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DOS 

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO 

PAR.'rl!:: I. 

Decreto de 3L <le 'Maio de 1833.- Faz exten~iva á Pro
víncia de S. Paulo a ReStlluçào Legislativa de 23 
ele Ou tuhro de 1832 sobre terrenos diamantinos 
ua Província de 1\finas Geraes .••...•........•.• 

Decreto de 31 de l\Iaio de 1833. - Deciara que Thomaz 
.José Pinlo de Cerqueira é cidadão brasilch·o .•• 

Decreto ele 31 de Maio de 1833.- Declara que Francisco 
Vietorino Xavier de Brito é cidadão brasileii'O •.. 

Decreto de 31 de Maio de 1833.- Autoriza o Gov~rno a 
despender como g-ralifieação com os. Depnlado3 
da Junta do Comrncrcio a parte, com que fot·am 
angm~~ntados os seus primiLivos onlcn:u!c;~s, c de 
que. ficaram privados pela extincção da Provc-
uoria de Seguros. . . . . . . . . . . • . . . . . . . ..•...•.•.•• 

Decreto do 1,0 de Junho de 1833.- Autoriza o (}overno 
para detcrminat· o pr·azo em que deve findar a 
circulação da_, noLas do velho pad1·ão <c para. 
substituir as actuacs notas do novo paflrão 1lo 
exlinclo Uaueo do Bra.;;il, por noLac; do Thc-
:;ouro .••..•...••.••..•.•• , .•.••.•••••••••.•...•..• 
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L ':""''Decreto 1le JS de .Junho de f833. (')- Approva 
~ juhila(·:lo 'eouccfli..ta ~o 11adrc Manoel lg-nado 
<le Carvaliw na eatlcira p:lh1i('a de Lheologia dog
matka do Scminario de Olinda .•.•...••....•... 

2. - ncereto (lc 18 dtl Junho de 1833.- Approva 
as disposições dos estatutos d~l A('aeLcmia elas 
Ucllas .1\rl.cs flllC marcam uma Çl'ati1íca<:ão ao 
V~'lltc que- servir rlc Se.crclario, c o Ül!~lcwdo do 
professor dt~ ostco1ogi~l, etc., bem como as que 
'estahclcccn~ as mt>dalhas para os premios, c for
mula dos diplomas dos alumnos .•.•••••..•.••.• 

3. - DedetD de 1,8 ric Junho 11C 1833. - Appron. 
a pcn~ão concedida a D. l\laria da Gloria de Oli
veira nel.lo, viuva do Coroucl AuLouio Lo~es de 
"Olireira ~cllo •..••..••• , ..• , ••...•...•..•..•.•..• 

4. -l'eCI'ClR -fie 18 de .Junho de 1833. --Isenta de 
pavar dizimes e mais Ll'ibn.tos os iudividuos que 
:se estabelecerem n~~s m~trgem elo rio -A riu os-, 
·-c mamla supprir com gaclos c instr11mentos ar--ra
l'ios o -~Üfh;:mt-e:no do Salto. A-n~rns~ó c outi'OS, 
11ue _'Se fundarem nas m:wh'ens ·do meS•l_lO rio .• 

i). -:Pecr.cto de 18 de Junho de 1833. - Rri.gc em 
_Vill:t o Arraül d~ Bomlim, na Provinda de 
'(;oyaz .•...•..•.......••..•...•••.•....••..•.•....• 

6. -Decreto de 18 de .ltmho 1lc 18~3.- Ap[TOY~~ 
os ordenados marcados }Jclo Prcs:dente do l\la
i'anl!ão aos· ~versos. PI'ol'cssores de cusiuo pri-
aano .....• : .............................•....... 

[}l..!crct~) <k 1\l de Junho de 1833.-Arprnva a pcnsiío con
rcdifl~t a D._ Maria Quitc:·ia l)l'içio, viuva de 
l\Jarcos Antonio fl·rido, Escrivão UermWdo npo
;scnta!lo fla Junta da Fazenda da J'Iovincia do 
'Ceara ..•...•..••.•..........•.•..........••.•..•• 

S:leC1'úto 1lc f\). ~~ Junho de 1833.- Approva as tcnçns 
.concedidas ás tres -ülhas dv finado Leonardo An
tonio Gon..çaiYCS na~to ..... ~ ....•• -~ ...••••.•.•. 

!lcçrcto de 1H de .ltmho ele 4.833.- ApprO\'a a apos,·nta
. .()OI' ia con<'cdül~ a Francisco de Souza P;traiw, 
'J'IIesourdm da Ali'andega da cHade da Bahia, 

'.COill o ord~nndo por intei-n• ..................... . 

N. 7~- Dec•·eto do 1. 0 oc Julho de 1:;33, -Crê:-t uo 
An~dal 1lo Hio Claro, 11a Pt·oviueia de Goyaz, 
uma eseola. de primckas Jelras H ••••••••••••••• 

~: B.- nc~rCtQ do J . 0 .flC Julho de 1R33.- EriF"C 
e-tn \'ill~t o Anai;ll eLe J.agm1rá, na l>nPt'Íll{'.ia 1!-e 
Goya~ ..•.•..•. · .................................. . 

1\11' D '~. -nr-ereto de !$ de .lHl:lO de 4S33. - Erige em 
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fre:gttezia ~ C~Jwll:l emada ele Nossa Senhora 
í!o Uolarin na PrcPvÜJeia de Goyaz. •• . • ... • • . ... H 
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N. 10.-D(;crcto de ~~f33.- Approva as 
pensões concedidas a Mano1~l Hodrigues Gomes 
f~e Souza, Man1~cl .José .âe Abileu, c lo pai c 
mãi de Florentino José Lopes ................... . 

N. tt. - Óccret.o de 26· de Julho de 1833. -Crêa nmi 
ca(lei•·a (le PI'ÍIIICÍI'a~ ·ktras ~~~ _povoaçüo ode Tra-
hiry, na i'rovincia do Ceará .• ~ ................... . 

N. 12. - necreto de 2ô de .Julho de 1833. - Crêa na 
vil.la da LagYua, na Provincfa de Santa Catbarina, 
uma escola de pl'imciras Jotras pa.ra n1eni'nas •.• 

N. 13. -Decreto de 13 de .Tnlho rte 1R33.- Faz exten
siva á Província de ~nuta Catharina a Resolução 
elo Conselho geral de S. Paulo sanedonada por 
Decreto de W de Julilo de t83J, solJrc a :l'ber
tura de estradas, c melborameuto das existentes. 

N. 11. - ne.creto de 2G de .lnHto de 1833. - Approv~ 
:l jubilat;ão ü<llacellitla 2.1) Padre Francbto de 
ra.ula c Oliveit·a na cncleira ele philosop;hia ra
cional c mo1·al, da Cidade de S. l'aulo ......••• 

N. 11).- nccrcto de 2G de .Tulho de 1833. -Eleva os 
orrlcuados dos Proft•sc;ores llc pri111cir:-~s lctr:-~s 
tias Freg-nrzias de S . .José c de S. Miguel, na 
Proviuch de Santa Catharioa .•..••••.•••••...... 

N. '16.·- Ikc:rclo lle 26 de .Julho ele 1833.- r.rêa na 
Capital d;\ Prov!ncia do. Piauhy uma cadeira de 
ft·ancez e geographia .•.••.• ~. ~-· ... •• ..•...•.•....• 

N. 17. - ncrreto de 30 de .Julho de 1833._:_ l\Ianda qne 
se colloqucm hoias cntrr o pharol da l1lla de 
Santa A una, c a bana (lo l\lararrhào ........... . 

N. 18. -Decreto de 5 de Ag-.o::to de t833.- Provi<lenda 
sohrc o provimcnt•t das cadeiras de primcir.as 
letras. pelo mcthollo Lcncastriano nas Provincias, 
on,1e este não se acha em pratica ............... . 

N. 19. - Dcc·rcto de ã i'le Ag-osto ele 1833.- Approva 
os onlenaclos {lc divcr~as CHic!ras 1le pr:imciras 
letras cr·callas na Província do1'Ccará ••..•.....• 
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N .. 20.- nec.rcto de o de AgMt.o de 1833.- Approva a 
pcasüo ccwee(lida a Frandsco RO'lrigues ela S!lva 
!llello, estudante do curso <lc sciencias juri:licas ~ 
c sociaes ua cUade de Olitula~ ••....•.•• ·.••...•. 2; 

N. 21.- Decreto de 12 de Ag-osto de 1833.- Erigc e1n 
freg-nczia a eapella do s~ntissimo S:H~rarnento 
edilic~ula na mn rgcm 1lo S'ul do lHo lln jahy, na 
I•rovinc1a de Santa Catharüta ........ ~ •• :. • . • . . • 23 

N. 22. - Dccrf't@ tle 12 de Ag-13sto de 1$33.- Determ~na 
<l respeito da L1Lerpós,i~~:1o llc revi.;ta das scutew;as 
do ConscllH·• Supi\emo ?\I ilHar................... 2G 

N, 23. -Lei de 12 de A~asto de 1R3:S. - Onlf'na o· 
est:t!wledmt~IJIO de duas povoa\'«ks eutrP o termo 

'E11~. Cidudt~ 1to 1J-:~1crro., e tia \'Jlút de Lat;es .•. ·' 27 
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2~. -Lei de 12 de :\gosto de 1833._:Scpat·a da Fa
zenda. de Cuhat.ão, em S. Paulo, o terreno de 
meia Jegua em. quadra para pastagem do.., ani-
maes que transitam pefa estrada de Santos, c 

· fundação de uma povoação .• o •••••••••• o. o ••••• 
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29 
N. 2õ.- Decreto de 12 de Ag-osto de 1833.- Determina 

sobre a fôrma dos exaincs pa1·a o gTáo de Doutor 
e provimento das cadeiras de Lentes, nos Cursos 
Juridicos de Olinda, e S. Paulo................. 31 

N. 26. -Decreto de 12 de Agosto de 1833.- Decl:lra 
~ qne Jacintho Vieira do Couto Soares é cidadão 

brasileiro • . . • . . . . • • • . • . • . . • • • • • • • . . . . • • • • . . . • • . • • 32 

N. 27. -Decreto de 22 de Agosto de 1833. -Determina 
sobre o julgamento dos processos anteriores á 
publicação do Codigo do Processo . • .. . • .. • • • • • • 32 

N •• 28. -Decreto de 22 rle Ag-osto de 1833.- Faz exten
siva a lodos os Tribunaes de .Justiça do Imperio, 
a disposição da Hesolnção de H de Novemhro de 
1830, m·t. 3.0 , em easo de empate nas causas ci-
,·cis e Cl'itnes............. •• • • . . • • • • . . . . . • • . . • . • • 34 

N. 29. -Decreto de 23 de Agosto de 1833.- Erige em 
frcguezia a Capclla de S. João de Imaruhy, na 
Província de Santa Catharina ........... •o...... 3ii 

No 30.- Decreto de 26 de Agosto de 1833.-nesmcmhra 
da ft·egnezia do s,~nhor nom .J<,~us do Cuyahá, 
c crige em frcguczi:1s :1s Carcllaç; de Nossa Se
nhora do Rozario c de Nossa St~nhora das Brotas, 
na Província de )lato Grosso .. . • .. . • . .. .. .. .. • . 36 

N. 31. -Lei de 2G de Afi·osto de 1833.- Fixa as Forças 
Nav:w~ .al'ti·~~~s 0rdin,:~1;.ias '" (~? Impcrio, para o 
anno Jm.mccno tle Hl..,'f-1,,3,)... ... . . . .. ... . .. .. 37 

N. 32. - necrelo de 26 de Agosto de 1833. - C1·êa es
colas de primeiras lel;·as para mcllinas nas ci
(t:~·les fl.~ Cuyahá, i\l:;to Gro~so, e nas Villas dd 
DJ:tmanLlllO c Pocone............................ 3~ 

N. 33. - Decreto tlc 2ô de Agosto de 1833.- Anloriza 
cs Dire ·toJ'<'S (lo·~ Cnrst)s .Jurirlicoç; de Olinda, ou 
de S. Panlo pa:·a ar!mittir a JH:wocl Rihciro da 
Silra Lhhoa a fazer aGto d:r:; m:tlcl'ias do 4. 3 e 
Õ. 0 :l.llll:)......................... . .. . .. . . . .. . . . . 40 

N. 34. - D?cte~o de 2{) de A~·osto de 1W~3.- AntOI'iza 
o Goverll'l a concede!' 'a Guilherme l\opkc~ pri
vHcgio f'Xd:1siYo por dez :tlllHIS, para naVCRar 
por mo''io de barcos de vapor o rio tl~s Velhas 
em l\iinas Get::tr~s.............................. •• 41 

N. 3o. ·- Di~l:~·cto de 26 dt~ A;nl·,to de 1s:n.- Ap;mwa a 
Tenr.a concedida a D. C HlSLan<:a Clara lle Souza 
Gonzaga......................................... 4t 

.N. 36. -Decreto de 27 <le A.~osto de 1B27.- Au!oriz:-t o 
Goverao a manrlar a1wllar a .loaquim ele Santa 
Auna dt~ Sona Campos, Alferes da ~a Liuha de 
~. Paulo , toclJ::i os vcncimeuW.;s que 1 ecciJeram 
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~ forem rt>crhr .. -; ~- otlid:ws ela 2.a Linha 
da mesma Pr·oviucia, que estiveram empt·egados 
na do Hio G raude do Sul ....•...•.••••.•.•.•..• 

N. 37. -Decrl'to de 27 de Ago;;to (]e i833.-Autoriza 
o GO\'(~r·no a m:mdat· pagar ao Teuente Corond 
.João Autonio Pereii·a da Cunha, os seus soldos 
desde o ciia em que deb.ou o exercido de Eu
carregado de Negocios em llerlilu .......•••...•• 

N. 38. -Decreto de 28 de Agosto de 1833.- Autoriza 
o Governo a mandar· passar carta de serventia 
Yitalicia do otlicio de Eserivi'ío da Alfandega de 
Pernambuco, a Jacome Geraldo Maria Lumachi 
de 1\Icllo .......•.•........•..............•.••..•• 

• 
N. :m. -Decreto de 28 de Agosto de 1833.- Approva a 
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42 

43 
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aposentadoria concedi1la a Manoel do Car·mo lno·· 
josa, Escrivão· da l\lc:sa da E~ Lira da Alfandega 
ele Peruau1buco . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • '%:s 

N. "'o·. - Decreto tlc 28. de Agosto tle 1S33.- Autoriza a 
constt·uc~,·uo, na Província do Pianhy, de tt·es 
barcas para a passagem no3 portos l\langa, Santo 
Antonio, e Estanhado do rio l)aruahilla . • . • . • . . 4a 

N. 41.- Decreto de 29 de Agosto de 1833.- Erige em 
l\lalriz a Capella ele Nossa Senhora da Conceição 
da Povoação de Cabeceiras, ua Provincia da Pa-
rahyba do Norte................................. 47 

N. 42. -Decreto de 29 de A~osto de 1833.- Erige em 
Freguezia o Districto de Camacuan, na Pr·ovineia 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, com a in
vocação de Freguezia de Nossa Senhora ·das 
Dóres •• , • . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . • . . • • .• . . • . • • . • . •.• '8 

N. 43. -Decreto de 29 de Agosto de 1833.- Erige em 
}'reguezia a Capella do Scuhor de Bom Fim na 
Província de Goyaz .•..••.••.•......•. ~... . . . . . • • 49 

N. 44.- Decreto de 29 de Agosto de 1833.- Eleva á 
Igreja l'arochial a Capella de Nossa Senho1·a 
do O' da povoação de Papari, na Província do 
IUo Grande do Norte........................... 50 

N. 45. -Decreto de 30 de Agosto de 1833.- Crêa na 
Villa de Campos cadeiras de rhetorica, de phi
losophia, de francez, e de arithmetica, geomeLria 
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n1es1na Villa..................................... 51 

N. 46. -Lei de 30 de Agosto de 1833.- Sujeita ás Leis 
geraes das execuções as fabricas de miueraçao, 
e de assucar, e lavouras Je ca1mas.............. 1St 

N. 47. -Decreto de 3 de Setembro de 1833.-Autoriza 
o Governo para fazer cxeeutar em todas as Al
f:wdegas do IIIlllCrio O He:.wlamento de· 2)) de 
AIJril, e o addilarnento de !3 de Agosto de 1832, 
e para alleral-os nas suas 1lisposit;ões legista-
ti\'·a.s .•..•. ,.,., •••..• , •.••• , • , . • . . • . •• . . . . • . • . . . • .53 
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mtna áeerca <los moveis e alfaias d:a exüncta 
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o Director de qualquer· dos Cursos Jurídicos a 
adrnittii· Antonio Alves <la Silva Pinto Filho, Da
d~;arel em Leis p-ela Universidade de CDhnln·a, a • 
fazer actO' das matet·hts do 5.0 anno............. l>l 

N. ã2. -Lei de 3 •·le Outubro Je 1833. - Manda subs-
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ACTOS no·- PODER LEGISLATIVO. 

DECRETO- LE 3! DE :\!AlO DE i8:33o· 

Faz extensiva á Província de S. Paulo a Resolução Legislaliva 
de 21S ue Outubro de 1832 sobre tel'renos diamanlinos na 
Província de l\Iinas Geraes. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
·D. Pedro II, Ha por bem Sanccionar e Mandar que 
se execute a seguinte Resolução da Assembléa GeraL 
Legislaliva, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Provincia de S. Paulo: 

Art. L o A Resolução Legislativa de 2iJ de Outubro 
de 1832. sobre terrenos diamantinos na Província de. 
Minas Geraes fica extensiva a esta Província de S. Paulo 
em tudo, que lhe f6r applicavel. 

Art. 2. o O Pre~identc em Conselho fiea autorizado 
a.nomear os empregados designados naquella Resolução, 
que forem nece-,garios para a mesma ter execução , 
a rbi tranclo~lhe interinamente gratificações, até serem 
seu-s ordenados marcados pelo Poder Lccçisl:ltiYo. 



ACT05 DO PODER 

Art. 3. o Fie:1m revogadas tollas as disposições legis .. 
lativas em coulrario. 

Aureliano de Souza o Olivrir:l Coutinho, .Ministro 
e Secretario de R.,t~:.do dos Neg·ocio~ do lmperio, assim 
o tenha entendido e faça êxect~ 1 ar. Falacio do Rio 
tle Janeiro, em trinta e um de Maio de mil oitocentos 
trinta e tres, dccimo scguuJo da Indcpendencia c do 
Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BaAULlO Mmnz. 

Aurelian:J de Souza e Oliveira Coutinha. 

--
DECRETO-DE 31 DE l\IAIO DE !833. 

Declara que Thomaz .losé l)into de Cerqueira é cidadão 
brasileiro. 

if .• 1·. 

À• Rcgencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pellro' li, Ih por bem Sanccionar e Mandar que 
se execute. a seguinte Hesotução da Assembléa Geral 
Legisla ti v a: 
··Artigo unico. Thomaz José Pinto de Ccrqueira é 
cidadão brasileiro. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinh.o; Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Jmperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em trinta e um de Maio de mil oitocentos 
trinta e tres, decimo segundo da lndependencia e dó 
Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO l\loNIZ • 

.Aureliano de Souza e Oliveira Coulinlto. 

--
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DECRETO-DE 31. DE M.\10 DE ~833. 

Declara que Francisco Victorino Xavier de Brito é cidadão 
brasileiro. 

A. Regencia, em Nome do ImperadDr o Senhor 
D. Pedro li, Ha por bem Sanccionar e Mandar que 
se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legisla ti v a: 

Artigo uni co. Francisco Victorino Xavier de Brito, 
naturaJ. da Província do Muanhão, é cidadão brasi
leiro, e como tal tem direito ao posto, que tinha no 
Exercito. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho, Minis!ro 
e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do lHo 
de Janeiro, em trinta e um de Maio de mil oitocentos 
trinta e trcs, decimo segundo da Inuependencia e do 
Imperio. 

DECRETO- DE 31 DE 1\lAIO DE 1833. 

Autoriza o Go,•erno a despender como gratificação com os 
Deputados da Junta do Commercio a parte, com que foram 
augmcntados os seus primitivos ordenados, e de que ficaram 
privados pela extincção d.a Proved.;;ria d.c Seguros. 

A Regencia ~ em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Ha por b,~m Sanccionar c Mandar que 
se execute a seguinte RGsolução da Asscmbléa Geral 
Legisla ti v a: 

Artigo uni co. O Governo fica autorizado a despender, 
como gratificação com os D~putados da Junta do Com
mercio a parte, com que foram augmcntados os seus 

·.·' 
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primitivos ordenados, e de que ficaram privados peJa 
ex tincçào da Provedoria de Seguros, regulando-se pelo 
termo médio de tres annos em tempo de paz. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, l\Iinistro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em trinta e um de :Maio de {llil oitocentOB 
trinta e tres, decimo segundo ela lndepçndencia e do 
Imperioo 

···-·. 

FRANCisco DE LuiA. E Srr.vA.l 
.los1~ DA CosTA CARVALHO. · 
JoÃO BRAULIO 1\IOXIZ. 

A11re,Jiano de Sou.:,a·e Oliveira Coutinho. 

---
DECRETO- DO 1.0 

DE JU~HO DE 1833. 

Autoriza o Governo para determinar o prazo em que deve 
findar a circulação das notas dq velho padrão e para substi
tuir as acLuaes notas do novo padrão do extincLo Banco do 
Brasil, por notas do Thesouro. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o ~Senhor 
D. Pedro li, Ha por hem Sanccionar e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. Lo O Governo fica 3utorizado para determinar 
o prazo, findo o qual deixarão de circular, como moeda, 
c de ser trocadas, ou substituídas as notas do velho 
padrão do extincto Banco do Brasil. 

Art. ~.o O Governo mandará abrir para a substitui
ção das actnaos notas do novo padrão, outra estampa, 
que contenha em lugar das p::llavras- OThesoureiro da 
Junta do B:mco tlo Brasil- as seguintes « No Thesouro 
1\acional : » c em lugar das- pagará á vista- -ris se
guintes (( se pagará» : havendo attenção em tomar 
todas as medidas sobre a qualidade do papel, perfeição 
da chapa, seu deposito, e outras quaesquer cautelas, 
iwti::.pcn8aYcis para eyitat· àlmsos. 
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Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

Candido José de Araujo Vianna, Ministro e Secretario 
de Estado dos Ncgocios da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, o tenha assim 
entendido e faça ex~cutar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em o primeiro de Junho de mil oitocentos trinta e 
tres, decimo segundo da lndependencia e do Im
perio. 

DECRETO N. i -DE 18 DE JUNHO DE 1833 (I) 

Approva a jubilação concedida ao Padt·c Manoel Ignacio de 
Carvalho na cadeira publica de lhcologia dogm:llir.a do 
Seminario de Olinda. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Ha por bem Sanccionar e Mandar que se 
execute a seguinte Hesolução da Assembléa Geral 
Legislativa: 

Artigo unico. Fica approvada a jubilação concedida 
por Decreto de 7 de Agosto de 1832, ao Padre l\lanoel 
lgnacio de Carvalho, na Cadeira Publica de theologia 
dogmatica do Seminario de Olinda, com o ordenado 
respectivo. 

Aure1iano de Souza c Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de E-,tado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 

(t) Vicle o Decreto do Poder Executivo de 27 de Junho deste 
anno, 2.a par te, onlenamto a uuruCl'<H)i.o da::; Leis. 
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de Janeiro, em dezoito de Junho de mil oitocentos 
tl'int~ e tres, decimo segundo da Indcpcndcncia e do 
Imperio. 

FRANCisco DE Lnu E SILVA. 
JosE' DA CosTA C \R VALHO. 
JoÃo BttAULIO MoNIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Sou,;a e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Impcrio em 31 de 
Julho de 1833.-João Cm·neira de Campos. 

DECRETO .N. 2- DE 18 DE JUNHO DE 1833. 

Approva as disposições dos estatutos da Academia das Beltas 
Artes que marcam uma gratificação ao Lente que servir de 
Secretario, e o orJcnado do professor de osteologia, etc., bem 
como as que estabelecem as medalhas para os premios, e for
mula dos diplomas dos alumnos. 

A Rcgencia. em Nome do Imperador o. Senhor 
D. Pedro li, Ha por bem Sanccionar c M,mdar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa : 

Art. L o Fica approvada a gratificação annual de 
!5015000, concedida ao Lente substituto, que servir 
de Secretario da Academia de Bellas Artes da Côrte 
do I mperio, e o ordenado de 600SOOO, concedido ao 
professor de osteologia, e miologia , physiologia das 
paixões, pelos estatutos da dita Academia, approvados 
pelo Decreto do Governo de 30 de Dezembro de 
!.831. 

Art. 2.° Ficam igualmente approvadas as duas me
da lhas de ouro de peso de uma onça, e outra de mda 
onça para premios, e a formula dos diplomas, que se 
devem dar aos alumnos approvados no fim do curso 
de seus estudos, na fórma estabelecida pelos meneio· 
nados estatutos. 

Art. 3. o Ficam revogadas todas as disposições em 
cbnt rario. 
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Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro 
c Secretario de E~bdo dos Negocios do Impçrio , o 
tenha assim entendido e faça executar. Pala cio do Rio 
de Janeiro, em dezoito de Junho de mil oitocentos 
trinta e tres, decimo segundo da Independcncia e do 
Imperio. 

FRAl'iCisco DE LniA E SiLVA. 
JosE' DA COSTA CARVALHO. 
JoÃo BnAuuo MoNJZ. 

Aureliano de Solua e Oliveira Coutinho. 
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 31 de 
Julho de 1833.-/oão Carneiro de Campos • 

. ... . 
DECRETO N. 3.- DE 18 DE JUNHO DE 1833. 

Approva a pensão concedida a D. 1\faria da Glorja de Oliveira 
Bello, viuva do Coronel Antonio Lopes de Oliveira Bello. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Ha por bem Sanecionar e Mandar que se 
execute a ~eguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa : 

Artigo unico. Ffca approvada a pensão annual de 
300c000, concedida por Decreto de 28 de Julho de 
1832, a D. Maria da Gloria de Oliveira Bello, viuva 
do Coronel Antonio Lopes de Oliveira Bcllo. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, ·Ministrll 
e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dezoito de Junho de mil oitocentos 
trinta e tres, decimo segundo da lndependencia e 
do Imperio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BnAULIO MoNIZ. 

Aureliano de Souza e Olivei-ra Coutinho. 
Aureliano de Souza e Oliveit·a Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em 31 de 
Julho de 1833.-João Carneiro de Campos • 

••••• 
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DECRETO N. 4 -DE 18 DE JU~HO DE 1833. 

Isenta de pagar dízimos e mais tributos os indivíduos que se 
estabelecerem nas margem do rio-Arinos-, e manda supprir 
com gados e instrumentos agrarios o aldêamento do Salto · 
Augusto e outros, que se fundarem nas margens do mesmo rio. 

A Regencia , em N orne do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Ha por bem Sanccionar e Mandar que 
se execute a seguinte Resolução da Assempléa Geral 
Legislativa: 

Art. L o Ficam isentos de pagar dízimos~ e mais 
tributos, por tempo de vinte ·annos ~ os cidadãos, e 
os Indios- Apiacá -, que se estabelecerem no aldêa
mento do Salto Augusto nas margens do rio Arinos, 
entre a Província do Pará e a de :Mato Grosso. 

Art. 2. o Fica extensiva a disposição do artigo ante
cedente a todo o cidadão, ou estrangeiro, que se 
estabelecer em qualquer outro lugar nas margens do 
dito rio Arinos. 

Art. 3. o O Presidente da Província de Mato Grosso 
mandará da fazenda da Ca isára para o mencionado aldêa
mento, cem cabeças de gado vaccum de criar, e vinte 
e cinco cavallar, para serem distribuídas pelos lnclios. 

Art. ~.o O mesmo Presidente fará remetter annual
mente, para o mencionado aldêamento, cem foices, 
cem machados, e cem enchaclas; cuja despeza será 
paga pela quantia designada na Lei do Orçamento, 
para catechese dos Indios naqnella Província. -

Art. 5. o A disposição da presente Lei sobre o men
cionado aldeamento fica extensiva a quaesquer outros 
aldeamentos que se estabelecerem nas margens do dito 
rio Arinos. · 

Art. 6. o Ficam revogadas todas as Leis, Ordens, e 
mais disposições em contrario. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, 1\Iinistro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de Ja .. 
neiro, em dezoito de ·Junho de mil oitocentos trinta e 
tres, decimo segundo da Independencia e do Imperio. 

FRANCisco DE LniA E SILVA. 
JosE' DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BnAULIO MoNIZ. 

Aurét~ de Souza e Oliveira Coutinho. 
, Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 
Transitou na Chancellaria do Imperio em 31 de Julho 

de 18:33. -JruJo Crttneiro de Campo.ç. --

• 
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DECRETO N. 0- DE 18 DE JU~IIO DJI: 1833. 

l~r·igc em Villa o AlTaial de nomfim, na Provilleia de Goya:;:. 

A Hcgencia ~ em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro H~ Ib por bem Sanccionar e Mandar que 
se execute a seguinte Hcsolução/ da Assembléa Geral, 
tomada sobro outra do Conselho geral ela Província de 
Goyaz: 

Art. L o Fica crecta em. Villa o Ai'ra\al elo Bom
fim, con;:;orvanclo o mesmo nome, c possuindo uma 
Camara Municipal~ Justiça c as mais attrilmições con
ceclidJs ás dcinais Villas elo Imp~rio. 

Art. 2. o Os limites de::>ta Villa com a de Meia-Ponte 
são o ·Rio <las Antas desde a C1b~ccira a to- onde dú 
llarr,1 no C·Jrambi, com a de Santa Luzia da bana 
elas Arêas pelas Covas de l111IH1ioc:J até onde dú b:.~rra 

'no Pirancanju1n; com a de Santa c~.·u#'dcsclc o lugar 
denominado BllT~ chs CJYas pelo Rio elo Peixe ab'lixo 
até onc1n dá harra o Passa-qnatt·o, c desta Jnrra cor
t:mclo rumo (lireito ao -Rio de 1\lcia-Pontc até ás 
C·lheceira:::. . 

. Art. 3. o Ficam revogadas quacsqucr disposições em 
con L r ar i o. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho, Ministro 
c Secretario ele Eslado dos Negocias do Imperio, assim 
o tenha entendido c faca executar. Palacio do Rio 
de Jimciro, em dezoito 'de Junho de mil oitocentos 
trinta c tre.s, clecimo segundo da Inclependencia c do 
Imperio. 

FnANctsco DE LIMA E SILYA. 
JosE' nA CosTA C:\RVALno. 
JoÃo BaAULlO MoNiz. 

Aureliano de S:mza e Oliveira CJutinho. 

Anreliano de Sonza e Oliveira Cantinho. 

transitou na Chancc11aria do lmpcrio em 31 de 
Julho de :1833.-João Carneiro de Cam.pos, 

PAUTE le :2. 
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DECRETO N. G- DE 18 DE Jt:NHO DE 1833. 

Approva os ordenados marcados llelo Pres;dente do Maranhão 
2.os diverso:; prufessurcs (~C cnsiu') primarlo. 

A Regenci:l, em No·no elo Im~;eradcr o Senhor 
D. Pcd~·o Il, Ha por 1Jom S:.~nc~wn:lr e .Mandar que 
se e~~ccutc a seguinte H:.:soll.~çiTo da A-;sem)Jléa Geral: 

Artigo unico. Fic;\m approYados os seguintes orde
nados, taxadm pelo Prc:::-idontc em Conselho da Pro
vincia do l\laranhão, a ~;abcr: de 'J.OOSOOO annuaes ao 
professor tlc ensino pr im~~ rio da Vil! a de Alcan tara; 
de 300~000 ao ela Vil! a de Guima1 ães ~ c de 2õ01)000 aos 
da Villa de Vinlwcs, e do lugar do São João tle Côrtcs. 

