dos Negocios ela Uuerra, ÍIH~UJ11bido iutcrina
nwntc da n.eparti~;üo c!a Marinha , o tenha assim 
l'lllrn_dido r _fa~;a expe1l.u· os despachos tteccssario~. 
P<d<H'JO do Hto de .Jarwu·o em doze de Setembro dn 
mil oiloecntos tl'inta e f1Uatro. dceimo tcreciro d;\ 
J ntlepenrl"eneia e 1lo lrnpcrio. 

J<'RANClSCO DE Lnu E SILVA. 

JOÃO Rn.\ULIO MONIZ . 

.~\ ntc;;·o José FcJ'J'ci;·a de Brito. 

Cumpra-se c regislre.-Palacio do Hio dP Janeiro 
em 12 de Setembro de 183í-.-Fel-rcira de Brito. 
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OECHETO ~. 30 - DE 13 DE SEIE:\lBlW DE t 83L 

Autoriza o (iovcrno a mandar pag-ar ao Padre .José María 
Brayner o soldo tle CaJlilflO de primeira linha. 

_\ Hegellda em l\ome do Imperador o SenlJOl' Dom 
Pedro H Tem SM1cdonado e Manda que se execute 
a seguinte Hesolueüo da Assem bléa Geral l..egis-
latira. o 

Artigo tttlÍ!~u. O Podt~r Executivo fil:a autorizado a 
rnandar pvgat· ao Padre José Maria Brayncr o so!do 
dt~ Capitão de primeira linha, que lhe f'oi eoncedtdo 
por Deercto de 12 de Fevereiro de 1824, segundo n 
Tahella por que se tem pago, ou houver de pagar-se 
ilOS Cnpitães do Exercito, satisfazeudu-se-lhe o que 
Jle...;La euufurlllidadc se lhe dever. 

O Brigad1~iro Ant{~ro José Ferreira de Brito, J\Jinis
tro e S(>,!Tetario de Estado dos Negoeios da Guern1, 
u tenlw nssiut ~~nlendirlo e fara exeeutar com os des
p:~t·hos tJc'('!~ssarius. Pnlado '\lo Hio tk Janeiro Plll 

trt•ze ~le St'1c111hro de mil oitocentos trinta e quatru, 
ckt'ituu lt'tTt~iru da Independeneia e llo Imperio. 

FIL\:\CISCO DE LDL\ E SlLYA. 

J ll-ÀO fltL\CLIO ~lONlZ. 

A nth·o José Fe1·1·eú·a de B1·ito. 

DECHETu ~. :n - oE 1G nE sETE~tuRo DE HrH. 

Appru\·a a Tew;a tle :220S000 couceclícta ao Coronel Manoel da 
Fow;cca Lima c Silra. 

A Hegeneia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro 11 na por bem Saneciunat• c Mandar que S(~ 
·~xe<;nte. a seguiu te Hesoiu~:ão da AssembléaJ Geral 
J.egislattva. 

;\rtigo ~mi~_o. Fica approvad.a a Ten~~a de duzentos 
e vinte nnl rt•Js armual, eurwetllda ao Curouel ~l<.lnuel 
da Fonseca Lima e Silva por Deereto de 11 de Outu
hn1 Lh~ 18:~~, ('111 fl'Illunera•:.üu de seus seni•;:us. 



Antonio Pinto ChidtoiTO da Gama, ~finistro (~ Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha 
assim entendido e faea executar com ·os .despaehos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em quwze de 
Setembro de mil oitocentos trinta e quatro, decirno 
terceiro da Independencia e do Imperio. 

I;tL\NCISCO DE LIMA E StLVA. 

JOÃO BRAULIO l\lONIZ. 

Antonio Pinto Chichorro da Uw1(a. 

DECHETO N. 32- DE 4 6 DE SETEliBlW DE 183 L 

.L\pprova as Tenças conceclida:"i ao Brigadeiro José Joa:p_lim th 
Hocha de 220$000, ao C::lllitão de .l\Iat· e Guert·a Antouw Josn 
:Falcão de 120$000, ao c'oronel Thomaz José da Silva de 
240$000, e a n. Camilla Amalia UebeUo da. Gama de. 110$00~, 
descontando-se a quantia ele .20.$000 a c.<1da um dos dttos O!h
cia~s que houverem lido Habito da Ordem de S. Bento t!e 
À VIZ. 

A Regencia em Non1e do Imperador o Senhor Dom 
Pedro II Ha por bem Sonccionar e l\landa que se 
execute a seguinte Hesolu~ão de Assembléa Geral 
Legislativa. - · · ·· 

Artigo unico. li'icão approvadas as Ten~a.3 an
nuaes .concedidas pelo Governo ao .Briga~eir~·. Jus(~ 
Joaqmm da Roclw, de duzentos e vmte mllrets; ao 
Cap\tão de Mar e Guerra Antonio Josê J;'alciw, du 
cent\> e vinte mil réis, ao Coronel Thomaz Jilsé d<~ 
Silvni de dúzentos e quàrenla mil réis, e a D, Ca
milla Amalia Rebello da Gama, de eento e dez mil 
réis; devendo descontar-se a ~JuaHtia de vinte mil 
réis a\cadaum dos referidos Ofliciaes que thercm 
obtido o Habito da: Ordem de S: Bento de A viz. 

Antonio Pinto ChichotTO da Gama, Ministro e Sr· .. 
creLario de Estado dos Ncgocios do Ituperio, o lt'llliil 
assim entendido e f{H~."\ '.'Xcn(l.ar com os desp:1d1•'"' 
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nccessarios. Palacio do Rio de Juneir-o em dezaseis 
de Setembro de mil oitocentos trintaª quatro, decimo 
terceiro da Independencia e do Impcrw. 

FRANCISCO DE I..nrA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO l\IONlZ •. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama. 

DECRETO N. 33- DE 16 DE SETE~IBRO DE 11834. 

