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INDICI~ DA.S I~EIS 
• 

\. 1.- Decreto de 3l de 'bio de 18:36.-Sanccionaudo 
a ltesoluçfío da Asscmbléa Ge1·ai Lt•gislativa, que 
declara comprehcndida na exccpçiio do art. 4.1) 
da V~i de 2:) dn Novembro de 1830 ao Capitão 
de ~lar e Guerra 1\lalheus 'Veleh ........... . 

'\. 2.- Decreto de 1 de Junho de 1836.- Fazendo ex
tensiva a todos os Offieiaes Engenheiros empre
gados em Commissõcs as disposições da I .. ei do 
t.o de Outubro de 183'&-.... • ............. . 

~~. ~.-Decreto de 1 de Junho de 1836.- Approvando 
a Pensão concedida a D. Maria Adelaide de Aze
vedo Peçanha c Souza ........•............ 

N. ~L-Decreto de 28 de Junho de 1836.-Autorisando 
a Camara Municipal da Cidade do 1\io de .b
ueiro a organisat· a sua Secr·ctaria, Contadoria 
c Thesouraria, c a dar gratificaçücs aos seus 
I~ntpregados ..........................•...• 

:\. 5.- Decreto de 23 de Junho de 183H.- Declarando 
o Padre Antonio Joaquim do Nascimento Bcllcza 
no gozo dos direitos de Cidadão Brasilcii'O .... 

N. G.-Decrelo de 4. de Julho de 183H.-Dcterminando 
que ás pessoas approvadas nos exames de Phar
macia se conceda o mesmo Titulo, que, antes 
da Lei dP- 3 de Outubro de 1832, se concedüt. 

N. 7 .-Decreto de 13 de Julho de 1836.-Approvantlo 
a Tenra concedida ao ;:ri··r~:lii~·o l\lnnocl An-
tonio Leitão Bandeir;:... . . . .... 

. ~. 8.- Decreto de 13 de Julli\.' rL· H):_;c - · darando 
que os McmLros do CIHlS\ i!J; rk ,do conti
nuarão a receber os s• .. n ~ c·;·~· · :1:1'·'~ ...••••••. 

N. 9.-Decrnlo de 13 de Jul.~:o dr·. i .. · ... -~ .. 'i1denando 
que a Provincia do Ri·) );::>; ; • ;ais dons 
Deputados c um s~:n••'lur ·' .··.:;:ir:ldb!\~a Ger:1l, 

c a da B.lhia nnis um DcptüaJL> ü m Senador. 
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N. 1U.- Decreto de 2 de Agosto de 1836.- Elevando 
a dous contos c quatrocentos mil rúis a congma 
do Jlispo de Goyaz ............... • ........• 

N. 11.- Decr~to de 23 de Agosto de 1836.- Appro
Yanclo a Pnnsno concedida au Prirneiro Trncnto 
da Armada João da Silva Lisboa ....•....•.•. 

N. 12.- Decreto de 23 de Agosto de 183G.- Approvando 
as Pensões conccdi.d;_rs aos Segundos Ten1~ntes 
da Armada Nacional Manoel Lopes Pinhd , c 
Antonio V cHoso .....•..................... 

N .. 13.-Decrcto de 23 dt.J Agosto de 183G.-Approvando 
u I'ensfío concedida ao Commiss.3rio da Escuna 
Uniào José Francis<;o de Souza ..•........... 

N. 14.-Dccreto de 2G de Agosto ctc 18i3ü.- A ppronmdo 
a Pensao concedida a D. Anna Luiza Silveira 
du l\Iotta ..•....•.......................... 

.N .. 15.-Dccreto de 2G de Agosto do 1836.- Declarando 
que em lugar de-~'fnrin Ft.'liznrdn, viuva de Ma
noel Pinto- mendunada nn ltesoiuç-f:o de 9 de 
Outubro de 183~), deve lcr-se--~Iaria Vicencitl 
Teixeira, ''iliVH de Fnmcisco Pinto de Araujo. 

N. tü.--Dccreto. de 30 de Ago:-;to de t ~':1G.-Ordcnundo 
que seja pnga peles cofres da Fazenda l\'::tdonal 
a Pensão de cem mil réis que perct'bião D. Emc
renciand r!o Nascirnento Lima, D. Esmcria Fran-

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

dsca de Lima, e D. Franc:sca de Borja Lima. 
17 .-Decreto de 30 de Agosto de 18aG.-- Approvrmdo 

a merce da sobrevivencia da Pcnslio concedida 
a Maria Antonia da S;tva Hosa~ e suas irmãas, 
da PI'Ovincia de Goyaz ..................... . 

18.-Decreto de 30 de Agosto de '18~!6.- Appronmdo 
a Tença concedida ao Major Jono Francisco LPal. 

19.-Decreto de 31 de Agosto de t8:36.- Approv .. ndo 
a Tenra wncedida ao Tenente Coronel rt'for ... 
mado FeHx d•J Seixas Souto Maior .......•.... 

20.-Decreto de 10 ele Sdr•mbro de J8~W.-Appro-
vando a Pcns:.o concedida a 1>. Anna Barbara 
de Jesus .............................•.... 

21.-Dccreto de 10 de Setembro fle :1:836.-Appro
vando a Tença concedida ao Chefe de I~squadra 
Jlaulo Freire d'And,·ude ... ~ .............•.. 

22.-Decreto de 10 de Setembro de 1836.- Appro
vando a Tenea concedida ao Tenente Corm1el 
J1'rcdesvindo Ja Silva Leite............... . . 

23.-Dccrcto de 10 de Setembro de 183G.-Appro-
nmdo a TenCf9roncrdida ao Chefe de Esquadra 
reformado .• qnim Mourão Pinheiro .•.•.... 

2'a..-Decreto de 11 de Setembro c1c 18:36.-Appro- · 
Yando a l'cn~no concedida a Jcsuina Jimilia de 
~lcdeiros ...............•...............•• 
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25.-Dccn.lto de 11 de SctcmLro de· '36.-Appro- i.;/.'""-\. 
-vando a Pensão concedida a D. ~bel Maria 
llcredia . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .o\9 . . • • . • • f/; 
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26.--Dccreto de 13 de Setembro de 182G. f~dando :;o 
admittir a razl·r acto das matnias d ~~ec- -..,. j 
tivos annos os Estudantes dos Cursos Jm -l6t-,.. ,., lJ 

j\ 

que, por fulta dos exau;cs, não forão ma · ... /-~9S ~- ;;Y 
cuia dos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -...;;--~ -~ 

27.-lJeereto de 20 de Sdl'mbro (;{~ 183G.-Appro
vundo a Pensí:ío concedida a D. Isabel 'Vaston. 

~~. 28.-Decrdo de 2!,. de Set1~mbro de 1836.- Man
dando com preheudcr tH.l A rosentüdoria conce
dida ao Conselheiro Antonio Hon1em ào Amaral 
os vencimentos que tinha nos lugares annexos 
ao de Thcsoureiro Mór .................... . 

:\1. 29.-DecrPto de 24 de Setembro de 1836.-Appro
vando a Pensão concedida a Saivador Cardoso 
de Oliveira, com sobrevi vencia ás suas trcs filhns. Hí 

30.-Decrí'to de 1 de Outubro de 1836.-Autori
sando o Governo para contmuar a pagnr no 
Cirurgião 1\lór José Alex<mdrino Dias de Moura 
o \'CilCilllento de trPZl'lltos mil réis.. • . . • . . . . 1'1 

:\ 31.-Decreto de 3 de Outubro de '183ti.-Appro-
vando a Tenca concedida ao Coronel Graduado 
Joaquim FraÍ1cisco das Chagas f:alt~tc. . . . . . . . :, 

~', 32.-Dt·crcto de 3 de Outubro de Hmô.--Approvando 
a Tença concedida ao Coronel Joüo Carlos Pardal. 18 

"'-!. 33.-Dt_]crcto de 3 de Outubro de 183t>.- r\ppro
vando a Pensão concPdida ao Senador 1\]anoel 
l"errcira da Camara Bitteneourt c Sá, com so-
brc\'ivencia a favor de seus nove netos. . . . . • )> 

.\ · 34-.-Decrcto de 3 de Outubro de 1836.-.\ pprovando 
a Tença concedida a D. Leon(cf Joaquina Lobão. 1H 

~~\ .. :15..-IJecreto de 3 de Outul)ro de ·t836.-i\ pprovando 
a Aposentadoria eoncerlida no Conselheiro João 
Antonio Hodrignes de Carvalho ............ · 

~~, 36.-JJccrcto de 4 de Outubro de 1836.--A pprovando 
a Tenra concedida ao Coronel José Ferreira 
da Cut;ha.................. . . . . . . . . . . . . . 20 

N. 37.-Decreto de 10 de Oulubro de '1836.-Appro
vando a Pensão concedida ao Brigadeiro Pedro 
Labalut .•..................• ,. . . • .. • • · · i) 

:~~ ~ 38.-J)ecreto de tO de Ontubrn (l '. t~-\ -r- Decla-
ra~tdo que as Forçaf rh tt>r , 1' :'lHiO finan-
ceiro de 1837-1838 "-:,, ". · ;:· ii\,:das peln 
l~ei de 26 de Agosto rL. i",-~,, :_,_,m ;,;l.·, a<_:õrs 
neste exaradas . • . . . . . . :".""'' .. . 21 

N, 39.-Lci de 10 de Outubr,l üc~ l:'<l~-! :;'ando 
nulla a l~ei da AssernLl; ,: L~·~ ~}ara-
hyba de 19 de 1\L1io de '<:;, 
tt.nnt•nt~ •... , .....•.•.... , . : , . , .......... , 22 
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N. 40.-Lei d~ 11 d~ OutuLro do 1836.-1\Iandando 
suspender na Provincia de S. Pedro do Sul, 
por espaço de um anno os §§ 6. o até 10 do 
artigo J79 da Constituição ................. . 

N. 41.-Lei de 14 de Outubm de 1836.- Declarando 
nulla a Lei da Assembléa Legislativa da Pro
víncia de Sergipe, na parte em que dispõe dos 
bens pertencentes á ordem dos Heligiosos Car-
mclitas ..........•...... · ... ·. · · · · · · · · · · • · 

N. 42.-Decreto de 15 de Outubt'o de 1836.-Declamndo 
que as Forças de mar para o anno financeiro 
de 1837--18~B, são as mesmas fixadas pela Lei 
de 27 de Agosto de 1835, com as alterações 
neste mencionadas ........................ . 

N. lt-3.-Dt~crelo de 15 de Outubro do 1836.- Autori
snndo o Governo a promover aos postos immc
(liatos os Militares do Exercito c Armada nas 
Províncias do Pará c S. Pedro do Snl. ......• 

N. 44.-JJccrcto de 15 de Outubro de 1836.-Declat·and.o 
a Jo~é Antonio Esperança no gozo dos direitos 
de Cidadfío Brasileiro .....................• 

N. 45.-Dccrcto de 13 de Outubro de 1833.- Appro
vando a Pensiio concedida a D. Thereza Delfina 
Hita de Lemos o Amaral. ..........•....... 

N. t.6.-Decrcto de 15 de Outubro de 1816.-A ppro
vanclo a Pcnsfio concedida a D. Candida .Maria 
de Moraes S;1rmento ...................... . 

N. 4.7.-Dccreto de 15 de Outubro de 1806.-.-\ppro
wmdo o contracto celebrado pelo Governo com 
a casa de Tarrand Thomaz, ácerca da cmprcza 
dos Paquetes por vapor .....•.............. 

N. /J-8.-Dccrelo de 17 rlc Outubro de 183G.-- Decla
rando que os Alvarás de 1G de Dezembro de 
1790, c 17 de Dezembro de 1802, continuarão 
a regular as t•eformas dos Officiaes da cxtincta 
segunda Linha.. . ................. · .. · ·. · 

N. W.-Decreto de 17 de Outubro de 1836.-Concedendo 
aos Continuos da Secretaria e Pag:adoria do Ar
senal de Guerra o onlcnado annual de 300~000. 

N. 50.-Dccreto de 17 de Outubro de 183ü.--Conce
dcndo ao Governo um credilo complementar dg 
dons rnil contos .......................... . 

N. 51.-Decreto de 17 de Outubro de 1836.-Approvando 
as aposentadorias concedidas aos Desemhargn
dorcs Luiz Antonio Ihrboza de Oliveira, Jouo 
Homem de Carralho, p,~dro Madeira de Abrco 
Brandão, ~no Ferraz Pinto, Miguel Joaquim 
de Cerquei. c Silva, José Donifacio de Ar<mjo 
Azambuja, .Antonio de Almeida Silva li'rcirc da 
I•'onseca, André Gonçalves de Souza, c Fran-
cbco Xavier Furtado de Mcndon<:a ......... . 
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r~~. G2.-Deerclo de 17 de Outubrà de 1836:~~\ ppro-

vando a Aposentadoria concedida ao~~n- :' \ 
bargador João .Martiniano Barata ...... ' .1\>ú :3:2 :;_: · 

\. 53.-Decreto de 17 de Outubro de 1836.-A p -~'.o~ D . . f 
vando a Aposentadoria concedida ao Dasem -~?~ " ./;/ 
bargadot· Manoel da Cunha de Azeredo Cou- :_~ 
tinho Souza Chichorro... . . . . . . . . . . . . . . . . • • 33 

:\ 51.-Decrcto de 17 de Outubro de 1836.-Appru-
vando a Aposentadoria concedida ao Desembar-
gador Manoel da Costa narradas. . • . . . . . . . . . n 

\. 55.-Decrcto de 17 de Outubro de 1836.-A ppro-
vando a Aposentadoria concedida ao Desembar-
gador Francisco José Nunes.... . . . . . . . . . . . . 34 

N 55.--Decreto de 20 de Outubro de 1836.- A ppro-
vando a Tença concedida ao ~1arechal de Curnpo 
reformndo Duflrte fiuilllermc Corrêa de Mello.: 35 

'J 57.-·Dt~crdo de 20 de Outubro de 183ü.-Appro-
vando a TPnça concedida ao ~!ajor José .Fer-
muH.lcs dos Santos.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . » 

\ 53.-Decreto de 20 de Outubro de 1836.-Appro
vando a Tença concedida ao Coronel Francisco 
Carlos de J\loraes. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 36 

l\. 59.-Decreto de 20 de Outubro de 1836.~ Appro-
vando a Tença concedida ao Coronel rcform3do 
Felix,lprnlc.............................. » 

~'. 60.-Decreto de 20 de Outubro de 1836.-Aulori
sando os Directores dos Cursos Juridicos a ad
millit• a fazer acto os Estudantes que se acharem 
habilitados pela Congregação.. . . . . . . . . . . . • . . 37 

'1.: . 61.-Decreto de 20 de Outubro de 1836.- A ppro-
vando a Pensão concedida a D. Anna Hodozinda 
V cndelina da Silva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

!','. 62.-Decrcto de 22 de Outubro de 1836.-Appro-
vando a Tenç~a concedida ao Brigadeiro Ray-
mundo José da Cunha 1\Iatos............... 38 

:\. 63.-Deacto de 22 de Outubro de 1836.- A ppro-
vando a Tença concedida ao Capitão de Mar 
c Guerra Francisco Bibiano de Castro........ » 

\. 6-l.-Dccreto de 22 de Outubro de 1836.-Appro
vando a Pensão concedida repartidamente aos 
filhos do finado Desembargador Luiz Pedreira 
do Couto Fermz.. . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . • 39 

\ 65.-Decreto de 22 de Outubro de 18'36.-- \ppro-
vando a Tença concedidrt :w ~-~~: )lar c 
Guerra Francisco Rodri:::tw; d>~ ~\'''~o... 40 

"; 66.-Decreto de 22 de OutuL'l 1b::' .... _\rpro-
vando a Tença concedid<l :; D. nina 
Galvão de .Mourn e Lacerd,: ,. 

~\ 67.-Decreto de 22 de Outubro d·~ 18:;,;._---\;•(l'O-
vando a Tença concedida : i''Íente 
João Francisco Rcgis ...•. - . . !Jt 
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N. GS.-Decreto de 22 de Outubm de 1836.-Appro
vando a Tença concedida ao Marechal de Campo 
1\Ianocl Jorge Rodrigues,. .....•............. 

N. 69.-Decreto de 22 de OutubrÕ de 1836.-Appro
vando a Pensão concedida ao Capitão de Fra-
gata Gu\lhct·mc Eyre ..................... . 

N. 70. -Lei .de 22 de Outubro de 1836.-0rçando a 
Receita, c fixando a Despeza Geral do lmperio 
para o anno financeiro de 1837-1388, e outras 
disposições ••.•.••.........•....•...•.•..• 

N. 71.-Decreto de 22 de O:.~tubro de 1836.- Appro
vando a Aposentadoria concedida ao Desembar
gador Francisco Carneiro P mto Vieira de Mello. 

N. 72.-Hecreto de 2fc. de Outubro de 1836.- Appro
vando a Pensão concedida a D. Virgínia Hen

. riqueta Nunes 1\lagano ...............•..... 
N. 73.-Decreto de 2!c. de Outubro de 1836.- Appro

vando a Aposentadoria concedida a Manoel In
noccncio de Vasconcellos ..................• 

N. 7!~-o-Decreto de 25 de Outubro de 1836.-Appro
vando a Aposentadoria concedida a José Rcbello 
de Souza Penüra .....•..•.....•........... 

N. 75.--Dect·cto de 25 de Outnhm de 18:36.-Appro
vando a Tença concedida ao Tenente Coronel 
refot·mado Sebastião Na varro de Andrade ..... 

N. 76.-Decrcto de 25 de Outubro de 18~~6.-Appro
vandoa Pensão concedida a D. 1\Iarianna Itosa 
de Araujo ...........•......•.........•.. 

N. 77.-Decreto de 2~ de Outubro de 1836.-Appro
vando a Pensão concedida no Padm Prudencio 
José dns Mercês Tavares, da Pt·ovincia do Pará. 

N. '78.-Dccrcto de 25 de Outubro de 1836. -Appro
vando a mercê pccuniaria concedida ao Major 
João Nunes Ramalho ..................... . 