Aureliano de Souza c OliYcira Coutinho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocias de Imperio, assim 
o tenlla entendido e fac:1 oxec n ta r. Pala c i o do lHo 
de Janeiro, em dezoito. ("!c Junl1o dr mil oitocentos 
trinta c tres, dccimo sognmlo da lntlcpcudcneia e 
do Imporia. 

FnA:\'crsco DE Lnv. 11: SrLv.\. 
JosE' DA CosT.~ CAn v A LHO. 

JoA.o BIUUL!O l\Ioi'\tZ. 

AuTeliano de Sonza e OLiveira Coutinlw. 

Aureliano de Souza e Oliveir'a Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do lmpcrio em 31 <le· 
Julho de !833.-Joilo Carneiro de Campos. 

DECRETO- DE 19 DE JU~HO DE 1833. 

Approva a pensão concedida a D. Maria Quitcria Bricio, viuva 
de Marcos Antonio Bricio, Escrivão Deputado aposentado da 
.Tunta da Fazentla da Província do Ceará. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador o Senhór 
D. Pedro H, Houve por bem Sanceionar, c Manda que se 
execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Artigo unico. Fica approvada a pensão annual de 
3Wnooo concedida por DccretG de -t8 de Outub-ro ele 
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t83i a D. Maria Quit.eri;tt Bricio, viuva tlc Marcos An
tonio Bricio, EscriYão Deputado Aposcnt0.do da junta 
da Fazenda da ProviPci::~ do Ceará. 

Canr1 Llo .Jcsé de A ranjo Vianna, üo Con:-:;•llw do mesmo 
Augusto Senhor, Minis ti o e Secretario di~ Estado dos 
N cgocios da Fazenda, c Presif1f•n te <lo Tribunal do 
Thcsouro Publico Nacional, o tenha as:::dm entendido 
e faça executar. Palacio do lU o do Janeiro, em dcza
novc de Junho de mil oitocentos trinta c trc~ duo
uccimo da Indcpent.lcneia c do Imperio. 

FH.\:.\cisr::o DE L nu E StLV . .\. 

Jo:~l~ DA CosTA C \íl\'.\LH0. 

JoÃo lltu urJo MONIZ.. 

Cunrfido José de Araujo l' ianna. 

DECRETO - D~ 19 DE J UXllO m: 18~33 ~ 

Approva as t~nçns concctlí(L\s ús l r·c~ tiihas do finallo i~eonarllú 
Antonio Gouçalvcs Basto. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro IJ, Houve por Jwm S:mccionar, c Mancb que se 
execute a Hesolução se3·uintc ela Assc~nbléa Geral: 

Artigo unico. Ficam approvad;1s as tenças de 133~333 
(~onccdiclas pelo GoYerHo a cada um1 das filhas ele 
Leonardo Antonio Gonçalycs Ihsto, D. Maria HenriM 
quota B:1sto, D. :1\bria d:t Gloria ll1sto, c D. :Maria da 
Luz Btslo, em remuneração <.L~ serviços do dito seu pai. 

Candido Jos(~ de Araujo Yianna, do Conselho do 
mesmo Atnnsto Senhor~ Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias (la Fazenda, c Prcsidrnlc tlo Tribunal 
do Thesouro Publico Nacíon~l, f 1 1w1ha nssim entendido 
c faça executar. Pal:lcio do Hio de Janeiro, em drzanove 
tlt~ Junho de mil oitocentos trinta e trcs, duodccimo 
da lnclcpendencia c do In1pcrio. 

FnAxctsco DE LnrA E SILVA . 
.Jos1:: DA CosTA CARYALuo. 
J:>Ão B:U.líLIO 1\Joxiz. 

Camfirlo Josr' d(' Araujo Vian1w. 

--·...-~--
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DECRETO -DE 19 DE JUNHO DE 1833. 

Approva :.1. ~1pos2ntadorla concedida a Francisco· d~ Souza Pa· 
raizo, The3oureiro da Alfautlega da- cUatlc da Bahia, cóm 
o ordenado por inteiro. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhot· D. 
Pedro 11~ Houve por bem S:tnccionar, c Manfb que se 
execut~a seguinte Re3olução d::t Ass.embléJ. Geral : 

Artigo unico. Fiea approvada a aposcntadoda conce
uid1 por Decreto de 5 de Abril. c Resolução de Consulta 

~- de 7 de Julho de 1827 a Francisco de Souza Paraizo, 
Thesoureiro da Alfandegada Cidade da B1llia, com o seu 
ordenado por inteiro. 

Candido José de Araujo Vianna, do Conselho (lo mes
mo Augusto Senhot\ Ministro e Secretario de_ Estado 
dos Negocios da Fazenrla e Presidente elo Tribunal elo 
rfhesouro Publico l'bcional, o tenha assim entendido c 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em dezanovc 
llc Junho de mil oitocentog trinta e tres, duoclccirno 

--da Indcpenclencia c do Imperio. 

FRAKctsco DI': LuuA E SILVA. 

JosÉ n.~ CosTA CARVALHO. 
Jo1o BnAuuo ..MoNiz. 

Carulido Jusd de Araujo Vianna. 

DECRETO N. 7 . .,.__DO i. o DE JULHO DE 1833. 

Crêa no Arraial do Rio Claro, na Província de Goyaz, uma 
escola floe primeiras letras. 

A R.egencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Ha por bem Sanccionar e Mandar que se 
execute a seguinte· Resolução da Assembléa Geral, to
mada sobre outra do Conselho geral da Província de 
Goyaz: ~ 

Art. L o Fica creada no Arraial do Rio Claro uma -es .. 
cola de primeiras letras pelo methodo individual, ven .. 
cendo o professor o ordenado m,arcaclo para as aulas de 
semelhante metho:do. 

• 



Art. 2.° Ficam revogadas totla.s as disposições em 
contrario. 

Au!'eliano de Souz1 c OliY\:ira Coutinl10, Ministro e 
Scnctario de Estado elos Negocias do Impcrio, assim o 
tcnlta entendido c faca executar. Palacio do Hio de Ja
neiro, em o primeiro 'ele Julllo de mil oitocl'l1 tos trinta 
e tre~, c1odmo segumlo da Inuependcncb c do lmpcrio. 

Fru:-<ctsco DE LnL\ E Su,v.~. 
JosE' DA CosTA CAHVALHO. 

J o lo BHA ULIO l\IoNIZ. 

Aureliano de Souza c Oliveira Cantinho. 

Aurc:iano de Son~a e Oliveira Coutinho. 

Transitou 11:1 Clianco:ltrh do Impcrio em 3lllc Juiho 
de 18:33. - ]O{lo Carneiro de Campos. 

DECHETO N. 8.- DO i. o DE JULHO DE 1833. 

o Erige em Villa o At'l'aial de Jagnarú, na Província de Goyaz 

A Hcgencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro H, Ha por bem Sanccionar e ~Lmdar que se 
execute a seguinte Resolução da AssemlJléa Geral, to
mada sobre outra do Conselho geral da Província de 
Goyaz: 

Art. 1.° Fica erccta em Villa o Arraial de Jaguará 
com a mesmll denominação, e terá a sua Camara Muni
cipal c todas ;~s justiças c attribuições, que têm as de
mais villas elo Imperiu. 

Art. 2. o Os limites desta nova villa com a viU a de 
Meia Ponte serão, desde a confluencia do Hio Padre 
Souza~ no lHo elas Almas até o sitio de Gonçalo l\JanJue·s, 
c deste em rumo direito á Serra, onde nasce a La
goinlla, c do mesmo ponto da canil um; c i a do Padre 
Souza no das Almas em rumo direito á barra dos Dous 
Irmãos no Rio tio Peixe, e o mesmo rio abaixo até Ma
rhmna Lopes, c daqui em rumo direito ao sitio ele 
Manoel Joaquim na Serra Negra, c a cstraLl:t que vai 
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para a Vilia de Pilar, todo o lado esquerdo da mesma 
estrada até o Ribeirão dos Bois dentro cb mJta com o 
districto do Curralinlw, clcsdc onclc nascr a Serra do 
Cubatão no Urú em rumo direito JO sitio de Antonio 
de OlivcirJ, c drstc pelo Sccury acima até as suas cabc
cci r as n:1 ser r;). 

Art. 3.° Ficam revogadas todas as dis11'õsiçõrs em 
contrario. 

Aurellano de Souz:1 c Oliveira Coutinl10, Ministro 
c Secretario de Estaclo dos Ncgor,ios elo Impcrio, assim 
o tenha cntenLliflo c faça executar. Palado do llio 
de Janeiro, em o primriro de Jnlho de mil citccenlos 
trinta c trcs, (;c cimo segundo· da lndepcndcnch c 
do Impcrio. 

l"r.Al\c:sco DE LnrA E Sn.YA. 
Josr.: DA CosTA C.\RYALT!O. 
JoÃo Bí1Auuo l\lol\'IZ. 

Anrc?imw de S:m~n e 07icrint Coutiuh:~. 

Aureziano de Souza c Olircira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Impcrio em 31 de Julho 
de 1833.- João Canwiro de Campos. 

DECHETO N. 9-Dt~ G DE JULHO DE 183:L 

Erigc em frcguczia a capclla cnr:Hla de ?\ossa Senhora do 
Rozario na Província de Goyaz. 

A Rcgcncia Pcrmancnlc, em Nome do Imperador, o 
Senhor D. Pedro II, Tem Sanccionado c l\Ianda que 
se execute a Resolucão da Asscmbl~a Geral, sobre outra 
do Conselho g·eral dá Provincia de Goyaz: 

Art. 1. o Fica crccta em frcguczia de natureza collê1-
tiva no Arraial do Rio Claro, a capclla curada de Nossa 
Senlwra do H.ozario com a mesma invocac;to. 

Art. 2. o Esta frcguczia se limitará com a de San la 
Anna, ú (jUC ora pertence, fiel o ribri r~io flnnomin::Jdo-

• 
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Imlios Grande- com a alut'la Lle S. José peb serra de ... 
nominada-Aluêa .Mai'ia- conservando os outros limi
tes~ que ora tem corno capella curada. 

Art. 3. o Ficam rtJvogallas todas as disposições em 
ccntrJrio. 

Aurdiano llc Souza c Oliveira Coutiuho, Miuistro c 
s~cretario tle E:.;tado elos Negocio:;; elo Impcrio ~ cncar
rug;uJo intcrin:..mentc dos Lla Justiça~ o tenha assim en
tendido c Ll(.~a C'(ecutar com os despachos nccessarios. 
Palacio do H.io cb Janeiro, em cinco (]e Julllo ele mit 
o itocc n tos trin t:l c t:-cs~ duodccimo da !nllcpcndcncia 
c do lmperio. -

FH.\1\Cl~CO DE Lilil:\ E SIL\".\, 

Jo:.;:~ IH Cosr.\ CAnY\LHO. 

Jü.\0 JhAt.::.IO .MUNlZ • . 
Aureliano de Son:a c Oliveira Coutinh:J . 

.DEClU.:TO N. 10- DE 2(3 DE JULIIO DE i833. 

Ap;~rova as pensões concedidas a :1Iauoel Hodrigues Gou1cs <lc 
Souza, Manoel .Jusé <.k Abreu, e ao pai c mãi <lc Floren
tirw José Lo pcs. 

A Rcgencia~ em No me do Imperador o Senhor D. Pe~ 
dro II , Sanceiona~ <.~ 1\lawla que se execute a seguinte 
Rcsolw:ão da A \scmbléa Geral : 

Artigo uni co. Ficam a pprovada-; as pensões con
ccuidas, a saber: ele 320 réis dia rios a Manoel H.o
drigucs Gonies de Souz::t ~ sold:nlo da segunda linha 
da Ilha de llaparica ~ por Aviso de 4, de Novembro 
de 1831 ; de 30,.)000 mensacs a Manoel José de Abreu~ 
Tenente reformado da scguiHla linha da Província do 
lHo Grande de S. Pedro do Sul, por Decreto de 20 
de l\Iarço de 1832; c de 18~000 mensacs ao pai, c 
mãi de Florentino José Lopes, soldado das guardas 
municipacs permanentes, em quanto vivos forem~ por 
Decreto uc 2~) de AJJril de 1832. 

O Brigadeiro Antéro José Ferreira de Brito, Mi .. 
nistro e ScCI'clario (lc Estado dos Negocias th Guerra? 
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o tenha assim on tendido o o f:H~:l executar com os 
dcsp:tcllos ncce:;s1rios. Palacio do· Hio de Janeiro, em 
Yintc c sois de Julllo do mil oitocentos tl'in!a c trrs, 
decimo scgtmd,') ch Indeprndencia c do Imperio. 

FHA:\'C!SCO DE LLiL\ E S!IX\. 

J o A. o Bn.\ULÍo 1\Io.:\:IZ. 

Antéro José Ferreira de Brito. 

A.nrelimw rlc Son:-a e 0 7ivetra CouUnho. 

Transitou na Chancellaria <-lo Imp.;rio e:n 31 ele Julho 
de 1833. -Jo{t:J Carneiro de CmnpJs. 

DECRETO N. il- DE 26 DE .JULHO DE 1833. 

Crê a uma cadeira de pr imciras letras na povoação de Trahiry, 
na Proyincia do Ceará. 

A Rog·cncia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro II, Ha por bem S:mccionar o Mandar que se cxccnlo 
a seguinte Hcscilução da Asscmbléa Geral, tomada 
sobre outra do Conselho geral ela Provineia do Ceará: 

Artigo uni co. Fica c r cada uma cadeira ele primeiras 
letras na poYoação elo Trahiry com :mO;)OOO ele ordenado. 
O seu professor será provido na fúrma d;:ts Leis exis
tentes. 

Aureliano ele Souza c Oliveira Coutinho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocias do lmpcrio, assim o 
tenha entendido c faça executar com os despachos no
cessarias. Palacio do Rio de Janeiro~ em vinte c seis de 
Julho de mil oitocentos trinta c trcs, docimo segundo 
da lndependencia c do Impcrio. 

FnANcrsco DE LIJ\IA E SILVA. 
Jolo BRA uuo 1\loNIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 3t de Julho 
üc 1 R33.- JorTo Carneiro de qampos. 
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DECUETO l\. 12-nE 2G DE Jcuw OE 1Wt~~. 

f.n\a na viH:1 (]a L~g-tm~, n:1 Proyinc·a de Santa Caiharin:.t, uma 
escola <le primeiras I eiras Jlara lll<'llinas. 

A Rrp:c'ncia, rm Nome do Imperador o Senhor D. Pc
tiro 11, Ha por b:•m Sanccíonar e Man~lar que se execute 
a seguinte Hcsultição da Assomhlóa Geral, tomada sobre 
outra do Conselho geral da Província ele Santa Catha
rina: 

Art. L o Fica creatla na villa da Lag-una, da Província 
de S:mta C·ll.harina, uma escola pat·::~ meninas. 

Art. 2. o A mestra de meninas da vil la da Laguna, 
scrulo approvada, se~rumlo o exame ordenado no art. 12 
da Carla Jc Lei ele Hi de Outubro de 1827, terá o orde
nado annnal de 2GO,)OOO., igtw.l ao que percebe o prof"ssor 
de primeiras letras da mesma villa. 

Art. 3. o NJo havrndo quem faça o cx::~me complrlo 
na fórma tla citada Lei, será a cadeira conferida úque!la 
pretendente, que se llaLilitar competentemente, para 
ensinar a ler, escrever, cont3.r, o catllecismo, e as pren
das domesticas nccrssarias ao sexo. 

Art. 4. o Ficam tlcrogaclas wwcsquer Leis, ou tlispo
siçJes em contrario. 

Aureliano tlo Souza c OliYeira Cantinho. Ministro r 
Secretario do Estado do.;; Negocias do Im11Crio., ~ssim o 
tenha entendido c faça cxccu!ar com os despachos no
cessarias. PJlncio elo Uiolle Janeiro., em Yinte c seis<lc 
Julho de mil oitocentos trinta c tres, dceimo segundo 
da lntlrpcmlencia c uo Imperio. 

Fn.\;-.;cnco DE L nu.\ E Sru A. 
Jo1o lln.\ uuo .Mo;-;Iz. 

Aureliano de Souza r Olirrim Co11l in!u~o 

ti-ureliano de Sou~a c Olireira. Coutinho. 

Tr::~ nsi .ou na Chance! la r ia cl o Irn p c r i o em :H dt• J ull1o 
de 183:L -Joâ'o Carnriro de ~ompo.~ . 

........ 
,, 
~. 
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DE~HETO 8. t:1--nE ~G \n~: JUI.Ho DE :l3:n. 

}'n extensiva ú Provinri:-. de ~anta CaLharina a Rc:~olnção do 
Conselho g·eral lle S. Paulo sanccionada por Decreto de iO 
de Jnl!to de 1~32, sobre a abcrltlr::t: de cstrada~, e .melhora
mento das existentes. 

A Regencia, em Nome do Impérador o Senhor 
D. Pedro Il, Ha por hem Sanecionar e 1\bndar que 
~e execute a spguinu~ Resolução da Asscmuléa Geral, 
tomada sobre outra do Conselho geral tla Provincb de 
S:mta Catharina: 

Art. Lo To!lO o contrmlo na Resolução tlo Conselho 
geral da Provinci::t de S. Paulo, sanccionatla pelo De
creto de 10 de Jnll1o ele 1832, sobre a ahertnra de e~
tradas, c mclhoramcn to das ex isten trs, faz par te da 
l.rgisbção peculiar da Provincia de Santa Catharina, 
e eomo tal será executada. 

Art. 2. o Ficam revogadas quaesquer Leis, ou disposi
ções em contrario. 

AnrPliano de Souza Q Oliveira Coutinho, :l\linislro p, 
Secretario tlc Estauo dos Negocios uo Imperio, o tenha 
assim entendido e faça executar com os despachos IH'
ccssarios. Pabcio do l\io de Janeiro, em vinte c seis de 
Julllo de mil oitocentos trinta c trcs, dccimoscguntlo 
tla lnclcpendcncia c elo Imperio. 

Fn.\NCISco nr. LniA E S-tLYA. 
Jo:\o llrL\ uuo Mo~Iz. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Souza e Oliveira Continha. 

TraJBitou na ChanrclLuia do Imperio em 31 de Jnlho 
dP lk:1:l..- Jairo Carnf?ito de Campos. 
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DECPtETO N. 11- DE 2G DE J ULllO DE 1833. 

A ;1 'l'OD a jubila1;ão concedida ao Padre Francisco tlc Paula 
e Oli\'dra ua cadeira de pltilosopltia racional c mural, da 
Cidade de S. l'aul o. 

A RPgcncia ~ em N orne do lm pcratlor o Seullor 
D. lledro H, lia por bem Sanerionar c Mandar que 
se execute a seguinte Hesoluç<io da As;-;cmbléa Geral: 

Artigo unico. Fica appruvada a jubilação rouccdula 
por Decreto do 1. o t.le Junho de iH:J2 ao Padre Fran
·cisco de Paula c Oliveira, Ha cadeira de philosophia 
racional c moral, da ciuauc ele S. Paulo, com o seu 
ordenado por inteiro. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estâdo dos Negoeios do lmpcrio, o tenha 
assim cntcndiuo e faça executar com os tlcspacllos ne
cessarios. Palacio do Rio de Janeiro~ em v inle c seis de 
Julho de mil oitocentos trinta c tres, tlccimo segundo 
da lnclepcndencia c do Impcrio. 

FnAl\Ctsco DE Lnu E StLY.L 
JOÃO BHAULIO MüNlZ. 

Aureliano de Sou_:a c Oliveira Coutinho, 

Aureliano de Souza c Oliveira Cantinho. 

Transitou na Chanccllaria do Impcrio em 31 de 
Julho ele 1833.- JoitO Carneiro de Campos, 

DECH.ETO N. 15- DE ;}.{) IH.: J LJLUO ue 1~30. 

Eleva os orclenados fios Professores de prímciras 1dras das 
l~rcguczias de S. José c de S. l\ligne1, na Pruviucü de Sauu 
Catharina. 

A Hcgcncia , em No me do lm pcrador o Senllor 
D. Pedro li, lia _por llCUl Sanccionar e Mandar que 
;;;e execute a segumte Resolw:ã'J da Asscmbléa Gerd! . 

• 
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tomacb soiJt'e outra do Conselho Q·eral da Província de 
Santa C:1tharina: ,, 

Art. 1. 0 0-; onlcnauo3 elos Profes:wrcs uc primeiras 
]gtras das Fregnezias tle S. José e d(~ S. 1\Iiguel, da Pro
víncia de S:wta C1tharina, qne S(' lla!Jilitarem para o 
1\lagis ter i o, na fúrma do art. ü. o da Lei- de H) de Ou
tubro de 1827, !h;arn elevados a 2()0~~000. 

· Art. 2. o Ficam rcvogadãs qttaCSilUGr Leis, ou dispoú
çüos em contrario. 

Aureliano de Souza c OliYL'ira Coutinho, Minislt'o e 
Secretario de Est:ulo ~los Ncgocios tlo hupcrio, o le!llla 
assim entendido c faça cxccntar com os d(•spac!Jos IW
cessarios. Palacio do Rio de Janeiro., em vinte c seis de 
Julho de mil oitocentos trint:1 e tres, tlecimo scgumlo 
Lia lndepcnuencia e üo Impcrio. 

FRAl\Gisco D!.i: Lnr.\ E SILVA.. 
JOÃO lln.\ ULIO 1\lo~ lZ. 

Aureliano de Souza c Olit·eirtt Coutinho. 

Aureliano de Souza e Oliccira Coutinho. 

Transitou na Chance!! a ria (lo lmperio em 31 tle 
Julho de 1833.- João Carneiro de Campos. 

DECHETO N. lü- DE ':W DE JVUIO DE 1833 . 

Crêa na Capital da Proviucia do Piaully uma ca(ldra de francez 
e geog-raphia. 

A Regencia , em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedt;o li, Ih por bem Sanccionar c Mandar que 
se execute a seguinte Hesolm:ão da Asscmbléa Geral, 
tomada sobre outra elo Conselho geral da Província do 
Piauhy: 

Artigo unico. Além das cadeiras de rhetorica, c 
philosophia, fica. igualmente crcatla na Capital da mesma 
Provinda urna outra Gadeira de franccz, c geographia, 
cujo Pn~fes:5or vencerá lambem o ordenado de üOOÍ)OOO 

• 
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annuac~, attcnta a posição central da mcsnu Pro~ 
vinda, e carcst ia de tOtlos os viveres, sendo mandada 
pdr a concurso mesmo na Curte do Hio Lle Janeiro, 
visto que na Provincia 'não lla absolutamente quem a 
ella ~c opponha. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho, Ministro c 
Secretario Llc Estado uos Negoeios do Importo, o tenha 
assim entendido c faça executar com os despachos ue
cessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e sds ele 
Julho de mil oi toccn tos trinta c trcs, dccimo segunuo 
da Imlcpcndcncia c do Impcrio. 

FnAxc1sco DE LntA E SILVA. 
JOÃO llnAULIO 1\IoNlZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Sou~a c Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chanccllaria do Impcrio em 31 de 
Jullw de 1~33.-Joào Carneiro de Campos. 

DECHETO N. 17- DE 30 DE JULHO DE 1833. 

)!anda ttue se t:olloqucm boias entre o pharól da Ilha de Santa 
Anna, e a baua do ~laran!lão. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro IJ, Houve por hem S:mceionar e l\Ianda que 
se execute a seguinte Hcsolnção da Asscmbléa Geral, 
sobre outra do Com·;clllo geral da Pruvincia do l\Ia
rauhão: 

Art. L 0 Que se colloífllC um systcma de boias nos 
pontos, em que urna Commissão de maritimos, nomeada 
pelo Presidente em conselho, achar mais accrtauo c:-;te 
beneficio entre o pharol da Ilha de Santa Anna, c a barra 
do .Maranhão. " 

Art. 2. 0 Quo as dcspczas com a compra dcsbs boías, 
sua. culloca(:~Yo, o manutenção, sejam feitas pelos cofre::; 
nacwnac>5. 
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Joaquim José .Hodri.·~·ue.:.; Torre:;., do Cun:-;ellw tle Su 1 

.Mageslade Imperial, Ministro c Secretario de E~;t;ulo 
uo:.; Nrgocios da Marinha, o tcnl1a as:'illl cntcnditlo e 
faça t>xecular com os clc.:;padws IH'cessarios. Palacio 
do Uio do Janeiro, em trinta ele .Julho de mil oito
centos trinta c trcs, duoclecimo ela Indcpendencia c 
do Impcrio. 

FH.\:\"Ctsco DE Lnu E StLV.\. 
JoXo Bn.\ULIO l\loxtz. 

Joaqnim José Rodt{gztes Torres. 

Ctunpra-se, c rc~·istre-sc. Palacio do Rio de J:meiro, 
em 31 de Julho Lle 183:3.-Torres. 

Aureliano de Sonza e OliDeira Coutinho . 

. Transitou na Chancellaria do Imperio em 31 de Julho 
de 1833.- Joüo Carneiro de Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios da 1\Iarinlta, 
foi puhlica(1a a presente Hescrtução aos õ de Agosto 
de 1833.- No impedimento do Ortit:ial-l\Iaior. José 
Cape r tino de Jesus. 

DECRETO N. 18- DE ~) DE AGOSTO DE 183:3. 

l)rovitlcncía sobre o provimento das carlciras de primeiras 
letras pelo methollo l.en<:astriano nus Provindas, onde este 
uão se acha. em pratica. 

A Regencia , em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Ih por bem Sanccionar e Mant.lar que 
se execute a seguinte 1lesolução da Assembléa Geral : 

Art. L o 05 Professores, que se destinarem ao ensino 
·da..; pl'i me irás letras pelo mctllorlo Lcncastriano nas 
Províncias, em (lUC se nJo acha ainda em pratica, 
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Pi·l':'-idl~lltt• em consL•Iho (}p qualqLvr Provinci3, em que 
já st• ache cstahelccido o rdcrido mt'tllmlo, on na 
Côrte perante o Ministro tlo Impcrio. 

Art. 2. o Ficam revogadas todas as dctermin:JÇÕt~:~ a 
cst(~ respeito na parte que se op1mzcrcm :'t present(~ 
HcsoluçiTv. 

Anrcli:mo de Souza c Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario (lc E,;tndo dos Ncgocios do Impcrio, assim 
o tenha entendido c faça executar com os <lespachos 
IH'rcss:Jrios. Palacio (lo Hio (lc Janeiro, em dnco de 
Ap;osto tln mil oitocentos trinta c tres, deeimo sc
giíndo da lnuepcndencia c_tlo Impcrio. 

FnANCtsco DE Lll\IA E StLV.\. 
Jo:\o Bn.\uuo MoNIZ. 

Ann'lirtno de Sou:,a e Oliveira Coutinl:o. 

Aureliano de Son:,a e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Charicclbria do Imperio em 17 de 
Agosto de 188:1.- Jorlo Carnriro de Camzwy;. 

--
nECH ETO N. t n- m: :-> nE Acosro o r.: 1 s8:L 

Approv:1 os onlrnallos de di~cr.:;as C!:llciras :'e; rimr·n l •:r.h 
CI'Cadas na l1 rovincia do Ce::rá. 

A Hcgencia, em Nome do Imperador o Srnl10r 
n. Pedro H, I-1:1 por bem Sanccionar e J'llantbr qut> 
~e execute a seguinte Hesolnção ela Asscmbléa Geral: 

Art. 1." Fiçam approY~Hlos os or(]enatlos (bs cacleiras 
de primeiras letras, crcadas n:t Província (.lo Cc'ad, 
a saber: de ~;oo~OOO para a cadeira dn en•ino mutno. 
f' de :100,)000 p:1ra a tlc meninas n:t Citladc da Fortaleza ; 
de MJ0.){)00 p:ua :1 llr nwninas Wls Villas tlo SobraL 
Aracaty. e lcó ~ de :{GOHJOO para as das Yillas de 
l\Icrejana, Aquir:\Z. S. Bernardo. l\lonl(~mor novo, 

I· 
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S. José da Imperatriz, Granja, Villa Viçosa, Vi!la
Nova, S. João do Prineipe~ Qucixeramo!Jim, S. Ma
theus, Lavras, Crato, e Jardim; e de 3001~000 para 
as de cacl1 uma tlas poYoaçucs notavcis, C::tscavcl, Santa 
Qui teria, Riacho do Sangue, e Missão Velha. 

Art. 2. o 05 Prvfc . ..;son~s <hs novas callcir:1s perceberão 
só o ordenado de .Uit})OOO, cmquan to não se acharem 
habilitados para ensinarem as doutrinas rspccitlcadas 
no art. Ü. 0 ela Lei de Hi ele Outubro de 1.827. 

Art. 3. o Ficam revogadas todas as disposições legis
la ti v as em contrario. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario tlc Estauo dos Negocias <lo Imperio, assim o 
tenha entendido c faça executar com os clespachos no
cessarias. Pa!acio do Rio de Jancil'o, em cinco de Agosto 
de mil oi toccn tos trinta e tres, dccimo segundo da 
lmlcpcmlcncia c do lmpcrio. 

Fn.\NClsco DE LwA E SILVA. 
JoÃo Btu ULIO l\Io~Hz. 

Aureliano de Sou~a e Oliveira Co.utiuho. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chanccllaria elo lmpcrio em 17 de 
Agosto de 1833.-Joa:o Carneiro de Campos. 

DECRETO N. 2Q- DE ~j DE AGOSTO DE 183:3. 

Approva a pensão concctlida .a Francisco noclrigucs da Silva 
1\Icllo, estudante do cut·so .de scicuciao;; juridieas e sociaes 
ua Cidade de Oliuda. 

A Rcgcncia, em Nonu do Imperador o Senhor 
D. Pedro II, Ha por bem Sanccionar c 1\Iandae que 
se execute a scgnin te Resolução da Assemblb Gera I: 

A1·tigo unico. Fica approvada a pensão de 'tOO~~OOO 
~mnu:\8S 1 conce(litt.l por Decreto tle 20 de .M;1i0 ~le 1B32 
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a Francisco Rodrigues da Silva Mello, estudante do 
curso de sciencias ·jurídicas, e sociaes da Cidade de 
Olinda. 

Aureliano dé Souza e Oliveira Coutinho, Ministro é 
Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o 
tenha entendido e faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em cinco de 
Agosto de mil oitocentos trinta e. tres, decimo se
gundo da Independencia e do Imperio. 

Fa.\Neisco DE LniA E SILVA. 
Jolo BRAUL10 MONIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Aurt!liano de Souza e Oliveira Coutinho . • 
Transitou na Chancellaria do Imperio em 17 de 

Agosto de 1833.-João Carneiro de Campos. 

DECRETO N. 21- DE 12 DE AGOSTO DE 1833. 

Erige em freguezia a capella do Santíssimo Sacramento edifi 
cada na margem do Sul do Rio Itajahy, na Provincia de Santa 
Catharina. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Tem Sanccionado, e Manda que se execute 
a Resolução seguinte da Assembléa Geral, sobre pro
posta do Conselho geral da Província de Santa Ca
tharina: 

Art. i. o·A capella do Santíssimo Sacramento edificada 
na margem do Sul do Rio ltajahy, fica erecta em fre .. 
guezia, com a denominação de freguezia do Santíssimo 
Sacramento. 