Faz extensiva á Irmandade do Santissimo Sacramento da Sé 
desta Côrte a disposição do Decreto que applica ao Hospital 
da Santa Casa da ~lisericordia da mesma cidade os rema
necentes dos ~ios das suas loterias, que não forem recla-
mados. · ··· 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro 11 Tem Sanccionado e Manda que se execute 
a ~eguinte Resolução da AsseRlbléa Geral Legis-
lativa. · · · 

Art. -1. 0 E' extensiva á Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da Sé desta Côrte a Resolução que applica 
á Santa Casa da Misericordia d.esta mesma Côrte os 
rcmanecentes dos premios de suas loterias, em
quanto pelos portadores dos bilhetes não forem re
damarlos. 

Art. 2." Ficão revogada:s a~ disposições em con
trm·io. 

Antonio Pinto Chichorro da Onma, Ministro e Se
cret3Tiode Estado dos Negocios do Imperio, o tenha 
assim entendido e faça executar eom os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dezaseis 
de Setembro· de mil oitocentos trinta e quatro, de cimo 
terceiro da Independencia e do Irnperi~ · · 

FRAN'Cis··có ~ nÉ tníÀ E su~ f-\. 
JOÃO llRAUUO MONIZ. 

Aiítonio Phtlo Chichor?"O da Gama . ..... 
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DRCHETO N. :H- OE ,1() DE SF.TEMR\\0 DE HtH .. 

Autoriza as Escolas de Meflicina e os Cursos Jnri11iros do Jm
perio a confel'ir o gt'áo de Doutor aos J.t·ntes e Substitutos 
tflH~ ainda o não tem. 

A Rcgencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro ÍI Tem Sanceionado c Manda que se cxecutP 
a s_eguinte Uesolução da Assembléa Gc1·al Lcgis· 
I ativa. 

Art. 1.° Ficão autorizadas as Escolas de Medicina 
~' os Cursos Juridicos do ImpBrio a conferir o grt'lo 
de Doutor nas materias respectivas á~uellcs do smts 
Lentes Proprietarios c Substitutos ja despachados, 
que não tiverem esse titulo. 

Art. 2.° Fieão revogadas as disposi<J>cs Pnt c(m
trario. 

Antonio Pinto Chichono da Gama, Ministro r~ Se
eretario de Estado dos Negocios do Itllperio, o tenllil 
Hssim entendido c faça executar· com os dP:-~padto~ 
neecssarios. Palacio do Hio de Janeiro em drzn:wis 
dP Setembro de mil oitocentos trinta e qnntro, dpr:i 11111 
terceiro da Independencia e do Imperio. 

FHANCISCO DE LDL\. E St!XA. 

JOÃO BHACLIO .l\lomz. 

···-
DEC.RETO N. 3:->- DE 1 G DE SETE1\IHHO DE 1 ftH' 

AuLoriza o Dircctor do Curso Jnridico lle Olinda par:l adwillir 
á malricula do st~guiHlo anno o estudante Francisco Jo-;t~ tl:t 
Si\ v a Porto. 

A Regencia em Nome do Imperador o S~nllor Dom 
Pedro ÍI Tem Sanccionado é Manda qut: se PXPc.uln 
a seguinte Resolução da Assembléa Geral L<'gis
lnliva. 

Art. 1. o O Dircetor (lo Curso Jul'idit~o dn Pf'l'
ll<Huhtw.d ti('<t aulol'izado a adtuiltir li ltWll'i('ub du 
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..;f•gundo anno, na fôrma dos Estatutos, a Franeiseo 
José da Silva Porto, levando-lhe em conta o tempo 
que frequentou as aulas do mesmo anno, como se 
tivesse sido matriculado no tempo competente. 

Art. 2.° Ficáo para este fim sómente derogadas as 
disposições em contrario. 

Antonio Pinfo Chichorro da Gama, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias do Imperio, o tenha 
assim entendido e faça executar com os despachos 
nece~s~u·ios. Palacio do Rio de Janeiro em dezaseis 
de Setembro de mil oitocentos trinta e quatro, decimo 
terceiro da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LDIA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO l\IONIZ. 

A.ntonio Pinto Chichorro da Ganw • 

.. -- ............ ·-----··· .. 

DECRETO N. 36 -DF. 25 DF SETEMBRO DE 183 L 

Approva a Tença de 220$000 concedida ao Brigadeiro gradu:1.do 
Fr:lncisco de Paula Vasconcellos, diminuindo-se :l quantia de 
208000, se houver tido o Habito da Ordem de s. Bento de 
Aviz. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro 11 Ha por hem Sanccionar e Mandar 
que se execute a seguinte Resolução da Assem
bléa Geral Legislativa. 

Artigo unico. Fica approvada a TGnça de duzentos 
e vinte mil réis annuaes, correspondente ao posto 
de Coronel, concedida ao Brigadeiro graduado Fran
cisco de Paula Vasconcellos em Resolução de Con
sulta de 11 de Novembro de 1829, diminuindo-se 
a quantia de vinte mil réis, se este Official tiver 
obtido o Habito de S. Bento de Aviz • 
. Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro e Se

eretario de Estado dos Negocit>s do Imperio, o tenha 
JF.T~m~1~~i.l'\RTV.l, ti 
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assilri entendido e faça executar com os despaehos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro. em vinte 
cinco de Setembro de ·mil oilocentós trinta e quatro, 
de cimo terceiro da lndependenc~a e do lmperio. 

FRANCISCO DF LUlA E E'ILYA· 

Joko BnAULIO MONIZ. 

Antonio Pinto Chicltorro da Gam,a. 

'1!1(···. 

LEI N. 37 ~DO 1. 0 ))E OUTúlJRÓ DE 4 83!í. 

li arca uma gratificação addicional aos Officiaes do Exercito e: 
de Arti.lharia de Marinha) emquanto estiverem empregados. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro li Faz saber a todos os subditos d(} 
Imperio, que a Assembléa Geral Legislativa Decre
tou, e Ella sanccionou a Lei seguinte .. 