N. 79.-Decreto de 23 de Outubro de 1836.·- Appro
vando a Tença concedida ás filhas do Capitão 
de Mar c Guet·ra José Joaquim da Silva .....• 

N. 80.-Decrcto de 25 de Outubro de 1836.- Appro
vando a Tença concedida ao Capitão Tenente 
João Baptista de Souza ...............•.... 

N. 81.-Decreto de. 29 de Outubro de 1836.- Decla
rando a Jacintho Hippolyto Guíon, comprehen
dido na excep~lio do art. 10 da Lei de 24 de 
Novembm de 1830 ......•....•............ 

N. 82.-Decreto de 8 de Novembro de 1836.-Appro
vando a Aposentadoria concedida a Antonio 
Salnstiano wreira ....................... . 

~. 83.-Decreto dctt;l:1> de Novembro de 1~36.-Appro
vando a Apdsentadoria concedida a Antonio Ro
drigm~s do Amaral .......•.......••.....•• 

FI~ no f'{!llCl' fiA PIU\!P.TIU r.Ul.TE, 
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COI~LECÇÃO Di\S J_jEIS 

DECRETO N. l-de 3l de Maio de 1836. 

Sanccionando a Resolução da Asscmuléa Gr.ral LcgislatiYa, que declara com
pretLndida na extepção do at·t. 4. 0 da Lei de 25 de Novembro de 1830 
:w Capitão de Mar c Guerra Matheus \Vclch. 

O Regente em Nome d.o Imperador o Senhor Dom Pedro H 
t:oliVC por bem sanccionar e manda que se execute a seguinte 
Hesolução da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. Matheus Welch, Inglez de Nação, está com
prnhendido na excepção do artigo quarto da Lei de vinte 
cinco de Novembro de mil oitocentos e trinta, para ser rein
tegrado no Posto de Capitão de Mar c Guerra da Armada 
N<lcional. 

Salvador José Maciel, do Conselho de Sua Magcstade Im
pnriul , Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da Ma
rinha, o tenha assim entendic!o c faça executar com os des
pachos neccssarios. Palacio do lHo de Janeiro em trinta c 
um de Maio de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto 
da lndependencia c do Jmpcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Salvado?' José Maciel. 

DECRETO N. 2-de 1 de Junho de 1836. 

Fazendo extensiva a todos os OfficiaPs En!!eulteiros Pmpregados em Com
missões as disposições da Lei do L'· !J,, Oútuhro de 1834. 

O Hcgente em Nome do ln:eperador o SPn hor Dom Pedro H 
h:m sanccionado e manda que :-.e ex::oLute <' ~·'guinte Heso
lução da Assembléa Geral Leg!:;htinl. 

1 
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Art. L o As disposições da Lei do primeiro de Outubro de 
mil oitocentos trinta c quatro siio extensivas a todos os nt:.. 
ficiaes de Engenheiros em pregados em Com missões, ou estas 
scjão Civis , ou sejão Militares. 

Art. 2. o Fi cão det·ogadas as Leis e disposições em contrario. 
Manoel da fi'onscca Lima c Silva, Ministro e SecrctBrio 

de Estado dos Ncgocios da Guerra , o tenha assim entendido 
e faça executar com os despachos necessarios. Paço em um 
de Junho d1~ mil oitocentos trinta e seis, tlcdmo quinto da 
Indepcndrneia e do Impt•rio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÚ. 

Manoel da Fonseca Lima c Silva. 

DECHETO N. 8-cle 1 de Junho de 183G. 

Approvando 11. Pensão concediúa a D. l\faria Adelaidc de Aze;cdo Pc
çauha c Souza. 

O Hcgcnte em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
tem sanccionado c manda que se execute a seguinte Reso·· 
lução da Asscmbléa Geral I~egislativa. 

Artigo Unico .. Fica approvada a Pensão de duzentos mil 
réis annuacs, concedida a D. Maria Adclaide de Azevedo Pc
çanha e Souza , viuva do Official da Secretaria de Estado dos 
NPgocios da Guerra Antonio Cypriano de Souza. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva , Ministro c Secretario 
de Estudo dos Negoeios da Guerra, o tenh:1 assim entendido 
c faça executar com os despachos nccessarios. Paço em um 
de Junho de mil oitocentos trinta e seis, dccimo qninto da 
lndcpendcneia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÚ. 

Llfanoel da Fonseca Lima e St'lva. 

DECRETO N. l~o-dc 28 de Junho de 1836. 

Autorisnndo a Camara .Municipal da Cidade do Rio de Janeiro a orga
nisar a sua Secretaria, Contadoria c Thcsouraria , c a dar ~ ratificaNcs 
aos seus Empregados. 

O Hcgentc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
ha por bem. sanccionae c mandar que se execute a Reso
lução seguinte da N.,:~rnbléa Geral I. .. egislativa. 
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.\rt. t.o A Camara 1\fnnieipal da Cidade do Hio de Janeiro 
ik,, autorisada a organisar a sua Secretaria, Contadoria c 
T:~.~souraria, concedendo aos Empregados as ncccssarias gra
tifl ~:;çõcs, sem outro algum emolumento mais que o das Cer
fiilt>es, submellendo, por inlcrmedio do Governo, a orga
n :-;ação qun fizer á approvação da Assembléa Geral. 

;\rt. 2. 0 Todos os emolumentos qne pcrccbião os Oillchcs 
dq extinclo Senado c1a Camara, 00tüittuari1o a ser percebidos 
pcda Camara Municipal em bencíicio das suns rendas . 

. \rt. 3.° Ficão revogadas ib dispo5icões em con~rario 
Antonio Pnulino Limpo ele Abrco, Iilinistro c Secretario de 

r;:~tado (1os N<~gocios .Eslrangc,iros e cn?~trrt~g~do interin,amenle 
up; do lmJ'CriO, ass1m o t<~n11a cntcnd1uo c lilÇa exeemar com 
u; dc3pacllos neccssarios. Pai<ICio do !tio d1) J:uwiro em vinte 
o;!o de Junho de mil oitoc~ntos trinta c seis, ducimo quinto 
diJ Indepcndcncia I' do l!nperio. 

DIOGO ;\NT0:\10 FEIJÓ. 

Ant0nio Paulino Limpo de Abrco. 

DECRETO N. 5-de 28 de Junho de 1836. 

lJr1 !arando o Padre Antonio Joaquim do Nascimento llellcza no gozo dos 
direitos de Cidadão Brasileiro. 

O Hcgcnte em Nome do Imperador o Senhor Dom Pt~dro H 
lw por bem sanecionar e rnanrlar que s~~ execute a Heso
Jução seguinte da Assernbléa Geral Legislativa. 

,\rtigo Unieo. O Padre Antonio Joaquim do Nascimento Bd
i. Dl, Presby!cro Secular, está no gozt) dos direitos de Ci
d ldào Brnsi.!eiro. 

\nlonio Pnulino Limpo de Abreo, ?dinistro e St~eretario de 
Estado dos Nep;ocios Estrangeiros c cncarrei-iado int!~riuarnente 
dPs do lmpcrio. assim o tenha entendido e faça executar com 
os despacho!'? nccessarios. Palado do Hio de Janeiro em vinte 
oi lo ele Junho de mil oitoc<~ntos trinta ' , 'ÍS, decimo quinto 
d't lndepcndcncia e do Imperio. ./~~-~ 

IJIOGO ANT ~!O ~~~~1~.'0 ;jy~.;,;; 
·t}'" 

Limpo Jc Ab~)J\ Antonio Pti 

c 
·-_;"' ' 
-:~\ -,' 
=::... 

-~--- -~-,.-._ 
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DECRETO N. 6-de 4 de Julho de 1836. 

Determinando qnr. ás pessoas appr0vadas nos exames de Pharmacia se 
conceda o mesmo Titulo, que, antes da Lei de 3 de Outubro de 1832, 
se concedia. 

O Hcgente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro Il 
ha po1· bem sanccionar c mandar que se execute a Hesoluçâo 
seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. t. o Os exames de Phannacia determinados no Decreto 
de vinte nove de Julho de mil oitoeentos trinta c cinco, 
versurão sobre ns mesmas ma terias, que erão objccto dclles 
antes da Lei <le Ires de Outubro de mii oitocentos trinta e 
dous; e ás pessous approvadas se conccdcni o mesmo Titulo 
que antes da dita Lei se concedia. 

Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministro e Secretario 

de Estado dos Negocias Estrangeiros c cn~arrcgado interina
mente dos do lmpct·io , assim o tenha entendido e faça exe
cutar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Ja
neiro em qualro de Julho de mil oitocentos trinta e seis , 
dccímo quinto da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Lt'mpo de Abreo. 

DECRETO N. 7-de 13 de Julho de 1836. 

Approvando a Ten~a concedida ao Brigadeiro Manoel Antonio Lei til o Bandeira. 

O Hegente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
ha por bem sanccionar c mandar que se execute a Reso
lução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1.° Fica approvada a Tença de duzentos c vinte mil réis 
annuaes, concedida peb Governo ao Brigadeim Manoel An
tonio Leitão Bandeira em Hcsolução de Consulta do Conselho 
da Fncnda do primcii'O de Julho de mil oitocentos c viole seis . 

.At·t. 2.° Ficão revogadas todas as disposições em contrario. 
Antonio Paulino Limpo de Ab1·co, Ministro e Secretario 

de I~stado dos Ncgocios Estrangeiros c encarregado interina
mente dos .do lmperio, assim o tenha entendido e faça cxc
cutat· com os despachos nccessarios. PaJacio do Hio de Ja
neiro em treze de Julho de mil oitocentos trinta c seis , 
decimo quinto dá Independencia e do lmpcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

f"JI• Antonio Paulino Limpo de Abreo . 
• 
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D.ECHETO N. S-dc 13 de Julho de 1836. 

Declarando que cs Membros du extincto Conselho de Estado continuarão 
a receber os ;,eus ordenados. 

O Regente em ~orne do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
ha por bem sanecionar e mandar que se execute a Hesolução 
sPguintc da Assernbléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. Os l\IemLros do cxtincto Conselho de Estado 
continuarão a reeeber o seu respectivo ordenado, fazenco parte 
deile qmwsquer outros ve!1cimentos que percebão a titulo de 
apo..:;entadoria, reforma, ou jubilação~ c bem assim gozarão 
das prerogativas c honras que lhe competião. 

Antonio Paulin~ Limpo de Abrco, Ministro e Secretario de 
Estado dos NPgocios Estrangeiros, c encarregado interinamente 
dos do Impcrio, assim o tenha entendido e faça executar com 
os despachos necessarios. PHiacio do lUo de Janeiro em treze 
de Julho de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto da 
lndcpendencia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

DECRETO N. 9- de 13 de Julho de 1837. 

Ordenando que a Província do Rio de Janeiro dê mais dous Deputados e 
um Senador á Assembléa Geral , e a úa Bahia mais um Deputado e um 
Senador. 

O Ucgentc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
ha por bem sanccionar e mandar que se execute a Resolução 
seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. t.o A l'~-rovincia do Hio de hneiro dará mais dous De
putados c um Senador á Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 2." A Província da Bahia dará mais um Deputado e 
um Senador. 

Antonio P aulino Limpo de Abreo , Ministro e Secretario de 
Estado dos Ncgocios Estrangriros e encarregado interinamente 
dos do lmpcrio, assim o tenha entendido e fa<;a executar com 
os despachos nccessarios. Palacic• do Hio de Janeiro em treze 
de .Julho de mil oitocentos trhtl e seis , dccimo quinto da 
Indepcndencia e do Imperio. 

DIOGO .: 
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DECRETO N. 10-de 2 de Agosto de 1836. 

Elevando a dous contos e quatroc~ntos mil réis a Congrua do 
Bispo de Goyaz. 

O Regente em Nome do Impcradol' o Senhor Dom Pedro li 
ha por bem sanceionar e mandar que se execute a Resolução 
seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Fica elevada a dous contos c quatrocentos mil réis 
a Congrua do Bispo de Goyaz. 

Art. 2.° Fieão derogadas as disposições em contrnrio. 
Gustavo Adolfo de Agui!ar Pantoja , Miuistro c Secretario 

de Estado dos Negocios da Justiça , o trnhn nssim entendido 
c faça executar com os d~spachos neccssarios. Palaeio do Rio 
de Janeiro em dous do Agosto de mil oitocentos trinta c sois , 
dccimo quintn da Independcncia e do Impcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

DECRETO N. 11-dc 23 de Agosto de 1836. 

Approyando a Pcnsilo concedida ao Primeiro Tenente da A1·mada 
Joilo da Silva Lisboa. 

O Regente em Nome do Imperador o Senh0r Dom Pedro 11 
houve por bem sanccionar c manda que se execute a seguinte 
Resolu{~ào da Assembléa Geral J ... egislativa. 

Artigo Unico. Fica approvada a Pensão annual de trezentos 
e sessenta mil réis, concedida pot· D~crelo de quinze de .Ju
nho de mil oitocentos trinta e cinco ao Pl'imeiro Tenente da 
Armada João da Silva Lisboa , comprehendcndo-se nella a 
gratificação de cento e oitenta mil réis que já pf~rcebia, em 
virtude do Decreto de quinze de Maio de mil oitocentos trinta 
e cinco , pelos serviços prestados á Nação , dos quaes lhe re
sultou ficar aleijado. 

Salvador José Maciel, do Conselho de S:w Mag-estade Im
perial , Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Ma
rinhó, o tenhn as~im entendido e faça expedir os despachos 
necessarios. Pa1acio do Rio de Janeiro em vinte trf's de Agosto 
de mil oitocentos trinta c seis, decimo quinto da lndepen
dencia e do Imperio. 

DIOGO ÁNTONIO FEIJÓ. 

Salvador José ft.faciel. 
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DECRETO N. 12- de 23 de Agosto de 18::6. 

Approvando as Pensões concedidas aos St>guudos Tenentes da Aamada 
Nacional .Manoel Lopes Pinhel, r _\;:tonio Velloso. 

O Hegcnte em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro I! 
houve por bem sanecionar c manda que se execute a seguinte 
Hesolução da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unieo. Ficiío approvadas as Pensiies annuaes de tre
.wntos mil róis, concedidas por Decretos d(' seis e sete de J u
Hho de mil oitocentos trinta c seis, aos ~,pgundos Tenentes 
:::.1 Armada Nacional Manoel Lopes Pinhcl , c Antonio Vel-

,so, que roruo feridos c ficárüo aleijado!' combatendo pelo 
l ~:stabclecimenlo da ordem na Província do Pará. 

Salvador José Maciel, do Collsclho de Sua Magcstade Im
perial , :Ministro e Secretario de Estado dos N<•gocios da 1\'la
: inha , o tenha assiu1 entendido c 1~\Ça expedir os dcspaehos 
::~~cessarios. Palaeio do Hio de Janeiro em vinte tres <le ~\!rosto 
d~~ mil oitocentos trinta o seis , dccimo quinto da !ndc'-pen-
deneia e do ltnperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÚ. 

Salvador José ilfaciel. 

DECRl~TO N. 13- rle 23 dP Agosto de 1836. 

Approvando a Pensão concedida ao Commissario da Escuna União 
José Francisco de Souza. 

O Regente em Nome do -Imperadm· o Senho1· Dom Pedro 11 
houve por bem sanecionar c manda que se execute a seguinte 
Hr~solução da Asscrnbléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. Fica approvada a Pensão de vinte cinco mil 
rMs mcnsaes, concedida por Decreto de vinte um de Agosto 
(.li; mil oitocentos trinta c e{nco, a José Francisco de Souza , 
I(UC foi Commissario da Escuna Unitio. 

Salvador J mé Maciel , do Conselho de Sua Magestade lm
fWI"ial, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Ma
rinha , o tenha assim entendido, e faça expedir os despachos 
Jwcessarios. Palacio do lHo de Janeiro em vinte tn~s de Agosto 
dt~ mil oitocentos trinta c seis, deeirno · · Indcpen-
eia e cto Imperio. , o.\ B L f Ol: --,_ 

\) /i;:-~, 
DI o*ANOTNIO FE-i':rij4 r,"-,_ 

(/-f ' 

S~l · der José Maciel. ~ \ 

~ Ll. ~) 
~ 
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DECRETO N. 14 - de 26 de Agosto de 1836. 

Approvando a Pensão concedida a D. Anna Luiza Silveira da ~btta. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
tem sanccionadt) e manda que se execute a Resolução seguinte 
da Assembléa Geral I~cgis1ativa. 

Artigo Unico. J;'ica approvada a Pensão de seiscentos mil réis 
annuacs, eoncedida por Decreto de dezanove de Novembro de 
mil oitocentos trinta c dons a D. Anna Luiza Silveira da Motta, 
em remuneração dos serviços prestados por seu finado marido 
o Conselheiro Joaquim lgnacio Silveira da Motta. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido 
e faça executar com os despachos neccssarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte seis de Agosto de mil oitocentos trinta 
e seis , decimo quinto da Independcncia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo A dol(o de A guilar Pantoja. 

DECRETO N. 15 - de 26 de Agosto de 1836. 

Declarando que em lugar de - Maria Felizarda, vi uva de Manoel Pinto -
mencionada na Resolução de 9 de Outubro de 18::15, deve ler-se- Maria 
Vic·~·ncia Teixeira , viuva de Francisco Pinto de Araujo. · 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pcdl'o 11 
tem sanccionado e manda que se execut.e a llesolução seguinte 
da Assembléa Geral Legislativa. 

Ar1igo Unico. Na Hesolução de novo de Outubro de mil oi
tocentos trinta e cinco, em lugar de- Maria Felizarda, viuva 
de Manoel Pinto -deve ler-se - Maria Vicencia Teixeira, 
viuva de Francisco Pinto de Araujo. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro e Seca·etario 
de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido 
e faça executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte seis de Agosto de mil oitocentos trinta e 
seis, decimo quinto da lndcpendcncia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

•nustavo Adolfo de Agu.ilat· Pantoja. 



\) 
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DECRETO N. 16- de 30 de Agosto de 1836. 

Ordenando qne seja paga pelos cofres da Fazenda Nacional a Pensão de cem 
mil réis que percel>ião V. Emerenciana do Nascimento Lima , D. Esmcria 
Francisca de Lima, c D. Francisca de Borja Lima. 