Art. 2. o A freguezia do Santíssimo Sacramento em 
Itajahy terá por limites ao Sul o rio Cambriguassú, e 
ao Norte o Gravatá, que fica sendo o limite do term<> 
da Villa·de Porto Bello. 

PARTE 1. 4. 
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·Art. 3. 0 0 Parocho da Freguezia do Santissimo Sa
cramento terá a congrua e guizamentos, e perceberá as 
Conhccenças e mais Benesses, que ora tem, ou vierem a 
ter os Parochos das demais freguczia~ da Provineia. 

Art. 4. o Ficam revogadas quaesquer Leis, ou dispo
sições em contrario. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Sêc•·etario de Estado dos Negocios do lmperio, e in te-

.. rinamente encarregado dos da JustiÇa, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em doze de Agosto de mil oitocentos trinta e tres, duo
decimo da Independencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE LUIA E SILvA. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Aureliano de Smz~e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Sêmza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 17 de Agosto 
de 1833. -João Carneiro de Campos . 

.DECRETO N. 22- DE 12 ·DE AGOSTO DE 1833. 

Determina a respeito da interposição de revista das sentenças 
do Conselho Supremo Militar. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro II, Tem Sa:nccionado, e Manda que se execute 
à Resolll:ção seguinte da Assembléa Geral :. 

Art. l." Quando se interpuzer revista de sentença do 
Conselho Supremo Militar, o prazo para a sua apresen
tação será o estabelecido na Lei para a Província, onde 
estiver o processo. 

At·t. 2. 0 Esta providencia comprehende as revistas an
teriormente interpostas, as quaes poderão ser atten
didàs, ainda ·mesmo no caso de se não ter tomado co
nhecimento dellas pela simples intelligencia contraria 
á do artigo antecedente, uma vez que se dê seguimento 
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a tae3 revistas no prazo marcado para a sua interposição, 
que se contará da publicação da presente Resolução em 
eada Província. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
S3ct·ctario de Estado dos Negocias do Imperio, e encar
l'Llgado interinamente dos da Justiça, o tenha assim en
tendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
doze de A~osto de mil oitocentos trinta e tres, duode
l'.imo da Independencia e do Imperio. 

FRANcisco DE LniA ~ SILVA. 
JOÃO BRAULIO :MONlZ. 

Aureliano de Souza e Olivetra Coutinho. 

Anreliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em l7 de Ago!to 
il1• 1833.- João Carneiro de Campos. 

LEI N. 23 - DE l2 DE AGOSTO DE !833. 

OrLtena o estabelecimento de duas povoações entre o termo da 
Cidade do Desterro, e da Villa de Lages. 

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

Art. l. o Estabelecer-se-hão duas povoações nos si tios, 
que parecerem mais adaptados na estrada projectada 
entre o termo da Cidade do Desterro, e da Villa de 
Lages. C1da povoação constará de duzentos casaes. 

Art. 2. o A cada casal se assignará para culturas ao 
longo da estrada um terreno de crnto e cincoenta braças 
de frente, e de mil e quinhenta~ •1-:-; furHlo, guardada a 
contiguidade: não servirão de e~.nlnr::u;o para esta di
visão regular antigas conce3sí'íes d.e sesm~~·i.1s, que se 
alleguem, as quaes, tendo si,_hi aband•Jnadas, e desapro-
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Ycitadas, cahiram em commisso. A' proporção que cres,. 
ccrcm as famílias, os filhos oriundos de lias, que se 
casarem, terão direito a igual sorte de terras. 

Art. 3. o No centro dos terrenos destinados p::~ra a;:; 
datas, de que trata o art. 2. 0

, se rcserrará um quaur;ulo 
de quinhentas braças para ::~ povoação, o qual será u is
trihuido em pe(1uenas porç:.ücs para edificação de casas, 
c seus respectivos logradouros. 

Art. 4. o Os povoadores de um, e outro lado da estrada 
serão dispensados elo recrutamento por dez annos, sal...-o 
no caso de invasão da Província. 

Art. n. o Os povoadores, que clen tro de dous annos 11âo 
aproveitart"~m as terras concedidas, perderão o direito a 
cllas, e os privilegias de isenção • 
. Art. 6. o Ficam revogadas touas as disposi(õcs legis

lativas em contrario. 
l\lam1a portanto a todas as Autoridades, a quem o 

conhecimento, e a execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpram, e façam cumprir e guarda r tão inteira
mente como ne!Ia se contém. O Secret:.~rio de E:~tado dos 
N ep;ocios do Imperio a fa(a cumprir, puhl icar e correr. 
DJda no Palacio do Hio de Janeiro, em doze de Agosto de 
mil oitocentos trinta c tres, tlecimo s~gunllu da lndcpeu
dencia.e elo Imperio. 

FRA:\"CJSCO DE VMA E SILY.\. 
JoÃo BaAuuo Mol"IZ. 

Aureliano ele Souza e Olheira Coittinho. 

Carta d"C Lei, pe?a fJ1tal Vossa J,Jagestade Imperial .llfanrla 
e.recutar o Decreto da Assernblea Geral Leqi.<:.!atira, que 
Houve por bem Sanccionar, em qne se ordmà o Eslaódeci_
mento de duas povoações nos sit i os, que 11arecerern nWt$ 
adaptados na estrada projectada entre o termo da CidwltJ 
do Desterro, e da Yilla de Lages, cumo acima se declara. 

Para Vossa Magestade Imperial Ver. 

Joaquim Jo~é Lopes a fez. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chanccllaria rlo Imperio em t 7 de A_joslo 
'de 1833.-- João Carneiro de Campos. 
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Nesta Secretaria de Estado dos Negocios uo Jmperio 
foi publicada a presente Lei aos 20 dias do mez de 
Agofto de 1833. -Luiz Joaquim dos Santos Marrócos. 

Registr·ada nesta Secretaria de Estado dos Negocios 
do Imperio no Liv. 6. 0 do Registro de Leis, Alvarás, 
e Cartas. Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 1833.-Romão 
José Pedroso. 

LEI N. 2~ -DE 12 DE AGOSTO DE 1833. 

Separa da Fazenda de Cubat.ão, em s. Paulo, o terreno de 
meia legua em quadra para pastagem do., auimaes que 
transitam pela estrada de Santos, e fundação de uma povoação. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11 , Faz saber a todos os subdi tos do Im
perio que a Assembléa Geral Decretou, e ella Sanccionou 
a Lei seguinte: 

Art. 1. o Da Fazenda Nacional do Cuba tão de Santos 
na Província de S. Paulo, fica separado o terreno de 
meia legua em quadra, e o que actualmente serve de 
pastagem publica, e todo elle cedido, e applicado para 
pastagem dos animaes, que transitam pela estrada de 
Santos, e para fundação de uma povoação. 

Art. 2. o O Presidente da Província fará demarcar 
o sobredito t~rreno, e designará em Conselho o lugar 
da povoação, e a extensão de seu rocio. 

Art. 3. o A Carnara Municipal respectiva procederá 
á demarcação do rocio designado, e ao alinhamento 
da povoação, e concederá da tas para edificação com a 
extensão proporcionada aos meios, e projecto do edi
ficio, de quem as pedir, contendo todas um prazo fixo, 
que não excederá. a um anno, para dentro delle fazer 
a obra, ficando ao contrario a data sem effeito; re
gulando-se além disso pe1as instrucções, que lhe di
rigir o Presidente da Província. 

Art. 4. o Todo o terreno que sobrar fica debaixo 
da Administração das obras da estrada. Delle poderá 
o Presidente em Conselho aforar alguma porcão, com.J 
1he parecer conveniente~ ficando a renda com·o mesmo 
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destino da contribuição estabelecida pela Lei de 6 de 
Setembro de 1828. 

Art. 5. o Ficam revogadas todas as disposições le
gislativas em contrario. 

l\tanda portanto a todas a.;; A-utoridades, a quem o 
conhecimento, c execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão in
teiramente como nella se contém. O Secretario de 
Estado dos Negocios do Imperio a faça imprimir, pu
blicar c correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro, 
em doze ue Agosto de mil oitocentos trinta e tres., 
decimo segunuo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LUlA E SILVA. 
JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Carta de Lei, peltt qual l'ossa Magestade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assembléa Geral Legislativa , que 
Houve por bem Sanccionar , em que se ordena que da 
Fazenda Nacional do Cubatão de Santos na Provincia 
de S. Paulo, fique separado o terreno de meia legua em 
quadra, e que actualmente serve de pastagem publica, para 
se applicar á pastagem dos animaes, que transitam pela 
estrada de Santos, e á fundação ·de uma povoação, como 
acima se declara. 

Par a Y ossa l\Iages ta de Im per ia l V e r. 

Joaquim José Lopes a fez. 
'-r 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 
I 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 17 de 
Agosto de 1833. ·-João Carneiro de Carnpos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocias do imperio 
foi publicada a presente Lei aos 20 dias do mez de 
Agosto de 1833 .-Luiz Joaquim dos Santos Marrocos. 

Registada nesta Secretaria de Estado dos Negocias 
do Imperio no Liv. 6. 0 do Registo de Leis, Alvarás, 
e Cartas a fol, 37. Rio de Janeiro, em 23 de Agosto 
de 1833.-Romlio José Pedroso . 

. ... . 
• 
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DECRETO N. 2n-nE 12 nE AGosTo nE t833. 

Determina sobre a fórma dos exames para o gráo de Doutor 
e provimento das cadeiras de Lentr-s, nos Cursos Juridicos 
de Olinda, e S. Paulo. 

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

Art. L~~ O;; exames para o gráo de Dou to r nos Cursos 
Juridicos de Olinua e S. Paulo, se farão interinamente 
com o numero de Lentes, que na occasi5o dos exames 
se acharem presentes, com tanto que não sejam menos 
de tres, até que pela nomeação de novos Lentes se 
possa reunir o numero prescripto pelo capitulo nono 
dos esta tu tos. 

Art. 2. o A approvação tanto para o gráo de Doutor, 
como para ser este provido em eoncurso ás Cadeiras, 
será feita por maioria de votos dos Lentes assistentes, 
revogadas as disposições dos esta tu tos em contrario. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocros do lmperio, assim 
o tenha entendido e faça executa r com os despachos 
necessarios. Palacio do Rio. de Janeiro, em doze de 
Agosto de mil oitocentos trinta e tres~ dccimo segundo 
da lndependencia c do Imperio. 

FRANCisco DE LniA E SILYA. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Sottz'a e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chaacellaria do Imperio em 17 de 
Agosto de 1833.-João Carneiro de Campos. 

--
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DECRETO N. 26- DE t2 DE AGOSTO DE 1833. 

Declara que Jacintho Vieira do Couto Soares é cidadão bra
sileiro. 

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

Artigo uni co. Jacintho Vieira do Couto Soares é 
Cidadão Brasileiro, e como tal com direito ao posto 
·de Tenente, de que fôra privado. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em doze de 
Agosto de mil oitocentos trinta e tres, decimo segundo 
dá Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JoÃo BaAuuo MoNIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira] Coutinho. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 17 de 
Agosto de 1833.-João Carneiro de Campos. 

DECRETO N. 27 - DE 22 DE AGOSTO DE 1833. 

Determina sobre o julgamento dos processos anteriores á pu
blicação do Codigo do Processo. 

A Regencia Permanente, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, Tem Sanccionado, e Manda que 
se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral : 

Art. L o Os Juizes de Diteito ficam autorizados a 
julgarem por si só todos os processos crimes ante-
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riores á publicação do Codigo do Processo Criminal, 
que jú estiverem preparados com as provas compe
tentes pat·a o julgamento definitivo, uma vez que as 
partes nisso convenham por um termo nos autos. 

Art. 2. o Os processos assim julgados terão os re
cursos estabelecidos no sobredito Codigo para as Re
lações dos Districtos competentes, e ahi ser·ão julgados 
deflni tivamente pelos membros das ditas Relações, 
segundo a f'órma e regras estabelecidas no mesmo Co
digo a respeito dos Processos Civis. 

Art. 3. o Todos os mais processos, em que ao tempo 
da publicação do sobredito Codigo jú houvesse pro
nuncia, e convindo o réo, por termo nos autos. serão 
preparados simplesme. de libello, e contestação , 
dentro de prazos sumctentes, c iguaes a cada uma das 
partes; e logo submettidos ao Jury de sentença, para 
o que os mesmos Juizes de Direito poderão convocai-o 
extraordinariamente, c prorogar as suas sessões até 
serem concluídos, conciliando a expedição de taes pro
cesws com o menor gravame dos J tirados. 

Art. 4. o Nos lugares, onde ha mais de um Juiz de 
Direito, poderá cada um delles convocar ao mesmo 
tempo um Jury de sentença, procedendo na fórma do 
artigo antecedente, c observando-se neste raso, quanto 
ao Pt·omotor Publico, a disposição do artigo trinta e 
oito do Codigo. 

Art. 5. o ·Ficam suspensas para este 11m súmente todas 
as disposições do Codigo do Processo Criminal, e mais 
Disposfçõcs Legislativas em contrario. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Ncgocios do Imperio, e 
encarregado ínterinamente elos da Justiça, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio elo Rio de 
Janeiro, em vinte e dons ele Agosto de mil oitocentos 
trinta c tres, duodecimo da lnclependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JoÃo BRAULIO MoNtZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Souza e Oliveint Coutinho. 

Transitou na Chance lia ria do lmperio em 22 de 
Agosto de 1833 .-João Carneiro de Campos. 

--
PARTE I. 5. 
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DECRETO N. 28- DE 22 DE AGOSTO DE 1.833. 

Faz extensiva a todos os Tl'ibunaes de Justiça do Imperio, a 
disposição da Resolução de 9 de Novembro de 1830, art. 3.0 , 

em caso de empate nas c:m.;as civcis e crimes. 

A Regenc'Ía Permanente, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, Tem Sanccionado, e Manda que 
se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral : 

Art. L o A disposição da Hesolução de nove de No
vembro de mil oitocentos c trinta, art. 3. o, concebida 
nos seguintes termos « em caso de empate nas causas 
« criminaes, quér sobre a c•emnação, quér sobre o 
« gráo da pena, seguir-sc-ha a parte mais favoravel 
« ao réo; e nas causas cíveis, desempatará o Presi
« dente » é extensiva a todos os Tribunaes de Justica 
do Imperio. • 

Art. 2. o Ficam revogadas toda5 as disposições le
gislativas em contrario. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho, :Ministro 
e Secretario de Estado dos Ncgocios do Imperio, e 
encarregado interinamente dos da Justiça, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte e dous de Agosto de mil oitocentos 
trinta c tres, clnoflccimo da Indepcndcncia c do Imperio. 

FRANCISCO DE LtMA E SILVA. 
JDÃO BRAULlO MONIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coütinlw. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancelhria do Impcrio em 22 de 
Agosto de 1833.-João Car'twiro de Campos. 
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DECRETO N. 29 - DE 23 DE .\GOSTO DE 1833. 

Erige em Frcguezia a Capella de S. João de llnaruhy, na Pro
vincia de Santa Catharina. 

A Regcncia Permanente, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, Tem Sanccionado, e Manda que 
se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral~ 
sobre proposta do Conselho geral da Província de Santa 
Catharina: 

Art. L o A capella de S. João de Imaruhy, Dis
tricto da Villa da Laguna, na Província de Santa Ca
tharina, fica erecta em Freguezia, com a denominação 
de Freguezia de S. João de Imaruhy. 

Ar L. 2. o A Freguezia de S. João de Imaruhy terá 
por limi tcs ao No r te a Ponta-Grossa de Cangury, ora 
Jlertencentc á freguezia de Santa Anna, e ao Sul a Ponta
Secca oa Pescaria-Brava, que actualmente pertence á 
Freguczia de Santo An lonio dos Anjos. 

Art. 3. o Os Vigarios da Freguezia de S. João de 
lmaruhy receberão as Congruas, Guizamentos, Conhe
cenças e mais Benesses, que têm, ou hajam de ter os 
mais Vigarios das Freguezias da Província. 

Art. 4:. o Ficam dcrogadas quacsquer Leis, diE"po
siçõcs, ou Ordens em contrario. 

Aureliano ele Souza c Oliveira Coutinho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, e en
carregado interinamente dos ·da Justiça~ assim o tenha 
cn tendido c faça executar. Pala cio do Rio de Ja
neiro, em vinte c tres de Agosto de mil oitocentos 
trinta c trcs, due>decimo da Independencia c elo Im
perio. 

FnANCisco DE L mA E SILVA. 
JOÃO BRAULIO MONlZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chanccllaria elo Imperio em 23 de 
Agosto de 1833.- João Carneiro de Campos. 

----
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DECRETO N. 30 - DE 26 DE AGOSTO DE 1833. 

Desmembra da Freguezia do Senhor Bom Je8us do Cuyabá, e 
crige em Freguezias as Capella~ de Nossa Senhora do Ro
zari~ e de Nossa Senhora das Brotas, na Provín-cia de Mato 
Grosso~ 

A Regencia Permanente, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro II, Tem Sanccionado, e Manda que se 
~xecute a Resolução seguinte da Assembléa Geral , 
sobre proposta do Conselho geral da Pro v incia de Ma to 
Grosso: 

Art. l. o Fica desmembrada da Freguez!a do Senhor 
Bom Jesus do Cuyabá, e erecta em Parochia, a Capélla 
de Nossa Senhora do Rozario do Rio Cuyabá acima, 
que tem Pia Baptismal e Cemiterio, abrangendo os 
seus limites desde o si tio do Tarumá, pela parte do baixo 
inclusive, e pela de cima até o fim das povoações de 
uma e outra parte do rio, c moradores centraes, até 
a serra qRe divide a Freguezia de Nossa Senhora da 
Conceição do Alto Paraguay Diamantino. 

Art. 2. o Semelhantemente fiM desm~mbrada da citada 
Freguezia do Senhor Bom Jesus do Cuyabá, e erecta 
em Parochiá, a Capella de Nossa Senhora das Brotas, 
filial da dita Freguezia, que já tem Pia Baptismal e 
Cemiterio, abrangendo os seus limites desde o si tio de 
Tarumá exclusive, até as margens do Coxipó-Assú da 
parte d'além, servindo de divisa para o centro o car
reador do dito sitio do Tarumá ao Cedral, e dahi á 
estrada, que vai ter ao Ribeirão do Metum, e ao en
genho de D. Roza Cardoza de Lima inclusive, e da 
parte d'além do Cuyabá o Porto do Rio, que confronta 
com o predito sitio do Tarumá, e dahi em rumo, por 
linha divisoria, até o engenho das Araras inclusive; 
e da parte de blixo até a fazenda e morada do Coronel 
José Antonio Pinto de ·Figueiredo, abaixo da Barra do 
Coxi põ-Assú. 

Art.. 3. o Aos Parochos destas novas Freguezias fica 
arbitrada, a cada um delles, a congrua annual de du
zentos quarenta e oito mil réis, e os mais emolumentos 
que competirem ás mais Capellas colladas da Pro
vincia. 

Art. 4. o Ficam revogadas quaesquer disposições em 
contrario. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, e en-
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carregado interinamente dos da Justiça, o tenha assim 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em vinte e seis de Agosto de mil oitocentos 
trinta e tres, duodecirr1o da Indepcndencia e do Im
peno. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JOÃO BRAULIO 1\IONIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

A nreliano de So,uza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em 26 de 
Agosto de 1833.- Jollo Carneiro de Campos. 

LEI N. 3:1 - DE 26 DE AGOSTO DE :1833. 

Fixa as Forças Navaes activas onlinarias do Impcrio, para o 
anno Hnanceiro de 1834-183fS. · 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Faz 5aber a todos os subditos do Impcrio, que 
a Asscmbléa Geral Decretou, e Ella Sanccionou a Lei 
seguinte: 

Art. L o As Forças Navacs activas ordinarias do Im
perio, para o serviço do anno, que ha de correr do 
primeiro de Julho de mil oitocentos trinta c quatro 
á trinta de Junho de mil oitocentc.s trinta e cinco, 
constarão das embarcações, que o Poder Executivo 
julgar indispensaveis, não devendo exceder o total de 
suas respectivas tripolações a mil e oitocentas praças de 
todas as classes. 

Art. 2. o A Força do Corpo de Artilharia da. Marinha 
em effectividade de serviço não excederá a seiscentas 
praças. 

Art. 3. o Em circumstancias extraordinarias as Forças 
decretadas no art. L o, poderão ser elevadas a tres mil 
homens ; c a mil praças as elo art. 2. o; ficando o Poder 
Executivo drsde já autorizado a dar execução, quando 
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seja indispensavel, ás disposições deste artigo, e ás dos 
dous antecedentes. 

Art. ~.o D'ora em diante só poderão ser Aspiranle:5 
os discípulos da Academia, approvados no primeiro 
anno mathematico, e Guardas·Marínhas os que tiverem 
approvação nos tres primeiros annos do Curso dos Es· 
tudos respectivos, e um de embarque. 

Art. 5. o Ficam em seu inteiro vigor os arts. ~. 0 , 

6. 0 , 7. o e 9. o da Lei de vinte e nove de Agosto de mil 
oitocentos trinta c dous. 

Art. 6. c Ficam suspensas as promoções dos Ofiiciaes 
de Fazenda, Saude, Apito, Capella, e Nautica, que não 
forem indispensaveis para o serviço das embarcações 
designadas nos arts. L 0 e3. 0 

Art. 7. o Ficam revogadas todas as disposições legis
lativas em contrario. 

Manda portanto a touas as Autoridades, a quem o co
nhecimento c execução da referida Lei pertencer, que 
a cumpram, e façam cumprir e guardar tão inteira
mente, como nella se contém. O Secretario de Estado 
dos Negocios da Marinha a faça imprimir, publicar c 
correr. Palacio do Hio de Janeiro, em vinte c seis de 
Agosto de mil oitocentos trinta c tres, decimo segundo 
da lndependencia c do lmperio. 

FRANCisco DE Luu E SiLVA. 
Jo:\o BRAULIO MoNiz. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

Carta de Lei, pela qztal Vossa Magestade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assembléa Geral, que Houve por 
bem Sanccionar para· regular as Forças Navaes activas do 
anno financeiro, que ha de correr do i. o de Julho de mil 
oitocentos trinta e quatro até o ultimo de Junho de 1'nil 
oitocentos trinta e cinco, na fórma acima declarada. 

Para Vossa l\Iagcstade Imperial Ver. 

José Cupertino de Jesus a fez. 

Hcgistrada a folhas i4 verso do Li v. Lo de Cartas de· 
Lei. Secretaria de Estado, 29 de Agosto de 1833 .-José 
.Efoy Ottoni. · 

A nr clia1w de Sou.z·a e Ulivcil'a Coutinho. 
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Transi L ou na Chanccllaria do Impcrio em 26 de Agosto 
de !833. -João Carneiro de Campos. · 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha 
foi publicada a presente Lei em 29 de Agosto de 1833.
No impedimento do Official-M:lior, José Cupertino de 
Jesus. 

·---
DECRETO N. 32- DE 2G DE AGOSTO DE 1833. 

Ct·êa escolas de primeiras letras pat·a meninas na:; cida1les de 
Cuyabá, Mato Grof.so, e nas Yillas tt.) Diamantino e Poeoné. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Il, Ha por bem Sanccionar e Mandar que 
se execute a seguiu te Resolução da Assemblea Geral, 
tomada sobre • outra do Conselho geral da Provincia 
de l\lato Grosso: 

Artigo uni co. Ficam creadas Escolas de Primeiras 
Lrtras para meninas nas Ciu<ules de Cuyabá, Ma to Grosso, 
c nas Villas do Diamantino, c Poconé. 

Aureliano de Souz1 e Oliveira C ou tinhu, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios Jo lmperio, assim 
o tenha entendido e faça executar com os despachos 
ncccssarios. Pnlacio do Hio de Janeiro, em vinte e seis 
de Agosto de mil oitocentos trinta e tres, decimo se
gundo da Indepcndencia c do Impcrio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 
Jo:\o BnAuuo MoNIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinlto. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 2G de Agosto 
de t83.3.- Jor7o Carneiro de Campos. 

---

.~. 

.. 
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DECRETO N. 33- DE 26 DE AGOSTO DE 1833. 

Autori.,a os Uirectores dos Cursos Jurídicos de Olinda, ou de 
S. Paulo para admittir a Manoel Ribeiro da Silva Lisboa, a 
fazer acto das materias do 4.0 e !J.o anno. · 

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

Art. 1. 0 O Director do Curso Juridico da Cidade de 
Olinda, ou de S. Paulo, fica autorizado para admittir 
a Manoel Ribeiro da Silva Lisboa, a fazer acto das ma
terias do 4. o e 5. o anno, que se ensinam em virtude da 
Lei de onze de Agosto de mil oitocentos vinte e se te, 
e a passar-lhe Carta de Bacharel formado, quando, para 
esse fim, elle tenha obtido a approvação exigida pelos 
estatutos. ~ 

Art. 2. o Ficam revogadas para esse effeito sómcnte 
todas as disposições em contrario. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, o tenha 
assim entendido e faça executar com os despachos ne
cessarios. Palacio do Rio de Janeiro, en\ v in te· e seis de 
Agosto de mil oilocen tos t1·inta c tres, decimo segundo 
da Independencia e do lmperio. 

FRANcisco DE L nu E SILVA. 
JoÃo BRAULIO MoNn~. 

Attteliano de Souta e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 26 de Agosto 
de 1833.- João Carneiro de Campos. 
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DECRETO N. 34- DE 26 DE AGOSTO DE;l833. 

Autoriza o Governo a conceder a Guilherme Kopke privilegio 
exclusi\'O por dez annos, para navegar por meio de barcos 
de vapor o rio das Velhas em Minas Geraes. 

A Regeucia, em Nome do Imperador o Setlhor 
D._ Pedro 11, Ha por bem Sanccionar 'e Mandar que 
se· execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Ar·tigo unico. O Governo fica autorizado a ·con
ceder a Guilherme Kopke, negociante. Hamburguez, 
residente em Sabará, Província de Minas Geraes, o 
privilegio ·exclusivo de navegar o Ri-o das Velhas pGr 
tempo de dez annos com barcos movidos por vapor; 
ficando sem effcito este privilegio, se dentro de anno 
e meio depois da data da sua concessão não effectuar 
a em preza projec ta da. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro 
e Secretarip de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha 
assim entendido e faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e seis 
de Agosto de mil oitocentos trinta e tres, decimo 
segundo· da Independencia e do Imperio. 

FRANcisco DE LuiA E Sit v A. 
JoÃo BRAULIO MONIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Anreliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 26 de Agosto 
de~t833.- João Carneiro de Campos • 

.... 
DECRETO N. 3~- DE 26 l>E.!AGOSTO DB t.833. 

Approva a Tença concedida a] D.IConstança Clara ~de 
Souza Gonzaga. 

A Regencia , em Nome do Imperador o Senhor 
D .. Pedro II, H a por bem Sanccionar e Mandá r que 
~e execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral; 

PUlE I. 6. 

·, 
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Artigo unico. Fica approvada a Tença de trezentos 
mil réis annu·aes concedida a D. Constança Clara de 
Souza Gonzaga, mulher do Chefe de Divisão João Ber
nardino Gonzaga em remuneração dos serviços deste, 
na conformidade da Resolução de Consulta do Conselho 
da Fazenda de doze de Novembro de mil oitocentos 
vinte e oito. 

Am·eliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministre e 
Secretario de Estado dos Negocios do IJnperio, o teriha 
assim entendido e faça executar com os despachos ne
ce~sarios. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e seis de 
Agosto de mil oitocentos trinta e trcs, dccimo se
gundo da lndependencia e· do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JoÃo BRAULJO MuNIZ. 

Attreliano de Souza e Oliveira Corttinho. 

Aurelia·no de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 26 de Agost.o 
de 1833.- João Carneiro de Campos. 

DECRETO N. 36- DE 27 DE AGOSTO DE 1833 .. 

Auloriza o Governo a mandar abonar a Joaquim de Santa Anna 
de Souza Campos , Alferes da 2.8 Linha de S. Paulo , todos 
os vencimentos que receberam e forem recebendo os mais 
otficiaes da 2.a Linha da mesma Província, que estiveram em
pregados na do Rio Grande do Sul. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Tem Sanccionado, Manda que se execute 
a seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

Art. {.0 O Governo é autorizado a mandar abonar a 
Joaquim de Santa Anna de Souza Campos, Alferes da Se
gunda Linha da Provincia de S. Paulo, todos os venci-
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mentos, que tiverem recebido, e forem recebendo os 
mais Officiaes da Segunda Linha da mesma Provincía, 
que estiveram empregados na do Rio. Grande do Sul. 

Art. 2. o Ficam revogadas todas as disposições em con
trario. 

O Brigadeiro Antero José Ferreira de Brito, ~Jinistro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha 
assim entendido c o faça executar com O$ despachos ne
cessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e sete de 
Agosto de mil oitocentos trinta e tres, decimo segundo 
da Independencia, e do lmperio. 

FRANCISCO DE L IHA E SILVA. 
JoÃo BRAULIO :MoNtz. 

Antéro José Ferreira de Brito. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

transitou na Chancellaria do lmperio em 28 de Agosto 
de 1833.- João Carneiro de Campos. 

DECRETO N. 37 - DE 27 DE AGOSTO DE 1833. 

Autoriza o Governo a mandar pagar ao Tenente Coronel João 
Antonio Pereira da Cunha. os seus soldos desde o dia em que 
deixou o exercido de Encarregado de Negocios em Berlim • 
• 
A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 

D. Pedro Il, Tem Sanccionado, e 1\landa que se execute 
a seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

O Governo fica autorizado para pagar ao Tenente Co
ronel do Estado-Maior João Antonio Pereira da Cunha, 
a importancia dos seus soldos desde o dia que deixou o 
exercício de Encarregado de Negocios junto á Côrte dé 
Berlim até aquclle, em que se apresentou no Quartel-Ge
neral desta Côrte. 

O Brigadeiro Antero Joo;é Ferreira de Brito, Ministro e 
Secretario tlc]E~tatlo dos Ncgocios da Guerra, o tenha 
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assim entendido e o faca executar com os despachos ne-. 
cessàrios. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e setede 
Agosto de mil oitocentos trinta e Lres, decimo segundo 
da lndependencia, e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Antero JoséJFerreira de Brito. 

Aureliano de So•za e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em 28 de Agosto 
de 1833.-João Carneiro de Campos. 

····-
DECRETO N. 38-DE 28 DE AGOSTO DE f833. 

Autoriza o Governo a mandar passar carta de serventia vi
talicia do officio de Escrivão da Alfandega d~ Pernambuco, 
a Jacome Geraldo 1\laria Lumacbi de 1\lello. 

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

Art. i. o O Governo fica autorizado a mandar passar 
Carta de serventia vitalícia do Oillcio de Escrivão da 
Mesa Grande da Alfandega de Pernambuco a Jacome Ge
raldo Maria Lumachi de Mello, que delle tem mercê, sem 
embargo do lapso de tempo decorrido até o presente. 

Art. 2. o Ficam revogadas para este e fiei to sómen te 
todas as Leis, e disposições em contrario. 

Candido José de Araujo ·vianna, do Conselho do 
mesmo Augusto Senhor, Ministo e Secretario de ~s
tado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, o tenha assim 
entendido e faça executar com os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e oito 
de Agosto de mil oitocentos trinta c tres, duodecimo 
da lndependencja e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JoÃo BRAULIO MONIZ. 

Candido José de Araujo Vianna. 
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DECRETO N. 39- DE 28 DE AGOSTO DE 1833. 