Art. 1. o Os Ofli.ciaes empregados nos Corpo5 do 
Exercito, Commandantes de Armas, Quarteis Gene
raes, Fortalezas, e Estabelooimentos militares, ben1 
como os Commarrdante·s das Classes, além dos 
soldos e mais vencimentos marcados por Lei, terào, 
emquanto estiverem empreg.ados, uma grat.ificaçã.o 
addicional, na razão de metade do soldo-, de Al
feres até Capitão; de ·l0$-000 réis,. de Ma.}or até Bri-' 
gadeirQ ; da decima .parte, dQ soldo de Ma-rechal de 
campo üiclusiv~ Ptl~a_cim~. "-","' . . . _ . 
. Art. 2. 0 As_. d1spos~çoe~ do arttgo antecedente sao 
extensivas aos Offi.ciaes do Corpo de Artilharia de 
:Marinha, desembarcados,. e em eft'ectividade de ser:.. 
viço. .• . . 
· · Art.~'-3.~-li~o derog11da,$, \Q.da$. as Leis que pro .. 
bibem o·U'SO'de qüalq!J.er indJistria util e honesta, 
aos Officiaes do ExermtQ, e dos Corpos de Artilha
ria de Marinha, e-Armada desembarcados. 

Art. 4. o· Ficão derogadas todas as Leis ern con
trario ... 



Manda portanto a todas as Autoridades a quem 
o conheCimento e execução da refe'rida Lei per
tencer que a cumprão e f~ão cumprir e guardar 
tão inteiramente como nella se contêm. O Secre
tario de Estado dos Negocias da Guerra a faça im
primir, J>libli.ear e correr. Dacta no Palacio do Rio 
de Janmro. aa prim:eiro dia do mez de Outubro de 
rnil oitoeent6s trinta e quatro~ decimo terceiro da 
Indcpendencia e do Imperio. 

FRANCisco DE Lnu E SlLVA. 

}OÃO BRAULIO MONIZ. 

Antéro José Ferreira de Brito. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Mages.tade hn
perial· Manda .. e:cecular () Decreto. da; .Assembléa 
·Geral Le,qislativa, que Houve por bem Sanccionar, 
sobre gratificação a Olficiaes do Exercito empre~ 
gados, fazendo-a extensiva a 0/ficiaes de Arltlha
·ria de Marinha desen~ba.rcados, e em serviço, e 
mdras· disposições, tudo na (órma acirna decla
rada. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

José Ignacio da Silva, a fez. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

· Sellada na. Chan. cellaria do Imperio em 2 de Ou
tubro de ~83.:.- João Carneiro ae Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dós.Negóe;ios da Guerra 
roi publicada a presente Lei ein 2 de Outubro de 
4831·.-: Jo.~~ Igna.ciQ .da Silva. 
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l.El N. J8- UE J DE OüllíBlW UE 183'1. 

Orça a Receita e fixa a Despeza para o anuo de 1.83;)-1836. 

A Regcncia, em Kome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro II Faz saber a todos os subditos do Imperio 
que a A~sembléa Geral J .. egislativa Decretou, e Ella 
Sanceionou a J..ei seguinte. 

'1'1'1'(;1~0 I. 

l>ESPEZA GERAL 

:\rL '1. 0 As despezas geracs fixadas na tei do 
Or<;;amento de 8 de Outubro de 1833, para os diffe
rentes Ministerios, são as mesmas para o anno finan
eeiro do 1.0 de Julho de 1835 a 30 de Junho de ·1836, 
c·om as seguintes altera<::ões. 

1::\PITl_ii.O l. 

":\0 MI:\IST.I':RIO lJO lMPEHHl, 

.\rt. 2. 0 l,'icão desdejá supprimidas neste ~iinistc~ 
rio as despezas seguintes: 

~ 1.° Com o extincto Conselho de Estado. 
Todavia os seus membros continuaráõ a receber 

sem interrupção seus ordenados, fazendo delles 
parte quaesquer vencimentos, que percebão a titulo 
de aposentadoria, reforma, ou pensão. 

§ 2. o Com a metade do ordenado do BibJiothecario 
do Curso Jurídico de S. Paulo, que fica reduzida a 
quatrocentos mil réis. 

§ 3.° Com as Fontes Artesianas, cuja despeza passa 
a ser provincial. 

§ 4-.° Com a compra de instrumentos de Anatomia. 
Phvsica, e Chimica, para cada uma das Escolas de 
~'lecliein<l do Rio de Janeiro, e nahií.f_, 



~ :).
0 Pela uimillUÍ\áO de trcs GOlltus de reis nas 

:-;urnmas uestirwdas para as dcspezas de rada Ulll 
dos Cursos .luridieos de S. Paulo, e de Olinda. 

§ 6." Com o Curso de Estudos Mineralogicos de 
Minas, que passa a ser dcspPza provincial. 

§ 7.° Com a eommissão de Estatística desta Côrlc. 
Arl. 3. 0 O Ministro e Secretario de Estndo dos ~e

goc.ios do Impt:rio, é mais autorizado a dcspendt~e 
neste armo financeiro : 

~ 1. o Com a .Junta do Comrnercio, qqc p:Jssa para 
i'ste Hinbtcrio, vintP contos d8 réis ..... ·20: 000$000 

~ 2. o Com os orden(ldos, e ajudas de custo do:-; 
PrP6ident!~S de Provineia, cineocnta e sete eontos 
seiscentos mil róis.... . . . ............. !>i: coogooo 

~ ~~." Com os empregados das visitas de Srmde.nos 
portos mariiimos, inefusivc o Interprete da Policia 
no Hio rla Janeiro, que deverá servir i1esta renartição, 
quatorze contos de réis....... . . . . . . . . . . 14.': 000$000 

§ 4-.° Com a dcspczn fixncla na Lei de 8 de Outubro 
rlc 1 R33, art. ,I I, para Instrueçiío Publica, inclusive 
desde já a Aula do Commereio, e trezentos mil réis 
do ordenado do Porteiro da mesma; pam Biblio
theca Publica, Vaccina, Illuminar,iío, Obras Vublicas, 
t: despezas cvcntuaes na Côrte, e ~Iunicipio da Cidade 
do Hio de Janeiro, que ficão á cargo deste Ministerio, 
{~ento noventa e seis contos duzentos oitenta e sete 
mil róis ............................... 196:287SOOO 

CAPITüLO H. 