O Regente em Nome do lmperad(lr o Senhor Dom Pedro II 
sanccionou c manda que se execute a seguinte Hcsolnção da 
Asscmbléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. A Pensão de cem mil réis annuaes concedida 
por Decreto de Yinte tres de Julho de mil oitocentos e de
zoito á D. Emercnciana do Nascimento Lima, D. Esmeria Fran
cisca de Lima , c D. Francisca de Borja Lima, deduzida do 
rendimento do cxtincto officio de Solicitador dos Feitos da Fa
zenda de Minas Geracs, será pnga pc!os cofres da li'azcnda 
Nacional, com sobrevi vencia de umas ás outras, na conformi
dade do Decreto de nove de ·Fevereiro de mil oitocentos trinta 
e tres. 

Manoel do Nnscimcnto Castro c Silva, do Conselho de Sua 
Magestadc o Imperndo1·, 1\Jinistro c Secretario de Estado dos 
Negocios da Fazenda c Presidente do Tribunal do Thcsouro 
Publico Nacional, o tenha assim cntrndido 0 r~wa executar 
com os despacho:-; neccssarios. Pulacio do Itio de Janeiro em 
trinta de Agosto de mil oitocentos lrinta c seis, decimo quinto 
da lndep1mdeneia e do Impcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

illanoel do N m•cimentn Castro e Silva. 

DECRETO N. 17 - de 30 de Agosto de 1836. 

Approvando a mcrcc da sobrevi,,cncia da Pensão concedida a Maria Antonia 
da Silva nosn, c snas irmãas, da Província de Goyaz. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
sanccionou e mand11 que se execute a Hesolução sPguintc da 
Asscmbléa Gcml Legislativa. 

Artigo Unico. li'i<.;a approvada n Mt>t'CI\ da sobrcviv,~nüia da 
Pensão de cem mil réi:o;, concedida pela ltesoluçiio de Con
sulta de vinte nove dn Julho de mi! oitocentos c vinte oito 
u .Maria Antonia da Silva, Rosa Antonia da Silva, c Antonia 
Francisca da Silva , filhas do Pensionario Antonio Ferreira da 
Silva, da CirJade de Goyaz, ['<Ha p::rcebercm repartidamente 
por f a llecirw~n to do di to seu pai. 

PARTE I. 2 
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Manoel do Nascimc111to Castro c Silva, do Conselho de Sua 
Magcstade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negoci(•S da l:fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional , o tenha assim ent!endido e fa~·a executar 
com os despachos nec~ssarios. Palacio do Hio de Janeiro em 
trinta de Agosto de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto 
da Independencia c do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

DECRETO N. 18- de 30 de Agosto de 183G. 

Approyanuo a Tença concedida ao Major João Francisco Leal. 

O Hegente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro Il 
t<~tn sanccionado e manda que se execute a seguinte Hcso
lução da Assemblóa Coral Leg1slativa. 

Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de oítenta mil 
róis concedida ao Sargento l\lór em~etivo João Francisco l..cal, 
por Decreto do doze de Outubro de mil oitocentos trjnfa 
c dous. 

Manoel da l,.,onscca Lima e Silva, Ministro c Secretario de 
Estado dos Negocios da Guet·ra , o tenha assim entend1do c 
1a<;a exccntar com os despachos nc~essarios. Paç,o em trinta de 
Agosto de mil 0ilocentos trinta e seis , decimo quinto da ln
depcndcneia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silt·a. 

DECRETO N. 19 - de 31 do Agosto de 1836. 

Approyando a Tença concedida ao Tenente Coronel reformado Felix de 
Seixas Souto Maior. 

O H.cgentc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
tem sanccionado e manda que se execute a seguinte Reso
lução da Assembléa Geral Legislativa. 
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Artigo Unico. ~.,ica approvada a Tença de cento e vinte 
!llil réis annuaes concedida por Decreto de treze de Setembro 
df~ :nil oitocentos vinte e sete, ao Tenente Coronel Felix do 
Seix<ls Souto 1\laior. 

Manoel da I?onseca Lima c Silva, .Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Guerra, o tenha assim entendido, e 
fat,';\ executar com os despachos necessarios. Paço em trinta e 
um de Agosto de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto 
da Independencia e do Imperio. 

))lOGO ANTONIO l<'EJJÔ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

DECRETO N. 20- de 1 O de Setembro de 1886. 

ApproYando a Pensão concedida a D. Anna Barbara de Jesus. 

O Hegcnte em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
ho•P·e por bem sanccionar e manda que se execute a seguinte 
H(~~olução da Assernbléa (}oral Legislativa. 

;\ rtigo lJnico. Fica approvada a Pensão ulimentaria de doze 
mil réis mensacs , concedida por Decreto de dezoito de Setem
llf<) de mil oitocentos trinta c trcs, a D. Anna Barbara de 
J~·~tlS, em contemplação dos serviços rm~stados na g11erra da 
Ind.)pendcncia por seu finado marido o Prirueiro Tenente Gra
till<ldo Felippe Antonio, que foi Patrão :Mór do Porto do Rill 
rk Janeiro. 

:-'alvndor Josli l\laciel, do Conselho de Sua Magcstade Im
pr·r;ai, 1\iinistro e Secretario d() Estado dos Nngocios da l'VJari
nnha, o tenha assim entendido e faç.a expedir os despaehos 
wressarios. Palacío do Hio de Janeiro em dez de Setembro 
d;• illil oitocentos trinta e s;eis, dceimo quinto da Indepcnden
rin e do I mperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Salvador José JJlaciel. 

DECRETO N. 21 --de 10 de Setembro de 1836. 

,\I!Jli'OYandu a Tença concedida ao Chefe de Esquadra Paulo Freire d'Andradc. 

O Hegente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
In por hem sanecionar c mandar que se cxeeulc a Hcsolu. 
LÍi.< srguinte da Assemhl{~a Geral Legislativa. 
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Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de trezentos 
mil rc'~is , couccdida por Decreto de vinte seis de Agosto de 
mil oitocentos trinta e cinco , ao Chefe de Esquadra Paulo 
Fn·ire de Andi'ade. 

Antonio Paulino Limpo de Abrco, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocies Estrangeiros e encarregado interinamente 
dos du Imperio, assim o tenha entendido c faça executar com 
os despachos neccssarios. Palacio do lHo de Janeiro em dez 
de Setembro de mil oitocentos trinta c seis, dccimo quinto 
da lndependencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO .FEJJÓ 

Antonio Paulino Li,m,po de A breo. 

DECRETO N. 22- de 10 de Setembro de 1836. 

Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel Fredesvindo da Silva Leite. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II 
ha por bem sanccionar e mandar que se execute a Ucsolu~ 
ção seguinte da Assembléa Geral LegislatiYa. 

Artigo Unico. Fica approvuda a Tença annual de cem mil 
réis, concedida por Decreto de quatro de Julho de mil oito
centos trinta e·dous, ao Tenente Coronel Graduado Fredcsvindo 
da Silva I .. citc. 

Antonio Paulino Limpo de Ahrco, Ministro c Secretario de 
J~stado dos Ncgocios Estrnngciros e encarregado interinamente 
dos do lmpcrio, assim o tenha entendido e faç.a executur com 
os despachos necessarios. Palaeio do Rio dt~ Janeiro em dez 
de Setembro do mil oitocentos trinta c seis, decimo quinto 
da lndcpendcncia e do Impctio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

DECRETO N. 23- de 10 de Setembro de 1836. 

Approvando a Tença concedida ao Chefe de Esquadra reformado Joaquim 
Mourão Piuhciro. 

O H.cgente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
ha por bem sanccionar e mandar que se execute a Resolu
ção seguinte da Assemblóa Geral legislativa. 
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Artigo Unieo. Fica approvadn a Tença de trezentos mil réis 
annuacs, concedida ao Chefe de Esquadra reformado Joaquim 
Mourüo Pinheiro, pela Resolução de Consulta do primeiro de 
J ulllo de mil oitocentos e vinte seis. 

Antonio Pnulino Limpo de Abrco , Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios Estrangeiros, c encarregado interina
mente dos do Imperio, assim o tenha entendido e faça exe
cutar com os dPspachos necessarios. Palacio do Hio de Janeiro 
em dez de Setombro do mil oitocentos trinta c seis, decimo 
quinto da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

DECRETO N. 2!'"- de 11 do Setembro de 1836. 

Appronndo a Pensão concedida a Jesuina Emilia de Medeiros. 

O Regente em Nome do Impr,mdor o Senhor Dom Pedro 11 
ha por bem sanccionar e mandar que se execute a B.eso\ução 
seguinte da Assembléa Ceral Legislativa. 

Arligo Unico . .Fica approvada a Pensão annual de trezentos 
mil réis, concedida por Dccr~to de trinta de Outubro de 
mil oitocentos trinta e quatro a Jcsuina Emília de Medeiros, 
viuva do Ollicial dn Secretaria da Camara dos Senadores Theo
dosio Pulquerio da Silva, cm remuneração dos serviços por 
e1le prestados no espaço de vinte sete annos. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministro c Secretario de 
J~stado dos Negocios Ebtrangeiros, c enearregado interinamentl~ 
do:- do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Hio de Janeiro em onze 
de Setembro de mil oitocentos trinta c seis, decimo quinto 
da Independencia e do Impcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 



DECRETO N. 25-de 1.1 de Setembro de 1.836. 

Approvando a Pensao concedida a D. Isabel Maria Heredia. 

O Regente em Nome do lmperado1· o Senhor DomPcdro 11 
ha por bem sanccionar e mandai' que se execute a Resolução 
seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Urtico. Fica approvada a Pensão annual de trezentos 
e vinte mil róis , concedida por Decretn de dezasetc de Março 
de mil oitocentos trinta e cinco a D. Isabel Maria Het·edia, 
em remuneração dos serviços de seu fallecido marido Cados 
Maria Heredia, Official da Secretaria da Camara dos Se
nadores. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios Estrangeiros, c enearregado intcrinamfmte 
dos do lmpPrio, assim o tenha entendido c faça cxPcutar 
com os despachos nccessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
onze de Setembro de mil oitocentos trinta e seis, decirno quinto 
da lndependencia c do lmperio. 

J)IOGO ANTONIO ~'EIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo di'. Abreo. 

DECRETO N. 26-de 1.3 de Setembro de 1836. 

Mandando admittir a fazer acto <las materias dos respectivos annos os Es
tudantes dos Cursos Jurídicos, que, por falta dos exames, uão forão ma
triculados. 

O Hcgcntc em Nome do lmpcrudm· o Senhor Dom Pedro li 
ha por bem sanccionar c maudar que se execute u Resolução 
seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. 0 Os Estudantes dos Cursos de Sciencias Jurídicas 
c Soeiaes de S. Paulo e Olinda, quo, por falta dos exames 
de In~lcz , Historia, Geometria e Geographia , nu o forão ma
triculados, serão admittidos a fazer neto das materias dos 
respectivos nnnos , provando que os frcqucntárão , c que se 
achão competentemente habilitados ; mas não poderão fazer 
acto do quinto anno sem apresentarem certidão dos ditos 
exnmes. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposiç.ões em contrario. 
Antonio Paulino J"impo de Abreo, Ministro e Secretario de 

]~stado dos Negocias I~strangciros, e encarregado interinamente 
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d,,:-; do Imperio, assim o tcuha entendido e faça executar 
eow os despachos neccssarios. Palacio do Hio de Janeiro ern 
tr1'ZI\ de Setembro de mil oitocentos Lrintn c seis, decimo quinto 
da 1ndepcndencia c do Jmpcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo da Abreo. 

DECRETO N. 27 -de 20 de Setembro de 1836. 

A pprovando a Pensão concedida a D. Isabel 'Vatson. 

u Regente em Nornc do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
J\éHl vc por bem sanccionar e mQnda que se execute a eeguinte 
Ik;.;oluç.Jo da Assembléa Geral Legislutiva. 

_\rt. 1. o Fjca approvada a Pensão concedida pelo Governo 
:í B. Isabel Watson , viuva do I>rimciro Tenente da Ar
;nada Nacional, Carlos )Vats(m, corrcsporHlenlc ;í metade 
do soldo que este vencia, em B.esoluçlio de Consulta do Con
:·;t•!l!o Supremo Militar de trinta c um de Outubro de mil 
uilocentns e vinte nove. 

Art. 2.° Fieão revogadas todas as disposições em contrario. 
:--;ulvador José Maciel , do Conselho de Sua Mngestadc I m

P'-~rial, :Ministro c Secretario de Estado dos Negodos da Ma
l mha o tenha assim entendido e faça expeclir os déspachos 
i\('!:essarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Setembro 
de mil oitocentos trinta c seis, dccirno quinto da Indepcn-
1.\ .. ncia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FlUJÓ. 

Salvador J oséM aciel. 

DECHETO N. 28-dc 24. de Setembro de 1836. 

\iaodando comprehender na Aposentadoria concedida ao Conselheiro An
tonio Homem do Amaral os vencimentos quo t-inha nos lugares annexos 
ao de Thesoureiro Mó r. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
sauccionou c manda quo se execute a seguinte Hesolução da 
.\sscmbléa Geral Legislativa. 
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Art. 1. 0 Na aposentadoria concedida ao ~onsclheiro An
tonio Homem do A nuu·al pelo Decreto de dez de Dezembro 
de mil oitocentos trinta e tres se deve comprchcndet· os 
vencimentos que tinha nos lugares annexos ao de Thesoureiro 
Mór, e que exercia pelos Decretos de cinco de Setembro de 
mil oitocentos c oito, c dezasete de Agosto de mil oitocentos 
c nove. 

Art. 2. o Fi cão revogadas quaesquer disposições em con
trario. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Conselho de Sua 
Magcstade o Imperador, ·Ministro e Secretario de J~stado dos 
Ncgocios da Fazenda e Presidente uo T1·ibunal do Thesouro 
Publico Nacional, o tenha assim entendido e faça executar· 
com os despachos neccssat·íos. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte quntro de Setembro de mil oitocentos trinta c seis, 
decimo quinto da Independencia e do lmperio. 

DIOGO ANTüriiO FEIJÓ. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

DECHETO N. 29-àe 2!,. de Setembro de 1836. 

Approvando a Pensi\o concedida n Salvador Car(Iozo de Oliyeira , com 
sobrcviycncia a suas tres filhas. 

O Regente <•m Nome do Impel'ador o Senhor Dom Pedro li 
hn p()r bem sanccionat' c mandar que se execute a Resolução 
segui ntc da Asscmblt;a Geral Legislativa. 

Artigo Uuico. li'ica ilpprovada a Pcnsfio de seiscentos mil réis, 
concedida pot Decreto dê onze de Agosto de mil oitoc<>ntos 
t ri:1ta c seis, a Salvadot· Cardozo de Oliveira, com sobre
viv,~ncia á suas tres filhas Isabel Maria de Oliveira , Fran
cisca Ovidia de Oliveim c Thrreza Bella de Oliveint, repar
tidamente. 

Antonio Paulino Limpo de Abrco, Ministro e Secretario 
de Estado dos Ncgocios Estrangeit·os c encarregado interina
mente O')S do Imperio, assim o tenha entendido e faça exc
('Utat· com os despachos nceessarios. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte quatro de Setembro de mil oitocentos trinta 
e seis, decimo quinto da lndependencia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÔ. 

AntrJnio Paulino Limpo ele Abrt.o. 
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DECHETO N. 30- de 1 de Outubro de 1836. 

Autorisando o Goycrno para continuar a pagar ao Cirurgião Mór José 
Alexandrino Dias de Moura o yencimcnto de trezentos mil réis. 

O Hegente em Nome do Imperador o Senhor Dom Jledro H 
tem sanccionado c manda que se execute a seguinte Reso
lução da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. O Governo continuará a pagar ao Cirurgião 
Mór, que foi da Tropa de Mato Grosso, José Alexandrino 
Dias de Moura, o vencimento de trezentos mil reis que lhe 
forão conferidos na respectiva Patente, c o indcmnisurá do que 
tem deixado de receber desde Abril de mil oitocentos trinta 
e um. 

Manoel da Fonseca l.irna c Silva, Ministro c Secl'ctario de 
Estado dos Negocias da GuC!Ta, o tenha assim entendido e 
faça cxccutnr com os despachos nccessarios. Paço em um de 
Outubro de mil oitocentos trinta c seis , dccimo quinto da 
lndependencia c do lmpcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

lWanoel da Fonseca Lima e Silva. 

DECRETO N. 31-de 3 de Outubro de 1836. 

Appr·ovando a Tença concedida ao Coronel Graduado Joaquim Francisco 
das Chagas Catete. 

O Hegentc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro Il 
tem sanccionado c manda que se execute a H.esol ução se
guinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. Inca approvada a Tença annual de cento c 
vinte mil réis, concedida ao Coronel Graduado de primeira 
linha Joaquim :Fl'ancisco das Chagas Cateto, pot· Decreto de 
quinze de Julho de mil oitocentos trinta c cinco, em remu
neração de seus serviços. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja , Ministro c Sccretal'io 
de Estado dos Negocias da Justiça c encat'l'egado interina
mente dos do lmperio , assim o tenha entendido c faça exe
cutar com os despachos nccessarios. Palacio do lHo de Janeiro 
em tres de Outubro de mil oitocentos trinta c seis, decimo 
quinto da lndependencia e do Impcrio. 

PATE I. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pontoja. 
3 
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DECRETO N. 32-uc 3 do Outubro do 1836 . 

.Appronmdo a Tcnçn concedida ao Coronel João Carlos Pardal. 

O Regcnto em ~omo do lmpemdot· o Senhor Dom Pedro li 
tem sanccionado c manda que se execute a Hcsolução seguinte 
da Assembléa Geral Legislativa. ": 

Artigo Unico. Fica upprovuda a Tença annual de duzentos 
c vinte mil réis, concedida ao Coronel c!l'cctivo de primeira 
linha João Carlos Pardal, por Decreto do trinta de Junho 
de mil oitocentos trinta c cinco, em remuneração de seus 
serviços. 

Gustavo Adolfo do Aguilar Pantoja, Ministro c Secret~rio 
de Estado dos Negocias da Justiç,a e encarregado intcrirlamcnte 
dos do Impcrio, assim o tenha entendido o faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do ltio de Janeiro em tres 
de Outubm de mil oitocentos trinta c seis, decimo quinto dd 
lndependcncia c do Impcriu. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo A.dolfo de Aguilar Pantoja. 