Approva a aposentadoria concedida a Manoel do Carmo 
Inojosa, Escrivão da Mesa da Estiva da. Alfandega de PeJ 
nambuco. 

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

Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria con
cedida por Decreto de doze de Outubro de mil oito
centos trint:l e um a Manoel do Carmo Inojosa, Es
crivão da Mesa da Estiva da Alfandega de Pernam
b!lco, com metade ele seu ordenado. 

Candido José de Araujo Vianna, do Conselho do 
mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente <lo 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, o tenha assim 
entendido e faça executar com os despachos ncces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e oito 
de Agosto de mil oitocentos trinta e trcs, duode
cimo da Independencia e do Imperio. 

FnA~cisco DE Lnu E SILVA. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Candido José de Araujo Vianna. 

---
DECRETO N. 40- DE 28 DE AGOSTO Dfli 1833. 

Autol'iza a construc~~ao, na Provincia do Piauhy, de tres barc:ts 
para a passagem nos portos Manga, Santo Autonio, e Es
tanhado do Hio l)aruahiba. 

A RegenciaJ em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Houve por bem Sanccionar, e Manda 
que se execute a seguinte Re~olução da Assembléa 
Geral, tomada sobre proposta do Conselho geral da 
Província do Piauhy: 

Art. 1. o Qnc nos tres nOJ·tos mai-; prineipacs do 
Rio Parnahib1,:que são : 1\langa, Santo Antonio: c Es-
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tanhado, hajam barcas com a commodidade precisa 
para accommodar de vinte a vinte e cinco animaes 
vaccum, ou cavallar. 

Art. 2. o Que sejam as mencionadas barcas mandadas 
construir pela Fazenda Publica em qualquer parte 
onde hajam Officiaes, e meios sufficientes para seme
lhante fim. 

Art. 3. o Que promptas, c postas nas mencionadas 
passagens as barcas, sejam administradas, ou con trac
tadas pela Fazenda Publica, por onde até agora têm 
sido, com as condições, que a Administração da Fa
zenda julgar conveniente aos interesses da mesma, c 
commodidade publica, e quér de uma fórnia, quér 
de outra serão im!emnizados os donos dos gados, dos 

· prejuízos que lhes causar a mesma barca, a exemplo 
do que se pratica na passagem do Joazeiro do Rio 
de S. Francisco. 

Art. 4. o Que á vista do melhoramento, que passam 
a ter as indicadas pa:;sagens~ seja arbitrado pela Admi
nistração da .Fazenda um novo estipendio, ou preço 
pela passagem de cada um dos ditos animaes, pessoas, 
c eargas, de maneira, que nem a Fazenda Publica, 
nem a sociedade soft'r·am prejuízo. 

Art. 5. o Que para a construcção, e promptificação 
das referidas barcas, fica autorizada a Administração 
da Fazenda Publica ,desta Provincia a despender de 
~eus cofres até a quantia de tres contos de réis. 

Candido José d'c Araujo Vianna, do Conselho do 
mesmo Augusto Senhor, :Ministro c Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, o tenha assim 
entendido e faça executar com os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e oito 
de Agosto de mil oitocentos trinta e tres, duode
cimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LUlA E SILVA. 
JOÃO BRAULIO ~{ONIZ. 

Gandi do José de Araujo Vianna. 

Aureliano de Souza e Olinei1'a Coutinho. 

Transitou na Cbanccllaria do lmperio em 29 de 
Agosto de 1833. --João Carneiro de Campos. 

-------
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DECRETO N. ~l -DE 29 DE AGOSTO DE 1833. 

Erige em Matriz a Capella de Nossa Senhora da Conceição 
da Povoação de Cabeceiras, na Provincia da Parahyba do 
Norte. 

A Regencia Permanfmte: em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro li, Tem Sanccionado, e Manda. 
que se execute a Resolução scguin tn da Assembléa 
Geral, tomada sobre proposta do Conselho geral da 
Província da Parahyba do Norte: 

Ar·t. t. o A Capella de Nossa Senhora da Conceição 
da Povoação de Cabaceiras, filial da l\latl'iz da Villa 
Nova da Rainha, fica erecta em Matriz, com o titulo 
de- Matl'iz de Nossa Senhora da Conceição de Caba
ceiras- e desmembr·ada da .F'reguezia, á que actual
mente pertence. 

At:t. 2. o Os limites da .F'reguezia erccta pela artigo 
antecedente ser·ão marcados pelas Camaras Municipaes 
da Villa Nova da Rainha, e da V~lla de S. João, ou
vindo aos Parochos das .F'reguezias das mesmas Villas, 
e remettendo copias dos Termos da divisão ao Ordi
nario da Diocese, para a prover conforme as Leis 
Canonicas. 

Art. 3. o O Paroclw, provido na .F'reguezia creada 
pelo art. l. o, perceberá da Fazenda Publica a Con
grua e Guizamento estabelecidos, conforme as Leis 
ex is tentes. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, e 
encarregado interinamente dos da Justiça, o tenha 
assim entendido e faça executar. Pala cio do Rio de 
Janeiro, em vinte e nove de Agosto de mil oitocentos 
trinta e tres, duodecimo da lndependencia e do Im
perio. 

FRANmsco DE L111u E Su.vA. 
JoÃo BRAULlO MoNiz. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em 31 de 
Agosto de 1833.- João Carneiro de Campos. 

-···-
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DECRETO N. 42 - DE 29 DE AGOSTO DE 1833. 

Erige em Freguczia o Districto de Camacuan, na Província 
de S. Pedro do Rii> Grande do Sul, com a invocação de 
Freguezia de Nossa Senhora das Dóres. 

A Regencia Permanente, em No me do Imperador 
o Senhor D. Pedro ,H, Tem Sanccionado, e Map.da 
que se execute a Resolução :seguinte da Assembléa 
Geral, tomada sobre proposta do Conselho geral da 
Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul: 

Artigo unico. O Districto de Camacuan pertencente 
ao Senhor Bom Jesus do Triumpho, flca creado Fre
guezia com a invocação de Freguezia de Nossa Senhora 
das Dõres do Districto de Camacuan, tendo por Matriz 
a Igreja da invocação da mesma Senhora, alli já erecta 
pelo povo para este llm, servindo-lhe de divisa .pela 
parte da sua antiga Ma triz o arroio chamado do 
Ribeiro, que divicl~ o campo do Ribeiro e Petim, 
distante este d_ez leguas da dita Matriz; e pelas outras 
partes tendo as divisas desta antiga Matriz até o C1-
macuan, distante clclla mais de trinta lcguas. · 

Aureliano ele Souza c Oliveira Coutinho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, e 
encarregado interinamente dos da Justiça, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte e nove de Agosto de mil oitocentos 
trinta e tres, duodecimo da Independencia e do Im
perio. 

FRANCisco DE Lnu e SILVA. 
JoÃo BRAULlO l\loNIZ. 

Anreliano de Souza e Oliveira Cotltinho. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 3:1 de 
Agosto de 1.833. -João Carneiro de Campos. 

-···. 
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DECRETO N. (1:3- DE 2!) DE AGOSTO DE 1833. 

Erige em Frrguezia :l Capdla do SelllJOr de Bom Fim na. 
Províueia de Go~·az. 

A Rcg·encia Permanente, era ::'~omo do Impcr:ttlor o 
Senhor D. Pt~<lro H, Tem Sanecionado c Manda qne se 
execute a H.esolllt~ão se~otintn <la Assem!Jl{·a Geral, to
mada soln'e outra tio Conselho geral <.la Província de 
Go.yaz: 

Art. 1.° Fica clcYnda ;'t Frcguczia de natnre7.a col
lativa a C:~pella Curatla tlo Senhor de Bom Fim, com a. 
mesma invot~ação. 

Art. 2. o E:; ta nova Ft·cgnczia se c1 ividirá com a de 
Meia-Ponte pelo rio das Antas desde a cabeceira até 
onde dá barra no CnrumlJ:i, com a de Santa Luzia da 
barra das An\1s pelas CoYas de Mandioca a lú onde dfl 
barra no Pirancajul)a, com a de Santa Crnz, desde o 
lugar Llenominatlo Barra das Covas pelo rio do Peixe 
ab.dxo até onde dá barra o P,tssa-Qllatro; c da barra do 
Passa-Qnatro cortando rumo direito ao rio Meia-Ponte 
até as Cabeceiras. 

Art. 3. 0 O Vigario desta Frcg-uczia terá a congrua 
<lc 200~)000 annuacs, e pel'ccbcrá os emolumentos, que 
pelas Leis c Ordens lhe pertencerem. 

Art. ~.o Fica sem ciTei to a Resolução de 7 de Feve
reiro de t83i. 

Art. 5. o Ficam revogadas quaesquer disposições em 
contrario. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocias do Impcrio, c encar
regado interinamente dos (la Justiça, o tenha assim en
tendido e faça executar. Pa [a cio do Rio ele Janeiro, em 
vinte e nove de Agosto elo mil oitocentos trinta c tres, 
duodccimo da Indepcndcncia e elo Imperio. " 

FRANCISCO DE LIJ\IA E SILVA. 
J'o:\o BRAULlü MoNIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Cantinho. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em 31 de Agos .. 
to de :1.833.-Joü'o Carneiro de Carnpos • 

• •••• 
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DECRETO N. ~.i- DE 29 de AGOSTO DE 1833. 

Eleva á Igreja Paroehial a Capcll:1 de Nossa Senhora do or da 
povoação de Papari na Província do Rio Grande do Norte. 

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

Art. 1.° Fica desmembrada da :Matriz de Santa Anna 
da Villa de S. José de Mipibú na Província do Rio 
Grande do Norte, e elevada á Igreja Parochial a· Capella 
de Nossa Senhora do O' da povoação de Papari. 

Art. 2. 0 O Presidente em conselho lhe fixará os li-
. mites mais analogos, e adaptados ás circumstancias lo

caes, proporcionando e harmonizando, quanto fôr pos
sível, os interesses e commodidades dos parochianos 
de uma, e outra Freguezia. 

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

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, e encar
regado interinamente dos da Justiça, o tenha assim en
tendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
vinte e nove de Agosto de mil oitocentos trinta e tres, 
duodecimo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JoÃo BnAuLio MoNIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinha 

Aureliano de So~tza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 31 de Agos
to de 1833,- João Carneiro de Campos. 
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DECRETO N. MS- DE 30 DE AGOSTO DE 1833. 

Crea Dl Villa de Campos cadeiras de rhctorica, de philosopltia, 
de franccz, e de a1•ithmetica, geometria e algehra, e fixa o 
ordenado dos llrofessores dessas cadeiras, e da de gramma
lica latina da mesma Villa. 

A Regencia. em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro H, I-Ia poe bem Sanccionar e Mandar que se 
exrcute a seguinte Resolução da Asscmbléa Gera I: 

Art. 1.° Ficam creadas na Villa de Campos as ca
deiras seguin tcs: de rhetorica, de pltilowphia , de 
francez, e Lle a1·ithmetica, geometria e algcbra, com o 
ordenado de 600/)000 cada uma. 

Art. 2. 0 O Professor de grammatica latina da mesma 
villa vencerú o ordenado de 500$000. 

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

Aureliano de Souza c Oliveira. Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha 
assim entendido c faça cxecu ta r com: o.s despachos 
neces$arios. Palacio do Rio de Janeiro, em trinta de 
Agosto de mil oitocentos trinta c tres, décimo se-
gundo ela Indcp~mlcncia e do Imperio~ · 

FnA:"'Cisco DE Lnu E SILVA. 
Jo.\o B~L\ULlO MoNIZ. 

Au.reliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Son~a e Oliveira Coutinho. 

Transitou n:-t Chancellaria do Imncrio em 31 de Agosto 
J.e 183:3.- · Jodo Larneiro de Cttmpos. 

LEI N. 'fG- DE 30 DE AGOSTO DE l8~l3. 

Sujeita ás Leis gcracs das cxecuç~õcs as fabricas de mineração, 
e de assuca1·, c lavouras de cannas. 

A Hcgcw'ia, em Nome do Impct ador o Senhor· 
D. Pedro H, Faz saber a todos os subui t€1s do lruperío, 
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que a Asscmbléa Geral Decretou, c Elb Sancdonon 
a Lei seguinte: 

Art. 1.. 0 As fahl'ie0:3 de mincraçJo, r, ele assucar, c 
lavouras <.le cannas 1icam sujeitas ás Leis gerao:; lbs 
execuções. . 

Art. 2. 0 São consitlcrauas como partes integrantes 
das d Ít3S Lhl"icas, e la Y(}ill'as p.1ra ~e não (lcsmem
brarcm, mediante as indicadas execuções, as machiuas, 
os escravos maiores de 1!.1: annos, c as escravas maiores 
tlc 12, os bois, cavallos, c todos os moveis, cffcctiva, c 
im mad ia ta mente empregados na laboração elas mesmas 
fabricas, c lavour·;Js. 

Art. :Lo O beneficio do artigo antcccucntc póde sct~ 
rcnunciaúo por convenrão c-;pecial entre o devedor, e 
crc(lor~ sendo a divida úatlul'ltas, que cnrolvem bypo
thcca lega I. 

Art. 1,. 0 lficam rcvog:tdas touas as Leis, c mais dis-
posições em contrario. · ' 

Manda portantq a todas as Autoridades, a quem o 
conllccimcnto c cxccüç<-lo Lla refcriua Lei pertencer, 
que a cumpram, c faç3m cumprir e guardar t<i:o jntei
ramentl:~ como nr'lla se contém. O Secretario de Estado 
dos Negocias do lmperio a faça imprimir, publicar c 
correr. DctcLt no P,llacío elo Hio do Janeiro. om tt·inta de 
Agosto de mil oitocentos trinta e tres, dccimo se
gundo da Indcpendcncia c elo Impcrio. 

Fn l..:'\ccsco DE l_,m.\ E S:tVA. 
Ju.\o lltu.ULIO Mo"~1z. 

Aarchano de Son:n e Olh·eira Coutinho. 

" Carta de Lr>i, JlClrt qwü Vo.'\srt lilrt(fCStlttle ltnpPrilfl 1lfandrJ 
executar o Decretu drt .:issem!;/át Geral Le!Jislativa, qtte 
Ilunte po!' !J1'Jn Sunccionnr, em IJIW se ordena que fiquem 
sujeitas â-; Leis qeracs da...: e.tecuç.ri:'s as faúricas de -rnine·· 
nrç([o e de a.s.''ltntr, e lauunms de cannas, como nclla se 
contf:lll. 

Para Vossa Magest~ule Impe1·ial Ver. 

JoêHJnim Josó Lopes a fez . 

.tlurehtno de Sou.::a c Oliccint ContiHho. 
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Transitou na Cllanccllaria do Impcrio em 31 de Agosto 
de 1833.- Jo(tO Carneiro de Campos .• 

Nesta Secretaria elo Esl;Hlo dos Nogocios do Impcrio 
foi puhliea(la a presente L(~Í ao:5 dons dias do mcz Je 
Setembro de '!8:3:J.- Lniz Joaquim dos Santos Marrócos. 

Hcgistra(1a nesta Secretaria de Estado dos Negocios 
do Impcrio, no Liv.ro G. 0 do Ht~p;ísti·o <-lc Leis~ Alvarás c 
Cartas a ils. 41. Hio de Janeiro, em 3 Jc Setembro 
de 1833.- Rmwlo José l'cdroso. 

DECRETO N. '~:.7 - DE 3 DE SETE:MBBO DE 18:33. 

Autoriza o Govcmo para fazer executar em todas as Alfaudegas 
<lo Impcrio o Itegulan1cnlo de 2:> de Abtil, e o athlitarneulo 
uc 2:3 de Agosto de 1832, e para alterai-os nas suas disposi
ções legislativas. 

A Rcgcncia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro II, Tem SanceioJLHlo c M:mda que se execute 
a seguinte Resolução da A~;s::mhl(~:J Geral: 

Art. i. o O Governo 1ica aulot·iz~Hlo para fazer cxe• 
cutar em todas a~ Alfand~~gas do I:nperio o Hr~gulamcnto 
e~pcdiclo na úata Je 2~) de A!n·il, c o ;_jJditauu•nto de 23 
de Agosto lle 1832, e para alterai-os nas sua~ disposições 
lcgislattvas, como julgar llt'Cl~ssal'io, ou conveniente a 
bem da melhor arrecadaç:.io das rendas publicas. • 

Art. 2. 0 As sobrctlit:ts alteraçUes só poJcrão ser feitas 
pelo Governo até o fim Ja pro" i ma seguinte sessão Ja 
A:-Jscmhléa Geral Legislativa; a cuja approvação serão 
submettidas, depois tle recligitlas em um só H.ugula
wento. 

Art. 3. o Ficam revogadas toJas as di~posições em 
contrario. 

Camlillo. José tlc Araujo Vianna, do Conselho do mesmo 
1\ ugusto Senhor, .1\linistt·o e Scerelario llc Estatlo úos 
~t~gueio:~ üa Fazcada, e Presidente do Tribunal tlo The
suuro Publico ~acionai, o tcul!a assim entcudido c fa~a 
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executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro, em tres de Sctemhro de mil oitocentos 
trinta o trcs, duodocimo da Inucpcmlcnda e do Im
per i o. 

FnANCISCO DE LutA E SILVA. 
Jo\o BRAULJO MoNtz. 

Candido Jo.sé de Araujo Viamut. 

Anrelirmo de Sou~a e Oliveira Coutinho. 

Transitou na ChanccJiaria do Impr,rio em ·~ uc Se
tembro de 183:3.- Jodo Cm·neiro de Campos. 

LEI N. 48- DE 3 DE SETE:\IBfiO DE 1833. 

Fixa as forças de tcrr:t ordiuarias p~u·a o anno financeiro 
de J831-183a. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Faz saber a todos os subditos do Imperío, 
que a Assembléa Geral D8cr~tou, c Ella Sanécionou 
a Lei seguinte: 

Art. 1. 0 As força~ de terra ordinarias para o anno, 
que ha.de correr do 1.0 de Julho de 18'1. a 30 de Junho 
de i83n, constarão: 

~ 1. o Dos Officiaes e mais praças ele oito batalhões 
de c~çadorcs, quatro corpos de cavallaria, cinco de 
artilharia de posição, um de artilharia a cavallo, e do 
corpo de ligeiros da Província de Mato Grosso. Esta 
força total, quando seja conveniente, pouerú ser ele
vada á do estado completo, scgull!lo a organização, que 
pelas leis em vigor lltes foi d:tda, ficando para este fim 
autorizado o Poder Executivo a recrutar súmcnte o 
numero de homens necessarios para preencher os corpos 
existentes, c observando-se desde já, e na parte que 
fôr possível, as disposições legislativas decretadas a 
rcspei to, na Lei de 25 de Agosto de f832. 

~ 2. 0 Do estado-maio1· do Exercito, segundo a orga
nização decretada~ dos OffiGiaes engeuheiros, dos Otli-
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ciaes avulsos ; das companhias ue artifices do trem ue 
at·tilharia: e da~ repartições existentes. 

§ 3. o Das divisões do Rio Doce da Província de Minas 
Geraes, das duas companhias de ligeiros da Provincia 
do Maranl!ão; e-dos Pedestres da Província do Espírito 
Santo. 

Art. 2. 0 O Poder Executivo poderá promover tão 
só mente para os postos de :1. os e 2. os Tenentes de enge
nheiros, c de artilharia, quando forem necessarios, e 
os candidatos tiverem completado os estudos pres
cri ptos pela lei. 

Art. 3. 0 As outras vagas das tres armas do·Ex.ercito 
serão preenchidas com Officiaes tirados das classes dos 
avulsos, devendo o Poder Executivo escolher os de 
maior aptidão, e de graduação' igual á das vagas, que 
houver para preencher. 

Art. 4. o Ficam revogadas todas as leis em contrario. 
:Manda portanto a todas as Autoridades, a quem o 

conhecimento, e execução da referida lei pertencer, 
que a cumpram e façam cumprir e guardar tão intei
ramente como nella se contém. O Secretario de Es
tado dos Negocias da Guerra a faça imprimir, publicar 
e ·correr. Dada no Pala cio do Rio de Janeiro, aos tres 
dias do mez de Setembro de mil oitocentos trinta e 
tres, decimo segundo da .Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 
JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Ante'ro José Ferreira de Brito. 

Carta de Lei pela qual a Regencia, em Nome do Im~ 
perador, Manda executar o Decreto da Assembléa Geral 
que Houve por bem Sanccionar, sobre as forças de terra 
ord'inarias para o anno, que ha de correr do L o de lttlho 
de !83~ a 30 de Junho de 1835 , na fôrma acima de-
clarada. · 

Para a Regencia em Nome do Imperador, Ver. 

José Ignacio da Silva a fez. 

Registrada a folhas 38 do Livro i. 0 de Leis. Secre
taria de Estado dos Negocios da Guerra, em 4 de Se
tembro de 1833.-Luiz José de Brito. 

Anreliano de Souza e Oliveira CoHtinho. 
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Transitou na Chanrcllaria do Impcrio em ti uc Se·· 
lembro de 1833. -João Carneiro de Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra 
foi publicada a presente lei , em 9 ·de Setembro de 
!833. -José I gnacio da Silva . 

..... 
DECR·E'fO N . .19- DE i8 DE SETEMBRO DE 1833. 

Determina ácerca dos moveis e alfaias da cxtincta Congregação 
dos Padres de S. Felíppc Nery, em Pernambuco. 

A Regcncia Permanente., em Nome do Impera<lor o 
Senhor D. Pedro 11, Tem Sanccionado e Manda que se 
execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. L o Fica revogado o art. 5. o da Lei de O de De
zembro de 1830, na parte sómente em que manda 
vender em hasta publica os moveis da extincta Con
gregação dos Padres de S. FDlippe Nery, em Pernau1~ 
buco . 
.. Art. 2 o O Presidente da Província em Conselho, de 
accórdo com o Prelado Diocesano, fará distribuir pelas 
Igrejas matrizes pobres do Bispado todos os moveis, e 
alfaias, que não forem de ouro e prata, assim como os 
paramentos, que não forem nccrssarios para o uso do 
Templo da extincta Congregação que fica em admi
nistração. 

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

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, encar
regado interinamente dos da Justiça, o tenha assim 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em dezoito de. Setcn1bro de mil oitocentos trinta e 
tres, duodecimo da Independcncia c do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SiLVA. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Aureliano de Stmza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 23 de Se·
tembrn de 1833.-João Carneiro de Campos. 
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DECRETO N. 50- DE 18 DE SETEMBRO DE 1833. 

Approva a pensão annual concedida a D. Edeltrudcs Maria 
Amalia de Andrade. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. 'Pedro .. 11, Tem Sanccionado e Manda que se execute 
a seguinte H.esolução da Assembléa Geral: 

Artigo unico. I?ica approvada a pensão annual de 
350~000 concedida por Decreto de 23 de Maio de 1829 
a D. Edcltrudes Maria Amalia de Andrade, correspon
dente ao meio ordenado que percebia seu fallecido 
marülo Manoel Ferreira de Andrade, Porteiro e Guarda
Livros da Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra. 

O Brigadeiro Antéro José Ferreira de Brito, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocias da Guerra, o tenha 
assim entendido e o faça executar com os despachos 
nccessarios. Palacio do Ilio de Janeiro, em dezoito de 
Setembro ele mil oitocentos trinta e tres, decimo se
gundo da lndependencia e do Imperio. 

FRANcisco DE LniA E SILVA. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Antéro José Ferreira de Brito. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chance lia ria do Imperio em 23 de Se- · 
lembro de 1833.-João Carneiro de Campos. 

DECRETO N. õl- DE i8 DE SETEMBRO DE 1.833. 

Autoriza o Dircctor de qualquer dos Cursos Jurídicos a admittir 
Antonio Alves da Silva Pinto Filho, Bacharel em Leis pela 
Universidade de Coimbra, a fazer acto das materias do 5.0 

anno. 

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

Art. 1. o O Director de qualquer dos Cursos Jurídicos 
do Imperio flca autorizado para admittir a Antonio 

PARTE J, 8. 
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Alves da Silva Pinto Filho, Bacharel em Leis pela 
Universidade de Coimbra, a fazer a c to das ma terias 
do 5. • anno, que se ensinam em virtude da Lei de 
H. de Agosto de 1827, e a passar-lhe carta de Ba
charel formado, quando p1ra esse fim obtenha a appro
vação exigida pelos esta tu tos. 

Art. 2. ° Ficam revogadas para esse effeito sómente 
todas as disposições em contrario. 

Aureliano de Souza e OliveiTa Coutinho, 1\'Iinistro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Impcrio, o tenha 
assim entendido e faça executar com os despachos ne
cessarios. Palacio do Rio o e Janeiro, em dezoito de Se
tembro de mil oitocentos trinta e tres, decimo segundo 
da lndependencia e do Imperio. . 

FRANcisco DE Luu E SILVA. 
JoÃo BRAULio 1\'IoNtz. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 23 de Se
tembro de 1833.-João Carneiro de Campos. 

• lliillliJI 

LEI N. 52- DE 3 DE OUTUBRO DE 1833. 

Manda substituir a moeda de cobre em circulação, e estabelece 
o modo de fazer-se esta operação. 

A Regencia Permanente, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, Faz saber a todos os subdi tos do 
Imperio, que a Assembléa Geral decretou, e Ella Sanc-
cionou a Lei seguinte : · 

Art. i. o Os possuidores de moeda de cobre actual
mente em circulação poderão recolhel-a nas Thesou
rarias Provinciaes, recebendo ahi cedulas, que repre
sentem o valor das quantias recolhidas em razão do 
peso legal, com que foram emittidas pelo Governo, e 

·-~ 
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giram nas Províncias, deduzindo-se cinco púr cento 
para a Fazenda Publica. 

Art. 2. o Esta operação terá lugar dentro do pràzo de 
dous mezes, que correrão do dia que em cada uma das 
Províncias fór marcado pelo Governo, ou por outras 
autoridades, em conformidade das Instrucções do mesmo 
Governo. 

Durante este prazo, e 011 tro igual consecutivo, os 
possuidores das cedulas poderão realizai-as nas res
pectivas Thesourarias na moeda de cobre legal, que 
representam. 

Art. 3. o As cedulas dadas em troco da moeda de 
cobre recolhida nas Thesourarias serão admittidas como 
moeda nas Estações publicas das respectivas Provincias. 

Art. 4. 0 O Governo fiea autorizado para reformar as 
ceuulas uilaceradas, estabelecenuo os seus valores de 
maneira, que facilite as tra nsacções. 

Art. Õ.° Findo. o prazo de dous mezes marcado em. 
cada uma das Províncias , que será improrogavel, 
ninguem será obrigado a receber em moeda de cobre, 
tanto nos pagamentos legaes, como em quaesquer outras 
transacções, senão até a quantia de mil réis, salvo ha
vendo estipulação em contrario. 

Art. 6. o A moeda de cobre falsa será cortada, e en
tregue a quem pertencer. 

Art. 7. 0 J-ulgar-se-ha falsa, e como tal sujeita a todas 
as disposições a respeito, a moeda de cobre que fór 
visivelmente imperfeita em seu cunho, ou que tiver 
de menos a oitava parte do peso, com que foi legal
meu te em i ttida nas differen tes Províncias. 

Art. 8. o Os fabricadores, e introductores de moeda 
falsa, serão punidos pela primeira vez com a pena de 
galés para a Ilha de Fernando~ pelo duplo do tempo de 
prisão, que no Codigo Criminal está (}esignada para 
cada um. destes crimes; e nas reincidencias serãe 
punidos com galés perpetuas para a mesma Ilha, além 
do dobro da multa. 

Art. 9. 0 N1 mesma pena incorrerão os fabricadores, 
introductores~ c falsificadores· de notas, cautelas, ce
dulas, e papeis fiduciarios da Nação, ou do Banco, de 
qualquer qualidade e denominação que sejam. 

Art. 10. Ficam revogadas todas as Leis em contrario, 
e para a execução da presente o Governo dará as Ins
trucçõcs, que forem necessarias. 

1\landa portanto a todas as Autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram, e façam cumprir c guardar tão inteiramente 
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como nella se contém. O Secretario de Estado dos Ne
gocios da Fazenda a faça imprimir, publicar e correr . 

• Dada no Palacio do Rio de Janeiro, aos tres dias do mez 
de Outubro do anno de mil oitocentos trinta e tres, 
duodecimo da Independencia c do Irnperio. 

FRANCISCO DE LIMA. E SILVA. 
JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Candido José de Arau;jo Vianna. 

Carta de Lei pela qual Vossa Jlagestade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assembléa Geral, que Houve por bem· 
Sanccionar, dando providencias sobre a snbstituição da 
moeda de cobre por cedulas; estabelecendo o prazo, depois 
do qual ningttem serlÍ obrigado a receber senão até mil 
réis . em moeda de cobre; e declarando as penas em que 
incorrem os fabricadores, introductores,_ e falsificadores da 
dita moeda, e de papeis fiduciarios da Nação on do Banco. 

Para Vossa Magestade Imperial Ver. 

Pedro Affonso de Carvalho, a fez. 

A1treliano de Souza de Oliveira Coutinho. 

Sellacla na Chancellaria do Imperio em 3 -de Outubro 
de 1833.-João Carneiro de Campos. 

Foi publicada esta Carta de Lei na Secretaria do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional em 3 de Ou
tubro de 1833.-João Maria JacobinÇt. 

Registracla na Secretaria do Tribunal do Thegouro 
Publico Nacional a fl. 24 do livro de semelhantes. Rio 
de ·Janeiro, 3 de Outubro de 1833.-José Severiano da 
Rocha. 

-eee• 

LEI N. o3- DE 7 DE OUTUBRO DE 1833. 

Marca o subsidio que deverão Yencer os Depu lados na proximn 
seguinte legislatura. 

A Rcgencia Permanente, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, Faz saber a todos os subditos do 
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Imperio, que a Assemhléa Geral Decretou , c Ella 
Sanccionou a Lei seguinte : 

Art. t.o O subsidio dos Deputados para a proxima 
seguinte legislatura fica taxado na quantia de dous 
contos e qua'trocentcs mil réis, pagos pela mesma ma
neira até agora praticada. 

Art. 2. 0 No tempo das sessões legislativas cessar·ão 
sómente os vencimentos, e ordenados de Empregos, c 
Officios, que se não podem exercer conjunctamente 
durante as mesmas sessões; salvo se o Deputado, ou 
Senador, não quizer receber o subsidio. 

Art. 3.0 Além do subsidio aeima perceberão os De
putados uma indemnização p:n·a as despezas da viagem 
de vinda, e volta, no principio, e fim da legislatura, 
que lhes será arbitrada pelos Presidentes em conselho. 
Esta disposição é extensiva aos supplentes, quando 
tiverem de vir tomar assento, e voltar. 

Art. 4. o Ficam revogadas as Leis em contrario. 
Manda portanto a todas as Autoridades, a quem o 

conhecimento e execução da. rcferiua Lei pertenQer, 
que a cumpram, c façam cumprir~ e guardar tão intei
ramente como nella se contém. O Secretario de Es
tado dos Negocias do Imperio a faça imprimir, publicar 
e· correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro, em sete 
de OutulJro de mil oi tocen~os trinta e tres, dectmo 
segundo da Indepemlcncia e do Imperio. 

FRANCisco DE LIMA E Su,YA. 
JoÃo BRAULIO MoN1z. 

Aureliano de Soztza e Oliveira Coutinho. 

Carta de Lei pela qual Vossa JJ;Jagestade Imperial ~/anda 
executar o Decreto da Assernbléa Geral Legislativa, que 
Houve por bem Sanccionm·, em qne se marca o subsidio, 
que devem vencer os Deputados para a proxima segninte 
Legislatura, como nella se contém. 