"\U MIJ\ISTERIO DA JlJSTl\jA. 

Art. 4.. o O Ministro e Secretario de Estado dos Ne~ 
gocios da Justica é autorizado a despender com os 
Bispos, e Relaç"ão Eeclesiastica, ficando supprimida 
a despeza com as Cathedraes das Provincias, por ser 
Provincial, dezaseis eontos trezentos e vinte mil 
réis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:320$000 

Art. 5.° Com a despeza fixada na Lei de 8 de Ou
tubro de 1833, ·art. 12, para as Justiças Territoriaes, 
Guardas Policiaes Permanentes, Gurlrdas ~acionaes, 
Parochos, Lazaros, easas de prisão com trabalho, 
reparos, e construcção de cadeias, eonducção, sus
tf.mfo e ,-p~ftwrio df> prPsos pobre~~ ~ rle~pezns evf>n-
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tuacs na Côrte, e Municipio da Cidade do Rio rte .la·~ 
neiro, que ficão á cargo deste :Ministerio, duzentos 
oitenta e oito contos e cem mil réis .... 288:1 oo,~ooo 

Art. 6.0 A despeza com ensaio de Colonias {>ara 
degradados fica reduzida a doze contos. 12:000$000 

CAPITULO III. 

NO MINISTERIO DA. MARINHA.. 

Art. 7.° Fieão supprimidas neste Ministerio :h; se
guintes despezas : 

§ Lo Com a compra de embarcações para obstar 
ao commerdo de escravos, cem &ontos. 1 o o: ooosooo 

§ 2. o Com as novas officinas ao Arsenal de' :\lari
nha desta' Côrte, quarenta e oito contos. . t.s ~o o o soou 

§ 3.° Com o quartel da. Ilha das Cobras, dezaset(~ 
contos de réis ............... ,........... 17: ooosooo 

Art. 8. o A despeza com a Secretaria de Estado, e 
seu expediente, e quatro correios é reduzida a vinte 
cinco contos de réis. 

Art. 9.' A despeza com os eosteios dos Phnrúes, 
Rarcas de Soccorro, e despezas de lotação, e cüm a:; 
obras dos Pharóes para as Províncias do Rio de Ja
neiro, Bahia, e Rio Grande do Sul, e compras ru1s rcs~ 
pectivas machinas fica reduzidaa trinta contos de réis. 

Art. 10. A despP-za com os estabelecimenf{:s de 
!\farinha, decretada no art. 6. 0 § 24 da Lei de 8 de Ou
tubro de 1833, fica reduzida a duzentos contos de réis. 

Art. 11. Fica supprimida a parte da disposiçiw do 
§ 8. 11 do art. 6. 8 da referida Lm, relativa á passa~;ern 
de escravos do Arsenal de Marinha para o Jaáiim 
Dotanico. 

Art. 12. O Ministro e Secretario de Estado dos Ne~ 
gocios da Marinha fica autorizado a despender com 
a Academia da Marinha desta Côrte dez .. contos d ~~ 
réis ....• : .. ~ ......... ~•~·~·~,~;···~····•:: ~0:000$01)0 

-. CAPITULO IV. 

NO MINISTERIO DA ~UERRA. 

Art. 43. Fica supprimida a despeza com 'a I>aga-. 
doria das Tropas, due se acha extincta, de nove C{)n-· 

. . , • ,, . { , .. ( ,. l' tos qumhel)tos e . cz mtl rets... . . . . . . . . o: i) f J~l no 
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ArL 4!-. A despeza com o pagamento de soldos 
militar.és posteriores ao aniío de i 826 fica reduzida, 
no arrno ·financeiro desta Lei, a cem contos de 
réis ...• ~ • . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00: 0.00$000 

Art. fõ. A despeza com a Secretaria de Estado 
deste Ministerio, seu expediente, e quatro correios 
fiea reduzida a vinte e sete contos· de réis. 27:000$000 

.\rt. 16. A despeza com o Supremo Conselho Mili
tar fica reduzida a nove contos e quinhentos mil 
réis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:500$000 

Art. 17~ A som ma destinada Q~ra as despezas corn 
o Estado Maior do Exercito, Ofticiaes de corpos, e 
Officiaes avulsos, comprehendidos os da extincta 2.a 
linha: ~ue vencem soldo, e com os reformados, fica 
reduzicraamile oitoco11tos de réis ...• 4.008:000$000 

Art. 18. A sbmma decretàd~ ·para pagamento dos 
corpos do Exercito, Ligeiros de Mato Grosso, e Artífi
ces, fica reduzida a oitocentos contos. . . 800: 000$000 

Art. 49"' Cpm os- Arsenaes d·e Guerra, e Armazens 
bellicos, fica d~stiuada para ·suas despezas a somma 
de duzentos eontos de réis. . . . . . . . . . . . 200: 000$000 

Art. 20. Fica supprimida a quantia de um conto 
duzentos se~senta e sete mil réis para os alumnos 
da Acadeniia Medico-Çirurgica, que vai incluída nas 
diversas despezas. · . . 