DECRETO N. 33-de 3 de Outubro de 1836. 

Approvanúo a Pcnsilo concedida ao Scn<tdor 1\I:.J.noPI Ferreira da Camara 
Bitancourt c ~á, com sobrcvivcncia a favor de seus nove netos. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
tem sanecionado o manda que se cxeeutc a H.esolução seguinte 
da Assembléa Geral Lcgis1atim. 

Art. 1. o Fica approvada a PcnsZlo annual de um conto e 
oitenta mil réis, concedidn pelo Decreto do priuwiro de Ou
tubro de mil oitocentos trinta o cinco, ao Senador Manoel 
Ferreira da Camara de Bitancourt c Sá , em plena remune
ração de seus serviços, com sobrevi vencia a favor de seus 
nove netos D. Mathilde Manoela da Camura e Oliveira, D. 
Antonia Cartola da Camara e Oliveira llitancourt, D. l. .. uiza 
Ilidia da Camara de Bitancourt e Oliveira , Manoel Antonio 
dn Bitancourt c Oliveira, Joüo Antonio da Camara de Bitan
court e Oliveira, .José Joaquim da Camara de mtancourt c 
Oliveira, Joaquim José da Camam de .Bitancourt c Oliveira, 
Uaymundo Antonio du Camara de Bitnncourt c Oliveira , c 
Antonio Pedro da C.amara de mtancourt e Oliveira. 
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A r L 2. e I; i cão revogadas quaí'squcr disposições em contrario. 
Gmtavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro c Secretario 

<h~ J~slado dos Negocios da Justiça, e encarregado interina
mnntc dos do Impcrio, assim o tenha entendido e faça exe
cutar coi'n os despachos necessarios. Palacio do Rio de Ja
neiro em trcs ele Outubro de mil oitocentos trinta e seis, de
cimo quinto da Ind(•pcndcncia c do Impcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÔ. 

Gustavo Adolfo de ~4guilar Pantoja. 

DECHETO N. 3!..--dc 3 de Outubro de 1836. 

Approyando a Tença concedida a D. Leonor .Joaquina Lobão. 

O !lcgente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pcui·o H 
tem sanccionado c manda qno se execute a Resolnc;ão seguinte 
da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Fica approvada a Tença de duzentos c vinte mil 
n;is annuacs. concedida pelo Governo a D. I~eonor Joaquina 
Lobão, em Resolução de Consulta do Conselho da Fazenda, 
de lrinta de Dezembro de mil oitocentos c vinte oito, em re
l!ltlllPl'<lção dos serviços de seu pai o nrigadeiro reformado 
Francisco Joaquim Lobão. 

Art. 2. Fieão revogadas todas as di~posiçõcs em contrario. 
Gustavo Adolfo de AguiJar Pantoja, Ministro e Secretario 

de Estado dos Negocios da Justiç.a, c encarregado interinamente 
dos do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com 
os ckspachos necessarios. Palaeio do Hio de Janeim em trcs 
de Outubro de mil oitocentos trinta c seis, decimo quinto da 
lndcpendcncia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

DECRETO N. 35-de 3 de Outubro de 1836. 

Approvando a aposentadoria concedida ao Conselheiro João Antonio Ro
drigues de Carvalho. 

O Hcgcntc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte 
da Asscmbléa Geral Legislativa. 

\) 

!'f 
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Art. Unico. Fica approvada a aposentadoria concedida pelo 
Decreto de dous do Maio de mil oitocentos- trinta e seis ao 
Consellwiro João Antonio Rodrigues de Carvalho, no Supremo 
Tribunal de Justiça, com o vencimento anuual de dous contos 
e quatrocentos mil réis. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido 
e faça executar com os despachos neccssarios. Palacio do lHo 
de Janeiro em tres de Outubro de mil oitocentos trinta e 
seis, decimo quinto da Independencia c do Impcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Panroja. 

DECRETO N. 36-dc ft. de Outubro de 1836. 

Approvaudo a Tença concedida ao Coronel José Ferreim da Cunha. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
tem sanccionado c manda que se execute a Resolução se·
guintc da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. t.o Fica approvada a Tença de duzentos e vinte mil réis 
annuaes, concedida pelo Governo ao Coronel José Ferreira da 
Cunha, por· Decreto de vinte quatro de Novembro de mil oi
tocentos trinta e dous, em remuneração de seus serviços. 

Art. 2. o Fi cão revogadi:ls todas as disposições em contrario. 
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja , Ministro e Secretario 

de Estado dos Negocios da Justiça, e encarregado interina
mente dos do Jmpcrio, nssim o tenha entendido c faça exe
cutar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Ja
neiro em quntro de Outubm de mil oitocentos trinta e seis, 
decimo quinto da lndependencia e do Impcrio. 

DroGo ANToNIO FEuó 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

DECRETO N. 37 - de 1 O de Outubro de 1836. 

Approvando a Pensao concedida ao Brigadeiro Pedro Labatut. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
tem sanccionado c manda que se execute a seguinte Hesolução 
da Assembléa Geral Legislativa. 
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Artigo Unico. Fica approvad-a a. Pensão annu~l de sci~ce~tos 
mil réis concedida pelo Decreto de dez de Mmo de m1l Oito
centos trinta c trcs a Pedro Labatut, em remuneração dos ser
viços que prestára na guerra do reconcavo da Bahia, e na 
Província do Ceará. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva , Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Guerra, o tenha assim entendido e 
fa~.:a executar com os despachos neccssarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em dez de Outubro de mil oitocentos trinta c seis, 
decimo quinto da lndcpendcncia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEJJÓ. 

Manoel da Fonseca L1'ma e Silva. 

DECHETO N. 38- de 10 de Outubro de 1836 

Declarando que as Forças de terra para o anno financeiro de 1837-1838 , 
são as mesmas fixadas pela Lei de 26 de Agosto de 1835 , com as alte
ra~ões neste exaradas. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
tem sanccionado c manda que se execute a seguinte Resolu
ção da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o A Força de tciTa para o anuo financeiro que ha 
de correr do primeiro de Julho de mil oitocentos trinta c sete 
ao ultimo de Junho de mil oitoeentos trinta e oito, hc a mes
ma fixada pela tei de vinte seis de Agosto de mil oitocentos 
trinta e cinco, para o corrente anno financeiro, com as se· 
guintes alterações. 

§ 1.0 A dita Força poderá ser elevada desde já ao seu cs· 
tado completo, t1cando o Governo autorisudo a recmtar, na 
conformidade da Lei de seis de Outubro de mil oitocentos trinta 
c cinco. 

§ 2. o O Governo fica autorisado a conceder desde já uma 
gratificação de campanha, correspondente á terça parte do res
pectivo soldo, alêm dos mais vencimentos, a todos os indivi
dnos que fizerem parte das expedições dirigidas a qualquer 
ponto do Imperio, ou nelle se acharem , e cooperarem para 
o restabelecimento da ordem. 

§ 3. o Crear·-se-lw na Provincia de Goyaz uma Companhia 
de Ligeiros com a força de cem praças. 

Art. 2. o Ficão derogadas as disposições em contrario. 
:Manoel da Fonseca Lima c Silva, Ministro e Secretario de 
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Estado dos Ncgocios da Guerra, o tenha nssirn t!ntendido e 
faça executar com os despachos nccessarios. Paíaeio do Hio 
de Janeiro em dez do Outubro de mil oitocentos trinta c seis, 
dccimo quinto da Indcpendencia c do Imperio. 

DIOGO ANTONIO fEIJÓ. 

Jffanoel da Fonseca Lilna c Silva. 

LEI N. 3!)- de 10 de Outubro de 18~36. 

Declarando nulla n Lei da Asscmhléa Legislativa da Parahyba de 1\J de Maio 
de 1835, áecrca do recrutamento. 

O Bcgente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
faz saber a todos os Snbditos do Impcrio que a Assemhléa 
neral Legislativa Decrclon e clle snnecionou n Lei sc~uinl<~. 

Artigo Unieo. Hc nnllfl , e como tal nca de O(~nhurn cffeito, 
a Lei da .c\sst~mbléa Legislativa da J.lrovineia da Parnhyba., da
tada em drzanmc de Maio de mil oitocenios trinta e einco, 
üccrca do reerutamento para o Exercito e Marinha. 

l\rancla portanto a todns as Autoridades n quem o eonlleei
mcnto c execução (]() referida Lei pertencer, que a enmprão e 
fa(,~ào cumprir e guardar Hío inte!ramenlc como nclla se con
tem. O Seeretario de Estado dos NPgocios dn Guerl'a a f'nça 
imprimir, publicar o correr. Jbda no Pala cio do Hio dn Ja <. 

nc•iro ao ... dez f)ias do mcz de Outubro flc mil oitocentos trinta 
e seis, dt~cirno quinto da Indepcndcncia e do !mperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel da Fon~eca Lima c Silva. 

Carta de Lei, pela qual o Regente em No me do Imperador 
manda e:x:ecutm· o Decreto da As.,embléa Geral Lf!qi.ç/ativa, 
que houve po1· bem sanccionar , sobre a nullidade da Ll!i da 
Assembléa Legislativa da Província da Parahyba, de dezanove 
de Maio de mJl oitocentos trinta e cinco, ácerca do recnt
tamento. 

Para o Regente em Nome do Imperador ver. 

José 1ll aria Flory Vidal a fez. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
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Foi scllada nn Chancellarin do Impcrio em 12 de Outubro 
de 1836. -João Carneiro de Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Nc~,< ci :J3 da Guerra foi pu
tJlicada a presente Lei em 15 de Outubro de 1836.- João 
llandeira de Gouvêa. 

Registrada á fi. 54 do Livro t.o das Leis. Secretaria de Es
Lldo dos Negoeios da Guerra em 13 de Outubro de 1836.
l,uiz José de Brito. 

I..EI N. 4.0- de 11 de OotulJI'O de 1836 • 

. liandanrlo suspender na Proyincia de S. Pedro do Sul , por espaço do um 
armo os ~~ G. 0 até 10 do artigo 179 da Constituição. 

O Hegente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
Ltz saber aos Suhditos do lmperio que a Assembléa Geral De
cretou c cllo sanccionou a l.ei seguinte. 

Art. 1. u Fi cão suspensas lia Provinda de S. I,edro do Rio 
i. ~rantle do Sul, por e~ paço de um anno, contado du publi
l'a<;üo da presente Lri na dita Provincia, os §§ 6. o, 7. o, 8. 0

, 

!1. 0 e 10 do art. 17!> da Constituição, para que o Governo 
)·,ossa aulorisar o Presidente da rci'erida Província: 
' § 1.0 Para mandar prender sem culpa forrnada, e poder con
"(~t'Hl.I' em prisão sem sujeitar a pr·ncesso ~ durante o dito es
pa<_:.o de um armo, os iniciados em qualquer dos crimes de 
n~sistencia , conspiração , sedição , rebelii&o , insurreição, c 
h.Jmiddio. 

;~) 2. o Para fazer sahir para fóra íLI Pmvincia, e mesmo as
~ i gnu r iugar certo para rcsidcneia, üquelles dos indiciados nog 
referidos crimes , que a segumnça publica exigir que se nii.o 
i'Onsc,·vem na dita Provineia. 

§ 3. o Para mandar dar busca de dia ou de noite em qllal
qut~r easa, 1103 casos ctos arts. 188, ~Si 2. 0

, /1-. 0 c 5. 0 do Co
. ligo do Processo Criminal. 

Art. 2. o Süo declaradas i !licitas todas as Assoei<H'()es socre
(as na Provincia de S. Pedro do Rio Gr~mde do· Sul, e as 
ilUblic,lS, não sendo autorisadas pelo Presidente da Província; 

sedição lodo o ajuntamento armado em todo ou em parte, 
f!Ue h ou ver· de maís de cinco pess-o:1s , contra as il utoridades , 
seus agentes, c cxt>cução de seus a elos lcgacs; c qualquet· Com
lrtandante dt~ força poderá dissolvê--lo pelo uso das armas , se 
ll~ seus fautores não se dispersarem á primeira intimação que 
dle lhes fizer. 
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Art. 3. 0 Os Officiaes do Exercito de t.a c 2.a Linha , e os 
da Armada, que, sendo chamados pelo Presidente da Provin··· 
cia, não se reunirem ás forças da Legalidade, no prazo que elle 
lhes assignat·, alem de outras penas em que possão incorrer, 
perderão as suas Patentes c todos os vencimentos que , por 
qualquer titulo que seja , perceberem da Fazenda I~ ubliea. 

Art. 4. o Os Guardas Nacionaes que na Provinda de S. Pe
dro do Hio Grande do Sul forem chamados ao seniço, e dei
xarem de comparecer no tempo que lhes tôr determinado, 
sem terem obtido escusa, ficarão sujeitos ao recrutamento, para 
servirem como obrigados nos Corpos de t.a I..inha. 

Art. ::>.o O Governo he autorisado a mandai', se julgar neces
sario, um Corpo dL"Stacado de Guardas Nacionaes, que não 
exceda a seiscentas praças , para servir na referida Provincia 
do Rio Grande por espaço de um anno, podendo para isso 
despender até a quantia de duzentos c cincocnta contos de réis. 

Art. 6.° Ficão amnistiados todos os que tiverão parte na 
sedição de ·vinte de Setembro de mil oitocentos trinta e cinco, 
e se submettêrão depois á ordem legal , c cooperárão para que 
esta prevalecesse. 

Art. 7. o Fi cão suspensas as Leis em contra l'io . 
.Mando portanto a todas as autoridades, a quem o conhe

cimento e execução da referida Lei pertencer, que a cumprão 
e fação cumprir e guardar tão inteiramente como nella se 
ontém. O Secretario de Estado dos Negocios da Justiça a 

caça imprimir, publicar c correi'. Dada no Palacio do lUo de 
fJaneiro aos onze de Outubro de mil oitocentos trinta e seis, 
decimo quinto da lndepcndcncia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Agttilar Pantoja. 

Carta de Lei pela qual Vossa Magestade Imperial manda 
e.rr'cutar o Decreto da A.ssembléa Geral, que houve por bem 
Sanccionar, suspendendo na Prvvint:ia de S Pedro do Rio 
Grande do Sul, por espaço de um anno , c:ontado da publi
cação da presente Lei na dita Provincia, os §§ G.o, 7. 0

, 8. 0
) 

9. o e 10 do art. 179 da Constituição, como acima se declara. 

Para Vossa Magestado Imperial Ver. 

Francisco Ribeiro dos Guimarães Peixoto a fez. 

Registrada á fi. 1M) do Livro 1.0 de I..eis. Secretaria de Es
tado dos Ncgocios da Justiça em 12 de Outubro de 1836.
João Caetano de Alme~·da França. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
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Sellada na Chancellaria do lmperio em 13 de Outubro de 
1836.-J oiio Carneiro de Campos. 

Foi publicada a presente Lei nesta Secretaria de Estado dos 
\egocios da Justiça em 13 de Outubro de 1836.-João Car
neiro de Campo.ç. 

LEI N. fi.t-dc 14 de Outubro de 1836. 

: if'rlarando nu lia a Lei da Asscmbléa Legisla tira da Província de Sergipe, 
na parte em que dispõe dos bens pertencentes á Ordem dos Religiosos 
Carmclitas. 

O Uegente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
f:tz saber a todos os subditos do lmperio que a Assembléa 
i ~eral Decretou e elle sanccionou a Lei seguinte. 

Artigo Unico. He nulla, e como tal fica de nenhum effeito 
a Lei da Assembléa Legislativa da Provincia de Sergipe, da
'dda de 9 de Março de 1835, na parte em que dispõe dos 
bens pertencentes á Ordem dos Religiosos Carmelitas, extincta 
pela dita Lei. 
· Manda portanto a todas as autoridades, a quem o conheci
ntcnto e execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e 
i.tção cumprir e guardar tão inteiramente como nella se contém. 
i] Secretario de Estado dos Negocios da Justiça a faça imprimir, 
publicar , e correr. Dada no Pala cio do Hio de Janeiro em 
'iuatorze de Outubro de mil oitocentos trinta e seis, decimo 
•Plinto da lndependencia e do lmpcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÔ. 

Gustavo Adolfo de Aguilttr Pantoja. 

Carta de L'!i, pelct qual Vossa Magestade Imperial Manda 
'f'Xecutar o Decreto da Assembléa Geral, que Houve por bem 
Sanccionar, revogando a Lei da Assembléa Provincial de Sl3r
gipe , na parte em que diepõe dos bens pertencentes a Ordem 
dos Rel,igiosos Carmelitas , como acima se decla1a. 

Para Vossa :Magestade Imperial ver. 

José Tiburcio Carneiro de Campos a fez. 
PARTE I. r,. 
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Registrada nesta Secretaria de Estado dos Ncgocios da Jus
tiça á tl. 149 v. do Livro das Leis. Rio de Janeiro em 17 de 
Outubro de 1836.-João Caetano de Almeida França. 

Gustavo Adolfo de Agnilar Pantoja. 

Sellada na Chanccllaria do Impcrio em 17 de Outubro de 
1836.-João Carneiro de Campos. 

l?oi publicnda a presente Lei nesta Secretaria de Fstndo 
dos Negocios da Jusliça em 17 de Oulubro de 1836.-Joâo 
Carneiro de Campos. 

DECHETO N. la-2-dc 15 de Outubro de 1836. 

Declarando qne as Forças de mar para o anno financeiro de 1837 - 1838, 
são as mesmas fixadas pela Lti de 27 de Agosto de J 835 , com as al
terações neste mencionadas. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
houve por bem sanccionar e manda que se execute a seguinte 
Uesolução da A~sembléa Geral LPgislativa. 

Art. 1. 0 As Forças de mar para o serviço do anno que ha 
de correr do primeiro de Julho de mil oitocenloos trinta e 
sete a trinta de Junho de mil oitocentos trinta e oito, são 
as mesmas th::adas pela Lei de vinte sete de Agosto de mil 
oitocentos trinta e cinco para o corrente auno financeiro, com 
as seguintes alterações: 

§ 1.0 As Forças navacs poderão, desde já, ser elevadas a 
trcs mil praças, c as de Artilharia de :Marinha a mil e du
zentas em efTeetividade de serviço. 