Para Vossa Magestade Imperial Ver. 

Joaquim José Lopes a fez. 
Aureliano de Souza e Olireira Coutinho. 

Sellalh na Chancell_aria do Imperio em 7 de Outp.bro 
de 1833. -Joilo Carnezro de Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocias do lmperio 
fui public3da a presente Lei aos ü de Outubro de 1833.
Lufz Joaquim dos Santos Marróccs. 
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DECRETO N. 54.- DE 7 DE OUTUBRO DR :1833. 

Determina que o D:stribuidor dos extinctos Juizos sirva con
junctamente com o Distribuidor e Contador do Civel e Crime 
para a distribuição dos feitos. 

A Regencia Permanente, em No me do Imperador o 
Senhor D. Pedro li, Tem Sanccionndo, e :Manda que 
se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1. o O Distribuidor dos ex tine tos Juizos das Cor
recções do C i vcl c Crime da Cdrte, Juizo da ·Corda, 
Chancellaria e Conselho da Fazenda; servirá conjunc
tamente com o Distribuidor e Contador Geral do Civel 
c Crime para a distribuição dos feitos. 

Art. 2. o O Governo dcsignat·á as varas para que c~dél 
um deites deve fazer a distribuição c contagem dos 
autos. 

Art. 3.° Ficam revogadas todas as Leis em contrario. 
Aureliano de Souz~ e Oliveira Coutinho, l\linistro e 

Secretario de Estado dos Negocias do Imper.io, e encar
regado interinamente dos da Justiça, o tenha assim 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em sete de Outubro elo mil oitocentos trinta e tres, 
duodecimo ela lndependencia e elo Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
J OÃC BRAULIO MüNlZ. 

Aureliano de Sottzct e Oliveira Cotttinho. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Ghancellaria elo Imperio em 8 de 
Outubro ele 1833.- João Carneiro de Campos. 
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DECRETO N. üõ- DE 7 DE OUTUBRO DE 1833. 

Crêa Guardas policiaes em cada um dos districtos dos Juizes de 
Paz, exceptuados .os das capitacs das Províncias do Imperio. 

A Rcgencia Permanente, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, Tem Sanccionaclo, e Manda que 
se execute a Resolução seguinte ela Assembléa Geral: 

Art. L o Em cada um dos Districtos dos Juizes de Paz, 
exceptuaclos os das capi t.acs elas Províncias do Imperio, 
haverão tantos Guardas Policiacs, quantos julgarem ne
cessario as Camarãs Municipaes, ouvidos primeira
mente os Juizes ele Paz. 

Art. 2. o Estes Guardas Poli.ciaes serão de Ca v aliaria 
ou de Infantaria, como mais convier ás circumstancias 
e localidades, c estarão ás ordens dos respectivos Juizes 
de Paz, que os poderão cle\;pedir e substituir por outros, 
quo lhes mereçam mais confiança, dando parte á Camara 
Municipal. 

Art. 3. o O vencimento dia rio de taes Guardas, ou 
a cavallo ou a pé, sera marcado pelas Camaras Muni
cipaes, ouvidos os Juizes de Paz, e ouvindo estes os 
moradores de seus Districtos, que· tiverem as quali
dades para serem Eleitores. 

Art. 4. o A clespeza que so fizer com as Guardas 
Policiaes correrá por conta dos moradores elo Districto 
que a isso se quizerem voluntariamente prestar, segundo 
seus haveres: sendo esta contribuicão arrecadada com 
o menor vexame dos contribuintes·, e pelo tempo e 
maneira que regularem as Camaras Municipaes. 

Art. 5. o O Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Justiça na Côrte, e os Presidentes em Conselho 
nas Prwrincias poderão adiar o exercício das referidas 
Guardas, reduzir o seu nu mero, dissol vel-as c subs
tituil-as por qualquer outra força, sempre que isso lhes 
parecer a bem do socego, e tranquillidade publica, man
dando responsabilizar aos Juizes de Paz pelos abusos 
que pl'aticarem. 

Art. 6. o Ficam revogadas toclas as leis e disposições 
em contrario. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, l\linistro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, e encar
regado interinamente dos da Justiça, o tenha as3im 
entendido e faça executar com os .despachos necessa-



-·--v--·· ~·- -~ ----..........,..-. -~- ~- -- ·- -

ACTOS DO PODER 

rios. Palacio do Rio de Janeiro, em sete de Outubro de 
mil oitocentos trinta e tres, duodecimo da lnde.penden-
cia e do lmperio. • 

FnANCtsco DE LIMA E SILVA. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Aureliano de Sonza e Oliveirct Coutinho. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do lmpcrio em 8 de Ou
tubro de 1833.- João Carneiro de (;ampos. 

DECRETO N. 5G- DE 8 DE OUTUBHO DE 1833. 

Desliga do morgado pertencente ao Conde tle Liuhares c con
verte em bens allodiaes, as propriedades do mesmo mor
gado, existentes na Provincia de Minas Gcraes. 

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

Art. L o As propriedades existentes na Província de 
Minas Geraes, que estavam incorporadas ao morgado 
pertencente ao Conde de Linhares, ficam desligadas do 
mesmo morgado, e com a na tu reza de bens allodiaes. 

Art. 2.u Ficam revogadas para este effeito todas as 
disposições em contrario. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios elo Imperio, assim 
o tenha entendido c faça executar com os despachos 
neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro, em oito de Ou
tubro de mil oitocentos trinta c tres, dccimo segundo da 
lndepcndencia c do Impcrlo. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 
JoÃo BRAULIO MONIZ. 

Aureliano de Sottza e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Souza. e Oliveira Cot~tinho. 

Transí tou na Chancellaria do Imperio em 9 de Outubro 
de 1833.- João Carneiro de Campos . 

. ···-
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LEI N. t>7-DE 8 DE OUTUBRO DE !833. 

Autoriza o Governo a conceder amnistia a todos o:; crimes po
litie~ls, commcui los em iJuaesqucr Províncias do Imperio, 
segundo pedir o bem do E:->tado. 

A Regrncia Permanentr, em Nome do Imperador o 
s~'nhor D. Pctlro li, Faz saber ao.:; Subditos do Impcrio, 
que a Assembléa Gerat decretou, e Ella sanccionou a Lei 
seguinte: 

Artigo nnico. O Gôvcrno üca :mtorizado pe1o espaça 
de dous mczcs, con Lados da pu hl i cação da pn~sf1n te L1~i, 
a conceder amnistia, srgundo pedir o hem do Estado, a 
todos os crimes politi1:os commcttidos <ltt~ então, em 
qn<H'SfJUCr Províncias do Imperio. 

Fic:nn derogadas todas as Leis, c disposições em con
trario. 

M·ll1da portanto a todas as Autori<bucs a qncm o co
nhecimento, e execução d:t referida Lei pertencer, que 
a cumpram, e façam cumprir e g-nanlar, tão intcira-
mrnte tomo nella se contém. O s~~crotario de Estado 
dos Negocias do Impt'rio, c çncarrrgatlo interinamente 
dos da .Justiça, a LtÇ'l imprimir, publicar e correr. 
Dada no Palacio do Hio dr .Janeiro. :10s oito dias do mr.z 
de 0~1tubro rle mil oitocentos trinta c tres, duode
cimo da Intl(~pendcncia c do Impcrio. 

Fn \Nr.Isco DE L nu E SrLYA • 
.JoA.o llRAULIO MoNIZ. 

Aurelinn1 de Son~~1 e Oliveira Coutinh'J. 

Crtrta de Lei ]Jcla qu.al Vossa flf,lrJPstrrde ImpPrial.Jlanda 
P.recntar o Decreto da Assrmúleo Geral~ que Honre por bem 
Srmccionar, autol'i~rnulo o Gorerno a cmcerler amnistict 
a todos os crimes ]J')[i(icns, segllndo pedir o bfm do Es
tad!J, ·Jifl fúrma acima drclarat!a. 

Para Vossa ~1:1gcst.adc Imperial Vt~r. 

Francisco R ih ri r o de :o. G11 irnar;1cs Peixoto.. a f~z. 
PART" I. !1. 
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Registrada n-rsta Secretaria de Estado dos Negocíos 
da Justiça a fl. i40 do Li v. 1. 0 de Leis. lUo de Janeiro, 
em 9 de Outubro de 1833 . ..:.._ Joito Caetano de Almeida 
França. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Foi puhlicada e !';Cilada a presente Lri na Chancrl
laria do lmperio em 9 dr Outubro de 1833.- João Car
UPiro de Campos. 

LEI N. ~)8.,- DE 8 DE OUTUBRO DE 1833. 

Orç:.~ a r~eeira c !ixa a tlc;;peza geral c provincial <lo Imperi o 
para o anno finaucciro de 1831-:f.83iJ. 

A Rrgencia Permanente, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro II, Faz saber a todos os subdítos 
do Imperio que a As:"embléa Geral decretou, e Ella 
Sancciol-lon a Lei seguinte : 

TI'I'UIÀO I. 

DESPEZA GERAL. 

CAPITULO I. 

Art. L o E' ucspeza geral: 
~ 1. o C1sa Impcrjal. 
§ 2. 0 Uegcneia, Ministcrio, Conselho d.c Estado. 
§ 3.° Corpo Legislativo. 
§ ~.o 03 Tribunacs de Justiça Civil c :Militar (em-

quanto exi5tir), Helação Ecclesiastica, e C~thcdracs. 
~ õ. o Exercito, Marinha, c Diplomacia. 
~ 6. o Escolas Maiores de Instrucção Puhlica. 
~ 7.° Correios, Pharóes, Canaes, c Eslradas ger·acs, e 

acquisições de t~rrenos, e construcção d'~ Pa ~a.cios para 
<lecencia e recreiO do Imperador, f' sua Fatmlla. 
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3 8. o The~ouro Nacional, e Thesourarias Filiaes. 
~ 9.') Junta do Commercio (cmquanto existir). 
~ 10. Alfantlcgas, Mesas, e ALlministrações de Hendas. 
~ H. Casas de Moeda, e Typographia Nacional: 
~ 12. Caixa de Amortiznção da Divida Publica, c suas 

Fili"acs. 
§ 13. · Commissões de Liquidação da Fazenda Nacio-

nal. 
~ 14. Empregados vitalicios de Tribunaes, c Repar

tições extinctas. 
~ H>. Monte Pio, e Remunerações de serviços. 
~ 16. Pagamento da Divida Publica interna, externa,, 

e por conta de deposi tos. 
~ 17. Soccorros ás Províncias para seu de!icit. 
Art. 2.° Fica orçada a dcsp~za g-eral do lrnperio no 

anno financeiro do Lo de Julho de 18'31 ao nltimo de 
Juntw de !83f.i, pelos cliJicrcntcs l\Hnisterios, na ({Uantia 
de onze mil vinte e quaLro contos cento setenta e dous 
mil duzentos e quarenta réis....... 11 .O:U: 17:2~240 

CAPITULO li . 

. Ministerio dos Negocias do bnper w. 

Art. 3. o O Ministro c Secretario de Estado dos Ne~ 
gocios do Imperio é autorizado a despender em todo o 
Imperio no anno financeiro (testa Lei: 

§ :1. o Com a dotação de Sua Magestadc o Imperador: 
duzentos contos de réis.............. 200:000~000 

~ 2.° Com os alimentos elas Screnissi-
mas Princezas: nove contos e scisccn tos 
mil réis............................. 9:600~000 

§ 3. o Com o ordenado do tutor, mcs~ 
tres e despezas do ensino de Sua Magcs
tade Imperial,· e de Suas Altezas: dez 
contos trezentos e quatro mil réis..... 10:304~000 

~ 4. o Com a Rcgencia, e Conselho de 
Estado: cincoenta e sete contos e sei$-
centos mil réis.,.................... 57: 600~000 

§ 5. o Com a Secretaria de Estado, seu 
expediente, e quatro Correios, ficantlo o 
Porteiro, e o Ajudante do Gabinete Im
perial igualados em vencimentos ao Por
teiro, e Ajudante da mesma Secretaria 
de Estado desde já: vinte c cinco contos 
quinhentos e oitenta mil r~is .•. ~.,.... 2el:580SOOO~ 
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~ 6. o Com o subsiuio dos Depu ta dos, 
Secretaria, e despezas da respectiva Ca
mara: duzentos sc;;:senta e quatro con-
tos quatrocentos e sete mil réis...... 2iH:4~)7;>0fW 

~ 7.° Com o subsidio dos Senadores, 
Secretaria, e dcspezas da respectiva Ca-
mara: duzentos contos de réis....... 200:000,)00J 

~ 8.° Com o Musêo. e Academia de 
Bellas Artes : onze contos setecentos e 
trinta mil réis..................... 11:730,)000 

~ 9.° Com a E;;cola de Medicina do Rio 
de Janeiro, inclusive tres contos e seis
centos mi I réis par a a compra de ins
trumentos de anatomia, chimica, e phy-
sica: vinte c oito contos de réis....... 28:000;)000 

~ 10. Na Província da B::thia, com a 
Escola de Medicina, nos termos do para
grapho antecedente: vinte e oito contos 
de réis............................. 28:0001)000 

~ 1 f. Na de Pernambuco, com o Curso 
Jurídico, premias, Aulas de Preparato
rios, e inclusive tres contos do réis 
para a impressão de compendios, e des
pez1s da BiLliotheca do mesmo Curso: 
vinte c seis contos de réis........... 26:000,)000 

~ 12. Em S. Paulo, com o Curso Jurí-
dico, nos termos do paragrapho antece-
dente: vinte c seis contos de réis.... 26:0006000 

~ 13. Em 1\linas, com o Curso de Estu-
dos Mineralogicos : seis contos de réis.. 6: OOOr)OOO 

~ 11. Com os Correios: cento e qua-
renta contos de réis................. ilO:OOO;)OOO 

~ H>. Com a commissão de Estatística 
da Côrte desde já: dous contos de réis. 2:000~000 

~ 16. Com ensaios para o estabeleci
mento de Fontes Artesianas no interior 
das Províncias de Pernambuco !J Para
hiba, Rio Grande do Norte, e Ceará 
desde já: doze contos de réis......... !2:000~000 

§ i 7. Com d~spczas eventuaes: trinta 
contos de réis...................... 30:000b000 

l.077:22lfl000 
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C.\ PITULO 111. 

!Jinisterio dos Negocias da lltstiça. 

Art. ~. 0 O Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocias da Justiça é autorizado a despender em todo 
o Imperio no anno financeiro desta Lei: 

§ L o Com a Secretariá de Estado, 
seu expediente, e quatro correios desde 
já: vinte e dous contos oitocentos e 
cincoenta mil réis................... 22:850;)000 

~ 2.° Com o Tribunal Supremo de 
Justira: sessenta e oito contos e nove-
centos mil réis.. . . . .. .. . . . .. .. .. . . 68: 900~000 

~ 3. o Com as Relações ,ficando desde 
já supprimida a gratificação dos Presi-
tlentes: cento e setenta contos de réis. 1.70:000p000 

~ 4. o Com a Capella Imperial, e Ca
thedral do Rio de Janeiro: quarenta e 
oito contos trezentos noventa e cinco 
mil e novecentos réis. . . . . . . . . . . . . . . q8: 39õh900 

~ õ. o Com as demais Cathedraes, e Re
lação Ecclesiastica: sessenta e seis con
tos quatrocentos cincoen ta e nove mil 
réis. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 66: 4!)9~000 

~ 6. o Com ensaios para estabeleci-
mento de colonias de degradados, e va-
gabundos: cincoenta contos de réis.. !)0:0006000 

~ 7. o Com despezas cven tuaes : oi to 
contos de réis .. :.................... 8:000;)800 

434:6046900 

CAI•ITULO IV. 

Ministerio dos Negocias Estrangeiros. 

Art. 5. 0 O Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocias Estrangeiros é autorizado a despender no anno 
financeiro desta Lei : 

§ i. o Com a Secretaria de Estado, 
seu expediente, e quatro Correios desde 
já: vinte e seis contos du~entos e dez 
m.il réis .•.....•...••. ,.............. 26:2!0~000 
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§ 2. o Com as Legações, Consulados, 
Commissõcs 1\lixtas, e despezas evch
tuaes, e extraordinarias (podendo des
pender com estas desde jú a quantia de 
vinte e cinco contog de réis) : cento c 
cinco contos de réis................ lOJ:OOOr)OOO 

Não contando com a di!rcrença de cambio, que rc
sÚltar dos pagamentos, que se fizerem no estrangeiro. 

CAPITULO V. 

Jrlinisterio dos Negocias da JUarinha. 

Art. 6. o O Ministro e Secretario do Estado tlos Ne
gocias da Marinha é autorizado a despender em todo 
o lmperio no anno financeiro desta Lei: 

§ f.. o Com a Secretaria de Estado, 
seu expediente, e quatro Correios desde 
já: vinteesete_contos quarenta etres 
mil réis.. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . 27: 0~31$000 
· § 2. o Com o Corpo .da Armada, 

Guardas-Marinhas, Aspirantes, e Refor
mados: cento cincoenta e oito contos 
novecentos ~~nte e nove mil quinhentos 
e sessenta re1s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H>S: 929 1~560 

§ 3. o Com o Corpo de Artilharia da 
Marinha, Reformados, e avulsos: cem 
contos duzentos 5essenta e tres mil réis. 100: 263~000 

§ 4.° Com a Auditoria e Executor ia: 
um conto cento e noventa mil réis... l: HlO~OOO 

§ õ. o Com a Capellania ; dons contos 
e quatrocentos mil réis.............. 2:400~000 

§ 6. o Com a Repartição de Saude : 
seis contos setecentos noventa e dons 
mil réis............................ 6;792#000 

§ 7. o Com a Intendcncia, Contadoria, 
Almoxarifado, e Officiaes de Fazenda de 
embarque: vinte c quatro contos vinte 
e oito mil réis . . . • . .. . • • . . . .. . . .. . . 2~:028t$000 

§ 8. o Çom a Inspecção do Arsenal , 
escravos da Fazenda Publica (dos quaes 
passaram para o Jardim Botanico vinte 
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casa e::. com as crias respectivas, havendo 
en trc elles dous ofllciaes de carpinteiro, 
e dons de pedreiro), e material da Ma
rinha: duzentos sessenta e tn~s contos 
oitocentos setenta c nove mil e qui-
nhentos réis......................... 2G3:879~n00 

§ 9. o Com gratificações: quatro contos 
trezentos trinta e seismilróis....... -í:336b000 

§ 10. Com os navios armados em 
estado de paz : quilihentos trinta e nove 
contos setrnta c seis mil réis.......... ;539:016#000 

~ t 1. Com os paquetes, devendo ter 
a divisão oo norte quatro embarcações: 
setenta e <lous contos de n~is......... 72:0001)000 

~ 12. Com os navios desarmados : 
noventa e tlous contos duzentos c qua-
torze mil réis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92:214~000 

~ 13. Com premio para ajuste de ma-
rinheiros: vin·te contos de réis...... 20:0001)000 

~ 1-í. Com o co·;tcio dos pharóes , 
barcas de soccorro, c despeza de lotação: 
oito contos trinta e sete mil réis.... 8:037~000 

~ 15. Com gTa ti Hcações aos Pilotos, 
que servem de Escrivães, c aos Oftl
cia cs , que ajustam con las, e outras 
despez:1s: dez eon tos de réis. . . . . . . . . 10: 000~000 

§ lt). Com o 1\lestre de Escola dos 
.Aprcmlizes do Arsenal: trezentos c ses-
senta mil réis...................... 360~000 

~ 17. Com o H os pita I da .Marinha, 
t1esde já : tres eon tos de r('is. . . . . • . . 3: OOOt)OOO 

~ 18. Com a compra de embarcações 
para obstarem ú importar;ão de escravos, 
desde jú: cem contos de róis......... 100:000~000 

~ i~}. Com o estabelecimento de Om-
rinas no Arscna l 1lo Rio dr Janeiro : 
fJnarcmta c oito contos de réis....... 48:000~000 

~ 20. Com o Quartel ela lli1a das 
Co}Jras: dezasde contos tlc réis...... 17:0001~000 

§ :21. Crnn a obra do Dique~ alóm do 
producto da venda da pedra~ f]Uü dalli 
se tira: vinte eontos de réis......... 20:000E000 

~ 22. Com o cstabeleriuwnto de boias 
desLle a barra da Cidatlc da Fortaleza 
at.é a foz do Amazonas, c eom o bali
zamento dos eanac:::. das Lagoas 1\fnrim 
e tlos P:-~ tos, c tla Barra elo R i o Grande 
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do Sul, c inclusivê quatro conto;;· de 
réis com o melhoramento das barras 
da CulinguíiJa, c Rio Real, conforme 
o plano cu via elo pelo Prrsiden te da 
Província d~. Sergipe: vinte e quatro 
conto~ de rets . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 24: 000~000 

§ 23. Com as obra . .; dos pha r-óes para 
as Provindas do Rio de Janeiro, B thia, 
Rio Grande do Sul, c Maranhão. e 
compra das respectivas machinas: cin-
coenta contos de réis................ 50:00060ú0 

~ 2.í. Com o~ esta belccimcn tos de ma
rinha nas Províncias, dcscontando-:;:e na 
do Maranhão o soldo do fallecido Chf'fe 
de Esqn<~drà Vasconcellos, c elevando-se 
a 8001)000 o ordenado de c:1da nm dos 
Escri~,'ãcs da matricúla, e Pao:adoria da 
lntcnclcncia da Marinha da BdJia: du
zentos trinta c oito contos cento qu~- · 
ren la e li~S mil réis.. . . . . . . . . . • . . . . . 238: 1~3 1)000 

1..830:ü9l~OCO 

I 
C.\PlTULO VT 

JJfinisterio dos Negocias da Guerra. 

_ Art. 7. o O Ministro c Secretario de Esta(lo dos Ne
gocias da Guerra é autorizado a despender em totlo o 
Impcrio, no anno financeiro desta Lei: 

~ 1. o Com a S(•crct:-~ria de Est:~rlo, seu 
expediente~ e quatro Coneios dNdc já: 
vinte c nove contos duzentos e novenl.a"'t 
mil róis............................. 29:290h000 

~ 2. o Com o Conselho Supremo Mi-
1itar, deduzidas as gratificações elo Con
selheiro, A Vo.rt;-~cs, iJlle as percebem pela 
Repartição ela Marinha, c do Vogal que 
goza de outra pelo Arcliivo Militar: doze 
contos setenta c cinco mil réis........ i2:07ti6000 

§ 3. o Com os CommanLlos de Armas: 
quatorze contos scteccnl<Js vinte e qua-
tro mil réis.......................... :11:72~~000 

~ 4. o Com o E~tatlo-.Maior do exer-
ci to, officiaes de corpos , c ofliciaes 
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avul~os~ comprehrndidos os ua extincta 
2. a linha~ que ven,~em soldo, e com os 
reformados: mil cento c vinte contos 
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de réis .............................. 1.120:0006000 
§ ts. o Com o corpo de Engenheiros, 

deduzidos os vencimentos dos que são 
membros do Corpo Legislativo, e de um 
reformado: dezoito contos f'etecentos 
qnarent.~ e um mil quinhentos e oi-
tenta rets................ .... .. .. .. . 18:74lr):lRO 

§ G. o Com os corpos do exercito, li-
gciros de Mato Grosso, c artifices: mil 
contos .de réis ..........•............ i.OOO:OJO:~OOO 

§ 7. o Com as divisões do Rio Dôee, 
ligeiros do Maranhão, c pedestres doEs
pírito Santo: cincoenta e quatro contos 
novecentos noventa e um mil quinhentos 
e quarenta réis. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • w.,: 991;)510 

§ 8. o Com a Academia Mil i ta r c de Ma-
rinha: novP contos setecentos noventa 
e cinco mil réis . • . . . . . . . . • . . .. . . . . . • 9:79;)!)000 

§ 9. o Com o Archivo Militar c Officina 
Jithographiea: tres contos quatrocentos 
setenta e cinco mil réis............... 3: '~7J~OCO 

~ 10. Com os Arsenaes de Guerra e ar
mazcns de artigos bcllicos: duzentos 
trinta e sete ~ontos cento trinta e nove 
mil réis............................. 237: 1391)000 

~ f l. Com as Pagador ias das Tropas: 
nove contos quinhentos e dez mil réis. 9:;Jl0h000 

§ 12. Com os hospitacs rcgimentaes 
c despeza de botica: trinta e tres contos 
c dezaseis mil réis . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 33:0165000 

§ 13. Com a fabrica de ferro deYpa-
ncma: tres contos trezentos trinta c 
seis mil réis ............... .'. . • .. . . . • 3: 33Q5000 

§ t<i. Com as pensões aos onze alum-
nos ela Academia medica cirurgica: um 
conto duzentos sessenta e sete mil réis.. 1:2671~000 

§ iõ. Com diversas outras despezas: 
cento e cincocnta contos de réis....... iüO:OOO;>OOO 

~ lo. Com a divida de soldos mili-
tares posteriores ao anno de 1826, desde 
já: duzentos contos de réis........... 200:0005000 
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L\l'ITUJ.O VII. 

Minislerio dos Negocias da Fazenda. 

Art. 8. o O :Ministro e Secretario de Estallo dos Nc..; 
gocios da Fazenda é autorizado a despender em toçlo o 
Imperio, no anno financeiro desta Lei: 

~ :1. o Com os juros e amortização dos 
emprestirnos brasileiros de 182!) e 1829, 
importando em libras 273. ~49, ao cam
bio médio de 40: mil seiscentos e qna
ren ta contos seiscentos noventa e quatro 
mil réis .•.........•.••...•.....•..• LG10:60í~OOO 

§ 2. o Com a divida interna fundada, 
incluillos tres contos de réis para os juros 
do legado de Manoel Francisco Guimarães 
á Misericordia de Mato Grosso, quando 
isto se verifique: mil quinhentos vinte 
e nove contos quatrocentos trinta e 
dous mil seiscentos e setenta réis ..•••. t .õ29 :4326670 

§ 3. o Com a Caixa da Amortização e 
Filial da Bahia: dezanove contos tre-
zentos e oitenta mil equatrocentosréis. 19:380p400 

~ 4. o Com o Tribunal do Thesouro, 
cujas gratificações contempladas no or
çamento serão conferidas indistincta
mente âquclles dos empregados da Se
cretaria, ou da Contadoria de Revisão, 
que mais se distinguirem no desempe
nho de seus deveres: quarenta e nove 
contos e setecentos mil réis........... 49:700p000 

~ õ. o Com as Thesourarias Provin-
ciaes: duzentos e dezaseis contos c tre-
zentos mil réis...................... 216:300;)000 

§ 6. o Com as Alfandcgas: setenta e 
se~s c.~ntos quatrocentos sessenta e oito 
mll rms............................. . 76:468;)000 

~ 7. o Com as Mesas de diversas Ren~ 
das: setenta e seis. ron tos cento v in te e 
oito mil réis........................ 76:1286000 

~ 8. o Com as Recebedorias c Collec~ 
torias : oitenta e nove contos oitocentos 
setenta e tres mil réis................ 89:8731}000 

~ 9.° Comoexpedientedas Reparti-
Ç(?~'s Fiscaes: cento e oitenta contos de 
~·e1s............ .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . 180:000?~000 
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~ 10. Com a Administração e expe
flien te das Casas da Moeda: trinta e sete 
contos cento c onze mil réis.......... 37:111~000 

~ :ll. Com os empregados de reparti
ções extinctas, inclusive quatrocentos 
mil réis para o Esc ri vão das execuções da 
Fazenda da Província de Minas Geraes: 
oitenta contos e quatrocentos mil réis.. 80: 400~000 

~ !'2. Com os aposentados cujas mer
cês tenham sido approvadas: cento 
trinta e tre:s contos cento cinéoenta e 
um mil duzentos e trinta réis . . . . . . . . 133: HH~230 

§ 13. Com as pensões que têm ~ido pa
gas até aqui por differentes repartições: 
duzentos contos duzentos cincoenta e 
nove mil trezentos quarenta e cinco réis. 200: 2õ9$3íõ 

~ !4. Com as tenças: dczanove contos 
trezentos noventa e tres mil cento e 
Yinte reis........................... t9:393,H20 

~ H). Com o montepio: trinta e um 
contos trezentos noventa e tres mil tre-
zentos noventa e cinco réis............ 31 :393~395 

~ 1.6. Com a Junta do Commercio e seu 
expediente: quatorze contos oitocentos 
e um mil réis........................ i4:80lb000 

~ 17. Com a Caixa de deposi tos publi-
cos: um conto e quatrocJ;)ntos mil réis. :l :4006000 

~ :l8. Com a Typographia Nacional: 
sete contos e duzentos mil réis .• ·•.••.. 7:200;)003 

~ 19. Com despezas eventuaes, paga
mentos de ausentes c deposito, rebates, 
conducções c obras : duzentos e cin-
coenta contos de réis................ 250:0006000 

4.653:0856160 

TITlJLO 11. 

DESPEZA PROVINCIAL. 

CAPITULO I. 

Art. 9. 0 E' despeza Provincial: 
§ i. o Prcsidencia, Secretaria c Conselho do Governo. 
~ 2. o Conselho GeraL 
§ 3. 0 Justit,;,as territoriaes eguardas policiaes. 
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~ 4. o Escolas menores de instruccão publica e biblio-
thecas publicas. • 

~ õ. o Jardins e hortos botanicos, passeio publico e 
illuminação. 

§ 6. o Professores e ·empregados de saúde, vaccina, 
ca techese e colonisação. 

§ 7. o Parochias. 
~ 8. o Soccorros e ordinaria.s ás Camaras, casas de 

misericordia, hospitaes, expostos e seminarios. 
§ 9. ° Casas de prisão com trabalho, reparos e cons

trucção de cadêas, conducção e sustento de presos 
pobres. 

~ tO. Obras publicas de interesse e serviço ela Pro-
víncia ; reparos das igrejas ma trizes. 

§ 11. Todas as mais que dizem respeito á sua admi
nistração economica e peculiar. 

Art. 10. Fica orçada a despeza provincial em todo o 
· Imperio no anno financeiro desta Lei, c pela maneira 
que abaixo se declara, na quantia de dous mil oito
centos cincocnta e cinco contos quinhentos e sete mil 
réis. . . • . . . • . . . • . . . . . . • . • . . . . • . . . . • . 2. 8aõ: õ07 ,){){)() 

CAPITULO 11. 

Provincia do Rio de Janeiro. 

Art. H. O Ministt·o e Secrcs.ario de Estado elos Neg-o
cios do Imperio é autorizado a despender na Pl'ovincia 
do Rio de Janeiro no anno financeiro desta Lei: 

§ 1. o Com a instrucção publica: -Ses-
senta contos do réis.................. 60:0006000 

§ 2. o Com a bibliotheca publica: cinco 
contos o.i.tocentos e trinta mil e qualro-
cen tos re1s. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 5: 8306'Í00 

~ 3.° Comojarclim hotanico, incl.u
si v e desde já o ordeuatlo de um conto e 
seiscentos mil róis ao Director: doze 
contos e seiscentos mil réis. . . . . • . • . . . i 2: 600~000 

~ 4. o Com o passeio publico: um 
conto e cem mil réis................. i: 10oaooo 

~ 5. o Com a vaccina: seis contos qua-
trocentos e cincoenta mil réis......... 6:~;)0~000 

§ 6. o Com a Provedoria da saúde, in
clusive o ordenado de quatrocentos mil 
réis ao guarda bandeira : tres contos 
Iwvecentos vinte e seis mil c duzentos 
1·éis . ....•.......................... 3:9~6~200 
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~ 7. o Com a i Iluminação da ciuade, 
inclusive mais cem lampiões: sessenta 
c oito contos setecentos cincoen ta e sete 
mil e duzentos réis .................. . 