Art. 2f. A somma decretada para outras diversas 
despezas, fica reduzida a cento e vinte contos de 
réis ..................... ~ ..... u • • • • • • 120: 000$000 

~APITULO V •J 

NO MINISTERIO DA FAZENDAe' 

Art. 22. 0 Ministro e secretario de Estàdo dos Ne
gocios-da Fazenda é autorizado a despender com os 
Juros, e amortização do em.prestimo portuguez á 
cargo do Brasil, imj>OI1ando em libras sterlinas oi
tent~ mil e vinte cineo, ao· ea1nbio de quarentá di
nheiros por mil réi~, Q!Iatrocentos e oifenta contos 
cento e Cincoenta mil ré1s. . . . • . . . . . • . . 480: 150f()OO 

Art 23. E' f!lai_s a.utorizado a de~pender com o or
denado do Dtreetor Geral das Minas de S. Paulo, 
q~.e passa para a 'despeza r geral, oitocentos mil 
rets . .- ...... , ...................... r •••••••••• 8oono:o'() 



.\rL ::H. Fíea supprimido o emprego do Dirüdt!l' 
da Typogr·aphia Nacwnal, passando suas attribuieões 
para o Administrador da mesma typographia, o qual 
terá de ordenado oitocentos mil r'éis, e quatrocentos 

·mil réis de gratificação, sem outro veneimento. 
· Art. 25. A somma destinada para pag~mento da 
divida interna fundada, incluídos trcs contos de réis 
para os juros do Legado de Manoel Francisco Gui
marães á l\Iisericordia de Mato Grosso, fica reduzida 
a mil trezentos quarenta e oito contos quinhentos e 
trinta mil réis.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 34.8:530$000 

Art. 26. A despeza com a Administração e expe· 
diente da Casa da Moeda fica reduzida a trinta e dous 
contos de réis .......................... 32:000$000 

Art. 27. :Fica revogado o§ 4. 0 do art. 8. 0 da Lei de 8 
de Outubro d1~ 1833, na parte em que dispõe que as 
grati1icaçôes contempladas no Orçamento sejão con
feridas indistinctamente úquelles dos empregados da 
Secretaria ou Contadoria de Revisão que mais se 
distinguissem no desempenho de seus deveres. 

Art. 28. Ficão supprímidas desde já no § ~2 do 
mesmo artigo e Lei, as palavras seguintes - cuja~ 
1\Iercês tenllão sido approvadas .-

Art. 29. A disposição do Decreto de 25 de Agosto 
de 1832 é extensiva aos Officiaes da Secretaria dP. 
Estado dos Negocias da Fazenda, para a divisão dos 
emolumentos existentes em deposito. 

TITULO 11. 

DESPEZ,\. PROVINCIAl. • 

Art. 30. As rlespezas prov!neiaes fixadas na T:ei de 
8 de OHtubro de 1833, deduzidas as que pela Refo1·ma 
da Constítui~ão passárão de provinciaes a geraes, e 
vice-versa, continuaráõ a ser feitas dentro do anno 
finaneeiro do 1. o de Julho de 1R35 a 30 de Junho de 
f83ti, da mesma maneira ordenada pela dita Lei, e~n
~uanto não forem alteradas pelas Assembléas Legis
lativas Provinciaes. 

Art. 31. As despezas da Provincia do Rio de Janeir·o, 
fixadas na sobredita Lei, arts. 11 e f 2 (não compre
tumrlidéls as da f:()rtr~ n .Munkipio dn CidnrlA do Rio 



de Janeiro) na importancia do duzentos e quinze. 
contos cento e oitenta mil réis, serão feitas desde já 
pelo Presidente da mesma Província ... 2'15: ,180$000 

Art. 32. O Orçamento das dcspezas, que se devent 
f~zer no Município da Côrtc, entrará no Orçamento 
Geral. 

Art. 33. O Governo Geral fica autorizado para 
supprir, na fórma do art. 3i da sobredita Lei, ás Pro
víncias, cujas rendas provinciaes não chegarem para 
as suas respectisas despezas lixadas na Lei mencio
nada, com tanto que estas se não augmcntem. 

Art. 3L A disposição do artigo antecedente não 
inhibe ás Assembléas Legislativas Provinciaes de 
augmentarem as despezas respectivas, com tanto 
que para cllas crcem nova Hcccita. Se, porém, 
houver sobras na Receita l>rovineial de algumas; 
Províncias, serão cllas applicauas como aprouver L!s 
mesmas Assemblé.as. 

L\PITL'LO L 

DAS H.E::\"D.\S l'LBLICAS. 

Art. 35. Continuarúõ a cobrar-se, durante o ann0 
financeiro desta Lei, touos os impostos de que tral~. 
o TiL 3. 0

, Cap. ~1 .0 da Lei de R do Outubro tk ~18:n. 

CAPITULO IT, 

D.\ RE~D.\ GEHA L 

Art. 36. Emquanto uma Lei Geral não Hxar de1i
nitiv~mente os impostos que ilcão pertencendo á. 
Recmta Geral do Impcrio, constará esta dos impos
tos que lhe pertencem na divisiio feita pela Lei de 8 
de Outubro de 1833, com as seguintes alteracôes: 

§ 1.0 Os impostos denominados provinciaÂs, que 
">e arrecadarem na Côrte e Município dn Cidade do 

tF.JS DF 183~. P\RTF L 

f~- J 
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Rio de Janeiro, e forem pertencentes á 1nesma t.>.Jrte 
e Municipio, farão parte âaReceita Geral. 

Art. 37. :Ficho desde já pertencendo á camara Mu
nicipal da Cidade do Rio de Janeiro: 

§ 1.0 Os impostos existentes que outr'ora erão arr~ 
cadados pela Policia, na comprehensão do seu )lu
nicipio, e á cargo da mesma Camara a sua arrcca
daçao. 

§ 2. 0 Os rendimentos dos fóros da MarinlHxr na 
eomprehensão do seu Município, inclusive os do 
Mnngue vizinho á Cidade Nova ; podendo aforar para 
edificações os que ainda o não estiverem, reservados 
os que<ó Governo destinar para estabelecimentos 
publiebs, e salvo o prejuizo que taes aforamentos 
possão causar aos estabelecimentos da Marinhil Na-· 
cional. · 

Art. 38. Emquanto se não estabelecer o novo 
b~nco, os capita~s, e os impostos, que lhe for~o [~p
phcados pela Lei do 8 ele OutubrG de i 833, serao ln
eorporaclos á 1\eceita Geral. 