§ 2. o O Governo fica autorisado para formar succcssiva
mente quatro Companhias fixas de l\Iarinhciros, de cem praças 
cada uma, abatendo-se esta força das delcrminadas no § 1.0 

como fôr mais conveniente. 
§ 3. 0 Os Officiacs do Armada, da Artilharia de Marinha, 

de Fazenda, e Nautica, quando estiverem embarcados em Navios 
armados em guerra, perceberão, desde já, mais meio soldo 
de seus respectivos Postos, alêm dos vencimentos que actual
mente percebem. 

Art. 2. o J<'icão derogadas as disposições em cont-rario. 
Salvador José Maciel, do Conselho de Sua 1\lagcstade Im

perial, Ministro e Secretario de Estado drs Nrgocios da 1\Ja-
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rmha, o tenha assim cntendif1o c faça expedir os despachos 
nr~cessarios. Palacio do lHo de Janeiro em quinze de Ou
! nbro de mil oitocentos trinta c seis, decimo quinto da ln
d·~pcndencia c do lmpcrio. 

DIOGO ANTONIO :FEIJÓ. 

SalvadM· José Maciel. 

DECRETO N. la.3-dc tt> de Outubro de 1836. 

'utorisando o Goycrno a promover aos postos immcdiatos os Militares do 
Exercito e Armada nas Pro,·iucias do Pará. e S. Pedro do Sul. 

O Hcgento em Nome do lrnpcrador o Senhor Dom Pedro li 
'em sanccionado c manda que se execute a seguinte Ucso
lt~ção da Assembléa neral Legislntiva. 

Art. 1. u O Governo fica uutorisado para promover aos Postos 
ímmcdiatos, os Militares do Exercito e Armada que, nas Pro
' incias do Pará e de S. Prdro do Hio Grande do Sul, tize. 
l"t;m , ou tiverem feito serviços relevantes para o rcstabele
' .. imento da ordem , contra os rebeldes nas ditas Províncias. 

Art. 2. o Fi cão derogadas as Leis c disposições em contrario. 
:Manoel da li'onseca Lima e Silva , Ministro c Secretario 

de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha assim entendido 
,. faça executar ccim os drspachos necessarios. P•1lacio do Uio 
• .J Janeiro em quinze de Outubro de mil oitocentos trinta c 
~~üs , deeimo quinto da lndepcndcncia c do Irnpcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÚ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

DECRETO N. k4-de 15 de Outubro de 1836. 

Declarando a José Antonio Esperanç.a no gozo dos direitos de Cidadão 
Brasileiro. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
m sanccionado e manda que se execute a Uesolução sc

qinte da ..:\sscmbléa Geral Legislativa. 
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Artigo Unico. José Antonio Esperança está no gozo do fOro 
de Cidadão Brasileiro. 

Ficão revogadas as Leis e disposições em contrario 
Gustavo Adolfo de Aguilat· Pantoja, Ministro e Secretario 

de Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente 
dos do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em quinze 
de Outubro de mil oitocentos trinta c seis, decimo quinto 
da Indcpendcncía c do lmpcrio. 

DIOGO ANTONIO ~'EIJÚ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pcmtoja. 

DECHETO N. ft.5-de 15 de Outubro de 183G. 

Approyando u Pensão concedida a D. Thcrcza Delfina Rita de Lemos 
c Amaral. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
tem sanccionado e manda que se execute a 1\esolução se
guinte da Assembléa Geral legislativa. 

Artigo Unico. Fica approvada a Pensão annual de trezentos 
mil réis, concedida por Decreto do primeiro de Outubro de 
mil oitocentos trinta e cinco, a D. Thereza Delfina lU tu de 
Lemos e Amaral. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja , Ministro c Secretario 
de Estado dos Negocias da Justiça , encarregado interina
mente dos do Imperio, assim o tenha entendido e faça exe
cutar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em quinze de Outubro de mil oitocentos trinta e seis, de
cimo quinto da lndependencia c do Impcrio. 

DIOGO ANTO~IO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar J>antoja. 

DECH.ETO N. 46- de 15 de Outubro de 1836. 

Approvando a Pensão conccdída a D. Candida Maria de Moraes Sarmento. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
tem sanccionadu e manda que se execute a Uesolução seguinte 
da A.ssembléa Geral Legislativa. 
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Al'l. f.o Fica approvada a Pensão annua1 de cento e cin
eoenta mil réis, concedida por Decreto de dezoito de Maio 
de mil oitocentos vinte e nove, a D Candida Maria de Mo .. 
raes Sarmento , viuva de Estevão José Machado de Moraes 
Sarmento, em attenção aos serviços que fez como Official da 
Secretaria da Camara dos Deputados, e como Official-Maior 
da mesma Secretaria. 

Art. 2. o Fi cão sem effeito quaesquer disposições em contrario. 
Gustavo AdoH'o de Aguilar Pantoja, Ministro e Secretario 

de Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente 
dos do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar 
com os despachos necessarios. Palacio do l\io de Janeiro em 
quinze de Outubro de mil oitocentos trinta e seis , decimo 
quinto da Independencia e do Imperio. ' 

DIOGQ ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

DECRETO N. 4 7 - de 15 de Outubro de 1836. 

Approvando o Contracto celebrado pelo Governo com a casa de Tarrand 
o Tho~az, ácerca da empreza .dos Paquetes por vapor. 

O Regente em Nome do ·Imperador o Senhor Dom Pedro li 
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte 
da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1.° Fica approvádo o contracto celebrado pelo Governo 
aos vinte dous de A brU de mil oitocentos trinta e seis , com 
a casa • de Tarrand Thomaz , :$e os contractadores concorda
rem: t.o, em que, seja contemplado entre os portos da escala 
o de ,Jaraguá na Província das Alagóas: 2. 0

, em que o tempo 
do contra*_ não exceda a dez annos. 

Art. 2. 11 ''QUandó não concordem , fica o Governo autorisado 
para contractar com qualquer individuo ou Companhia nacio· 
nal ou estrangeira a empreza' de Paquetes por vapor, debaixo 
das condições que julgar mais vantajosas. 

Art. 3.° Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja , Ministro e Secretario 

de Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente 
dos do Imperio , assim o tenha entendido e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em quinze 
de Outubro de mil oitocentos trinta e seis , decimo quinto da 
lndependencia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
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DECRETO N. 4.8- de 17 de Outubro de 1836. 

Declarando que os Alvarás de 16 de Dezembro 1lc 1790, e 17 de Dezembro 
de 1802 , cnntinuarão a regular as reformas dos OHiciaes da cxtincta se
gunda Linha. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
tem sanccionado e manda que se execute a seguinte Hesolução 
da Assernbléa Geral Legislntiva. 

Art. t.o Os Alvarás de dezaseis de Dezembro de mil sete
centos e noventa , e dczasete de Dezembro de mil oitocentos 
e dous' continuarão a regular as rdormas dos omciaes da 
cxctincta segunda Linha, que paril ella passárão da primeira 
antes do Decreto de quatro de Dezembro de mil Oitocentos 
e vinte dous. 

Art. 2. 0 :Ficiío derogadas as disposições em contrario. 
:Manoel da li'onseca Lima e Silva, Ministro c Secretario de 

Estado dos Negocios da Guerra , o tenha assim entendido e 
faça executar com os despachos necessnrios. Palacio do Uio de 
Janeiro em dezasete de Outubro de mil 0itocentos trinta c seis, 
decimo quinto da lndcpendencia c do Jmperio. 

DIOGO ANTOXIO FEIJÓ. 

Alánoel da Fonseca Lima e Silt-a. 

DECRETO N. 49- de 17 de Outubro de 1836. 

Concedendo aos Continnos da Srcr,~taria e Pa;:wdoria do Arsenal de Guerra 
o ordenado annual de 30UHOOO. 

O Regente em Nome do Imperador o Sl·nhor Dom Pedro 11 
tem sanccionallo c manda que se execute a seguinte Reso
lução da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Uuico. Os Contínuos da Secretaria c Pagadoria do 
Arsenal de Guerra desta Côrle, vencerão de ordenado annual 
trezentos mil réis. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva, Ministro c Secretario de 
Estado dos Negocios da Guerra, o tenha assim entendido c 
faça executar eom os despachos nccessarios. Palacio do Uio de 
Janeiro em dczasetc de Outubro de mil oitocentos trinta e 
seis, decimo quinto da Indepcndencia c do Imperio. 

J)IOGO ANTONIO FEIJÓ. 

lllanocl da Fonseca Lima e Silva. 
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DECRETO N. 50-dc 17 de Outubro de 183G. 

Concedendo ao Governo um credito complementar de dous mil contos. 

O Hcgentc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedrcr 11 
tem sauccionado c manda que se execute a seguinte Heso
luçào da Assemblf~a Geral Legislativa. 

Art. 1. o Hc concedido ao Governo um credito complemen
tar de dons mil contos de réis , para occorrer ás despezas extra
ordinarias feitas com a paciticaçüo das Províncias do Pará e S. 
Pedro do Sul, em os annos nnuncciros de mil oitocentos trinta 
e cinco a miL oitocentos trinta c seis, e de mil oitocentos 
trinta c seis a mil oitocentos trinta e sete, ficando compre
hcndidos nesta quantia os duzentos e vinte contos creditados 
no artigo quarto da Ll'i de vinte dous de Setembro do anno 
passado, c os duzentos e cincoenta contos uutorisados no Pro
jccto de Lei approvado na presente Sessão , que suspende a1-
gumas garantias de cidadão na Provincia de S. Pedro do Sul. 

Art. 2. 0 Para haver os fundos concedidos no artigo ante
cedente, o Governo fará applicaçüo das sobras da Heceita ge
ral, que possão havm·, além das quantias fixadas em os annos 
íinanceiros passados e no corrente ; e na falta he nutorisado 
a contrahir um emprestimo dentro do Imperio, que não po
derá exceder de mil e quinhentos contos de réis, pelo modo e 
condiçües que mais convenientes forem aos interesses nacionaes, 
devendo o Ministro da I<'azcnda dat· uma conta circumstan
ciada do emprego desta quantia , Jogo que se consiga a tran
quillidade das mencionadas Províncias , independente do ba
lanço geral da receita c dcspcza. 

Art. 3. o Fi cão derogudas as disposições em contrario. 
Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Conselho de Sua 

Magestadc o Imperador, 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 necessarios. Palacio do lHo de Janeiro em 
dezaset;e de Outubro de mil oitocentos trinta e seis, decimo 
quinto da Indepcndencia c do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

JJfanoel do Nascimento Castro e Silva. 
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DECRETO N. 51 -de 17 de Outubro de 1836. 

Approvando as aposentadorias concedidas aos Desembargadores Luiz Anto
nio Barboza de Oliveira, João Homem de Carvalho, Pedro Madeira de 
Abreo Brandão , Caetano Ferraz Pinto, Miguel Joaquim de Cerqucira e 
Silva , José Bonifacio de Araujo Azamhuja , Antonio de Almeida SiiYa 
Freire da Fonseca , André Gonçalves de Souza, e Francisco Xavier Fur
tado de Mendonça. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte 
da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1.° Ficão approvadas, com o vencimento do ordenado 
por inteiro , as aposentadorias concedidas pelos Decretos de 
tres de Janeiro de mil oitocentos trinta c tres, aos Desem
bargadores Luiz Antonio Barboza de Oliveira, João Homem 
de Carvalho , Pedro :Madeira de Abreo Brandão, Caetano Fer
raz Pinto, Miguel Joaquim de Ccrqueira c Silva, José Bo
nifacio de Araujtl Azambuja , e Antonio de Almeida Silva 
Freire da Fonseca , e igualmente as concedidas aos Desembar
gadores André Gonç.alves de Souza , e Francisco Xavier Fur
tado de Mendonça, pelos Decretos de vinte um de Abril de 
mil oitocentos trinta e um , declarados pelos de vinte um de 
Julho de mil oitocentos trinta e seis. 

Art. 2.° Ficão derogadas as disposições em contrario. 
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja , Miuistro e Secretario 

de Estado dos Negocios da Justiça , o trnha assim entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezasetc de Ou
tubro de mil oitocentos trinta c seis, decimo quinto da Jn
dependencia e do Jmperio. 

DIOGO A~"TONIO FEJJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pãntoja. 

DECRETO N. o2- de 17 de Outubro de 183G. 

Approvando a Aposentadoria concedida ao Desembargador João Martiniano 
Barata. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte 
da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. Fica approvada a aposentadoria concedida pelo 
n~r.relo de onze de Abril de mil oitocentos h·inta (' Sf'lS a 
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João Martiniano Barata, no lugar de Desembargador da Re
lação do Maranhão , com o vencimento annual de quatro
centos mil réis, -terça parte do respectivo ordenado. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido e 
fhça executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
Janeiro em dezasete de Outubro de mil oitocentos trinta e 
seis , decimo quinto da lndependencia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

DECRETO N. 53-de 17 de Outubro de 1836 . 

.Approvando a Aposentadoria concedida ao Desembargador Manoel da 
Cunha de Azercdo Coutinho Souza Cbichorro. 

O Regente em Nome do Impc!'ador o Senhor DomPedro Il 
v~m sancciotndo e manda que se execute a Resolução segtJintc 
da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico~ Fica approvada a aposentadoria concedida pelo 
Decreto de treze de Dezembro de mil oitocentos trinta e dous 
a ..Manoel da Cunha de Azcredo Coutinho Souza Chichorro, 
no lugar de Desembargador da Relação de J>ernambuco, com 
o vencimento annual de seiscentos mil Iéis, metade do res-
pectivo ordenado. , 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assan entendido 
e faça cxt-"cutar com os despachos ncccssarios. Palado do Rio 
de Janeiro em dczasPte de Outubw de mil oitocentos trinta c 
seis, decimo quínto da lndependencia c do Imperio. 

DIOGO ANTONIO },EIJÓ. 

Gustavo A.dolfo de Aguilar Pantoja. 

DECRETO N. 54-de 17 de Outubro de 1836. 

Approvando a Aposentadoria concedida ao Desembargador Manoel 
da Costa Barradas. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
tem sanc~ionado e manda que se execute a Resolução seguinte 
da Assembléa Geral Legislativa. 

PARTE I. 5 
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Artigo Unico. Fiea approvndn a Aposentndorin concel1ida pelo 
])c ereto c' c tres de Junho de mil oitocentos trinta c tres 
<I ~lanocl da Costa l~<HTadas, no lugar de Des:Jmbargador dos 
Aggravos da cxtincta Casa da Supplicaçã.o, com o ·vencimento 
do respccti v o ordenado. 

Gustavo Adolfo de Aguilar P;mtoja, l\Iinistro c Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha nssim entendido 
o faça t:\ccnlar com os despachos nccessarios. Palacio do Hio 
de Janeiro em dezasete de Outubm de mil oitoeentos trinta e 
seis, dccimo quinto da Indepcndencia c do Jmp(•rio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gwtavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

DECRETO N. 55-de 17 de Outubro do 183(L 

Approvando a Aposcntadot·i.1. concrdída ao Descmbarg:tclor Francisco 
José ~unes. 

O Urgente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II 
tem sanccionado e manda que se execute a Hesoln~~;1o ~cguinte 
da Assemhlóa Geral Ll'gi:-!u\iva. 

Artigo Unico. Fica approvada a 1\poscntndoria concedida pelo 
]lecreto de trcw dG Dezembro do mil oitocentos trinta e dous, 
a Francisco José Nunes, no lugar de Dcseinbargaclor da He
Jnção da Bnhia, com o vencimento annual de seiscentos mil 
réis , melado do respectivo ordenado. 

Gust;no Adolfo de Aguilm' Pantoja , Ministro c Secretario 
de Estado dos Ncgodos da Justiça, o tenha nssim entendido 
o faça cxecu!ar com os despachos ncecssarios. l'alacio do Hio 
de Janeiro em dczasetc de Outubro do mil oiiocenlos trinta c 
seis, dccitno qninlo ela Independcncia c do Imperio. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
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DECHETO N. 56-dc 20 de Outubro de 183(). 

Approyando a Tenra concrdida no !\Inrcchal dr, Campo reformado 
Dunrtc Guilherme Correa de 1It•llo. 

O Hc;zentc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
tem sanecionado c manc!:l que se execute a Rcsolnçêlo seguinte 
da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Artigo Unieo. l•'ica approvada a Tenç.n annual de duzentos 
c vintn mil rí·is, concspondento ao Posto de Corone1 cfTcc
tivo, conec~dirJa pelo Decreto de vinte trcs de Março de mil 
oitocento3 trintG e eineo ao ~Iarechai reformado Duarte Gui
liJermc Corr<~a de Mt~llo. 

Gustavo Adolfo de Agui!ar Pantoja, l\1inistro c Sccr0tario 
de Estado dos Nt~gocios da J usli~~a , encarregado interinamente 
d•.>s do Imperio, assim o !Pnha entendido c faça cxceutar com 
os de:;;pachos necessarios. Palaeio do Hio de Janeiro em vinte 
de Outubro de lllil oitocentos trinta c seis, dccimo quinto 
da lndependenda c do rmlwrio. 

D!OGO A:'\TOXIO FEiJÔ. 

Gusfat'O A doi (o de Aguilar Pantoja. 

DECRETO N. 57-de 20 de Outubro de 183G. 

Approyantlo a Tença concc<.liua ao l\Iajor José Fernandes dos Santos. 

O Regente c:n Nome do Imperador o Senhot· Dom Pedro li 
tem san(.;cionado ô manda que se execute a Resolução seguinte 
da Assemblea (~cral l.cgislalira. 

Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de oitcn!a 
mil róis , concedida pelo Decrdo de quatorze de Setembro 
de mil oiloccntos trinta c cinco, ao 1-tbjor da primeira Linha 
Josü Femanocs dos Santos. 

Gustavo .A.dolft) de Aguilar Pantoja, :Ministro c SccrcL_d'io 
de Estado dos Nrgocios da Justiça, encarregado interinamente 
dos do lmpcrio, assim o tenha entendido c faça executar com 
os despachos ucccssarios. Palacio do Hio de Janeiro em vinte 
de Outubro de mil oitocentos trinta c seis, dceimo quinto du 
lndepcndeneia e do Impcrio. 