§ 8. o Com as obras publicas~ podendo 
despender vinte contos de réis desde já, 
para o deseccamento de pantanos: cem 
contos de réis ...................... . 

§ 9. o Com o canal da Pavuna : trinta 
contos de réis ...................... . 

§ 10. Com a ca techese dos indígenas : 
dous contos de réis .•................. 

~ :li. Com despezas eventuaes: oito 
contos de réis ......•...............•• 

Art. 12. O Ministro e Secretario de 
Est.ado dos Negocios da justiça, é autori
zado a despender na Província do Ri.1 de 
Janeiro, no anno financeiro desta Lei: 

§ J.. o Com as justiças territoriaes, 
policia, seu expe1diente e calabouço, in
duidos dous co:p.to~ de réis para o orde
nado de um novo Juiz de Direito creado 
na Côrte: trinta e tres contos oitocentos 
quarenta c oito mil setecentos e vinte 
réis ......................•........• 

~ 2. o Com as guaràas policiaes: cento 
e oi tenta contos de réis ..•........... 

§ 3. o Com as guardas nacionaes : qua
renta contos de réis .......•....•.... 

§ 4. o Com os parochos, coadjutores, 
guisamentos, pastores protestantes, e or
dinarias: dezanove contos setecentos 
oitenta e nove mil trezentos e quarenta 
réis ...................•............. 

§ 5. o Com a mesada de quinhentos 
mil réis ao hospital dos Lazaros : seis 
contos de réis .........••............ 

§ 6. o Com os reparos de cadêas e 
constracção da casa de prisão com tra
balho: sessenta e dous contos e quinhen-
tos mil réis ... -•...•................. 

§ 7. o Com a conducção, sustento e ves
tuario de presos indigentes : quinze 
contos de réis ...................... . 

§ 8. o Com despezas eventuaes: oito 
contos de r6is ...................... . 

68:757~'1.00 

i 00: OOOJ>OOO 

30:00<M000 

2:000{~000 

8:000,)000 

33:8~8é720 

i80:000b000 

40:000~000 

6:000~~000 

62:500~000 

15:000~000 

8:000b000 -----
663: SOU8o0 
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CAPITULO UI. 

Província do EsJJirito Santo. 

Art. 13 .· O Presidente da Província do Espírito 
Santo em conselho é autorizado a despender no anno 
financeiro desta Lei : 

~ L o Com a Presidencia, Secretaria 
e Conselho do Governo: seis contos de 
réis •..............................• 

~ 2.° Com o expediente do Conselho 
Geral: oitocentos mil réis ........... . 

§ 3. o Com a lnstrucção Publica : seis 
contos de réis .............••.......• 

§ 4. o Com a catechese dos Indíge
nas: quatro contos e novecentos mil 
réis .........•.•...........•........ 

~ 5.° Com a vaccina: duzentos mil 
réis ...•.................... -.....•.. 

~ 6.° Com as Obras Publicas, inclu
sive quatro contos para o reparo de 
estradas: cinco contos de réis ........ . 

§ 7. o Com as Justiças Territoriaes: 
tres contos de réis ..............•.... 

§ 8. o Com as Guardas Policiaes : oito 
contos de réis ..................•.•.. 

§ 9. o Com as Guardas Nacionaes: dous 
contos de réis. . . . . . . . . . .....•.•...•. 

• § lO. Com os Parochos_, Coadjutores, 
Guisamentos e Ordinarias: dous contos 
setecentos e quarenta mil réis ......•. 

§ i l. Com os reparos de cadêas , c 
construcção da casa de prisão com tra-
balho: dous contos e quatrocentos mil 
réis .........•.•..................•. 

§ i 2. Com a conducção, sustcn to e 
vestuariiJ de presos indigentes : nove
centos mil réis ...................•.. 

§ 13. Com despczas eventuaes: um 
conto de réis ...........•..•....•.... 

6:000b000 

800~000 

6:000~000 

200~000 

5:000$000 

3:000~000 

8:000;~000 

2:000~000 

2:740~000 

. 2: 4,00~000 

900~000 

1:000~000 
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CAPITULO IY. 

Provincia da Balâ(t. 

Art. ~~. O Presidente da Província da Bahia em 
conselho é autorizado a despender no anno financeiro 
desta Lei: 

§ 1. o Com a Presidcncia~ Secretaria e 
Consrlho do Governo: Llezasetc contos 
de réis............... • . . . . . . . . . . . . . i 7:0006000 

~ 2. o Com o expediente do Conselho 
Geral: um conto e quinhentos mil réis. i:500SOOO 

~ 3. o Com a Instrucção Publica, in
cluída a Ordinaria de um conto de réis 
ao Scminario Archicpiscopal: noventa 
e dous contos de réis................. 92:000SOOO 

§ ~.o Com a Bibliotheca Publica: tres 
contos de réis. . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . 3:0006000 

~ 5. o Com a illumínação da Cidade: 
trinta contos de réis................. 30:0006000 

§ 6. o Com o Passeio Publico: dous 
contos e quatrocentos mil réis. . . . . • . . 2: ~OOSOOO 

~ 7. o Com a Vaccina : um conto de 
réis................................ l :OOOSOOO 

§ 8.° Com as Ordinarias de dous contos 
e quatrocentos mil réis para o Collegio 
dos Orphãos; de um conto de réis para 
cada uma das Misericonlias da Cachoeira~ 
Sat1to Amaro e Nazareth, e de duzentos 
mil réis para a da Cidade: cinco contos 
e seiscentos mil réis.... . . . . . • . . . . . . . !J:üOO~OOO 

~ 9. o Com Obras Publicas : sessenta 
contos de réis........................ 60:000,~000 

~ lO. Com as Justiças Terriloriaes: 
trinta contos de réis................. 30:000,)000 

§ H. Com as Guardas Policiaes: cento 
e vinte contos de réis................. 120:0001)000 

~ !2. Com a& Guardas Nacionacs: oito 
contos de réis.......... . . . . . . . . . . . . . S:OOOSOOO 

§ 13. Com os Parochos e Missionarios 
que exercem funcções parochiaes~ Coad
j u tores, Guisamen tos e fabricas : trinta 
contos de réis..... . . . . . . . . . . . • . . . . . 30:000b000 

~ 14. Com os reparos de cadêas, e 
construcção da casa de prisão com tra-
bllho: quarcn ta ron tos de réis... . . . . . 10:00015000 
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§ Hi. Com a conuucção, sustento e 
vcstuario de presos indigentes: quatorze 
contos de réis ....................... . 

~ 16. Com despczas cventuaes: qua
tro contos de réis .................•.. 

CAPITULO V. 

Província de Sergipe. 

1'1:0006000 

4:0001)000 

Art. H). O Presidente da Província de Sergipe em 
conselho é autorizado a despender no anno financeiro 
desta Lei: 

§ L ... Com a Prcsidencia, Secretaria e 
Cansei h o do Governo: sete con los t:lB 
réis •..•.•.......................... 

~ 2. o Com o expediente t:lo Conselho 
Get·al-: quinhentos mil réis .......... . 

~ 3.° Com a Instrucção Publica: doze 
contos de réis ...................... . 

§ 4.° Com a Vaccina: seiscentos mil 
réis ............•...............•.... 

§ 5. o Com as Obras Publicas : seis 
contos de réis ................•...•.. 

§ 6.° Com as Justiças Territoriaes: 
cinco contos de réis ........•........• 

§ 7.° Com as Guardas PoliciaGs: oito 
contos de réis ....•.................• 

§ 8. o Com as Guardas Nacionaes: dous 
contos de réis .................•..... 

§ 9. o Com os Parochos, Coadjutores, 
Guisamentos e Ordinarias: tres contos 
novecentos e setenta mil réis ........ . 

§ tO. Com os reparos de cadêas, e 
construcção da casa de prisão com tra
balho : quatro contos de réis ..•..•.... 

~ 11. Com a conducção, sustento e 
vestuario de presos indigentes: oito
centos mil réis ........•.........•... 

§ 12. Com despezas eventuaes: um 
conto de réis ...........•............. 

7:000b000 

500~000 

l2:000b000 

GOObOOO 

6:000b000 

5:000~000 

s:ooosooo 
2:0006000 

3:970b000 

~:OOOpOOO 

800~000 

l:OOOpOOO ---
;)0:870~000 
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Prm,incirt tlw-: Alaq6as. 

Art. lô. O Prr.~idrntc da Provinci:1 das Al:lp:ôa;-; rm 
ronsclho .ô autoriz:Hlo a despender no anno fln:u~cciro 
desta Lei : 

~ 1.° Com a Presidcncia, Sccrcta1~i:1 c 
f.onsclho do Governo: oito contos c s.c
tecen tos mil réis ...•.....•........... 

rs.t o Coü1 o cxpcclien te .do Conselho 
Geral:· oitocentos mil rói-s~ ........... . 

. ~ 3. o Com a htstrucção Publica : dez 
contos e setecentos mil réis •.......... 

~ 4. o Com o ordcn·ado do Cirurgião
i\lór ua Provinda o com a vaccina ~ du-
zentos c sctentà mil réis ............. . 

. § tL o Con:!_ a .~rovedoria da Saudc : 
SClSCCH lOS mil rClS •••••••••.•••••••.• 

§ 6. o Com Obras Publicas: sete contos 
de ré1s ............•.......•.••... 1 •.• s 7.° Com as Justiças Territoriàcs: 
sGis contos c quatroccntos'mil réis ..... 

~ 8. o Com as Guardas Policiacs: trinta 
contos de réis ....•.........•........ 

§ 9.° Com as Guardas Naciohaes: trcs 
contos de réis ..•................. -.·. 

§ 10. Com os Parocllos, Coadjutores, 
Guiz:-tmcntos c Ordinadas: 'êincD contos 
seiscentos e sessenta mil réis ......... . 

~ U. Com o Uospi tal da Ytlla do Pc~ 
nedo: oi toccntos mil reis ........ : . •. 

~ !2. Com os reparos de cad{•~s, c 
construcção da casa de prisão com tra-
balho: einco contos de réis ......... ·. 

§ 13. Com a conducçiio, sustento c 
vcstuario de presos indigentes: nm 
conto c seiscentos mil réis ....•....... 

~ l1. Com dcsprzas cvcn tuacs: um 
conto c quatrOcentos mil réh ......... . 

P.un: 1. ·11. 

8:700,~000 

800;)000 

10: 700,)000 

7:000~000 

30: 000;)000 

3:000;~000 

81 :U:10;)00H 
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Prorinria rl(' J>anambucc. 

Art. 17. O PresiJrntc 1l::t ProYinci:l de Pcrnamhr;co 
Pm ('Onsrlho ~~ auloriz:alo a despender no anno linan
rPiro desta Lei: 

~ 1.° Com a Presiuencia, Sccrrtaria c 
Conselho tio Governo: doze contos do 
réis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12: 000:)000 

§ 2.° Com o expediente do Conselho 
Geral: um conto e quinhentos mil rl'•is. 1 :;)00;)000 

§ 3. o Com a Instrucção Publica, inel n
siYe o Lvreu e as Cadeiras do Scminario 
Episcop~ll: quarenta c tres contos du-
zentos sessenta c dous mil réis........ 43: 2o2.)000 

§ 4. o Com o Jardim Botanico: uous 
contos de réis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :0001)00:) 

~ 5. <> Com a Varei na: um conto de 
réis................................ 1:000:~000 

~ 6.° Com a S::nHle Publica: um conto 
flllatroccnlos noventa c trcs mil réis... 1:4H31)000 

§ 7.<> Com a Illnminação da Cidade: 
quatorze contos quinhentos c eincocnta 
mil réis...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14: riti0/)000 

~ 8.° Com as Ouras Publicas: sessenta 
contos de róis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60: 000~000 

§ 9. o Com as Justiças Terri toriacs: 
trinta contos de réis...... . . . . . . . . . . . 30:000/)000 

§ lO. Com as Guar<las Policiaes: cento 
c vinte contos ele rl'•is....... . . . . . . . . . 120:COO;?OOO 

§ H. Com as Guardas Nacionaes: 
rintc contos de réis.................. 20:000,)000 

.~ l::!. Com os Parochos, Coadjutorcs, 
Guisamcntos c Ordinaria de cento o oi
tenta mil réis ao Recolhimento Lb Con
ceição, c de cem mil réis ao .Missionario 
da Baixa- V cl'de: doze contos seiscentos 
e dczasete mil réis................... 12:tH7()000 

~ 13. Com o Hospital dos Lnaros: 
dous contos de réis. . . . . . . . . . . . • . . • . . 2: OOO~ODO 

~ i'". Com os rrpa r os das ca<lPas, e 
cons t rucç:7o da r a s:t dr prisiio com t ra-
b::llt\o: (purrn!J conto~ ,h• l't\i~....... 40:000,30t)0 
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~ HL Com· a conduoç~\o, sustento c 
vestuario do~ presos intligentes: qua
torze contos tlc réis ...•.........••... 

~ !6. ·Com (lespcz~ls cventuacs: qua
tro contos de réis •..•......•••.• : • ... 

CAPITULO VIII. 

P1'ov in c ia da Parahyba. 

83 

1 ~: 0001)000 

4:000~000 

378:422~000 

Ãrt. 18. O Presillentc da Província da Parahvba em 
conselho é autorizado a despender no anno tinJUiceiro 
desta Lei : 

~ l.° Com a Presiclcncia, Secretaria e 
Gonselho · do Governo: oito contos de 
réis ... : ....•..................•. v.-. 8:0301)000 

§ 2.° Com o expediente do Conselho 
G;~t·al: oitocentoS' mil réis............ 800;)000 

~ 3.° Com a lnstrucção Publica: treze 
contos e trezentos mil réis............ 13:300~)000 

~ 4. o Com o ordenado do Cirurgião-
Mór da Província c a vaccina: seis-
centos mil réis ...................... · 600~000 

~ 5. o Com as Ordinarias .a divcr5as 
Camaras: um conto setecentos c oito 
mil setecentos e oite.nta réis: ....... ·.. 1:708,S780 · 

~ 6. o Com a !iluminação da Cidade·: 
dous contus de réis....... . .. . • . . . . . • . 2:00<MOOO 

§ 7.° Com as Obras Publicas: setecort-
tos de réis........................... 7:000$000 

§ 8.° Com as Jus-tiças Territoriaes: 
cinco contos de réis.................. 5:0001.;\000 

§ 9. 0 Çom as Guardas Policiacs: oito 
contos de réis....................... 8:-0001~000 

~ 10. Com as Guardas Nacionaes: 
oous contos e quatrocentos mil réis.... 2:40015000 

~ ll. Com os Parochós, Coadjutores, 
Guisamentos e oroenado do Capel1ão dos 
presos: quatro contos se tccen tos oi ten-
ta e seis mil réis .........•... ~··...... 4: 78BSOOO. 

§ 12. Com o Hospital da Misericor· 
dia: um con L<J de réis ............... ~. 1: 00);)000 
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- s 13. Com cs reparos das cauêas, c 
Construcç<io da Cctsa ue prisão COUl tr~-
b~llho: CJILltro contos de réis ......... . 

2 11. C Jtn a ccntlucção, su~ tento, fr 
vestuariodc presos indigentes: um conto 
é oitocentos mil réis ....•...........• 

~ 10. Ce>m desprzas cn~ntuae;-;: Llous 
ronto:3 d'"' réis .............•......... 

C.\l'.l1ULO IX. 

.~.000/PO:J 

Procinâu do Rio Gnmde .do Norl«':' 

. . 
Art. lU. O Prc3iLhmtc da Província do Rio Grande 

do Norte em conselho é autoriz:.u.lo adespendcr no anno 
tlnaneciro desta Lei: 

~ l. o Gom a Presidencia, Secretaria c 
Conselho do Governo :seLe contos ele réis 7:.000.$000 

§ 2. o Cmn o expedicn te do Conselho 
Geral: quinhentos mil.réis..... •. . . . . . ri001)000 s 3. u C~nn a lnstrucç.ão Publica: dez 
contos de réis. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . 10: OJO?)OOO 

~ -1.° Com a vaccina : duzentos mil 
f é i s • • . . . . . . . . . . . . . ... '• . . . . . . . . . . • . . 2001)00() 

~ 5.° Com a~ Obras Publicas: quatro 
contos de réis........ . . . . . . . . . . • . . . . 4: OOD;)OJO 

~ 6.° Com as Justiças Tenitoriaes: 
dous oontos c quatrocentos mil réis.... 2:1001}00) 

§ 7.° Com as Guardas Policiaes: oito 
contos novecentos noventa c cinco mil 
réis ..............•.................. 

~ 8. o Com as Guardas_Nacionacs: dous 
contos de réls ......... ....,., ......•... 

~ 9'. o Com os Parocho5, Coadjuctores, 
e Guisamen tos: ires- contos novccen tos 
eincoenta c seis mil réis ............ . 

~ lO. Com reparos elas cadêas, e eons
trucção da caE"a de ·pri5ão com trabalho: 
dons contos de réis ................. . 

~ 11. Com a condtt1\âo.; sust~mto, e 
Vi..'l•üu\rio de preso~ iiHli~·enle~, c renlt:-

3:91ü~OOO 
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di~J::; P.:tra pe:soas po1Jrcs: oiroccntos 
Illil l'ClS •••••••••••••• ~ .•...•• • •••••• 

~ 12. Com despezas eventuaes: um 
conto de réis .••.................... 

CAPlTULÇl X. 

Provincia do Cearei. 

81 

8QOjOOJ 

l :00~600[) 
42: s:st ~~noo 

Art. 20. O Presidente da Provincia elo Ceará em con
~elho é autorizado a despender no armo financeiro desta 
Lei: · 

.~ 1.° Com a Presidencia, Secretaria, c 
conselho do Governo: nove contos de réis ü:000~6000 

~ 2. o Com o expediente do Conselho 
Geral: oito~entos mil réis............ · 80Ji)OOO 

~ 3. o Com a lnstrucção Publica: qua· 
torzc contos e trezentos mil réis.... 1~:300~000 

~ 4.° Com o ordenado do Cirurgião-
mór.~a Provincia, e Vaccina: um conto 
dercts.... ...............•.......... 1:000~000 

~ o. o Com as Obras Publicas : sete 
contos de réis .......... ·............. 7:0006000 

~ 6.° Com as Justiças Territoriaes: • 
oito ct>ntos ele réis.~................. S:OOO,?QJC> 

~ 7.° Com asGuardas Policiaes:~ito 
contos ele reis..... . . . . . . . . . . . . . . . . . S:OOO~SOOJ 

~ 8.° Com as Guardas Nacionacs: tres 
contos de róis....................... 3:000;)000 

~ 9. o Com os Parochos, Coadju tores, e 
Guisamentos: sete contos duzentos se-
tenta c nove mil réis ................ '. 7:2795000 

~ 10. Com a criaç1o<l(los Expostos: oi· 
toccntos mil réis .......... ·.......... 8001)000 
~ 11. Com os reparos ele caclêas, c 

construcção da casa de prisão com tra· 
lDl h o: quatro contos ele réis.. . . . . . . . . 4: 0001)000 

~ 12. Com a conducção, 'Sustento, c 
vestuario de pre3os indigentes: um conto 
e oitoccn tos mil réis. . . . . . . . . . . . . . . . . 1: 8001)000 

~ 1:t Com dcspczas cvcntuacs: dous 
cuutos de réis.......... . . . . . . . . .. . . 2:000:)000 

(iti. U/!)(500(} 
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CAPITULO XI. 

l'rovincia do l'iau.'t-!J. 

Art. 21. O Presidente da Provincia'do Piauhy em con
!'Clho 6 a u toriz:Hlo a dc~pcntli'l' no anao financeiro desta 
Lei: -

~ 1. o Com a Prositlcncia , Sccrctarh. 
e Conselho tio Govr.rno: s~::te contos ele 
réis .. : . ........•.............•..... 

~ 2. o Com o expcdien te do C msclho 
Geral: quinhentol'l .mil reis .....•.... 

~ 3. o Com a lns trucção Publica: sct.c 
contos c cem mil róis •............... 

~ ~." C0m a vaccina: quatrocentos mil 
réis ................................ . 

§ !J.° Com as Obras Publicas: quatro 
co:itos de réis ....................•.. 

~ 6.° Com as Ju~tiç:ls Tcrritoriacs: 
cinco contos de réis ............•.... 

~ 7. o Com as Guardas Policias: v in te c 
quatro contos de réis ...............•. 

~ 8.° Com as Guanlas Nacinnaes: dous 
contos c quatrocentos mil r(~is ....... . 

~ 9. o c~)m os Pa~ochos, Coadj u torcs, 
Guisamentos: dons contos quinhentos 
vinte, c cinco mil réis .............. . 

~ :10. Com os reparos de Cadêas, c 
construcção tla casa tle prisão com tra
bJlho: quatro contos de réis ....•..... 

~ H. Com a conducção, sust~nto, c 
vcstuario de preso::-~ indigentes~ e com rc-
mcdios para os pobres, que se curam no 
J10spital: um conto e duzentos mil réis. 

~ i2. C•.1m despez:ts eventuacs: um 
coiltO de réis ....................... . 

~ J:J. C')m o Hospital de Caridade: 
seiscPn tos mil ré i~ .................. . 

7:000:)000 

4:0005000 

21: 000;)000 

2 : ~i 2ti ;)000 

-í : 000.;)000 

l : 200 :~{k1() 

1 :000:)000 
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f\I'!Tl.JL(I XII. 

Pror incia do Maranluio. 

Art. 22. O Prcsillcntc da ProYincia do Maranhão em 
conselho é autorizado a de~pendcr no anno financeiro 
desta Lei: 

~ 1. o Com a Presiucnl'ia~ Secretaria, 
c Consc] h o do GoYcrno: d•'z con los de 
réis ............................... . 

~ 2.° Com ô expediente do Consdho 
G:'ral: um conto c quinhi'ntos mil rt~is. 

~ 3.° Cnm a Instrucção Publica. in
clusiYi~ um conto de róis para o Semi-
nario Episcopal: treze contos quinhentos 
c llO\'enta mil réis .................. . 

~ 1.° Com a llibliothcca Publica: dons 
contos de rt'·is ...................... . 

~ t>. o Com a Jardim Botanico: dons 
contos de réis ...................•... 

~ ().0 Com a Vaccina: quatroccnto~ c 
setenta mil rt~is ..••.......•..•...•... 

~ 7.° Coma catcchcsc dosindigenas: 
um conto e trezentos mil réis .•....... 

~ 8.° Com a illnminação da cidade: 
oito contos c trezentos mil réis ..... . 

~ n. o Com Obras Publicas e C:mal : 
vinte e quatro contos Lle róis ......... . 

~ lO. Com as Justiças Territoriaes~ 
doze contos de ;·éis .•..•.............. 

~ ·J 1. Com as Guardas Policiaes: cin-
cofm ta e dons contos Lle réis ......... . 

~ 12. Com as Guartlas Nacionaes: oi to 
contos de ré i~ ...•••.••.............. 

~ -I:L Com os Parochos, CoJdju tores, e 
Gui:-;amentos, inclusive um conto de ré i." 
par.1 o Recolhimento de Noss:t Senhora 
da Annunciarãc.: sete contos duzentos(~ 
cincocnt<t mil réis •...•.............. 

§ J'i. Com os Lnaro::;: dou~ ronto;; 
de réis ..................•...•........ 

§ HS. Com o:; nparos das cauê::~s, e 
romtrncção da ra;:;a de prisão com tnha-
ltw: dozt' rontos tl~· n'·i~ .... , ...... , .. . 

lO: 000,)000 

1 : :JOO/)()(JO 

2:000;)000 

2: 000,,)000 

f:300~00D 

8: 300,)00[) 

õ2:000b000 

9:000~00() 

t ·~ : OO()M)i l, l 
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~ HL Con1 a contlucção ~ ~ustcnto., e 
veslu~r·io de presos indig·entes: um 
conto c seisccnlos mil réis ......•.... 

§ 17. Com despeza:J cvcntuacs: , trcs 
contos de réis .••.....••..••....•. _ .•• 

CAPiTULO Xlll. 

Provincia do Pará. 

·-
j : G{)(l?DOO 

3:000~000 

Art. 23. 01Presitlente da Provincia do Pará em con
selho é autorizauo a despender no anuo financeiro de:; ta 
Lei: -

~ 1. o Com a Presidencia, Secretaria, 
Con~elho do ('}ovcrno: nove contos de 
réis................................. D:Ooo,~;ooo 

~ 2. o Com o expeuientc do Conselho 
Geral: oitocentos mil réis............ 800-)000 

~ 3. 0 Oom. a InsLrucçJo Pubtic:-~, .indn-
sivc. oSeminario, e o Collegio de Edn-
c:mdas: doze contos de l'i~is............ 12:000~000 

~ 4.° Com o Jardim Botanico, e Horto 
àe especiarias: um conto e cem mil réis i:lOil).OOO 

~ n.° Com a vacdna: quatrocentos mil 
réi.s . . . . . . ..........• ~..... . . . . . . . • 4001)000 s 6. o Com a é a techcse dos indígenas: 
trcs contos e cluzentw:; mil réis........ 3:200:500:) 

~ 7. o C0m' o Passeio Publico: qu:ttro· 
ccn tos m H. réis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4001>000 

~ 8. o Com as Ob :·as Publicas: oi to con-
tos de réis.-.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 8: OOObOCO 

~ 9. o Com as Justiças Tcrri toíiaes: 
doze contos de róis . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 12:0[)01)000 

§ 10. Com as Guardas Policiacs: quinze 
contos sei!3cenlos cincoenta c sete mH 
réis............ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 15:G:J77~000 

§ i L Com as Guardas Nacionaes: oito 
contos de réis....................... 8:00~11~000 

~ 12 Com os .Parochos, Coadjutorc3 
e Guisamrntos: vinte contos ele réis.. 20:000,)0[)() 

~ 1:3. Com o~ rrparos flo rad(~as, ~ e 



con~trucção da casa de prisão com t r a-
lmlho: seis contos de réis ............ . 

§ 14. Com a conducção, sus tcn to, c 
ve~tuario de presos indigentes, e reme
dios para os pobres do Hospital: dous 
contos de réis ...................... . 

~ Hi. Com despezas cventu:-~es: uous 
conto:; de réis .....•.................. 

CA PlTrJ.O X I\ " 

Prurinria dr' J.llatu Gro."i~u. 

G:OOOM>üO 

2:000,)()(}0 

2:000~00{) 

Art. 21. O Presülentc da Província de l\Lt to Gros;;;o 
em conselho é autori~ado a despender no anno finan
ceiro desta Lei: 

~ L o Com a PresiJrnci::l, Serret1riJ, 
e Con~rlh-o do Governo: no v r, contos de 
réis ...•............•............... 

§ 2.° Com o expediente do Conselho 
Gctal: quinhentos mil réis ..••.••..•.. 

~ 3.° Com a Instrnrção Pub]ica: seis 
contos quinhentos e de~ mil róii' ...... . 

~ '""·o Com a catcchcse dos indígenas: 
um conto e duzentos mil réis ..•...... 

~ ri. 11 Com a Vaccina: tre1.cntos mil 
réis .................... · • · ·. · · ·. · · • 

~ n.o Com as Obras Publica~: quatro 
contos de réis. . . . . • • • ............. . 

§ 7.° Com as Justiças Territoria~: 
seis contos de réis ..............••... 

§ 8. o Com as Guardas Policiars: nove 
eon tos de réis .......•..............• 

~ n. o Com as Guardas Naeionaes: trcs 
contos de réis ..........•............ 

~ iO. Com os Parorho~, Coadjnlorrs, 
e_Guisamentos: um conto f{Uatroccntose 
quaronta mil réis ... , ..........•..... 

~ 11. Com os reparos de cadêas, A 
construcçiTo da casa de prisão com tra
b:llho: dons contos de t·éis ........•.. 

PARTE I. 12, 

g : 0001~000 

rsoo~ooo 

1:200;)000 

4:000JOOO 

G:OOOJOOO 

H:OOObOOO 

3:000~~000 

2:000~000 
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~ !2. Com a condueção, sustento, e 
vestuario de presos indigentes: seis-
centos mil réis ...........•.........• , 

§ 13. Com despezas eventuaes: dous 
contos dcréis ...•.•...•..••.•....... 

CAPITULO XV. 

Provincia de Goya~. 

6006000 

2:000~000 

Art. 2lJ. O Presidente da Província de Goyaz em con .. 
sclho é autorizado a despender no anno financeiro desta 
Lei: 

§ 1. o Com a Presidencia, Secretaria, e 
Conselho do Governo : no-ve contos de 
réis................... . . . . . . . . . . . . . 9 :000~000 

~ 2. o Com o expediente do Conselho 
Geral: quinhentos mil réis........... õOO~OOO 

§ 3. o Com a Instrucção Publica : dez 
contos de réis............... • .. •. • • 10:000~000 

§ 4. o Com a catechese dos indigenas: 
tres contos de réis. . . • . . .. • . . . . .. . . • 3: 000~000 

~ 5. o Com o ordenado do boticario 
do Hospital de S. Pedro, e ordinaria 
ao mesmo Hospital : um conto e seis-
~entos mil réis..................... i :600~0 

§ 6. o Com a vaccina : duzentos mil 
réis . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . 200b()()() 

§ 7. o Com as Obras Publicas, e illu
minação da cidade : quatro contos de 
réis........... . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . 4 :0001()()() 

§ 8. o Com as Justiças Territoriaes: 
seis contos de réis.................. 6:000~000 

~ 9. o Com as Guardas Policiaes: oito 
contos de réis. . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 8: 000~000 

§ 1.0. Com as Guardas Nacionaes: tres 
contos de réis...................... 3:000~00H 

5 H. Com os Parochos, Coadjutores, 
Guisamentos, e ~lissionarios: seis contos 
quatrocentos trinta e cinco mil réis. 6:4:3õ~OOH 

§ 12. Com os reparos de cadêas, e 
construcção da ca~a de prisão com tra-
balho: dous r.onto'< de róis........... 2:000~000 
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§ 13. Com a conducção, sustento, e 
vestuario de presos indigentes: seis.-
centos mil réis .................... . 

§ !~. Com despezas eventuaes: dous 
contos de réis •..................... 

CAPITULO XVI. 

Prorincia de 1l1inas Geraes. 

600~000 

2:000~000 

Art. 26. O Presidente da Província de ~finas Geracs 
em conselho é autorizado a despender no anno finan
ceiro desta Lei : 

§ t. o Com a Prcsidencia, Secretaria, 
e Conselho do Governo : treze contos 
de réis............................. 13:000SOOO 

§ 2. o Com o expediente do Conselho 
Geral :um conto e quinhentos mil réis. t :5006000 

§ 3. o Com a Instrucção Publica: qua-
renta e dous contos de réis.......... ·~2:000~000 

~ 4. o Com o Jardim Botanico: um 
conto c duzentos mil réis........... 1:200~000 

§ 5. o Com o Guarda-Mór das Minas ; 
oitocentos mil réis.................. 800~000 

§ ü.° Com a catechese dos indí-
genas, e collegio para sua educação : 
seis contos e quatrocentos mil réis. . 6: 400~000 

§ 7. o Com a vaccina e Saude Publica: 
dous contos de réis....... . . . . . . . . . 2:000!~000 

§ 8. o Com gratificações a dous En-
genheiros : um conto e seiscentos mil 
réis ....•....••..•..........•..•. :. . i :600~000 

~ 9. o Com as Obras Publicas: v in te 
e dous contos de réis............... 22:000:}000 

§ :lO. Com as Justiças Tcrritoriaes: 
Tinto e cinc~ contos e seiscentos mil 
réis ................................ . 