CAPITULO III. 

DA RENDA PROVINCIAL. 

Art. 39. Todas as demais rendas, que actualrnente 
se arrecadão, e que não são contempladas no capi-
tulo antecedente, ficão pertencendo à Receita Pro
vincial, e poderão ser alteradas pelas respccthas 
Assembléas Legislativas Provinciaes. 

DISPOSIÇÕES GERAES, 

Art. 4~ A autorização ·ao Governo para reformar as 
· AU'andegàs do Imper1o pelo Decreto de 3 de Se tem~ 
bro de 1833, contlnúa em vigor até 30 de,Jvnho de 
18.35, devendo apresentar á Assembléa Gera• a refor
ma, que dentro desse periodo tiver feito. 
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Art. 41. As contas anuuaes constaraõ de tantos ar
tigos, ou rubricas, quantas ha't'ião no respectivo Or
çamento, de que se âão as contas. 

Art. 4-2. Ficao em vigor todas as d isf)osições da I.. e i 
do Orçamento de 8 de Outubro de 1833, que não ver
s~.rem particularmente sobre a fixaç.ão da Receita e 
Despeza, e que não tiverem sido, ou forem expressa
mente revogadas. 

Art. 43. Ficão revogadas todas as disposiç.ões em 
contrario. 

Manda portanto a todas as Autoridades, a quem o 
cuniwcimento e execução da referida Lei pertencer, 
(1w.~ a cumprã.o e façã{) cumprir, e guardat tão intei
ramente eomo nella se contém. o Secretario de Es
tado dos Negocios da Fazenda . a faça imprimir, pu
hlicar e correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro 
aos tres do mez de Outubro de mil oitocentos trinta 
e quatro, dccimo terceiro da Independencia c do 
Impcrio. 

FRA-NCisco DE Ln1A E Snx A. 

JOÃO BR.U~LIO 1\101\'IZ. 

Antonio Pinto ChichoJ"J'O da Gama. 

Carta de Ld, pela qurt.l "Vossa lorfagestade Impe
~·ia1 ~{anda execHlat· o Decreto da .Assembléa Geral 
Le!]i.:dativa, que !louve por bent Sanccionar, decla-
1•ando as addirões, reducrôes, e SUJ!pressôes, co1n 
que deve continuar a t:igorar, para o anno finan
ceiro de 1835 a 1836, a Lei de 8 de Outubt·o de 
1833, pelo que respeita a fixarão da Receita e Des
_tJeza Geral elo Imperio; e dispondo que a Despeza 
Provincial continue a ser feita dentr·o do 1·ej(;;•ido 
anno fina·nceiro, da maneira ordenada na dita Lei, 
fim quanto não fôr alterada pelas Assernbléas Legis
latittas P·rovinciaes. 

Para Vossa Magesla.dc Imperial ver . 

.José Maria da Fonseca Costa· Junior a fez. 

Aurâiano de Sou~.a e OlivsiJ•a Cozdinho. · 

s~~nada na Cl1ancellaria do Imporio em
11t de Outu

bro de HJ3i. 



Jtcgistrnda nesta Secretaria do Trilmnal do Tlro
souro Publico Nacional a folhas 52 do tivro 1.0 de 
Cartas de teis. Rio do Júneiro em 6 de Outubro 
de 183L 

Joaquim, Diniz da Sílva Faria. 

Foi publicada esta Carta de Loi na Secretaria d() 
'Tribunal do Thcsouro Pub-lico Nacional em 1 de Ou-
lubro de 183L -

No impedimento do OLTicial Maior, J.lfmwel de 
t1 :.crrdo Jlfarqucs. 

DECRETO N. 39-m: 3 DE OLTCf>'HO DE :J83'i. 

Autoriza o Governo Jl:1l':1 marcar um noyo prazo para a suhstf-' 
tui<:ão tias notas do Yelho patlr::io do cxtiucto nauco. 

A Hogencia em ~o me do Imper[Hlor o Senhor Dom 
J'c;dro II Tem Sallccimuttlo c Manda que se exe
cute a B.csolLH_;üo seguinte da Asscmbléa Geral I .. c
gisl a ti vn. 

Art. 1.° Fica autor~zado o Governo a marcar u1n 
novo prnzo, dentro do qual os possuidores de notas 
do velho padrüo do cxtincto nanco do Brazil poderão 
apre:;;cmtat-t1s pnra serem su bstituiclas pelas do novo 
paclrüo, c findo esse _prazo deixarúõ as 1nesmas no-
tas de ser trocmh1s ou subslituidas. 

Art. 2. 0 Os fundos apurados em dinheiro, actual
mentc cxi~:~tciltc~., nos cofres do Banco e Caixas fi-
1i:!es, c pertencentes aos accionistas, serão divi
didos entro os nwsn1os accionistas, segundo a 
importnnci[l de ~nas acçõcs, ou eapitaes que lhes 
pcrtcnçào, ficando para esse fim sómentc reYogado 
o art. 2'1 da Lei tlc 23 ele Setembro de ,1829. 

Art. 3.° Ficn tatnbnm o Governo autorizado a fazer 
lnna romrwsicfí.o rom a Administraçüo do extincto 
Hnnco do Hr.1:cil qm• termine todas as contendas cn
lt·,• u Thesouro l\dc-iutul c a Colllp[mhia do mesmo 
l'\(inclLí Bnncu. 
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Art. 4-. o Fi cão uerogadas todas as disposi~ues em 
coutrario. 

Antonio Pinto Cl! ichorro da Gama, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negol~ios do Imperio, encar
regado interinamente dos X('gocios da Fazenda, c 
Prcsiclencia elo Tribunal do T1wsouro Publico Na
cional, o tenha assim entendido e fw~a executar com 
os despachos necessarios. Pniacio do Hiu de Janeiro 
em trcs do Outubro ele mil oitocentos trinta e quatro, 
deL:imo terceiro da Indepcndencia c elo Impcrio. 