DiOGO ANTONIO fEIJÓ. 

Gastava A.do-l{o de Aguilar Pantoja. 
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DECRETO N. 58-de 20 de Outubro de 1836 . 

.Approvando a Tenç.a concedida ao Coronel Francisco Carlos de Moraes. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
tem sanceion<Hlo e manda que se execute a Resolução seguinte 
da Assernbléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de duzentos 
e vinte mil réis, concedida pelo Decreto de dczasete de Março 
de mil oitocentos trinta c cinco ao Coronel Francisco Carlos 
de Mort.cs , em rcmuneraçfio de ~cus 6crviços. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça , eneanegado interina
mente dos do Impcrio , assim o tenha entendido c faça exe
cutar com os dt~spaclws nccessarios. Palacio do lHo de Janeiro 
em vinte de Outubro de t_ni1 oitocentos trinta c seis, decimo 
quinto da Indepcndcncia c do Impcrio. 

DlOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

Dl~CRETO N. 59--dc 20 de Outubro de 1836. 

Approvando a Teilça concedida ao C0roncl reformado Fclix Mcrmc. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
tem saneeionado c manda que se executo a Resolução seguinte 
oa Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de cento e 
quarenta mil réis, concedida pelo Decreto de quinze de Julho 
de mil oitocentos trinta e cinco ao Coronel reformado Felix 
Mermc , correspondente ao Posto de Tenente Coronel effectivo. 

Gustavo Adolfo de Aguilar· Pantoja , Ministro c Secretario 
de Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interina
mente dos do Imporia, assim o tenha entendido c faça exe
cutar com os despachos neccssarios. Palacio do lHo de Ja
neiro em vinte de Outubro de mil oitocentos trinta e seis, de
cimo quinto da Indcpendoncia c do Irnpcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
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DECl\ETO N. 60- de 20 de Outubro de 1836. 

Autorísando os Dírectores dos Cursos Jurídicos a admiltír a fazer acto 
os Estudantes que se acharem habilitados pela Congregação. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
tem sanccionado c manda que se execute a Hcsolução seguinte 
da Asscmblóa Geral Legislativa. 

Art. 1.0 Os Dircctorcs dos Cursos de Scicncias Jurídicas c 
Soeiacs de Olinda c S. Paulo ficilo autorisados a admittir a 
fazer acto àas rnatcrias de qualquer dos annos aos Estudantes 
que até a publicaçi'ío desta Lei tiverem frequentado c provudo 
os ditos annos , c se acharem lwbilitados pela Congregação, 
pilgando as competentes matriculas. 

Art. 2.° Ficão revogadas as Leis em contrario. 
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja , lVJinistro c Secretario 

de Estado dos Negocias da Jmtiça, oncarrcg;1do interinamente 
dos do Impcrio, assim o tenha entendido e faça executar com 
os despachos ncccssarios. Palacio do Ilio de Janeiro em vinte 
de Outubro de mil oitocentos trinta c seis, decimo quinto da 
Indcpcndcncia c do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguílar Pantoja. 

DECRETO N. 61 -de 20 de Outubro de 1836. 

Approvando a Pensão concedida a D. Anna Rodozinda Vendclina 
da Silva. 

O Hcgente em ~orne do Imperadot· o Senhor Dom Pedro· II 
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte 
da Asscmbléa Geral I..cgislativa. 

Artigo Unico. l?ica npprovada a Pcns~o annual de cento 
trinta e tres mil trezentos trinta c tres réis c um terço , con
cedida pelo Decreto de vinte oito de Julho de mil oitocentos 
trinta c dous, a D. Anna Hodozinda Vendelina da Silva, em 
remuneração dos serviços de seu finado marido o Capitão José 
Pedro Cal'los da Fonseca. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja , Ministro e Secretm·io 
de Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente 
dos do lmperio, assim o tenha entendido o faça executar com 
os despachos nccessarios. Palacio do lUo de Janeiro em vinte 



----· :.;s-
de Outubro de mil oiloeentos trinta c Sl'ÍS, decimJ quinto da 
Indqwnclencia c do lnqwrio. 

Dwso ANTosw FmJ6. 

Guslat:o A.dolfo de Aguilar Pantoja. 

DECIH~TO N. 62 --de 2~ de Outubro de 183ü. 

Approrando a Tença concedida ao Brigadeiro l\aj'mundo José da 
Cunl!~: úiatos. 

O llcgente em Nome do ImpJi'Jdot· o Senhor Dom Pedro H 
tem sanceionado e manda qu~~ se CX(~cute a Hesolução seguinte 
da Assernhl(a GerJl l.rgblativa. 

Artigo Unico. Fica approvada a Tença nnnua1 de tl'ewntos 
mil rL•is, concedida pelo Decreto de tres ue .lunho dQ 1ni! oi
tocentos trinta c cinco ao Brigadeiro Haymundo José da C•.l
nll~l l\Iatos, diminuindo-sr, a quuntia du vinte mil réis , quando 
tenha obtido o Hahito da Ordem cb Aviz. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja , Ministro e Secretario 
de l~stado 'dos Negoeios da Jnstil_~'', encarregado interinamente 
dos do Impcrio, asc:im o tenha entendido e faç:a executar com 
os despachos neeess~1rios. Palücio do Hio ch~ Janeiro em vinte 
dous de Outubro du mil oitocenlos trinta c seis, dccimo quinto 
da !ndcpcndcncia c do lmpcrio. 

Gustavo Adolfo de Aguilar J>antoja. 

DJ~t~HETO N. ü:J-dc 22 de Outubro de 183G. 

Jpnrovant'h.1 a Tença concedida ao C11pitJo d~ .Mar c Guerra Francisc) 
• Bibiano de Castm. 

O Hrgentc em Nome do Irnpcraclor o Senhor Dom Pedro 11 
tem s:mccionado c manda que se execute a Uesolução seguinte 
da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Artigo Unieo. Fica approvada a Tença annual de duzentos 
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c vinte mil réis, concedida pelo Decreto de vinte oito de Agosto 
de ndl oitocentos trinta c quatro' llO CapiU'io de lUar c nucrra 
J1'rancisco llibi;mo de Casl.ro, em rcmunci'il\ÕO de seus ~('!'Viços. 

Gust;n·o Adolfo de Aguilar llantoja, l\Jinistro e Secretario 
de Estado dos 1\"egocios da Justiça, encarregado interinamente 
dos do Imperio, assim o tenha enlendido c faça pxecular com 
os dcspaehos ncccssnrios. Palacio do l\io de Janeiro em ''into 
tlous de Outubro de mil oiloccntos trinta c seis, dccimo quinto 
da lndependcncia c do Impcrio. 

DíOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adol(fJ de Aguilar Pantoja. 

DECHETO N. G4- de 22 de Ontubr·o de !836. 

Apfl;'OYanrlo a Prn:;~o comedida rrpartidam::ntc aos filhos do finado 
Drscmllur;ador Lniz Pedreira do Couto Fen-az. 

O Hcgcntc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
tem sanccionado c mandG qn:~ se execute a srguintc Hesoinçfio 
da A~;~emhléa G(~ral Legislativa. 

Artigo Unieo. Fica approvada a Pensfio de quntroc;:utos mil 
rúis, concedid:-t pelo Dcct·cto de vinte sei-; de Fcr<·rciro de 
mii oitocentos trinta c quntro, repartidDnwntc, n I~uiz Pe
drPira do Cou!o FciTJZ, t;uilhcrmina Amalia Corrêa l1n1rdra, 
.Jmrpila Carolina Corri•a Pedreira, Maria Hom{lna Correíl PP
dreira, .lofio Prdrcih1 do Couto Fc!Ttiz, e Umbelina Addaidc 
Correa Pedrrira, em remnnernçflo dos serviços de seu finndo 
pai o Desembargador Luiz p,~drcira do C:oulo Ferraz. 

Custara 1\doll'o dn Agni!ar Pantoja., l\linistro c Secretario 
do Estado dos Negocios da Jnstiça, PHCLHTPgndn int<~rinamcnl!~ 
dos <lo lrnpPrio, nssim o t<>nha entendido e fnça executar com 
os despachos ncccssarios. Pn!ncio do lHo de .landro em vinte 
dous de Outubro de mil oitocentos trinta c seis, decimo quinto 
da lnd('pendcneia c do Impcrio. 

DIOGO ANTONiO FEI.JÓ. 

Gustaro Adolfo de Aguilar Pantoja. 
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DECRETO N. 65 - de 22 de Outubro de 1836. 

Approyando a Tença concedida ao Capitlio de Mar c Guerra Francisco 
Rodrigues de Lima Pinto. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
tem sanccionado c manda que se execute a Resolução seguinte 
da Assernblé~a Geral l.cgislativa. 

Artigo Unico. l"ica approvada a Tença · annual de duzentos 
c vinte mil réis , concedida pelo Decreto de dczanove de Fe
vereiro de mil oitocentos trinta c cinco ao Capitão de :Mar c 
Guerra Francisco Rodrigues de Lima Pinto, em remuneração 
de seus serviços. 

Gustavo Adolfo de Agui1ar Pantoja , Ministro c Secretario 
de Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interina
mente dos do lmperio, assim o tenha entendido e faça exe
cutar com os despachos neccssarios. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte dous de Outubro de mil oitocentos trinta c seis, 
decimo quinto da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEJJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Panlojtl. 

DECRETO N. 66- de 22 de Outubm de 1836. 

Approvando a Tença concedida a D. Anna Joaquina Galyão de Moura e 
Lacerda , e suas trcs irmãas. 

O Hegente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro Il 
tem sanccionado e manda que se execute a Hcsolução seguinte 
da Assembléa Geral L('gislativa. 

Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de trezentos 
mil réis, concedida peiJ Hesolução de Consulta do oito de 
Abril de mil oitocentos vinte e· seis , repartidarnentc a D. 
Anna Joaquina Ga!vão de lV!oura c Lacerda , D . .!\;laria Thco
dora Galvão, D. Joanna Baptista Galvão, e D. Escolastica Joa
quina Galvão de Moura c Lacerda, em remuneração dos ser
viços prestados no longo espaço de sessenta armos, por seu 
finarlo pai o Brigadeiro reformado José Pedro Galvtio de Moura 
e Lacerda. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro c Sncr·ctario 
de Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente 
dos do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com 
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os despa-chos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
dous de Outubro de mil oitocentos trinta c seis, decimo quinto 
da lndcpendencia e do lmperio. 

DIOGO A~~TO~IO FEIJÓ. 

Gu~tavo Adolfo de Aguilar Pantoja, 

DECRETO N. G7 -de 22 de Outubro de 1836. 

Approvando a Tença concedida ao Capitão Tenente Joao Francisco Regis. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
tom sanccionado c manda que se execute a Hesolução seguinte 
da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. ·Fica approvada a Tença annual de oitenta 
mil réis, concedida por Decreto de cinco de Setembro de miL 
oitocentos trinta c cinco, ao Capitão Tenente da Armada Na
cional João Francisco Hegis, em remuneração de seus servi
<;os, diminuindo-se porém a quantia de vinte mil réis, quando 
tenha obtido o Habito da Ordem de Aviz. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro c Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, e cnearregado interinamente 
dos do Imperio, assim o tenha entendido c faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Ilio de Janeiro em vinte 
dous de Outubi'O de mil oitocentos trinta e seis, ~dccimo quinto 
<.la Independencia c do Impcrio. 

DIOGo ANTmno l<'Euó. 

Gustavo Adolfo ele Aguilar Pantoja. 

DECHETO N. G8- de 22 do Outubro de 1836, 

Approyando a Tença concedida ao Marechal de Campo 1\Ianoel Jorge 
B.odrigues. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro ll 
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução se .. 
guintc da Asscmbléa Geral Lcgislati v a. 

PARTE I. (; 



Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de írczt-nfn.; 
mil réis. correspondente ao Posto de Brigadeiro, conecdidrr pelo 
J)ecreto de dous de Abril de mil oitocentos trinta e cinco ao 
:Marechal de Campo Manoel Jorge Hodrigues. 

(1ustavo Adolfo de Aguilar l);mtoja , Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça e encnrreg-ado interinaHH'Ilto 
dos do Imperio, assim o tenha entendido c faça ('Xtcutnr com 
os despachos nccessarios. Pala cio elo Hio de .Janeiro erll Yi ntH 
dous de Outubro de mil oitocentos trinta c sPis, dPcimo quinto 
da Ind<'pcndeneia c do Impcrio. 

DIOGO A5TONIO F.EIJÓ. 

(;ustm·u Adolfo de .4gui!ar Prltl/(~/tL 

fJECHETO N. fi!>- de 22 de Outubro ele íts;:n . 

• 1\p!H'CYJULio a Pensfio concedida ao Capitilo Jc Fragata Guilht-rrw E~ re, 

O Hcgentc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pt•dro 11 
tem sanccionado c manda que se execute a sc;.{uinle Hesolu
ção da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo lJnico. li'ica approvada a Pensão annual de trezentos 
c sessenta mil réis, concedida por Decreto de quatro de Ju
lho de mil oitocentos trinta c seis a Guilherme Eyrc, Capitão 
de Fragata da Arrnada Nacional, em attcnção de ter sido gra
vemente ferido no combate que sustentou contm os reb_cldrs 
da Província do Pará. 

Salvador José 1\laciel , do Conselho de Sua l\Iagestadc Im
perial , :Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Ma
rinha , o tenha assim entendido e faça expedir os despachos 
necessarios. Palacio do .Hio de Janeiro em vinte dous de Outu
bro de mil oitocentos trinta e seis, dccimo quinto da Inde
pendencia c do lmpcrio. 

DTOGO ANTOXJO F.f:r.JÓ. 

,"-lrdradnr J oú~ J/acif'/, 
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LlU N. 70- de 22 do Outubro de 1836. 

Orçando a neceitn, e fixando a Despcza Grral do lmperio para o anuo 
financeiro de 1837-1838, c outras disposições. 

O Hcgente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
faz S1\her a lodos os Subditos do lmpcrio que a Assembléa 
f;era l Legislativa Decretou c clle sanccionou a Lei sc~uinlc. 

TITULO L 

IJESPEZ.\ GERAL 

ArL I. o A Hc,:;peza Geral do I llljH~rio para o anno finan
ceiro do 1. 0 de Julho de 1837 u ao de Junho de 18il8 he 
lixada a a tpwntia de .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.814: ü66;;t:030 

CAPITULO I. 

Aliniijterio dos Negocias du lmpcrio. 

Art. 2. 0 O 1\linistro c Secretario de Estado dos Neg-ocios do 
lmporio hc aulorisado a dcspcnucr em todo o Imprrio no anno 
financeiro desta I .e i: 

1.° Com a dotação de Sua jJagestadc o Im-
perador . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200: OOO:j:\000 

2.° Com alilpentos da Princeza Imperial a 
Seuhom D. Januaria, c da Princeza. a Senhora 
]). Francisca ........•....•.......•....•.. 

3." Com os ordenados do tutm· c :Mestres, 
n de~pczas com a inslmcção de Sua :Magcs-
tadc Imperial, c Altezas. inclusive um conto 
do n~is, desde jiÍ, para o Mestre de Equitação. 

!, . . o Com o Hcgcnle do Impcrio ......... . 
5.!) Com a Secretaria de J~stado c seu ex

pediente, inclusive u impressão dos actos cx-
J)Cdi<los por este Ministcrio ................ . 

6. o Com os Presidentes das Províncias , c 
ajudas d c custo .......................... . 

7.° Com a Camara dos Senadores, inclusive 
a quantia de vinte nove contos e quinhentos 
mil réis pam a Secretaria , c mais despezas. 

8. o Com a Camara dos Deputados, sua Secre
taria, inclusive 600~000, desde já, para a gra-
tificação de 50~000 menaaes á pessoa de reco-
nhecida habilidade, que por nomeação do 1. o 

Secretario se obrigue a ensinar Tachigraphhl. 

1G:800~000 

13:264~000 
20:000~000 

28:070~000 

SO:OOO;f;\000 

203:200~000 

270:800~000 



9. o Com ajuda de oosto para ida c voJta 
dos Deputados ........................... . 

10. Com os Cursos J uridicos ............• 
11. Com as Escolas ue Medici,la ....•..... 
12. Com u Academia das Bellas Artes .... 
13. Com o Museu, inciusi v c 200~000 de 

gratificação, alêm do ordenado , ao Guarda 
Porteiro e Preparador ..................... . 

14. Com o Correio Geral. ............. . 
15. Com a Junta do Commercio ......... . 
16. Com os Empregados na Policia dos Por

tos, ficando clcvaJo a GOO;ztOOO o ordenado 
do Professor de Saude, c a 400:t(J000 o do In
terprete Secretario do Porto de Pernambuco. 

17. Com os canaes, pontes, e estradas gcracs, 
inclusive 2: 000~000 mcnsars para a. estrada 
da Serra de Paraty, c 12: OOO:t;\000, desde já, 
para o canal da Pavuna .................. . 

18. Com a continuacão do Monumento le-
vantado á Independencla no Ypiranga ..... . 

19. Com despezas cventuacs ... ~ ........ . 

No Municipio d1 Côrte. 

20. Com Escolas menores de Inslrucção Pu-
blica .................................... . 

21. Com a Bibliothcca Publica ......... . 
22. Com o Jardim Eotanico .......•..... 
23. Com o Passeio Publico .•...........• 
24. Com a Vaccina .................... . 
25. Com a Illuminação da Cidade ....... . 
26. Com Obras Publicas , e reparo do Se

minaria d:')S. Joaquim, ineluidosdezasete contos 
de réis, desde já , para a reedificação do Salão, 
e reparo do Paço do Senado ..•..•...•..•.. 

70:000;)000 
53:500~000 
54:600~000 
8:146~000 

!,.:221~000 
130:000~000 
19:200~000 

18:314:tPCOO 

72:000~000 

'~ :000~000 
30:000~000 

21 :000~000 
6:21lt.~000 
9:340~000 
2:lt.OO:tfl000 
1:750~eoo 

70:270:t]l000 

120:000:tP000 

Som ma o Ministerio do Imperio. . . • . . • . 1. 527: 092~000 

CAPITULO Jl. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. 