§ 11. Com as Guardas ~oliciaes : 
eincoen ta contos de réis ..........•. 

~ 12. Com as Guardas Nacionaes:. 
doz.c contos de réis .•....•....... , _. 

tio: ooo~ooa 
i2:000S()(O 

• 
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~ !3. C')m os Parochos, Goadjutorcs, 
e Guisamentos, inclusive a ordinaria 
de duzentos mil réis a cada um dos 
Scminarfos de .Marianna, Caraça, e Con~ 
gonhas do Campo: vinte e quatro contos 
setecentos oitenta e sete mil quatro~ 
centos e sessenta réis............... 2~:787~~60 

§ !4. Com os reparos de cadêas, e 
construcção da casa de prisão com tra-
balho: vinte contos de réis......... 20:000~000 

§ !ü. Com a conducção, sustento, 
e vestuario de presos indigentes : oito 
contos de réis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:000t)OOO 

~ t6. Com a illuminação da capital 
da Província : dous contos ~ quatro-
centos mil réis...................... 2:4:00~000 

§ t 7. Com ajudas de custo aos Con .. 
gregados do Caraça, e Congonhas, para 

\:Missões: trezcnt(}S mil réis..... . . . . . 3001}000 
~ 18. Com despczas cvcntnaes: dous 

contos de réis....................... 2:0()();)000 

CAPITULO X.Yll, 

Província de S. Pattfo . 

Al't. 27. O Presidente da Provinda de S. Paulo. 
em conselho é autorizado a despender no anno finan
ceiro desta Lei : 

§ Lu Com a Prcsidencia, Secretarra, 
e Conselho do Governo: dez contos de 
réis....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO: 000~000 

~ 2. o Com o expediente do Conselho 
Geral: um conto de réis............. i :000~000 

§ 3. o Com a lnstrucção Publica, com~ 
prehendidos os Seminarios: vinte e cinco 
eontos de réis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ~000#000 

§ t-'. o Com o Jardim BJtanico: um 
conto c duzentos mil réis........... i:200S000 

~ 5. o Com a vaccina, e Cirurgião 
de Paranaguá: um conlo e duzentos 
111il réis ......••..• , • , ... , . . . • • . . . . • 1 :2001)000 
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~ G. o Com .as Obras Publicas, reparos 
de cadêas, c construcção da casa de 
prisão com trabalho: vinte contos de 
ré i~ ..••.•..••...••...•............•• 

~ 7. o Com a ca techcse dos in di
genas: tres contos e quatrocentos mil 
réis .......•...•..•................. 

~ 8. o Com o Director das .Minas e 
1\lattas : um conto de réis ......... . 

I 9. o Com as Justiças Territoriaes: 
doze contos tle réis .........•...•... 

§ lO. Com as Guardas Policiaes : vinte 
e seis contos de réis .............. .. 

§ U. Com as Guardas Nacionacs : 
cinco contos de réis ............ · .... . 

S 12. Com os Parochos, Coadjutores, 
Guisamentos, Sachristão do collegio, e 
festividades do mesmo fundadas em 
contracto: vinte e sete contos de réis. 

§ !3. Com a conducção, sustento, 
e vestuario de presos indigentes: dous 
~on tos de réis .•...•........•......• 

~ Ht.. Com despezas evcn tuaes: trcs 
conto~ de réis ..................... . 

C.\l'lTULO XVlll. 

l'rovincia de S(mta catharina. 

20:000t)OOO 

3:1006000 

1:0008000 

i 2: 0001)000 

26:000S600 

5:0008000 

2:000;}000 

3:000~000 

!37:800SOOO 

Art. 28. O Presidente da Província de Santa Ct
tharina em conselho é autorizado a despender no 
anno t1nanceiro desta Lei: 

~ Lo Com a Presidencia, Secretaria, 
e Conselho do Governo : seis contos e 
seiscentos mil réis ...•...•.......... 

~ 2. o Com Q expediente do Conselho 
Gera I : o itocen to; mil réis .......... . 

~ 3. o Com a Instrucção Publica, 
inclusive o Lente de Cirurgia Pratica : 
tJUa tro contos duzentos c quarrn ta mil 
1~ é i :S • ~ t1 • • a t • "- • • • • • • • -v. ' t • • • • , • • • • , " t • 

6:6006000 

soosooo 
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~ 4. o Com a vaccína: duzentos mil 
réis ••...........•...••............. 

§ õ. o C'Jffi a catechese dos indí-
genas : seiscentos mil réis .......... . 

~ 6. o Com Obt'as Publicas : quatro 
contos de réis .....•....•........•.. 

~ 7. o Com a criação de Expostos : 
quinhentos mil réis .•.............. 

§ 8. o Com o Hospital : trezentos mil 
réis ..........................• ·~ .... 

~ 9. o Com Justiças Tcrritoriaes : 
tres contos de réis ..........•....... 

~ tO. Com as Guardas Policiaes : 
oito contos setecentos e dozemil réis. 

§ H. Com as Guardas Nacionaes : 
tres contos de réis ................ . 

~ f2. Com os Parochos, Coadjutores, 
c Guisamentos, inclusive os da Fre
guezia da Laguna : tres contos oito
écntos e vinte mil réis .•••.......... 

§ 13. r.o1n os reparos de cad~as, e 
construcção da casa de prisão com tra-
balho : dous contos de réis ....... · ... . 

§ 14:. Com a conducção, sustento 9 c 
vestuario de presos indigentc5: oito
centos mil réis .................•...• 

§ HL Com despczas eventuaes : um 
conto de réis ......................•. 

CAPllTLO XIX. 

Provincüt do Rio Grande do Sul. 

200~000 

600~000 

4:000~000 

3006000 

3:000b000 

8:7126000 

3:000SOOO 

3:820~000 

2:000~000 

8006000 

I :O{)(lz)OOO 

39: :;72,)000 

Art. 29. O Presidcn te da Provincia do Rio Grande 
do Sul em conselho é autorizado a despender no anno 
1inanceiro desta Lei : 

~ 1. o Com a Presidencia, Secretaria, 
e Conselho do Governo: nove contos 
oitoerntos cineoenta c seis mil réis. 9:8565000 
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§ 2. o Com o expediente do Gonselho 
Geral: um conto e quinhentos mil réis. 1: :.>00#000 

§ 3. o Com a Instrucção Publica: qua-
renta contos de réis . . . . . . . . . . . . . . . . 40: OOOEOOO 

~ 4. o Com a vaccina: um conto e 
setecentos mil réis................ . . 1: 700~000 

§ õ. o Com os Professores de Saude 
Publica: um conto e quatrocentos mil 
réis.................................. 1:400~000 

§ 6. o Com o Hospital : quatrocentos 
mil réis .............•.••....... · . • • 400EOOO 

§ 7. o Com a estatística da Província, 
e medição de terras para os colonos: 
tres contos e quatrocentos mil réis... 3:400~000 

§ 8. o Com as Obras Publicas, inclu
sive a da remoção das arêas na Villa 
do Rio Grande, e povoação do Norte: 
vinte contos de réis . . . . . . . . . • • • . . . • 20 :OOObOOO 

~ 9. o Com as Ju~tíças Terrítoriaes: 
dez contos de réis................... 10:000$000 

~ lO. Com as Guardas Policiacs: trinta 
e sete contos de réis................. 37:000b000 

§ H. Com as Guardas Nacionaes: 
oito contos de réis ....... :.......... 8:0001)000 

§ 12. Com a illurninação da cidade ; 
quatro contos de réis................ 4:000,)000 

§ i3. Com os Parochos. menos o 
da Laguna, Coadjutores, Pastores Pro
'testantes, e Guisamentos: seis contos 
vinte e seis mil e trezentos réis....... 6:026~300 

§ 14:. Com os reparos de cadêas, e 
construção da casa de prisão com tra-
balho: vinte conto~ de réis.......... 20:000~000 

~ 15. Com a conducção, sustento, e 
VtJstuario dos presos indigentes, inclui
sive quatrocentos mil réis para o Hos
pital: quatro contos e quatrocentos mil 
réis. . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 400HOOQ 

§ 16. Com dcspezas eventuaes: tres 
contos de réis ......... · ......•... ·.. 3:000~000 

170:682b300 
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DA RECEITA PUBLICA. 

CAPITULO I. 

Art. ·30. Continuam a cobrar-se, durante n anno 
financeiro desta Lei, todos os Impostos, de que trata 
o titulo 3. o capitulo unico da Lei de 24 de Outubro 
de 1832, com as seguintes alterações: 

§ 1.. o O Imposto das casas de leilão fica elevado a 
quatrocentos mil réis por cada uma annualmente, 
no Ri o de Janeiro; a duzentos mil réis na Bahia e Per
nambuco ; e a cem mil réis nas demais cidades capitaes. 

§ 2. 0 O Imposto denominado do banco sobre as embar
cações, comprehendetambem as das Nações Estrangeiras, 
tenham estas, ou não celebrado tratados com o Imperio: 
e sua arrecadação começa r á desde já. 

~ 3. 0 O equivalente de um por cento estabelecido 
pefo art. õl ~ 2. • da Lei de 15 de Novembro de 1831, 
comprehende sómente as mercadorias estrangeiras 
seccas, e molhadas ; e não a moeda estrangeira de ouro, 
ou prata, e metaes preciosos em barra, ou pinha, e os 
generos de producção brasileira, lljvados de Província 
á Província: tendo lugar esta declaração desdejá. 

~ 4. o O direito de armazenagem, depois de passados 
os quarenta dias, será cobrado mensalmente na razão 
de um quarto por cento do valor dos gencros. 

§ 5. o Fica cxtincto o Imposto denominado da garapa, 
na Província de Pernambuco. 

C.\PlTUI.O li. 

Receita Geral. 

Art. 31. Pertencem á Receita Geral: 
~ l. o Direitos, que se arrecadam nas Alfandcgas por 

importação, exportação, baldeação, e reexportação; e 
emolumentos, que se cobram nas mesmas A1fandegas t.le 
officio~~ que passat·:un para a Fazrnda Publica. 



.. , 

f.EGlSLATIYO. 97 

§ 2. o l\lcio por cento de assignados das Alfandegas. s 3. o Armazenagem, ancoragem, e pharóes. 
~ 4.° Contribuição da Junta do Commercio, sobre vo

lumes, e embarcações, inclrrsi v c os das nações, com 
quem não ha tratados; c o imposto denominado do 
banco sobre as que navegam do barra fóra, inclusive as 
estrangeí r as. 

~ 5. 0 O.impostodc H> por cento das embarcações 
estrangeiras, que passam a ser nacionacs, e o de 5 por 
cento da venda das naeionaes. 

§ 6. o Direitos tlc 2J por cento do ouro. 
~ 7. o Siza Lla YC!Hla UO$ hcns ue raiz. 
~ 8. o Porte dos Conuios d c .ma r c terra. 
~ U. o Impostos p:tra a C:lixa de AmortiL:ação da divida 

publica. · 
~ 10. Dizimo do assnear ~ algodão, cafú, tabaco, o 

fumo; c a contribuh:ão das sacas do algouão. 
~ 11. Dizimo do gaclo vacctim, e ca vallar; 20 por 

Cf~nte dos couros do llio Gr;.l!lde uo Sul; c os 46 por 
cenlo de con:;umo na aguardente tb Rdlia, para resgate 
das Ci'tlulas. 

s 12. Scllo das merct~s ~ dizima da C!Jancellaria; 
noro:-; c vcllws direitos das graças, e titulas, expedidos 
pelo Pouer Executivo, c Tribunaes; c emolumentos, 
que se co!Jl'alll no Tribunal Supremo de Justic;:1. 

~ 13. Cluncellaria ela Imperial Orucm do Cruzeiro; 
r das trcs Onlcns Militares, .Mestrado; e trcs quartos 
Jas Tenças. 

\3 1 L 1\If•io solclo das patentes militares, e contri-
huit·;io do l\lon te Pio. 

~ ·w. I\latdcula dos Cursos Juridicos, e Acadc.mias. 
~ HL Hcnd i monto das Casas de Moeda. 
~ 17. V entla <lo púo brasil, e dos proprios nacionaes. 
~ lt::. Henda diamantina, c fóros de terrenos Je ma-

riulla. 
~ 19. Dons de dcfnntos e ausentes; cobrança da di

viela a c ti va; c da Bulla da Cruzada. 
~ 20. Emissão de apolices, c JUros das :1polires dos 

cmprcsti mos estrangeiros. 
~ 21. RcnJas cventuaes, e não classi!lcadas, que 

provém dos Arscnacs do Exercito, c M:trillha, c (h 
ventla do vasos tle g·uerra ~ e limpa da3 All'andegas; 
rcnJ imento da Fabrica da Polvo r a ; d;1 Typog-ra phia 
N IC ional; Reposições, c (~mo] Ul11!'Jl Los, <IUC se coura m 
JHda:-; IntenLleucia:-; da Marinha: dos onlcio~, fjUO passaram 
:t !•'a zen da Pti!Jlira. 

P u:-n: 1. 13. 
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~ 22. Os saldos, c solJras da Receita Geral, c Provín
ria I. 

Art. 3"2. As Rendas Gcraes serão escripturadas em 
liYro à parte, c arrecadadas em totlo o Imperio, sc
gnmlo os Hcgnlamcntos ora existentes, ou que forem 
tle novo org-anizados pelo Ministro da Fazenda. O seu 
protlucto será rceolllido em cofre dislincto~ c distd
hnido, segundo as tlisposiçües tlo mesmo Ministro em 
Tribunal, c na conformidade da prescn te Lei. 

Art. 3:J. A Hcccila e Dcspcza Geral continuará a ser 
lhalla pela Assembléa Ger<d, soLrc o O!·çanlenlo llO 
l\Iini"lro da Fazenda. 

Art. 31. As Províncias, cujas rendas applicallas não 
che~~,arem para a sua Dcspcza ProYincial, serão soccor
ridas pulo ro!'rc d::~ Hcccita Geral ela respectiva Pro
viw~ia, iilllPpcnllcntcmcnlc llc ordem do Ministro, e 
Prcsi<lcnL\ Llo Thcsouro Nacional; c por consignações, 
tlestín:,l~as por clle, quando não l'_wj~m funclos no cofre 
t!a Herc1la Geral da mesma Pronnc1a. 

C_\l'iTULO llf. 

Art. 3;), Pertencem á Receita Provincial toJos os 
impostos ora cxístvn tes, u:1o com IWehcmliuos na Heceita 
Geral, 

A~.:t. 3(L .\s Remias Provinciac,:; serão escripturadas 
á p<l r te, c anccadatlas como até agora pelas Thcsoura
rias respectivas, segumlo os Hcgulamcntos ora cx.is
tentes, ou que forem de novo org:mizauos pelos Presi
dentes em conselho com a pprovação do Governo. O 
seu producto será recolhido em cofre Llistincto, distri
buído pelo PrcsiJcn te em consciho, em confonnilladc 
da prescn te Lei. 

Art. :37. A llcccita e Dcspeza ,rrovincial será 11xada 
d'ora em !liantcpclos Conselhos Gentes sobre o Orça
m.ento elos Presidentes elas Provindas. 

Art. :}H. ~o rlia da abertura dos Conselhos Gentes 
os Pn·sillcntcs :lpt·(•st•utarão o seu RL'latorio inqircsso 
com o l)H;:ttneulo da Hcceila e Dcspeza Pl'ovinci.al, c as 
contas <lo an-no lindo; c lhes ministrarão todos os 
esclarecimentos, flUC os mesmos Conselhos petlircm. Os 
Secreta rios, c os lllspcctores das TltcsOLlrarias assi_stirão 
:i" li<CLF-:üc•-;,, srndP l1a1·;_~ is-;n r·onvid~HIO:'. pele~ Conselho~, 
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Art. ;;!). Organizados os Orçamentos serão rcmcttidos 
~·· Cama r a dos Dcpulad1os pdo in tenned10 do Ministro da 
l<"azcmla, para serem corrigiuos, c approvados pela, 
AsscmiJléa Geral. 

Art. '•0. As contas da (lcspcza do anno findo, depois 
de examinadas pelos Conselhos Geraes, serão rcmcttidas 
da mesma maneira com as suas oJJscrvaçõcs á mesma 
Camara pelo intormcdio do mesma 1\linistro, o qual~ 
indepcndentemen te (la aprescn tação, deverá logo fazer 
e1Iectiva a responsabilidade dos empregados prevarica
dores, quando já o não tcnhanl sido pelos Prcsillentcs 
em conselho. 

Art. 4,1. Quando as Rendas Provinciacs não che .. 
garem para as sua;; dcspczas, os Conselhos Geraos re
Jn·eseatarão á Camara dos lkpuUulos, indicando quacs 
os ohjcdos, qnc podem soffrcr al,!.WllS tmpostos, sem 
maior gravanw dos povos: e bem assim os que devam 
ser substiluidos por oulros com vantng<~m da renda, 
e dos contribuintes. O mesmo poderão praticar ares
peito tlos Imposto=' da Heccita Geral, arrecadados nas 
suas Províncias. 

DlSPOSIÇÜES GEHAES, 

f:APITULO UNICO. 

Art. 42. Poderão ser vcnditlos desde j[t lodos os trans~ 
portes~ (]UO se não empregam em cancgar m;Hlciras: 
as embarcações de guerra, que exigirem concertos 
maiores da metade do seu valor primitivo, e as qu(t 
estão incapazes de navegar. 

Art. 43. Quando em qualquer dos Ministorios so 
der .o caso, que· em algu·m d·os artig·os de clespoozas 
espccificadamente concedidas seja lliminuta a quantia 
culculada; c e.m ou lro artigo haj~'l sobra na som ma 
arbitrada; poderá o respectivo .Ministro supprir a 
falta. com a sobra dentro dos limites da somma con-. 
signada ao respectivo .Ministerio; sujeito touavia pela 
suarcsponsabilidadc, pelo uso, (jue 1izer <lcsta permissão. 
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Art. t..4. Qnant1o em qualquer dos artir~o:; de 
Dcspcza Provincial se der o caso de ser diminuta 
a quantia calculatkl, c em outro artigo haja sobra na 
sonlQla arbitrada, potlcr5o os Ministros tlo lmperio, 
e Justiça. na Côrte, e os Presidentes, em conselho, nas 
Províncias~ supprir a fa I ta com a sobra, dentro dos 
limites da somma consignada á respectiva Provinda: 
sujeitos todavia, pela sua responsabilidade, pelo uso, 
que fizerem desta permissão. 

Art. ML Ficam outrosim autorizados a fazerem todas 
as mais dcspczas decretadns por Lei a respeito dos 
ditTercntes ramos de Despeza Provincial, debaixo da 
mesma responsabilidade do artigo antecedente. 

Art. 4:6. Fica o Governo autorizado a reformar 
desde já a Administração das Intendcncias, c Ar
scnacs de Marinha do Impcrio, com tanto que taes 
tlcspezas não excedam á quantia votada para estas Bc
partições na presente Lei, apresentando tudo dCJ)OÍs 
á Assembló;1 Geral, par;1 sua fina] approvação. 

Art. 47. O Governo fica autorizado a elevar desde 
já os ordenados dos Lentes da Academia Militar, c 
da Marinha a seistentos mil réis, o dos substitutos 
a trezentos mil réis, c o do Secretario a quatrocentos 
c cincoenta mil réis, salvos os seus respéctivos sol<los, 
emquanto a AsscmJJléa Ge-ral não deliberar sobre a 
reforma da mesma Academia. 

Art. ~8. Ficam em vig-or, como permanentes, todas 
as disposições contidas nas Leis do Orçamento de 
H> de Dczcmhro de 1830, tlc Hi de Novembro de 1831, 
c de 24 de Outubro de :1832, que não versarem pnr
ticularmente sobre a fixação da Receita, c Despeza, 
e não tiver·cm sido expressamente revogadas. 

Art. 4:0. As dcspezas decretadas pelas leis do Or
çamento para ·as Obras Puhlicns, serão fe-itas pelo Governo 
na Provincia elo Rio de Janeiro, c pelos Presidentes 
nas demais Províncias; c1l'ectuando-sc as di tas obras 
por arrematação, administração, ou cmprcza, como 
fór mais conveniente, c tendo vigor estas disposições 
desde já. 

Art, 50. Ficam revogadas todas as disposições em 
contrario. 

1\Ianda portanto a todas as Autoridad<'S, a quem, o 
conhecimento e execução da rcfcritla Lei pertencer, 
que a cumpram, c façam cumprir c guaruar tão intri
ramente como nclla se• contém. O Secretario de E~
tatlo 1lo.s Negocios da Fn;eHd:t ;1 fa1;a imprimír. pnlJli c ar 
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r• corrt~r. Datla no Pabcio do Rio de J.mciro, aos oito 
do Outubro tio anao de mil oitocentos trinta c tr~s, 
duodccimo Ja IndC'pcudcncia c do lmperio. 

Fn.\NCisco DE LI!IIA E SILVA. 
JoÃo Bn.HJLIO Mo:'IIZ. 

Candido Jos! de Araujo Vianna. 

Carla de Lei wla qnr~l Vossa Jlagestade Imprrial :Manda 
e.reottar o Decreto dlt Assem!Jléa Gcntl . qtw Houve por 
bem .Sanccimwr, marcando a Receita, e fLmndo a De.~peza 
Geral r; Provincial do lmzwrio para o anno fitwnceiro do 
JWimeiro de Julho de mil 01tocentos trinta e quatro ao 
ultimo ile Junho de mil oitocentos trinta e cinco.1 e que 
tlti outras providencias sobre a administração e arreca-

~-· ilação da Fa.:enda, tudo na fórma acima declarada. 

e 
Para Vossa Magestadc Imperial Ver. 

Joartuim de Almeida Sampaio. a fez. 

Aureliano de Sole a e Oliveira Coutinho. 

Scllada na Chanccllaria do Impcrio em 12 de Ou
tubro de 183:3. -Joilo Carneiro de Campos. 

Foi publicada esta Carta de Lei na Secretaria do 
Tribunal do Thcsom·o Publico Nacional em 2G de 
Outubro ue 1833.-No impedimento do Odial-maior, 
Manoel de Azevedo .Marques. 

Hegistrada na Secretaria do Tribunal do Thesouro 
PuiJlico Nacional a foi. 34 elo Liv. r. o do Rcgislt·o de 
Cartas de Lei. Rio~ em 29 Jc Outubro de 1833.
Joaqnim Diniz da Sift'a Faria. 
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LEI N. m>.- DE s DE ouTumto o E 183:3 . 
• 

·Fixa o n,lvo padrão monctario; cslahelccc um Danco de Cir 
cuJação. c deposito;· auloriza o Govcmo :1 celebrar com 
particularçs ou companhias coutract.os para a mineraç·.ão do:; 
terrenos d:i Nação; altera o imposto do scllo c crêa a taxa 
annual dos escravos. 

A llegencia Permanente, em Nome uo Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, Faz saher a todos os snhditos do 
imperio que a Asscmbléa Geral decretou, c Ella sanc
cionou a lei seguinte : 

Art. L o Na receita c despeza das e.~tações pul1licas 
entrarão o oum e a prata em barras, ou em moe(las na
cionaes ou estrangeiras, a dous mil c qn inltcn tos réis 
l)Of oitava de ouro de vinte c clous qüilatcs. 

Art. 2. 0 As moedas de meia onca de ouro continua· 
rão a ser cunhauas, sem que ncllas se imprima o valor ,... 
nominal. · 

Art. 3. 0 &tabclccer-se-ha na Cidade do Rio de Janeiro4it 
um D:mco de circulação, c de dcposi to? com a deno
minação de Banco do Brasil, o qual existirá por espaço 
de vinte annos contados do começo de suas operações. 

Art. 4. 0 O seu caJJital poderá ser clevnrlo alé 
20.000:000r)OOO, di vi idos em acções de 1.00,)000, que 
serão pagas em metacs preciosos na fórma fixada no 
art. L o 

Art. 5. 0 O Governo srrá accionista de f}uarcnta mil 
acções, cujo vagamento se realizará em prazo indefi
nido com os fundos scguin tos : 

~ L o Os capi taes pertencentes á Fazenda Nacional 
ora existentes nos cofres do extincto flanco. 

§ 2. 0 O I*dncto dos impostos estabelecidos pelo Al
vará de 20 de Outubro de i8l2. 

§ 3.0 O producto dos contractos, que por esta Lei o 
Governo fica autorizado a celebrar com inuividuos, ou 
companhias nacionaes~ ou estrangeiras, para a mine
ração dos terrenos da Nação em todas as Províncias do, 
Imperio, exceptuados os diamantinos do Serro Frio. 

§ 4. o O producto do imposto do sello, que fica por esta
Le~ extensivo a todos os papeis c documentos constantes 
da tahella junta. 

~ !J.o O producto dtt taxa annual de 28000 paga pelos 
habi tan les Lias Cidades e V illas em razlo O!} cada escravo 
uellas JlOssuidos., além do numero de dous sendo sol
teiros os pru111"iutarios, e de qu~ttro sew.lu cas:.tclos. Ex..~ 
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ceptnam-sc os escravos menores de doze annos e maiores 
de sesscn ta. 

Art. G. 0 Ser;\ livro a qu:1lrruer individuo.,. ou compa
nhia, suhscr·cvcr até duas mil arções, e não mais. 0:; 
pagamentos das suLscripções serão preenchidos respec
tivamente pelos subscriptores no lugar em que subscre
verem, e nos per iodos seguintes: na occasião de subscr~
verem pagarão 30~000 de cada acção; seis mezes depois 
d~ subscreverem pagarão 3D6000; e no fim de doze mezes 
da época dtl suhscri pçãu pagarão os restantes. 3DE000 de 
cada acção. 

Art. 7. o As subscripçõcs serão abertas na Cidade do 
Rio de Janeiro debaixo da superintendencia de cinco 
comm1s~arios nomeados pelo Governo, c Je tres com
missarios da mesma sorte nomeados em cada um dos 
outrog·lugares, onde mais convenientemente se puderem 
.realizar t.aes subscripções. Esses commissarios r-eceberão 
uma compensação razoa rei pelos seus serviços respec
ti vamen tê, e s..crão indemn izados das despezas feitas; 
o que tudo será 1 ago pelo Prcsiden te, Directoreg, e 

• Companhia do Dancopo,r conta dos fundos do m.esmô 
~'Banco.. · 

Art. 84° Finda a snbscripç·ão em cada lugar, os com
nüssarios mandarão tirar tluas copias della, uma das 
.quacs remeltcrão ao l\linistro de Estado da Fazenda, c 
a outra gua.r.darão; envianclo o original aos commissarios 
na Cídade do Rio de .Janeiro. 

Art. 9. 0 Rcccbíclas as subscripçõcs originaes (ou 
copias dcllas, em caso que os originaes se tenha.m per
ditlo, Jesencaminhado, ou demorado)~ ,os commi~sarios 
na Cidade do Rio de Janeiro procederão immedia ta
mente a tomat' uma conta de taes subscripções. 

Art.10. Se acharem subsçripfos mais de 16.000:0006 
os scoreditos commissarios deduzirão das maiores 
subscripções a somma de tal excesso, de' maneira 
que nenhuma subscripção será diminuída em ·quanto 
houver nma maior. A reducçãJ porém não se praticará 
nos lugar·es, onde as subscripções recebidas não exce
derem de duas. mil acçõcs, nem fará descer desse valor 
as subscripções de qualquer Jugar. 

Art. 11. No caso que a _somma total das subscripções 
rcccbitlas nos diversos lugares não chegue a :16.000:000~, 
as subscrip<~ões continuarão abertas até pre·enehimcnto 
da referida som ma. 

Art. 12. Os commissarios depositarão em lugar s.eguro 
os mctacs ·recebidos elos subscriptores, para serem' en
tregues no nTesmo estado, em que .foram rectJJidos, 
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ao Presidente, Directore~, c Companhia elo Banco, ou 
á sua ordem, logo que lhes fOr exigido depois da orga
nização do Banco. 

Art. !3. togo que os commissarios dos diversos luga
res tiverem recehitlo a somma de 4.800:0006000 por 
conta rias subscripções para as ncções do Banco ( fóra 
as acçõcs, com que entra o Governo ) , os Commissarios 
das subscl'ipçõcs na Cid:ule do lHo de Janeit'o o farão 
publico ao menos por duas folhas pcriodicas imprNJ.~as 
em c~ula um dos luga1·cs, onde as subscripções se hou
verem feito ( se tau tas folhas Já Be publicarem ), mar
cando dia, {l lugar Jcntro da Cidatlc do Hio de Janeiro 
com anlicipa(ãO pelo menos de noventa dias, para se 
proceder á eleição dn vinte Dircctorcs; e a eleição assim 
feita, será legal. O Governo nomeará cinco Dircctorcs, 
aiiHla que por esta vez não sejam accionistas. 

Art. 1.1. As pessoas desta sorte eleitas, c nomeadas 
serão os primeiros Directorc~ do BanGo, passarão a 
cl('gPr um tl'cntre ellcs }lara Presidente, e exercerão 
t acs empregos até á cxpiraç:to tla primeira segunda 
feira do mrz de Janeil'o proximo seguinte, em que se 
farão nova~ eleições c nomcaçües. Desde logo começarão 
ellcs, c contiHuarão as operações do Banco em a Cidade 
do Hio de Jalleiro: nomearão os Oinciacs, caixeiros, 
c sf•rvcn tcs necessarios para o cxped i ente dos negocias 
do Banco: LI ar-lhes-hão as cornppnsaçGes de seus servi1;os, 
que forem razoavcis: c exercerão as mais altribui~ões 
competcn~es a taes eargos. 

Art. H>. Os ~H:cionistas do Banco, c ~eus succcssores 
serão uma corporação com o ti tu lo de- Prcsiucnte, 
Directorcs, c Companhia <lo Rmco do Brasil- c como 
tacs ficam habilitados para possuírem, c administrarem 
os capitaes do Banco, ·seus rendimentos, c acquisiçõcs, 
com as rcstricções abaixo tlPclaradas ~ c igualmente 
para estabelecerem os regulamentos convenientes ao 
re~imen interno da corporação, não sendo contrarios 
ús Leis. 

Art. Hi. O numero de votos, á que os accionistas 
terão direito p::tra a votação dos Directorcs, scrú. re
gulado pelo numero de acfJícs, q uc possuírem nas pro
porçõl's seguinte~: por uma acção ate duas, um voto; 
por eafla duas acçõt~s JJão excedendo de dez, um voto ; 
JlOr cada quatro acçilcs acima de dez, c não cxcetfcmlo de 
trinta, um voto; por catla seis ac(õcs acima ele trinta, e 
11ão cxcl'dt~nuo ele scssen ta, um voto; por cada oi to acçCH•s 
a rima de scssen ta~ e uiio cxerdcndo tlc cem, um voto ; 
por cada dez ar.~ücs aci nu dt~ cem: c não cxcetlewlo <11~ 
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nmto e cinrornta, um voto~ por cad 1 doze acções acima 
tle cento c cincocnla, e não excedendo de duzentas e dez, 
um voto; porém nenhum intliriuuo, ou companhia 
.terá direito a maior numero, que trinta votos. 

Art. 17. DJpoís da primeira eleição nenhuma acção, 
oa acçõcs darã.o direito de voto, se o accionista não 
:t3 tiver possuído por espa~;o pelo menos de tres mezcs 
anteriores ao diJ da eleição. Sómente os accionista3, 
qne estiverem no Dt'asiJ poderão votar nas eleições por 
procuração. 