FRAXCISCO DE tnu E SILV.L 

Jo.\.o Brut~uo Mo.\IZ. 

Ailtoniu Pinto ChiclWJ'i'O da Gama. 

LEI ~. 1 o - DE 3 DE OL'TCBHO DE 11831. 

Dá Regimento aos Pt'!'sí;!entes (lc ProYinda, c extingue o Con
selho da Presidcncia. 

A B.cgencia em :\"omc do Irnperador o Senhor Dom 
Pedro li Fdz saber a todos os snbclilos do Imperio, 
qne a Asscmhl óa Gera I Lc•gislativa Decretou c Ella 
Saneeicmou a Lei seguinte. 

Art. 1. o O Prcsidr~utc da Prorincia é a primeira Au
toridade della. Todos os que ne1la se aeharem lhe 
serão subordinados , seja qual fôr a sua classe ou 
gl'adua~;ão. A autoridade porém do Presidente da 
llrovincia, em que estiver a Côrte, nilo comprc
lwnderú a mesma Côrte, nem o seu TIIunicipio. 

Art. 2. 0 Terá o tratmnento de Excellcncia, c as 
honras militm·cs que se filzião aos extinetos Gover
nadores e Capitacs Uencracs. 

Art. 3. o Os Presidentes das Provincias do Hio de 
Jaueiro, Bahia, Pernambuco, Maranhão , Parú, :Mi
llaS Geracs, S. Paulo, e Hio Urandc do Sul terão 
o ordenado annual de quatro c:ontos de réis ; os das 
outras Províncias terüu o de Lrcs contos e duzentos 
mil réis. 

Art. 4. 0 Reccberúõ além disso os que morarem 
fóra das Províncias , para onde forem 11umcaclos, 
unw ;-1juda de cu:::tu p~U'i.l. a ,.ii.lQ'C'lll, qne Uu.'::; ;-;crú 
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arbitrada pelo Governo, culculada segundo as ~u~:
tancias , e despezas provaveis. 

Art. 5. 0 Ao Presidente, além das attribuições mnr
cadas na Lei da Hcforma Constitucional, e nas de
filais Leis em vigor , cmnpete: 

~ 1. o Executar, e fazer executar as Leis. 
§ 2." Exigir dos empregados as informações e pnr

ticipações que julgar convenientes para a boa exc
cucão das Leis. 

§ 3. o Inspeccionar todas as Repartições , para eo
nhecer o estado dellas, e dar as providencias ne
cessarias para que estejão, e se conservem segnndo 
as Leis. 

§ 4. 0 Dispôr da força a bem da segurança e trnu
quillidade da Provinda. Sómente porém nos e;!:->os 
extraordinarios, e indispensaveis, fará remoYt~r as 
Guardas Nacionaes para fórados seus Municjpios, 
nem consentirá que os exercícios, mostras, ou pa
radas se facão fóra das Paroehias r~spectivas : ex
cepto se fo'rem contíguas, ou tão proximas wnas 
ás outras, que pouco incommodo cause a reuni L!. o 
dos Guardas dellas. 

§ 5.o Exerce:c sobre as Thesourarias Provinciacs as 
attribuições conferidas pela Lei de 4 de Outubro de 
~ s;H, que organizou o Thesouro Nacional. 

§ 6.0 Prover os empre·aos que a Lei lhe incu;nbn~ 
e p:Mvisoriamente aque1les, cuja nomeação per
tença ao Imperador. 

§ 7.° Commetter a empregados geraes negocios 
provinciaes, e vice-versa. 

§ 8. 0 Suspender a qualquer empregado por ahuso. 
omissão , ou erro com1nettido em seu ofiicio, pro
movendo immediatarnente a responsabilidade do 
mesmo, observando-se a respeito dos Magistrados o 
que se acha disposto no art. 17. da.L~i de 1.l de Jun.ho 
de 183,1 , que marcou as attnbu1coes da Regenew. 

§ 9.° Cumprir, e mandar cumprir todas as ordens 
e Decretos do Governo sobre qualquer ob.tecto cb 
administraç.ão da Provincia , para o que lhe sr:rào 
directamente remettidos. 

§ ~O. Receber juramento, e dar posse aos empre-
gados , cujo exercício se estenda a toda a Provinda 
ou a UlllJl só.Comarca. Se forem corporações, o ju
ramento"' e posse será dado aos Presidentes ddlas. 

§ 11. Decidir temporariamente os conflictos óc ju
risdicção, que se suscitarem entre as autoridades 
da Província. 
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§ ·! 2. Participar ao Governo os embaraços, que en ... 
cont~·ar na execução das Leis, e todos os aconteci
mentos notaveis, que tiverem lugar na Provincia 
ou suas immediações, ajuntando-lhes as reflexões 
sobre a origem, circumstancias e resultados das 
mesmas. 

§ 13. Informar corn brevidade os requerimentos 
ou rnpresentações, que por seu intermedio se fi
zerem ao Governo. Bem assim as promoções mili
tares~ as quaes lhe devem ser apresentadas , para 
dar :-wbre ellas o seu parecer, sem o que não po
derüo ser confirmadas. 

_§ ·1 L Conceder licença aos empregados publicos, 
na o rxcedendo esta o prazo de tres mezes, e havendo 
para isso justo motivo. 

Art. 6. 0 A Assembléa Legislativa Provincial no
meara seis cidadãos l?ara servirem de Vice-Presi
dente, e um no impedimento do outro. A lista delles 
será levada ao Imperador por intermedio do Presi
dente da Província, e com informação deste, a fim 
de ser determinada a ordem numerica da substi
tuieuP : entretanto servirá de Vice-Presidente o que 
estívc~r em primeiro lugar na lista, ou na falta deste 
os immediatos. Tanto a lista dos eleitos pela Assem .. 
bléa Legisl~tiva Provincial, como a enviada pelo Go
verno , será remettida por·copia á Camara Municipal 
da Capital, para esta chamar a quem competir na falta 
do Presidente. E quando o primeiro nomeado se 
achar muito distante da Capital, será chamado para 
substituir aquelle, que se seguir na ordem da no
Ineação e que.mais prompto estiver, o qual sómente 
servirà emguanto se não apresentar outro que o pre
ceda na ordem numerica da lista, e assim successi v a
monte até o primeiro della. 