Art. 3. o O Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Justiça he autorisado a despender no armo financeiro desta 
Lei: 
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1. o Com a Secretaria de Estado c seu expe
diente, inclusive a impressão dos aclos expe
didos por este Ministcrio. . . . . ............• 

2." Com o Supremo Tribunal de Justiça .. 
3.° Com as Uelações ................... . 
4.° Com a instrucção c armamento da Guar-

da Nacional. ...........•.........•.......• 
5. o Com os Bispos e Hei ação Ece1csiastica, 

ficando elevada a 3:600~000 a congrua do Ar
cebispo 1\Ietropoiitano, c a 2: l&-00~000 a de todos 
os Rispos do Imperio, c dando-se, dt·sdc já, 
ao Bispo de An1~rnuria, Coadjutor do Capel
lão-Mór 1: 200~000, incluindo-se nesta quantia 
qualquer outra , que receba da Fazenda Na-
cional. ............•.•.................... 

6. o Com despczas evcntuacs ............. . 

No ilfunicljJio da Corte. 

7.° Com a Cathcdral c Capella Imprriai, fi
cando clevadn a 1:200~0CO a congrua dos Mon
scnhores, a 800~000 a dos Concgos, que resi
direm , ou forem dispensados por molestía, ou 

20:924~000 
67:266:til660 
176:218~~00 

102:000~000 

25:000~000 
12:000:)000 

idade av.'mçada, c a 400~000 a dos Capellães. 50:673~900 
8.° C01r Parochos...................... 12:214~220 
9.<> Con• as Justicas lerritoriaes.......... 1:1:200~000 
10. Com a PoJiciâ c segurança Publica. . . 27: 792~000 
11. Com a Guarda Nacional............. 1:9!>0~000 
12" Com os :Municipacs Permanentes...... 180:000;tPOOO 
13. Com os l.azaros................ .. . • • 6:000~000 
14. Com casas de prisão com trabalho e re-

paros de Cadeias. . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 60: ooo·~ooo 
15. Com a conducção, yestuario, c suslento 

de presos pobres.......................... 12:0001000 
----

Somma o :Ministerio da Justiça. . • • . • . • 767: 239~580 

CAPITULO 111. 

Ministerio dos Negocias Estrangeiros. 

Art. 4. o O Ministro e Secretario de Estado dos N egocios 
Estrangeiros he autorisado a despender no anno financeiro desta 
Lei: 

1. o Com a Se reta ria de Estado e seu expe
diente, inclusive a impressão dos actos expe-
didos por este Ministcrio. . • . . . . . • . • . . . . • . . • 2r..: 768~800 
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2.° Com us Commissões Mixlas........... 1:J:G70i>CGO 
3. o Com as Legações e Consulados, c njurla 

de custo , c despczas evrntuaes, fóra a ditftl· 
rcnça do cambio da despczu, que se realizar 
em moeda estrangeira..................... 109:310~000 

Som ma o 1\iinistcrio dos Estrangeiros. . . . . • . '1 ft.7: 7 -18;7800 

C_\PITt:LO l Y. 

Jllinistcrio dos .:.Yeuocios da lfl arinlta. 

Art. 5. 0 O l\Iinistt·o c Secretario de Estado dos Negocias da 
Marinha he autorisado a despender no anno financeiro desta tci: 

1. o Com a St·crctaria de Estado c seu ex-
pediente, inelusivc a despcza da impres3ão dos 
actos expedidos por este Ministerio ......... . 

2.° Com os Ofilciaes do Corpo da Armada, 
Guardus Marinhas, e .Aspirantes ........... . 

3.° Com o Corpo de Artilharia de ~farinha. 
4.° Co:n a Academia, supprimido o lugat· c 

de Cirurgião , e sendo singelas as comcdorias 
do Com mandante ........................ . 

!).o Com os l\'avios armados ..•.......... 
6.° Com os ~avios desarmados ......... . 
7.° Com os Paquetes, inclusive 100:COO::;OOO 

pam compra de barcos de vapor, que fação 
este serviço nos Portos do Im r; crio, nfío po
dendo esta qu~.tntia ter diversa applicação .... 

S. o Com os "\rsenaes, seus operarias, rs
cravos da Nação, galés, in validos. c rPparos 

'25:800~0CO 

161:7G3SCOO 
H 5: 6()[t1l0ü0 

11:074;ft000 
q4.2:!l76~0CO 
'Ü5:U04~0ü0 

172:000:t;i000 

de ediHcios . não podendo os Inspectorcs re-
ceber gratificação alguma por outro serviço.. 432: 000~000 

9. o Com as Intcndencias c Empn'gados na 
arrecadação da Fazenda , e expediente de di
versas HepartiçCíes ...............•......... 

10. Com o Hospital da .Marinha ••......• 
11. Com a Auditoria c Executaria, c seu 

expcdicnlc, elevado o ordenado do Auditor a 
720;j'pOOO, c vencendo 280~000 como Fiscal , 
supprimido o lugar de seu Ajudante .....•.. 

12. Com as ob1·as, custeio de Pharoes, barcas 
de soccorro, estabelecimento de boias, e me
lhoramento de portos .............•.....••• 

13. Com os Hcformados e Avulsos ..••.•. 

52:303~000 
12:906~000 

1:380~000 

120:000iro00 
54:995~000 

Som ma o l\Iioistcrio da 1\farinha ...•••... 1. 798:768)Jb000 
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CAPITULO \. 

M inisterio dos N egocios da Guerra. 

Art. G .0 O Ministro c Secretario de Estado dos Kcgocios da 
Gu('rra he autorisndo a despender no anno financeiro desta 
Lei: 

L o Com a Secretaria de Estado c seu cx-
pcdi~ntc, i nrlusivc a impressão dos a elos expe

didos por este Ministerio ......•....•..... 
2. o Com o Conselho Supremo l\Iilitar .... . 
3.° Com os Commandantcs das Armas .... . 
4.° Com o Estado-Maior do Exercito, Om-

ciaes dos Corpos, Oíliciacs avulsos,, compre
hendidos os da 2. a Linha, que vencem soldo, 

24: 12Uf000 
12:6G4:tP670 
18: 159~600 

c Hcformados . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 033: 287~030 
5.° Com o Corpo de Engenheiros.......... 30 :209~980 
G.° Com os Corpos de La Linha, c Compa-

nhia de ArWiccs ....•..................... 1.316:370~100 
7. o Com DS Divisões de Pedestres , c Ligeiros 

do Rio Doce, Maranhão, Espírito Santo c (;oyaz. 
8. o Com os llospitacs Begirnentac~ ..•...... 
~.o Com Academia Militar ......•.••..... 
10. Com o Archivo Militar, e Oflicina Li-

thographica . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 
11. Com os Arsenaes de Guerra, c Arma

zcns do Artigos bellicos, podendo sPr elevados 
ao numero de duwntos os menores addidos ao 
Arsrnal da Côrte ...........•....•....•... 

12. Com gratificações, cavalgaduras dos ()ffi. 
ciacs Engenheiros, e das outras Armas, que 
possão sei' em pregados .•..•................ 

13. Com Telegraphos, luzes, dia rias a pre
sos condemnados a trabalhos, soldadas a pa-
trôcs c remadores de cscaleres , alugucis do 
casas , transporte , c ou tt·as despezas ...•....• 

f!t .. Com a continuação das obras, de repa
ros dos edificios que o Governo julgar indis
pensaveis, e com despezas cvcntuaes ....•... 

15. Com a divida passiva militar posterior 
ao anno de 1826 .....••.....•....••...... 

()8: ft-98~440 
2G:8021POOO 
22:520~000 

6:923:tP800 

200:000:tPOCO 

6:000~000 

32:800~000 

70:000~000 

100:000~000 

~omma o MinistPrio ela r.nerra ..........•.. 2. 998: 356~620 



- !~8-

CAPITULO H. 

IJfinisterio dos Negocias da Fa:zenda. 

Art. 7. o O Ministm e Secretario de Estado dos Nego cios da 
Fazenda he autorisado a despender no anno financeiro desta 
Lei: 

1.° Com a divida externa fundada, ~. 380.090, 
calculadas ao cambio de 43 1/5 dinheiros sterli-
nos por mil réis ao par ................... 2.111:61HH10 

2. o Com a Divida interna fundada, incluídos 
3:090:j)i887, dos juros do Legado de Manoel Fer
nandes Guimarães á Casa Pia da Provincia de 
Mato Grosso .......••.•.•.......•....•.... 1.490:000~000 

3.° Com a Caixa da Amortização e filial da 
Bahia. . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:280~000 

4. o Com o Tribunal do Thesouro c seu ex
pediente, inclusive a impressão dos actos ex-
pedidos por este 1\Iinisterio.. . . . . . . . . . . . . . . 61: 472:j)i800 

5. o Com as Thesourarias filiaes nas Provin-
cias ... ~ •................................• 

6. o Com Alfandegas, Mesas de diversas !len-
das , Hccebedorias c Collcctorias ........... . 

7. o Com a Casa da Moeda ........ , ...... . 
8.° Com a operação do troco do pnpel c cobre 
9.° Com os empregados de Uepartições cx-

tinclas ......................•............ 
1 O. Com Aposentados, inclusive réis 1: 800~, 

desde já, para aposentadoria do Conselheiro 
João José Lopes Mendes Hibeiro , contemplado 
no Decreto N. 79 de 9 de Outubro de 1835 .. 

11. Com Pensões ....................... . 
12. Com Meios soldos ........•.........• 
1.3. Com 'fcnças ......•.................• 
14. Com o Monte Pio ................•.. 
15. Com o córte e conducção dG páo-brasil , 

pagamento dos bens de defuntos e ausentes, res
tituições , descontos dos bilhetes da Alfandega 
c Mesas de diversas Rendas , obras e reparos de 
edificios á cargo deste Ministerio, gratificações 
extraordinarias , e despezas cventuacs ......•• 

243:052~0(]0 

800:000~000 
30:176;jp120 
20:000;jp000 

118:622~000 

t65:lt.t3;jj)000 
152:694.~000 
94:514~000 
29:455~000 
41:171~000 

199:000~000 

Somma o Ministcrio da Fazenda .......... 5.575:461~030 
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TITULO H. 

Da Receita geral. 

CAPITULO UNICO. 

Art. 8. 0 Do 1. 0 de Julho de 1837 em diante fi(;ãO abolidas 
as seguintes i1nposiçücs: 

1. o Contribui~·ão sobre os couros despaclwdos para o consu
mo da Provincia. 

2. 0 1\Jeio soldo das Patentes militares. 
Art. 9. 0 Do 1.0 de Julllo de 1837 em diante ficão alteradas, 

pela maneira abaixo especiHcada, as seguintes impGsiçõcs: 
t.o O imposto de ancoragem, estabelecido pelo art. 9. 0

, § L 0 

da Lei de 31 de Outubro de 1835, será elevado a trinta réis 
po1· tonelada das embarc<H:ões nacionnes, qnc não forem de 
cabotagem , c das Estrangeiras. 

2.0 O imposto de 20 por cento sobre os couros na Provín
cia de S. Pedro do Hio (~randc será reduzido a 15 por cento. 

3. 0 O imposto estabelecido pelo art. 9. 0
, ~ 10 da Lei de 31 

de Outubro de 1835, sobre os carneiros e porcos, será redu
zido ú metade. 

1& .• 0 O imposto estabelecido pelo § 2. 0 do Alvará de 20 de 
Outubro de 1812 será substituído nesta Côrto c nas Cnpitaes 
da na h ia , Pernambuco c Maranhão pelo novo imposto de 1 O 
por eenlo do aluguel das lojas constantes do citado paragra
pho, e cxlcnsivo a qualquct· r-asa ou loja, que contiver ge
neros cxposto.s <Í venda, Sl'j::t por gros~o ou a retalho; e bem 
assim ús easas de consignação de escravos, ás em que se ven
dei· carne verde, ás fabricas de charutos, ás cocheiras c ca
valhariças que contenhão scges e cavallos de aluguel, c aos 
eseriptorios dos Negociantes, Advogados, Tabclliães, Escrivães, 
Corretores, c Cambistas. Nas demais Cidades c Villas do Im ... 
perio) sujeitas ao antigo imposto, será este cobrado, como d'an
tes, sendo porem extensivo aos novos ohjectos de que trata 
este paragrapho. 

Art 10. Ficão desde já alterauas, pela maneira nbaixo de
clarada , as seguintes itllposições. 

t.o Os direitos de reexportnção c baldeação das mercadorias 
despachadas para a Cosla d' Africa ficuo elevados a 15 por 
cento. 

2." A taxa cslabclecida pela base 3.a do § 3. 0 do art. 9. 0 

da Lei de 31 de Outubro de 18:-J5, sobre os Jornacs c mais 
publicações pcriodicas, tlea reduzida a dez réis por numero , 
sem attcnção ao peso c distancia. As eartas do Correio de terra, 
c ns vindas de Paizes cstmngciros, pagarão o mesmo que pa
gavão ant~~s de Julho do presente anno. 

Art. 1 I. A iscn<:ão de direitos, concedida pelo art. 51, § 4. 0 

PARTE I. 7 
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da Lei de 15 de Novembro de 1831 , ás maehinas ainda não 
usadas nas Províncias, onde forem imporladas, fica extensiva, 
desde já, ás machinas de vapor introduzidas c appHcadas á 
qualquer industria do Pniz, aos livros mandados vir por par
ticulares para seu uso, bem como aos animacs para o melho
ramento dns raç:1s. 

Art. 12. Ficüo livr<'s dos direitos de importa~ão, drsdc j:), 
até o fim do t.o semestre do anno finnncciro drsta Lei , os 
gcnrros llc Estiva que forem de prim(•ira nrccssidadc, imr•or
tados c dcspaehados para consumo tla Província do Pará. 

Art. 13. Ficão isentos da taxa <lo sello todos os pnpcis ex
pedidos pelas Hcpartiçúcs <.le J·'azcnda, relativos á fiscali~ação e 
contabilida<.le das rendas publicas, excci to quando forem [)jui
zados ou produzidos como dccumentos fóra dus referidas Bc
partições. 

Art. H .. Pertencem á Hcccita Geral do Impcrio as sPguintes 
imposições: 

t.o Direitos de 15 o/o de importação 
2. 0 Ditos de 15 °/o addicionncs do chá. 
3.0 Ditos de 50 °/o da importação da polvora. 
4. 0 Ditos de 2 °/o de reexportação e baldeação. 
5. 0 Ditos de 13 oio addicionacs tlas mercadorias despnchadas 

para a Costa d'Africa, conforme o :ui. 10, § t.o desta Lei. 
6. 0 Ditos de 1 t 0 /o do expediente das Alfandcgas. 
7. o Ditos de ~ 0 /o do r;rcmio dos Assignados. 
8. 0 Ditos de 7 °/o de cxportução. 
9.• Ditos de 15 °/o nos couros (S. Pedro do Rio Grande). 
10. Ditos de 15 °/o das embarcações I~strangeiras, que passão 

a ser Nacionacs. 
11. .Multas por infracçuo do Hcgulamcnto das Alfandegas. 
12. Armazenagem. • 
13, Ancoragem, conforme o § 1. o do art. 9.0 desta Lei. 
i!J .. Braçagem do fabrico das moedas de ouro c pratu. 
15. I mposlo sobre a mineração do ouro c outros metacs. 
16. Uenda Diamantina. 
17. Fôros dos terrenos de J\Iarinha, menos no Município da 

Cidade do Bio de Janeiro. 
18. Matriculas dos Cursos Jurídicos, c multas das Aca-

demias. 
19. Taxas do Correio Geral. 
20. Sizas dos bens de raiz. 
2i. Dizima de Chancellaria, conforme o art. 9. 0

, § 2. 0 da 
Lei de 31 de Outubro de 1835, nos casos em que pelas Leis 
anteriores era devida , entendendo-se assim , desde já , a re
ferida Lei. 

22. Contribuição do Monte Pio. 
23. Joias da Ordem do Cruzeiro. 
9,!.., Mestrado das Ordens Militares, e trcs quartos das Tenças. 



- 5l-

25. Hendimcnto da Typogrnphia Nacional. 
~G. Producto da venda dos propt·ios Nacionacs, do páo

b•·nsil, da polvora, c de outros gcncros de propriedade Nacional, 
sujPitos á Administraçao Geral. 

27. Buns de Defuntos e Ausentes c rcmnnecentes de Depo-
sitas das Cnixas f~cracs. 

28. Agio das moedas de ouro c prata. 
2!). Alcances de Recebedores, e Tlwsourciros Geraes. 
30. Hcpo.:;ições c rcstituit;õcs de llcndas, c Dcspczas Geracs. 
31. Dons gratuitos. 
32. J ut·os de Apoliccs. 
3:3. Hcndimcnto dos Proprios Nacionacs, dos Arscnacs , e 

Ejtabclecimcntos de Administração G~~ral. 
3!J.. CobrançJ da Divida Acliva, conforme o art. 11 n. 3!,. 

da Lei de 31. de Outubro de 1835, c o art. 21 da presente 
Lei. 

35. Prcmios dos Depositas publicas. 
3G . .Alicnaçüo de Capellas vagas. 
37. Augmento da Decima urbana até uma lcgua, além da 

Cidades do Hio de Janeiro c Nictlwroy. 
38. Segunda Dccima das Corporações de mão morta. 
39. Direitos de Chanccllaria das mesmas. 
40. Um quarto por ecnto de reforma das Apoliccs. 
41. Novos e velhos Direitos dos Empregos c Offieios Gcracs 

e <i c Cha nccllaria. 

No Municipio da Côrte. 

4.2. Donativos c terças rarlcs dos officios. 
!,.3. Sello das heranças e legados. 
4.4. Emi)Jurncntos da Policia. 
M>. Deeilllil dos prcdios utbanos. 
46. Dizimo do exporLH:.Jo na fúrma do § 6. 0 do arl. !). 0 

da Lei de at de Outubro de 1835. 
4.7. Imposto nas casas de leiliio c modas. 
4.8. 20 o/o ele consumo d'aguardenlc da terra. 
49. Imposto :obre o gado do consumo conforme o nrt. 

9. 0
, § 10 da Lei de 31 de Outubro de 1835, e o art. 9.0

, ~ 
3. 0 desta Lei. 