Art. 18. A administração do B me o será enc:1rrcg:Hla 
a vinte e cinco Direetores tirauo.;; d'ent1·e os acdo
nistas; dos qnaes cineo serão nomeados pelo Gorerno, 
('vinte eleitos pelos outros aceionistas. 03 Directores 
t'scolherão d'cntre si á maioria de votos aquclle, que 
os lia de presidir. 

Art. ,19. Para que a Dircctoria do Banco possa de
lilJnrar, é neccssaria a assistencia de sete membros, 
comprehcn<lido o Presidente~ ou aqucllc, que suas vezes 
lizer por nomeação assignacla ele seu punho nos caso~ 
de molcstia, ou de outro qualquer impedimento. 

Art. 20. Os Dit'cctorcs não terão direito a emolu
mento algum, porém marcarão uma compensação ao 
Presidente pela sua con tinn::~da presença no Banco. 
Nenhum Director do B-mco do Brasil, ou de alguma de 
suas Caixas Filiacs, poderá ser Dircctor de outro B:mco, 
c se algum fizer o contrario, cessará o seu emprego na 
<lirecção do Rmco do Br·asil. 

Art. 21. Os Directorcs do Banco estabelecerão uma 
Caixa Filial em cada lugar, onde se possuírem mil 
acções, e em quacsquer outros lugares, que julgarem a 
proposi to clen lro elo terri to rio do Brasil sob os regula
mentos~ que julgarem convenientes, e não forem con
trarias ás Leis. 

Art. 22. A reuni:Io de clncoenta accionistas pelo 
menos, cujas acções não sejam 1Uenos ele mil, poderá em 
qualquer tel!lpo convocar um ajuntamento geral dos 
accionistas para fins relativos ao Banco, declarando por 
duas folhas publicas o objecto da mesma convocação pelo 
menos tres mezes antes. 

Art. 23. Os dividendos dos i ucros do Banco serão 
pagos por semestres. Se algurn accionista tiver faltado 
ao pagamento de alguma pal'te de suas acções, a parte 
que faltar, perderá o beneficio de qualquer dividendo 
anterior a tal pagamento. 

Art. 2.1. Os Directores apresentarão em ajuntamento 
geral dos accionistas os relatorios circumstanciados, 

PARTE I. 14. 
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que forem necessarios ú boa informaooo dos ·mesmos 
accionístasó • 

Art. ~.B. Findo que seja o termo da duração do Banco, 
ser-lhe-ha permittido usar do seu nome para final li
quidação dos negocias, e ajustes de contas do mesmo 
Banco, e para venda de seus bens, e dividendo de seus 
capitaes; porém não para outro qualquer fim, nem por 
um período maior tle dous annos depois de findo aquelle 
termo. 

Art. 26. Não poderá o Banco possuir predios além 
dos necessarios para a sua accommodação, e bom expe
diente de seus negocias, ou os que lhe houverem sido 
empenhados_, ou forem por elle adquiridos em satisfação 
de dividas anteriormente contrahidas no curso de suas 
trahsacções, ou adjudic-adus, ou comprados em hasta pu
blica em consequencia de sentenç:-ts alcançadas pelas 
sobreditas dividas. 

Art. 27. Não poderá o Banco comprar apolices da 
divida publica, nem emprestar somma alguma ao Go
verno, sem autorização do Poder,.Legislativo, pena de 
extincção do Banco, e perda da divida, ficando todavia 
o direi to salvo aos accionistas para demandarem os 
n1embros da Directoria, que houverem effectuado o em-
prestimo, e cobrar-se-hão pelos seus bens., ~ 

Art. 28. Não poderá o Banco directa, nem irtdirec
tamente negociar em causa alguma, que· não seja em 
letras de cambio, ouro, ou prata, ou na venda de beps 
hypothecados por dinheiro emprestado, e não remido ao 
tempo devido; ou em artigos provenientes de seus pre
dios; nem podel'á receber mais de seis por cento ao 
anno de seus emprestimos, ou descontos. Pena de pa
garem os contraventores o tresdobro do valor dos ob
jectos da negociação. metade para o denunciante, e 
outra metade para a Fazenda Nacional. 

Art. 29. O Banco se encarregará dos depositas pu
blicos, e particulares~ de dinheiro, ouro, prata, joias, 
e papeis de credito de qualquer n~tureza, sendo gratuito 
o deposito do dinheiro, e recebendo um por cento pelos 
objectos que devem ser entregues na mesma especie de
positada. O mesmo Banco se encarregará do Cofre dos 
Orphãos, recebendo por empre3timo o dinheiro, que 
nelle existir, ou houver de ~ntrar_, a cinco por cento a 
beneficio dos Orphãos, fazendo gratuitamente a gua·rda 
de tudo o mais que pertencer ao mencionado cofre. 

Art. 30. O Banco do Brasil não deixará de pagar á 
vista em ouro, ou prata qualquer das suas notas, letras, 
ou obrigações, nem de entregar promptamente as quan-

' 
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lias recebidas em deposi lo em qualquer de snas Caixas; 
pena de pagar juro de doze por cento ao anno aos possui
dores do taes notas, letras, ou obrigaçõ~s, ou ás pessoas, 
que tiverem direito ao levantamento de taes depositas, 
desde o dia, em que se fizer o pedido até plena satis
fação, e pagamento. 

Art. 31. As notas do Banco serão divididas na ra1.ão 
de um, dous, cinco, sendo a mínima de mil réis. Elias 
serão do melhor padrão, e ·de um papel c-ompetente, e 
só differirão cn tre si pelas assigna tu r as do Prc.siden te? 
e Direclores das Caixas que as emittirem. 

Art. 32. As notas do Banco do Brasil entrarão na re
ceita, e despeza das Estações Publicas nos lugares, onde 
houver Caixas do mesmo BJ.nco. 

Art. 33. O Governo cunhará gratuitamente toda a 
_ maeda nccessaria para o uso do Banco do Brasil ; para o 

que fica autorizado a reorganizar a Casa da Moeda no ma
terial e pessoal della, dando parte á Assembléa Geral 

• para sua approvação. 
Art. 3~. O B:mco do Brasil fará o movimento dos di

nheiros da Fazenda Nacional de um lugar para outro do 
Imperio, sem carregar cpmmissões, nem pedir ab~1ti..:. 
mento em razão de differença de cambio. 

Art. 3õ. Os dinheiros do Governo serão depositados 
no Banco em todos os lugares, onde. o mesmo Banco 
tiver Caixas; salvo se em qualquer tempo o 1\linistro 
de Estado da Fazenda ordenar o contrario, devendo cl1l 
tal caso apresentar á Assembléa Geral a.s razões, que 
tiver para essa determinação. . 

Art. 36. O Banco se encarregará de substituir por 
notas suas todo o papel do Governo, a saber: as notas 
do extincto Banco actualmente em circulação no Rio 
de Janeiro,'Bahia e S. Paulo, e as cedulas em gyro na 
Bahia, per:cebendo por isso a prestação annual de cinco 
por cento do seu total, para cuja· realização ficam desde 
já afplicados: · 

~ • o A quantia, que fôr designada na Lei do Orça-
mento para esse fim. · 

~ 2. o O dividendo das acções do Governo. 
§ 3. o A somma dos procluctos mencionados nos para

graphos segundo, terceiro, quarto e quinto do artigo 
5. o depois de preenchido o pagé!_men to das acções do Go
verno. 

Art. 37. O Banco apresentará mensalmente ao ~!i-· 
nistro ele Estado da Fazenda um relatorio da quantia do 
seu fundo capital, das dividas activas, dos dinheiros 
depositados no Banco, das notas em circulação, e elo~ 
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melaes em caixa; e além disso annualml'Ilte o ualauçn 
geral do Banco. 

Art. 38. O mesmo l\linisterio cnviarú esse 1J:.~!an<'o 
á Camara dos Deputados, assim como aquclles rrl<t
torios no pr"incipio, c no tim de c;:ala sessão. 

Art. 39. Cada uma das Camaras, assim como o Mi
nistro de Estado da Fazenda, poderão nomear comm is
sõcs de exame para inspeccionar os livros, o examinar 
os trabalhos do banco. Todas as vezes q uc de taes 
exames se conhecer que esta Lei tem siuo violada, o 
Governo, ou qualquer das Camaras Legislativas por in
termedio deste, remetterá o negocio ao Poder Judi~ 
cial. Se a violação se julgar provada por sentença, 
que se torne cxcquivcl, ficará dissolvida a companhia 
do banco. 

Art. 40. Se dentro do prazo de tres annos não poder 
o banco ter começado suas operações por falta de com
plemento das snbscripções, ou pagamentos das acções 
para seu fundo capital, então poderú esta Lei ser por 
outra lei derogada, e julgada sem effeito em tudo o 
que respeita ao banco. 

Art. 41. Ficam derogadas as leis, e disposições em 
contrario. 

1\fanda portanto a todas as Autoridades~ a quem o 
conhecimento, e execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão in
teiramente como neJla se contém. O Secretario de Es
tado dos Negocias da Fazenda a faça imprimir, pu
blicar e correr. Dada no Palaeio elo Rio de Janeiro aos 
oito dias do mez de Outubro de mil oitocentos trinta 
c tres, duodecimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JoÃo BRA ULIO 1\foNiz. 

Candido José de Araujo Vianna. 

Carta de Lei , pela qual Vossa Magestade Imperial 
.Manda executar o Decreto da Assembléa Geral Legisla
tiva, que H ouve por bem Sanccionar , fixando o novo 
padrão morwtario, e estabelecendo um banco de cirC'IlJ
lação, e deposito, como nella se declard. 

Para Vossa Magestade Imperial Ver. 

José Maria da Femseca Costa Junior, a fez. 

A urcliano ,de Souza c OliveinL Coutinho. 

• 

• 
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Sellada na Clnncellaria do Impul'io em 12 de Outu
bro de 1833.-Jodo Carneiro de Campos. 

Foi pulJlicada es!a Carla lle Lei na Secretaria do 
Tribunal do Thesouro PuLtico Nacional em 11: de Ou
tubro de 18:J:L-No impedimento do Onlcial-maior, 
Manoel de .Azevedo 1l1arques. 

Registr<Hla na Secretaria do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional a Folhas 25 uo Livro de ~emelhantes. 
-Rio de Janeiro em 16lle OutuLro de 1833.-Joaquim 
Dini.z da Silva Faria. 

rrabella para o ilnposto do sello. 

INDICAÇÃO 
DOS DOClHU~NTOS. 

ESPECH'ICA.ÇAO 
DOS DOCU~IEN'fOS. 

Livros de escripturacão >> hollanda · ·· · · · · 

1 

De papel ordinario ...... . 

judicial, e commercfal., n ~astardo • · ·. • · · · 
>> Ieal •••••••••••• 
>) imveríal. ...... . 

Recibos eontractos ar- í De 10$000 .•• ~·· ••·· •••••• 
rendafnentos até o 'valor. >> 10$000 at~ õOSOOO. • • • · 

n ã0$000 ate 100$000 •••. 

~
Bilhetes de despacho ••. ~ 
Papeis forenses não espc-

Fôro, bí1hetes de dcspa- cificados ......•.......• 
cho, e loterias ......... {Bilhetes de loterias ...•.• ~ 

Papeis forenses especifi-
cados .•...........••..• 

{

.1\Iinislro dos tribunaes .•. 
Desembargadores das Re-

Cartas dos ministros se- lações •....•.•........•• 
cu lares, e ecclesiasticos. Minist~o~ eccl.esia_sticos, 

}WOVISOCS , VIgariOS ge-
raes, ..•....•.......... · 

~
Director ••••....•.•.•.•.• 
Lentes Secrcta.rios ......• 

Curso~ jurídicos, c escolas Gráo de. doutor ..•.....•• 
nted1cas ................ (Bacharcts ••.•....•.•.••.. ~ 

Todos os Professores de 
instrucção publica .••.• 

TA.XAS. 

$020 
$040 
S060 
$080 
StOO 

SO:t.O 
$020 
$040 

$010 

$040 

10$000 

4$000 

2$400 

10$000 
!i$000 
2$400 

l$600 



uo 
l~DlCAÇÂO 

DOS DOCUMENTOS. 

ACTQS no POOER 

I~Sl'ECU'ICAÇÂO 
llOS DOCUlUEN'fOS. 

l 
Rendimento annual até 

. . . 300$000 .•...•.••••••••• 
Offi~ws de JUStiça, c fa- D. i to de 3oogooo até fi.)oosooo 

zenda · · · · · · · · · · · •· · · · · · Dito de c,oosooo até i:OOOS. 
Dito de mais de 1:000$000. 

Alvarás, ou cartas de mcr- dor .•....•••..••• , ...•. 
{ 

Assignados pelo Impera-

cês, e privi1egios....... Assignados por outra qual
quer autoridade .•..... 

~ 
Oratorios, c capcllas ...•. 
Interstícios, secularisa-

. ções, e mudanças ••••.• 

·t· · { Pessoas que tc-Bu_lla~ p~nt~ ICtas, e as de Matl'imo- nham a. remia 
seus deler-ados · · · · · · · • · ( nios. .• . :mnual de 1008 

Em geral •.•• 

Tortas as mais não espcci-
\ licadas •..•.•.•....••••. 

f Até o valor de aoos •.••.•. 
\ De õOOS ate 1:0008 ...... . 
} )) 1:0008 ate 2:000$ ..••.• 

I~ctras de cambio ........ 

1 
)) 2:000~ a. tÇ 3:000$ ••.... 
» 3:0008 ate 4:0008 ...... 
'' 4:000$ até ã:OOO$ .•.... 
» mais de fS:OOO$ •••••••• 

\

Até o valor de 100$ .•...• } 
'rodos os documentos com-

Letras da terra, acções, mcrciaes não cspccili-

~ilhetes de credito, apo-~ ni~~~~ "ãi~ 2ooi;".:::.::::: 
hces de seguro ..... ·... » 2008 até 400S •••••.•.• 

)) 400$ até 1 :OOOS ....... . 
· , )) mais de 1:0008 ...... .. 

TAX.\~. 

1SOOO 
28000 
3$000 
48000 

4$000 

1S600 

20SOOO 

128000 

8040 
2$400 

4$600 

S100 
S200 
$1í00 
$600 
$800 

18000 
18200 

$040 

8060 
8080 
H200 
H240 

Pala cio do Rio de Janeiro, em 8 de Outubro de 183:l. 

Candido José de Armfjo Vianna. 
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DECHETO N. (j()- DE 8 DE OUTUBRO DE 183;) 

A ntoriza a Governo a contraclar com quaesqucr eompauhias; 
uadouaes ou eslt·angeiras o ;cxelusivo da uaYcgação por 
barcos de vapor nos rios c ba!lias do Imperio. 

A Hegcncia Permanente~ em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li, Ha por bem Sanccionar e Mandar 
que se execute a ~eguinte Resolução da Assembléa 
Geral: 

Artig-o unico. O Governo tlea autorizado a contractar 
com qÜaesquer companhias nacionacs ou r.strangeiras, 
o exclusivo da navegação por barcos de vapor em 
qualquer dos rios, e ballias do Impcrio, por espaço que 
não exceda a dez annos ; exigindo íianc_:,a para sua 
cll'ectiva execução, c estipulando quaesquer condições, 
que entenda favoravcis aos interesses nacionaes. 

Ficam derogadas as disposições em contrario. 
Aureliano (le Souza c Oliveira Coutinho, Ministro e 

Seeretario de E.;tado dos Negocias do lmperío, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janniro~ em oito de Outubro de mil oitocentos trinta 
t' tn•s .. decimo segundo ela lndepcndencia e do Imperio. 

FnA:Kcisco DE Ltl\IA E Snv A. 
JoÃo BnAuuo l\loNiz. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 
Altteliano de Souza e Olíveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do lmperlo em 12 de Ou
tubro de 1833. -João Carneiro de Campos. 

DECRETO N. 61 -DE 1.0 DE OUTUBRO DE 1.833. 

M::mrla dividir pelos accionistas os metaes prrciosos 
existentes no Banco. 

A Hcgeneia Permanente, em Nome do Imperador o 
Senhol' D. Pcdco 11, Tem Sanccionado, e Manda que se 
execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral : 

Artigo unieo. Os metaes preciosos actualmente exis
tententcs na Caixa do ex.tincto Banco, e suas filiaes, 
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serão divi~lidos pelos seus aceionistas, ficando para 
esse fim sómento revogada a Re:;olnqão de sete de 
Dezembro de mil oitoccnto.:~ e trinta, c as mais dispo
sições em contrario. 

Candido José de Araujo Vianna, Ministro o Secre
tario de Estado dos Negocias. da Fazenda, c Pl'esidcnte 
do Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, assim o 
tenha entendido e faça executar. PaLlcio do Hio de 
Janeiro, em dez de Outubro de mil oitoecntos trinta 
e tres, duodecimo da Indepcndencia c do Impcrio. · 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA • 

.JoÃo BRAULIO Mo~IZ. 

Canditlo José de Araujo Vianna. 

Aureliano de Sou.:a e Oliveira Coutinho. 

Transitou na~Clwncellaria (lo lmpcrio. em 12 de Ou
tubro de 1833 .-João Carneiro de Campos. 

LEl N. 62 -DE 10 DE OUTUBRO DE 1833. 

Fixa o tempo desde o qual serão contados os juros da divida 
flnctuante inscripta no Grand~ Livro da divida publica; man
da inscrever no àilo livro o emprestimo àe quatrocentas mil 
libras esterlinas contrahido na praça de Londres, e remove 
o cofre de depositos puhlicos para o Thesouro Nacional. 

A Regencia Permanente, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li, Faz saber a todos os Subditos do 
Imperio que a Assembléa Geral Decretou, e Ella Sanc
cionou a Lei seguiu te: 

Art. L o Os juros da divida interna fluctuante, 
inscripta no Grande Livro da Divida Publica, em vir
tude da Lei de quinze de Novembro de mil oitocentos 
vinte e sete, serão contados do dia da inscripção. 

Art. 2. o Será inscripto no Grande Livro da Di vida 
Publica o emprestimo de quatrocentas mil libras 
esterlinas contrahido na praça de Londres, em virtude 
da Lei de oi to de Outubro, e Decreto de v in te e nove de 
Dezembro de mil oitocentos vinte oito. 
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Art. 3. o O Governo fará passar do Cofre do De..: 
po~ito Publico do Rio de Janeiro para a C:lix.a da ~mor
tíz~çã~ da Divida Publica mais cem contos de réis, os 
quael9, bem como os duzentos contos, que passaram em 
virtude do artigo noventa e seis da Lei de vinte i 
quatro de Outubro de mil oitocentos trinta e dous, 
serão empregados em apolices da Divida ; servindo 
estas de caução ao dito Cofre de Deposito, e sendo o 
juro dellas applicado para a amortização da Divida 
Publica. · 

Art. r.:. o O CofrG de Deposito Publico do Rio de 
Janeiro, no estado em qne actualmente se acha na Caixa 
da Amortização da Di vida Publica, se rã removido para_ 
o Thcsonro Nacional. 

Art. 5.° Ficam derogadas as Leis em contrario. 
Manda portanto a todas as Autoridades, a quem o 

conhecimento, e execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão in
teiramente como nella se contém. O Secretario de 
Estado dos Nego~ios da Fazenda a faça imprimir, pu
hlicar e correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 
dez dias do mcz de Outubro do anno de mil oitocentos 
trinta c tres, duodecimo da Iniependcncia e do 
Imperio. 

FnANCiseo DE LIMA E SILvA. 
J~ÃO BRAULIO MONIZ. 

Candido José de Araujo Vianna.' 

Carta de Lei, pela qual Voua MaglJ8tade Imperial Manda. 
executar o Decreto da Assembléa Geral, que Houv1 por bem 
Sanccionar, fi.xando o tempo desde o qual serão contados os 
juros da divtda fluctuante inscripta no Grande Lie;ro da 
Divida Publica ; mandando irucrever no dito Livro o em
prestim6 de quatrocentas mil libras sterlinas contrahida 
em mil oitocentos vinte e nove na praça de Londres ; de
terminando qtte da Caixa rlo Deposito Publico passem parll 
a de Amot·tizaçà6 m.ais cem contos de réis, a fim de serem 
empregados Mn apolices da Divida Publica ; e removend(J 
a mencionada Caixa do Deposito para o Thesouro Nacional. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Pedro Affonso de Carvalho, a fez. 

A.urtliano de Sonza e OlitJeíra CoutinkQ. 
PARTE_ {, ·1;), 
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Sellada na· Chance lia ria do Imperio em 12 de Outubro 
de 1833.- João Carneiro de Campos. 

Foi publicada esta Carta de Lei na Secretaria elo Tf'i
bunal do Thesouro Publico Nacional em tã ele Outubro 
de t833.- No impedimento do Otlkial .Maior, Manoel 
de Azevedo ,lfarques. · 

Registrada na Secretaria do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional a fl. 31 verso do Livro Lo de C<lrta~ 
de Leis.- Rio do Janeiro~ 19 de Outubro de 1833.
Joaquim Diniz da Silva Faria. 

-··· ill 

DECRETO N. 63.- DE lO DE OUTUBRO D'E 1833. 

Approva a pensão annual concedida aos quatro filhos do finado 
Desembargadot· Antonio Duarte de Araujo Gondim, 

A Regencia Permanentt\ em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro II, Ha por bem Sanccionar, e 
Mandar que se execúte ,a seguinte Resolução da As
sembléa Geral: 

Artigo unico. Fica approvada a pensão annual de 
oitocentos vinte e cinco mil réis, concedida repar
tidamente, e na fórma da Resolução ele Consulta do 
Conselho da Fazenda de vinte de Junho de mil 
oitocentos vinte e sete, aos quatro filhos do finado 
Desembargador Antonio José Duarte ele Aranjo Gon
dim ; a saber: Antonio José Duarte ele Mello de Araujo 
Gondim, D. Man{)ela Carolina de Mello Gondim, D. Io
sefa Lcopoldina de Mello Gondim, D. l\laria José ele 
:t\lello Gondim, correspondente á metade do ordenado 
que recebia seu pai. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, as:tim 
o tenha entendido e faça executar com os despachos 
Jiecessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em dez de 
Outubro de mil oitocentos trinta e tres~ decimo se
gundo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILNA. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 
Aurel-iano de Souza e Oliv.eira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em ~~ d~ 
Outubro lle 1833.- João Carneiro de Campo.'j •. 

-···· 
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DECRETO N. 6í- DE 10 DE OUTUBRO DE 1833. 

Dispensa ao Bacharel Caetano Alberta Soaros, do inter~ticio 
exigido 1wla Lei para poder obter carta de uaturalisação. 

A Regencia Permanente, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li, H a por bem Sanccionar e Mandar 
que se execute a seguinte Resolução da Assembléa 
G~ral: 

Artigo unico. Caetano Alberto Soares, natural da 
Ilha da Madeira, Bacharel formado em direito pela 
Universidaclc de Coimbra, é dispensado do interstício 
exigido pela Lei do vinte e tres de Outubro de mil 
oitocentos trinta e dous, para poder obter carta de 
naturalis::.tção. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim 
o lenha entendido e faça executar com os despa
clws necossJ.rios. Palacio do Rio de Janeiro, em dez 
de Outubro de mil oitocentos trinta e tres, decimo 
segundo da Inucpcndencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LatA E SILVA. 

1oÃo BaAULIO :MoNIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Souza e Oltveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em· !2 de 
Outubro de 1833.- João Carneiro de Campos. 

DECRETO N. 65 -DE :lO DE OUTUBRO DE 1833. 

Declara que Antonio Carlos Figueira de Figueiredo, é ci
dadão brasileiro. 

A Regencia Permanente, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem Sanccionar e Man
dar que se execute a seguinte Resolução da Assem
bléa Geral : 
\ Artigo unico. Antonio Carlos Figueira de Figeiredo 
€ cidadão brasileiro~ na confornlid~\de do artigo sext<> 
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paragrapho segundo do Titulo seg\lado da Constitui
~ão Po.litic3. do Imperio. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho Ministro 
e Secretario de ~stado dos Negocios do lmp~rio, assim 
o tenha. entendido. e faça ~xccutar ·com os despachos 
necessar10s. Palac10 do Rto de Janeiro, em dez de 
Outubro de mil oitocentos trinta e tres, decimo se
gundo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCisco DE Luu E SIJ.YA. 
JOÃO BRAULIO 1\lONIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 12 de 
Outubro de 1833.- João Carneiro de Campos. 

~ 

····- -

-I.El N. 66- DE 12 DE OUTUBRO DE 1833. 

Determina o arrendamento em hasta puhlic3 das fabricas, !erre
nos e proprios nacionaes; autoriza o contracto para a illumi
nação a gaz, e supprime os ordenados do esct·ivão do Hospital 
de Santos e do capellão do collegio de S. Paulo, c a despeza 
com o quartel do Rio Pardo. 

A Regencia Permanente~ em Nome do lmpor:-~dor o 
Senhor D. Pedro 11, Faz saber a todos os subflitos do 
Imperio que a Assembléa Geral decretou e Ella Sanc
cionou a Lei seguinte : 

Art. l. o O Governo fará arrendar em hasta publica 
as fabricas nacionaes de Piassava, e de serrar madeiras, 
os pesqueiros e cacoaes na Província do Pará; c a de 
ferro de S. João de Ypanema na Província de S. Pa_ulo, 
com tanto que o arrendamento dest<r não exceda a vmte 
annos. Feito este arrendamento, céssará desde logo a 
consignação de tres contos trezen tss t ria ta e seis 
mil réis d~retada pua a di ta faltrica na lei do orçamento 
do corrente anno. · 
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Art. 2. o O Governo fica autorizado par3 comprar as 
acçõe5 da fabrica de Ypanema com apolices da divida 
publica ao par, c outrosim, para indemnizar os pro
prietarios das matas dentro da demarcação jã feita. 

Art. 3. 11 Todo o arrendamento de predios nacionaes 
será feito por qualquer prazo até o de nove annos. O 
aforamento, porém, de chãos encravados, ou adjacentes 
ás povoações, que sirvam para edificação, será perpetuo, 
como é o dos terrenos de marinha. 

Art. 4. o Não se arrendarão mais os terrenos da ex-· 
tincta fabrica da polvora na Lagôa de Rodrigo de Freitas, 
que são adjacentes ao Jardim Botanico, quando de taes 
arrendamentos resulte prejuizo ás matas, e suas aguas, 
e desfalque de terreno para o estabelecimento de uma 
fazenda normal de agricultura. 

Art. 5. o O Governo mandará quanto antes passar 
uma linha de demarcação dos referidos terrenos, que 
não devem ser arrendados, sendo presente a C!;SC acto 
o Director do Jardim Botanico, a quem fica pertencendo 
a inspecção dos mesmos. 

Art. 6. 0 Se dentro da demarcação ficarem compre
hendidos terrenos já arrendados, esses arrendamentos 
não serão renovados, logo que se finde o prazo legal, por 
que foram, ou deveriam ter sido feitos. 

Art. 7. ~ O Governo na Província do Rio de Janeiro, 
e nas outras os Presidentes em conselho, ficam autoriza
dos para contractar a illuminação das respectivas cidades 
por meio de gaz,com tanto que não excedam no contracto 
á despeza decretada para a illuminação actual. 

Art. 8.° Ficam supprimidos os ordenados do Es~rivão 
do Hospital de S(tntos, e do Capellão do collegio na Pro
víncia de S. Paulo, assim como abolida a despeza com o 
quartel do Rio Pardo na Provincia do Rio Grantle do Sul. 

Art. 9. o Ficam revogadas todas as Leis e ordens em 
contrario. 

Manda portanto a todas as Autoridades, a quem o 
conhecimento, e execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão intei
ramente como netla se contém. O Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda a faça· imprimir, publicar e 
correr. Dada no Pala cio do Rio de Janeiro, aos doze 
dias do mez de Outubro de mil oitocentos trinta e 
tres, duodecimo da lndependencia e do lmperio. 

FRANCisco DE LulA E SILVA. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Can,dido José de Araujo Vianna. 
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Carta de Lei pela qual Vos~a 1Wagestade Imperial JJ,Janda 
executar o Decreto da Assemblt'a Geral, que Houve por 
bem Sanccionar, dando providencias sobre o arrendamentJ 
de fabricas., ter;eno.~, e proprios nacionaes; autorizando 
o contracto da illuminação publica p(Jr meio de gaz; 
e supprimindo os ordenados d9 Escrivão do Hospital de 
Santo~, e do Capellào do collegio na Provincia de S. Paulo; 
e .aboltnrlo a despeza com o quartel do Rio Pardo na do 
Rio Grande do Sul. 

Para Vossa Magcstadc Imperial Vê r. 

Petlro Affonso de C:n·vallw, a fez. 

Aurcliauo de Souza e Oliveira Coutvnho. 

Sellaua na Cllancclbria do Imperio em 16 de Ou
tubro Llc 1833.- João Carneiro de Cantpos. 

Foi puhlic:Hla esta C:1 r ta de L ri na Secretaria do 
Tribnrwl do Thesouro Publico Nacional. em 21. de Ou-
tulJro de i833. · 

No impedimento do Official-1\Ltior, Manoel de Azevedo 
Jlarques. 

Rrgistrada na Secretaria do Tribunal uo Thcsouro 
Publico Nacional a fi. 32 V crso do Li v. 1. o do H.cgistro 
de Cartas de Leis.- Rio, em 22 de Outubro de 1833. 
- Joaquim Diniz da Silva Faria. 

DECRETO N. 67.- DE 17 DE OUTUBRO DE 1833. 
'-

Erigc P.m Freguezia o Cnrato -de Nossa Senhora da Penha 
do Arraial de Jaraguá, na Provincia de Goyaz. 

A Régencia Permanente, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro II, Tem sanccionado, e Manda que 
se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral, 
tom3da sobre outra do Conselho Geral da Província de 
Goyaz: -~ 

Art. t. o Fica erecta em Freguezia de na tu reza 
collativa o Curato de Nossa Senhora da Penha do 
Arraial de Jaraguá com a mesma invocação. 
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Art. 2. ~o~ limites desta nova Frcgucr.ia com a Villa 
de Meia Ponte serão desde a conflueneia do Rio Padre 
Souza no Rio das Almas até o Si tio de Gonçalo :Marques, 
e deste em rumo direito á Serra, onde nasce a La
goinha, c do mesmo ponto da conflucncia do Paqre 
Souza 110 das Almas em rumo direito á barra dos Dous 
Irmãos no Rio do Peixe, c o mesmo Rio abaixo até 
.Marb.nna Lopes, e daqui em rumo direito ao Sitio de 
:Manoel Joaquim na Serra Negra, e a estrada que vai 
para a Villa do Pilar, todo o lado esquerdo da mesma 
estrada até o Hihcirão dos Bois dentro da Mata, com 
o Dislricto do Curralinho serão desde onde nasce a 
Serra do Cuba tão de Uru em rumo direito. ao Sitio de 
Antonio de Oliveira, c deste pelo Sicuri acima até as 
suas cabeceiras n1 Serra. 

Art. 3. o Ficam revogadas a Resolução deste Con
selho tomada em vinte e seis de Janeiro de mil oito
centos trinta e um, e todas as mais disposições em 
contrario. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, o tenha 
assim entendido e faça executar. P<.tlacio do Rio de h
neiro, em dezasete de Outubro de mil oitocentos trinta 
e tres, duouecimo da Indcpendencia e do Imporio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JOÃO BHAULIO bfONIZ. 

Aztreliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transiton na Chanccllaria do Imperio, em 21 da Ou
tubro de 1833.-João Carneiro de Campos. 
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