Art. 7. 0 A Assembléa Legislativa Provincial reno
vará esta eleição .cada dous annos, podendo ree
leger os mesmos. 

Art. 8. o Em quanto a Assembléa Legislativa Pro
yincial não fizer esta eleição, servirá de Vice-Pre
sidente o m~bro mais votado da mesmaAssembléa!J 
seguindo-se na sua substituição o que se acha dis-
posto. no fim do art. 6. o . 

Arl. 9. 11 O Vice-Presidente, durante a sua serven
tia, terá o mesmo tratamento , e vencerá por inteiro 
o ordenado que competir ao Presidente, quando por 
qualquer impedimento o mesmo Presidente estiver 
privado de o receber na. conformidade da. I .. ei: terá 
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llot·{m a metade súmcnlc, se o Presidente, ainda 
que impedido, tiver direito a receber o ordenado. 

Art. 1 O. O Presidente e Vice-I)residente não po
derão entrar em exercício sem primeiro prestar 
juramento do bem servir o emprego nas m3os 
do Presidente da Assemblóa Legislativa Provincial, 
estando esta reunida. Ni'ta se achando porém a 
mesma Assembléa em sessão, será o juramento 
prestado nas m5os elo Presidente da Camara Muni
cipal da Capital, reunida clla, c f;ncndo-se imrne
diatamente publica em toda a Província a sua posse 
por Editaes das Camaras respectivas. 

Art. 11. O Presidente, e o Vice-Presidente n5o po
derão receber outro algum Yencimento por qualquer· 
titulo quo seja, a oxcepç.üo do que lhe competir por 
aposentadoriÍ1, reforma, 'juhilaçfio, tença, ou. pens~o. 

Art. 12. Fica extincto o Conselho da Pres1dencw, 
e as nttribuieões , que competiào ao Presidente ern 
Conselho, ser5o por clle sórnente exercidas. 

Art. 13. I~'ica revogada a Lei de 20 de Outubro de 
4 823, e as mais que estivere1n em opposição á pre
sente. 

Manda portanto a todas as .\utoridaclcs, a quem o 
conhecimento e oxeeução da referida Lei pcrteneer, 
que a cumprão, c faç.üo cumprir c guardar tüo in
teiramente como nella se contém. O Seeretario fle 
Estado dos Negocias do Imperio a fa~a imprimir , 
publicar e eorrer. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro em tres de ou ... 
tubro de mil oitocentos trinta e quatro, dccimo ter ... 
ceiro da Independcncia c do Imperio. 

FRA~CISCO DE l..DrA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO l\JONIZ. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama. 

Carta de Lei pela qHal Vossa 1lfagestade Imperial 
Manda executar o Decreto da Assenibléa Geral Le
gislativa, que Houve por· beni Sartccionar, e e1n que 
se n~arcão as attribuiçôes dos Presidentes de Pro .. 
?Jincia deste In~perio, na fónna aci1na declarada. 

Para Vossa l\Iagestade Imperial Ver. 

Joaquim José Lopes a fez. 



DECHETO \'. .11 -DE :~ DE orrcnno DE 18:34, 

.À.pprr.y~ a pells~to tlr GOO~ooo conceditla ao Dr. :.'\IanoQI ela 
Silva Hodrlgues. 

A Regcncia em Nome do Imperador o Senhor 
I )Orn Pedro II lia por hem Sanccionar c Mandar 
'1110 se execute a seguinte Resolu~~ão da Assembléa 
t ;1·ral Legislativa. 

Arlig·o Unico. Fíf~a npproYnt1a a. pensão de seis
n•ntos mil réis anmwes, eonccdida ao Dr. 1\Ianoel 
dn Sih·n Rodrigues por Decreto dn 17 de Junho de 
1R:n . 

.\ntonio Pinto Chiehorro dn Gmna, 1\Jiníslro P Se
•·n~lario de Esln(lo dos Negocias do Imperio, o tcnha 
assim entendido e faça executar eom os despachos 
neccss:u·ios. Pa!ncio do Rio de Janeiro em f res 
d0 Outubro de mil oitocentos trinta c quatro, dP
I'Íili() lf'rrPiro da Tnclepcnclencia c do lmp0rio. 

Fn.ncrsr.o DE LP.L\ E SJu·A

.T oÃo H nA ri.w l\TO~lZ . 

. \ íilnnio l'ii11o Chiehon·o rlo Umíii.T, 

---~--. 

Au!oriz::J o Governo a conrrder uma gratít1c:-~ç:1o :::o" t>mpre
gados dn Corl'eio G('l':ll da Cürlc. 

A Regencía em Nome do Impcrndor o Senl10r 
Hotil Pedro II Ha por bem Sanccionar c 1\Inndar 
que se execute a seguinte Rcsolucão da AssemlJléa 
ncral I~egislati-ra. ., 

Artigo unico. O Governo f1ca (]Utorizado pnra con
ceder aos empregados do Correio Geral desta Côrte, 
~l titulo de gratifie~çi.lo, o ~mgmento que entender 
JUsto nos seus \·cncuncntos, dnndo parte ::'t Assrm....: 
hlén Geral p:Ha oh1f>~· ~' q1a npprov:w~o. 

UUS DF. ~R:1'f. LU:!TF I. 
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Aulonin Pinto Chiclwrro da Gumn, ~Iinislrü i: ~i-h 
r:retal'io de Estado dos Negocias do Imperio, o 1 f'tl h;1 

assim entendido e faça executar com os despa_chn·~ 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em df•·· .i<-~ 
Outubro de mil oitocentos trínta e quatro, d·'einF" 
terceiro da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LmA F. SrLYA. 

JOÃO HRAULO MONIZ. 
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