50. Meia siza de escravos. 
51. Hendimento do .Evento. 

Renda com applicaçào especial. 

52. Imposto sobre as lojas conforme o § !,.. o, art. 9. o desta Lei. 
53. J)ito sobre as sc;5es c ban~os do intNior. 
5!a.. Ditos de 5 °/o na vcndil das embarcações nacionacs. 
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55. Dilo do scllo do papel. 
56. Taxa do mil réis sobro os escravos. 
57. Pmducto dos contraclos com as novas Companhias de 

mineração. 
58. Dito da moeda de cobre inutilisada. 
59. Sobras da Hcccita geral. 
Art. 15. O Governo he autorisado a arrecadar, no anno fi

nanceiro desta Lei , todos os impostos de qnc trata o artigo 
antecedente. 

Art. 16. Fica orçada a H.cccita Gemi do Imperio para o anno 
financeiro desta Lei na quantia de Rs. 14.000:000:tf!OOO. 

TITULO 111. 

D/sposiçóes gentes. 

CAPITULO UNICI:~. 

Art. 17. O Govemo aposentará, segundo o disposto no art. 
ü4 da Lei de r._ de Outubro de 1831 , os empregados das ltc
parlic;:ões extinctas, que não poderem servir nus que ora exis
tem, não podendo accnmular os vencimentos da aposentadoria 
com os de qualquer novo emprego. 

Art. 18. O Governo Hca antorisado a fazer em bilhetes da 
Alfandega as consignações mcnsaes para a Caixa d' Amortiza
ção , com tanto que se clles vcnçuo antes dos pugamentos da 
mesma Caixa. 

Art. 19. Fica o Governo nutorisado, desde já, a contractur 
por um a lrcs annos o serviço das Capatazias das Alfamlcgas 
do Hio de Janeiro, Bahia, Pernambuco c Maranhão, prefe
rindo quem o fizer com gente livre ainda por mais de 5 por 
cento a quem o llzcr com csemvos. 

Art. 20. Igualmente Hca autorisado o Governo a conceder 
á Província de Minas Geracs os quartcis dos exlinctos destaca
mentos para prisües nos districtos dos Juizes de Paz , que não 
forem de cidades ou villas, quando sejão pedidos pela respec
tiva Assembléa Provincial. 

Art. 2l. A metade ~da cobrança da Di\,ida aetiva, prove
niente de impostos Provinciaes, c anterior ao 1. 0 de Julho de 
1836, fica pertencendo ás respectivas Províncias, cujos Gover
nos a promovcruo, guardadas as Leis gcraes. 

Art. 22. Os mctacs preciosos em pó, barra , pinha, ou em 
moeda , c a polvom fabricada por conta do Governo, não 
estão comprchendidos na disposição do art. 9. 0 da Lei de 
31 de Outubro de 1835, c continuarão a pngat somente os 
2 o /o de exportação. 
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Art 23. O Governo snpprini , desde já , pelos cofres da 
1\enda Geral o deficit das l)rovincias, eujas rendas não ehc
garern parn as suas drspezas; não excedendo pon~rn o sup
primento á differcnça que houvet· entre a Ucspeza Provincial 
fixada JWia l.ci de 8 de Outubro do 1833 ' e a remoa' que 
foi deixada a cada Província pela Lei de Dl de Outubro de 
1835. 

Art. 2l.. O Governo apresentará na primeira futurn sessão 
da Assembléa Gernl os seguintes quadros: 1.", da divida flnc
tuante proveniente de serviços não pagos desde o 1. o de Ja
neiro de 1827 até o ultimo de Junho de 1836, acompanhado 
de Tabcllas parciacs da divida de cada l' mvincia , classificada 
por annos, e com dccbraçã,) dos serviços, a que pertencer 
cada uma das verb_as, cujo total perfizer o da mesma divida 
c da parte desta , que se repntar incxi: .. ;'ivd ~ 2.0

, da divida 
passiva anterior ao 1." de Janeiro de 1827, que ainda não 
estiver inscripta conforme o disposto na Lei de 15 de 1'\o
vembro de 1t;27, com declaração das som mas, que presumir 
inexigíveis; c 3. 0

, da divida actíva do Impcrio, classificada 
por Províncias, c com declaração das quantias, que julgar 
incobravcis , ou perdidas. 

Art. 25. Os Empregados l'ublicos continuarão a receber os 
seus ordenados na fórma do art. 16 da Lei de 31 de Ou
tubro de 1835. 

Art. 26. Fi cão em vigor todas as disposições da Lei de ~1 
de Outubro de 183;), que não vcrsnrcm particularmente sobre 
a Heceita, ou fixélção de Despeza, c que não tiverem sido 
expressamente revogadas. 

Art. 27. Ficão revogadas todas as I.cis c disposições em con
trario. 

l\Iando portanto a todas as autoridades a quem o conhe
cimento c execução da referida Lei pertencer, que a cumprão 
c fação cumprir c guardat· tão inteiramente como nella se 
contém. O Secretario de J~stado dos Negocios da Ji'az<'nda a 
f:1ça imprimir, publicar c caner. Dada no Palucio do Rio de 
Janeiro aos vinte dous de Outubro de mil oitocentos trinl.a e 
seis, dccimo quinto da lndepcndcncia c do Imprrio. 

DJOGO ANTONIO FEIJÓ. 

JJfanoel do Nascimento Castro e Silva. 

Carta de Lr:i, pela qual Vossa JJlagestade lmpen'al manda r.rr>.
cuta1· o [)ecreto dCl Assembléa Geral Legislativa~ que houve por 
bem Sanccicnar, orçando a Reaita c fixando a Despeza Geral 
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do lmperio para o anrw financeiro do '1. 0 de Julho de 1837 
ao ultil~w de J unlto de 1838, c dispondo VIJrias providenáas 
a ?'e,<:pello. 

Para Vossa Mnscstado Imperial Ver. 

João Rodrigues Sill:a a fez. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

Sellada na Chancellaria do lmpcrio em 24. de Outubro do 
1806.- Jotio Carneiro de Campos. 

I•oi publicada na Secretaria do Tribunal <lo Thesouro Pu
blieo Nacional em 25 de Outubro de 183G.- J oào JJ!aria 
Jacobina. 

Hegistrada na mesma Secretaria á n. 67 v. do Livro 1. o 

de Cartas de Lei. lHo de Janeiro em 25 de Outubro de 1836.
J oaquim Diniz da Silva Faria. 

DECHETO N. 71-de 22 de Outubm de 1836. 

ApproYando a aposentadoria concedida ao Desembargador Francisco 
Camciro Pinto \'i eira de Mello. 

O Hegente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II 
tem sanccionado e manda que se execute a llcsolução se
guinte da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. Fica approvadu a aposentadoria concedida pelo 
Decreto de vinte seis de Novembro de mil oitocentos trinta 
e tres a Francisco carneiro Pinto Vieira de l\Jello, no Iuga1· 
de Desembargador da Helação da Bahia, com o vencimento 
annual de seiscentos mil réis, metade do l'cspectivo ordenado. 

(~ustavo Adolfo ele Aguilar Pantoja , :Ministm c Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido 
c faça executm· com os despachos nccessarios. Pala cio do Rio 
de Janeiro em vinte dous de Outubro de mil oitocentos trinta c 
seis, dccicno quinto da lndependcncia c do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
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DECRETO N. 72-dc 24 de Outubro de 1836. 

Approvando a Pensão concedida a D. Virginia Hemiqueta !\unes Magano. 

O Urgente en1 Nome <lo Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
tem sanccionado c manda que se execute a llesolu~~ao ~eguintc 
da Assembléa Gcral Legislativa. 

Artigo Unico. l<'ica approvada a Pensão annual de duzentos 
o quarenta mil réis, concedida por Decreto de cinco de No
vembro de mil oitocentos trinta e quatro, a n. Vit·ginia Hen
riqucta Nunrs l\Iagano, vi uva de Fortuna to Marcondes de 
Carvalho Magano. 

Gustaro Adolfo de Aguilar P antoja, Ministro c Sc•crelario 
de Estado dos Negocias da Justiça, o tcuha assim entendido 
e fa<_~a executar com os despachos nccessarios. I)alacio do Hio 
de .Janeiro <'lll vinte quatro de Outubro de mil oitocentos trinta 
e seis, decimo quinto da Indcpendcncia c do I mperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar PantoJa. 

DECRETO N. 73-de 2ft- de Outubro de 1836. 

Approyando a Aposentadoria concedida a Manoel Innocencio de 
V asconeellos. 

O Ucgente em \'\orne do Imperador o Senhor Dom Pedm 11 
sanccionou c manda que se execnte a seguinte Uesoluçiio da 
Assembléa Geral Legislativa. 

Arligo Unico. l<'ica approvada a Aposctttadoria concedida pelo 
Decreto de treze de Dezembm de mil oitocentos c trinta , a 
Munoel Innocencio de Vasconcellos, no emprego de Escrivão 
Deputado da extincta Junta da }i'azcnda da Província de S. 
Jlaulo, com vencimento do ordenado por inteiro. 

1\lanocl do Nascimento Castro e Silva, do Conselho de Sua 
1\Iag,~stade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado dos 
Negocias da l(azenda c Presidente uo T1·ibunal do Thesouro 
Publico Nacional, o tenha assim cntendillo e faça executaL· 
com os uespachos nccessarios. Pulacio do 1\io de Janeiro em 
vinte quatro de Outubro de mil oitocentos trinta c seis, de
cimo quinto da Indcpcndencia c do Impcrio. 

DtOGO ANTONIO !<'EIJÓ. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva. 
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DECRETO N. 7!a.-dc 25 de Outubro de 1836. 

Approvando a Aposentadoria concedida a José Rcbcllo de Souza Pereira. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhot' Dom Pedro li 
tem saneeionado c manda que se execute a seguinte Hcsolução 
da Assemhléa Geral Legislativa. 

Artigo Uuico. Fiea approvada n aposentadoria, concedida pelo 
necrdo de ·vinte um de Novembro de mil oitocentos trinta e 
tres, a José Hebcl!o dt~ Souza Pereira, Oflicial da Secretaria 
do Conselho Supremo Militar, com o vencimento de trezentos 
c sessenta mil réis por annrJ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva, l\Iinistw c Sccl'etario de 
Estado dos Nt>gocios da Guerra, o tenha as~im entendido e 
faça exccutnr com os despachos necessarios. Palacio do Hin de 
Janeii'O em vinte cinco de Outubro de mil oitocentos trinta 
e seis , d.Pcimo quinto da lndcpcntlenda c do lmpm·io. 

IhoGo ANTONIO FEIJÓ. 

1Wanoel da Fonseca Lima e Sf[z:a. 

DECRETO N. 7G-dc 2:l de Outubro de 18:36. 

A ppl'Ov:mdo a Tença concedidt\ ao Tenente Coronel reformado Sehasti:Io 
r\avarro de Andrade. 

O Regente em .Some do Imperador o Senhcw Dom Pedro 11 
tem sanccionado c manda que se execute a Hesolução seguinte 
da Asscmbléa Geral Lrgislativa. 

Artigo Unico. Fica approvadn a Tença anaual de ccnlo e 
vinte mil réis, concedida por Decreto de vinte um de Maio 
de mil oitocentos trinta e cinco, ao Tenente Coronel rPfor
mndo de primeira linha Selwstião Navarro de Andrade. 

C ustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministm o Sccrct;.rio 
de Estado dos Ncgocios da Justiça , encarregado interirHHnente 
dos tio lmperio, assim o tenha entendido e faça executar com 
os despachos uecc.ssarios. Palacio do lHo de Janeiro em vinte 
cinco de Outubro de mil oitocentos trinta c seis, decimo quinto 
dd lndependcncia c do lmpcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gw·t;;;v.J J\dolfo de Aguilar Pantuja. 
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DECRETO N. 76- de 25 de Outubro de 1836. 

Approvando a Pensão concedida a D. l\larianna Rosa de Araujo. 

O Regente em Nome do lmperadot' o Senhor Dom Pedro li 
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte 
da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. Fica approvada a Pensão annual de trezentos 
mil réis , concedida pelo Decreto de sete de Maio de mil 
oitocentos trinta e cinco, a D. Marianna Rosa de Araujo, 
viuva de Caetano Luiz de Araujo. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça , encarregado interinament~ 
dos do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
cinco de Outubro de mil oitocentos trinta e seis, decimo 
quinto da lndependencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

DECRETO N. 77 -de 25 de Outubro de 1836. 

Approvando a Pensão concedida ao Padre Prudcncio José (:as Mercí·s 
Tavares , da Provinda do Pará. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedr~ II 
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução se
guinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. Fica approvada a Pensão annual de seiscentos 
mil réis , concedida por Decreto de vinte tres de Setembro 
de mil oitocentos trinta e seis, ao Padre Prudencio José das 
Mercês Tavares, em remuneração dos relevantes serviços pres
tados na Província do Par á em de fez a da causa da legali
dade e restabelecimento da Ordem Publica. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interina
mente dos do Imperio , assim o tenha entendido e faça exe
cutar com os despachos necessarios. Palacio do lHo de Janeiro 
em vinte cinco d9 Outubro de mil oitocentos trinta c seis, 
decimo quinto da lndependencia e do Imperio, · 

PARTE I. 

DIOGO ANTONIO FEI.JÓ. 

Gttstavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
8 
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DECRETO N. 78- de 25 de Outubro de 1836. 

Approvando a .Mercê pecuniaria concedida ao Major João Nunes Ramalho. 

O Regente am Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte 
da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. Fica approvada a Mercê pecuniaria de cento 
e dez mil réis annuaes , concedida pelo Decreto de vinte dous 
de Julho de mil oitocentos trinta e cinco, ao Major João 
Nunes Ramalho; a saber: cem mil réis de Tença correspon
donte ao seu Posto , e dez mil réis por ter sido ferido em 
campanha. 

Gmtavo Adolfo de Aguilar Pantoja , Ministro e Secretario 
_de Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interina
mente dos do Imperio, assim o tenha entendido c faça exe
cutar com os despaclws necessarios. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte cinco de Outubro de mil oitocentos trinta e 
seis, decimo quinto da Independencia e do Impcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

DECRETO N. 79~de 25 de Outubro de 1836. 

Approvando a Tença concedida ás filhas do Capitão de Mar c Guerra 
José Joaquim da Silva. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor DomPedro 11 
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte 
da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de cento e 
vinte mil réis, concedida, repartidamente, ás filhas do Ca
pitão de Mar e Guerra José Joaquim da Silva, em Resolução 
de Consulta de vinte nove de Julho de mil oitocentos trinta 
e um. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja , Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente 
dos do Imperio , assim o tenha entendido e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
cinco de Outubro de mil oitocentos trinta e seis , decimo 
quinto da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

, Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
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DECRETO N. 80- de 25 de Outubro de 1836. 

Approvando a Tença concedida ao Capitão Tenente João Baptista de Souza. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II 
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte 
da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Fica approvada a Tença annual de oitenta mil 
réis, concedida pelo Decreto de dezoito de Agosto de mil oito
centos trinta e cinco ao Capitão Tenente da Armada Nacional 
João Baptista de Souza. 

Art. 2. 0 He concedida ao dito Official uma Pensão annual 
de vinte mil réis, por ter sido duas vezes ferido em cam
panha. 

Art. 3.° Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja , Ministro e Secretario 

de Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente 
dos do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar com 
os despachos necessarios. Pala cio do Rio de Janeiro em vinte 
cinco de Outubro do mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto 
da Independencia e do lmperio. 

DroGo ANTONIO FEIJó. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

DECRETO N. 81- de 29 de Outubro de 1836. 

Declarando a Jacintho Hippolyto Guion, comprehendid :> na excepção do 
art. 10 da Lei de 24 de Novembro de 1830. 

O llegente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte 
da Assembléa Geral Legisfativa. 

Artigo Unico. Jacintho Hippolyto Guion, Francez de Nação, 
empregado no Exercito do Brasil desde mil oitocentos e vinte 
tres até Maio de mil oitocentos trinta e um, está compre
hendiào na excepção do artigo decimo da Lei de 'Vinte qua
tro de Novembro de mil oitocentos e trinta. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva , Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocíos da Guerra, o tenha assim entendido e 
faça executar com os despar.hos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte nove de Outubro de mil oitocentos trinta 
e seis, _decimo quinto da lndependencia c do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel da Fonseca Lima c Silva. 
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DECRETO N. 82- de 8 de Novembro de 1836. 

Approvando a Aposentadoria concedida a Antonio Salustiano Ferreira. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
sanccionou e manda que se execute a seguinte Resolução da 
Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o l?ica app1:;ovada a aposcmtadoria, concedida pelo De
creio de trinta de Junho de mil oitocentos trinta e cinco, a 
Antonio Salustiano Ferreira, no emprego de Administrador da 
Mesa da Abertura da Alfandega da Cidade da Bahia, com o 
ordenado de seiscentos mil réis que percebia. 

Art. 2. o Fi cão derogadas as disposições em contrario. 
Manoel do Nascimento Castl'O c Silva, do Conselho de Sua 

Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negoci(ls da Fazenda , e Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional , o tenha assim entendido e faça executar 
com os despachos ncc0ssarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
oito de Novembro de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto 
da Independencia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva.· 

DECRETO N. 83- de 1B de Novembro de 1836. 

Apf)rovando a Aposentadoria concedida a Antonio Rodrigues do Amaral. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
sanccionou e manda que se execute a Resolução seguinte da 
AS'Sembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. Fica approvada a aposentadoria concedida pelo 
Decreto de onze de Agosto de mil oitocentos trinta c seis a 
Antonio Rodrigues do Amaral, no lugar de Escrivão da ex
tincta Intendencia e conferencia da Casa da fundição da Pro
víncia de Mato Grosso, com o vencimento do ordenado por 
inteiro. 

Manoel do Nascimento Castm e Silva, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador , Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocias da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, assim o tenha entendido e fiilça executar 
com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
quinze de Novembro de mil oitocentos trinta e seis, decimo 
quinto da Independencia e do Impcrio. 

DI ONIO FEIJÓ. 
----~ 

\~W{c.GA (j~ fJI.f)f ,,nto Castro e Süva. 
~~\;_ I 4~, 
~ ~ 
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