
"' 
COLLECÇAO ·nAS' LEIS ~ 

• 
DO 

TOMO I. PARTE I. 

J 

RIO DE . JANEIRO·. l 

N Â. TTPOGRAPRIA KACIOJfAL. 

1838. 

/-.(_ 

I 



/ 

lNDICE ~DA COLLECÇÃO DAS LEIS 

[\"o 

DE , í,rouorlf;c,,/~ 
I /J-1 ' 

1838~ 1

\ .-, 
0~\ 

TOMO I. PARTE I. '~.s' h ~~ 
··~ur.4oosy 

p~-
1. -Decreto de 2 de Junho de 1838. So-

bre. aposentadoria.. . • . • . . • • . . • • . • • • 1 
2. -Decreto de 2 de Junho de 1S38. So-

bre aposentadm:ia .•. ~ . • . . . . . . . . . . . • >> 

3.- Decreto de 11 de Junho de 1838. 
Mandando applicar a beneficiado Monte 
Pio Geral de Economia dos Servidores 
do Estado os remanecentes dos premios 
de suas Loterias;. . • . . . . • • . . • • . • . • 2 

4. ~Decreto de 15 de Junho de 1838. 
Autorisa o Governo a mandar passar 
Carta de Naturalisacão a João Guilher-
me de Brucc ' de Nação Sueca.. • . . • . a 

5.- Decreto de 15 de Junho de 18J8. 
Sob~e Tenca. . . • .. . • • . . . • • . . . . . . • . 4 

6. -Decreto· de 15 de Junho de 1838. 
Autorisa o Dire'ctor da Escola de

1
Medi

cina da Côrte a admittir a fazer acto 
do primeiró anno a~ Estudante Luiz 
Sobr·at Pinto , depois de approvado 
nos preparatorios que lhe faltão.. . • >' 

7. -Decreto de 15 de Junho de 1838. 
Sobre Pensão. . . . . . . . • • • . . . . . • . • • . 5 

8. _:_Decreto de 16 de J"nho de 1338. 
Autorisa o Governo a conceder aos 
Empregados da Se.cretaria daJu.nta do 
Commercio ,. em quanto ex.istir este 
Tribunal, Gratificações iguaes aos seus 
Ordepados , abplido o que percebião 
a titulo de ~juda de custo.. . . . . . . • i 

9. - D~creto de 19. de Junhp de 1838. 
Sobré Pensão ...••..•••••.... ·· . . . . 7 

to. ~Decreto de 19 de Junho d~ 1838. 
Concede huma prestacão annual de 
cincoé~ta contos. d~. réis a Sua Ma-

* 



I 
r-

! 

t 

I 
• 

I 

--

( 4 ) 

gestade Imperial a Seuhora D. Amelia 
Augusta Eugenia , Duqueza de Bra
gança , Viuva do Senhor Dom Pedro 
I., Imperador do Brasil........... 7 

* N.o 11. -Decreto de 19 do Junho de 1838. 
Sobre Pensão. • • • . • . . • • . . . . • . . . . . 8 

* N.o 12.- Decreto de 19 de Junho de 183) 
Sobre Pensão ...••..•......•.••... 

N.u 13.- Decreto de 19 de Junho de 1838. 
Autorisa · o Governo a indemnisar ao 
Cidadão Francisco Antonio Soares, do 
ordenado do Emprego, que perdera~ 
de Official da Secretaria de Estado dos 
Negocios da Guerra, do Reino de Por-
tugal.. . • . • . • . . • . • . . • • . . . . . . . . . . . 9 

N.o 14.- Decreto de 27 de Junho de 1838. 
:Marca as Gratificações que dev-?m ven· 
cer os I ... entes, Director, e Substitutos 
dos Cursos J uridicos de São Paulo , e 
Olinda, e os das Faculdades de 1VJe
dicina do Rio de Janeiro, e Bahia, 

_ alêm dos seus respectivos Ordenados; 
'--" e dá outras providencias a respeito. . 1 O 

N.o 15.- Decreto dé 2 de Julho de 1838. 
Fuz extensivo, no Município da Corte, 
aos Professores Publicas de Primeiras 
Letras, nomeados antes da Lei de 15 
de Outubro de 1827, o Artigo 10 da 
mesn1a Lei. . . . . . . . • • • . . . • . • . . . . . . 12 

N. 0 16.- Decrelo de 2 de Julho de 1838. · 
· Concede ao emprestimo decretado pela 

Assembléa Legislativa da Província de 
Minas Geraes os mesmos privilegios, 
de que pr.las Leis Geraes gozão os em
prestimos Nacionaes..... • • . . • . . . . . 13 

* N.o 17.- Decreto de 7 de Julho de 1838. 
Sobre Tenca. . . . • • • . • • • • • . • . . . • . . 14 

N.o 18. -Decreto ·de 11 de Julho de 1838. 
Declara que os Parochos podem passar 
Certidões de seu Officio, independen
temente de despacho de Autoridade 
Ecclesiastica. • • • • • • . • • • • • . • . . • • • . . 1 ô 

N.o 19.- Decreto de 17 de Julho de 1838. 
Declara que não corre o tempo para 



'I- N.o 

( 5 ) 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1838. 

>.ÜM.O 1. 0 PAR.TE 1. 8 SECÇÃO 1.• 

.~~~-----------------------------------
. DECRETO N.o 1- de 2 de Junho de 1838. 

Sobre aposentadoria. · 

Approvando a aposentadoria de Joaquim José dos 
Santos, concedida por Decreto de 2 de Maio de 1832, 
no lugar de Amanuense da Administração dos Con· 
tractos de :Minas Geraes. 

DECRETO N.o 2- de 2 de Junho de 1838. .. 
t 

Sobre aposen~adoria. 

Autorisando o Governo a aposentar Domingos 
dos Santos, no Lugar de Escrivão da 1\Iesa Grande 
da Alfandega da Cidade do Rio Grande do Sul. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO I.MPERIO DO BRASIL. 

1838. 

'.fOMO 1. 8 PARTE t.• SECÇÃO 2. 2 

-
·DECRETO N.o 3- de 11 de Junho de 1838 . 

.~.ti andando applicar a beneficio do lJionte Pio Geral 
de Economia dos Servidores do Estado os 1'e

manecentes dos premias de suas Loterias. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro Il. , Tem Sanccionado, e Mandft 
que se execute a seguinte Resolução da Assembléa Ge
ral Legislativa. 

- Art. l. o São applicados a beneficio do 1.\'Ionte Pin 
Geral de Economia dos Servidores do Estado os re
manecenles dos premios de suas Loterias extrahidas, 
e por extrahir , em quanto pelos portadores dos bi
lhetes não forem requeridos. 

Art. 2. o Fi cão revogadas quaesquer disposições 
em contrario. 

:Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho 
do Mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente. do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional , o tenha assim 
e1_1tendido, e faça executar com os despachos neces
stfrios. Palacio do Rio de Janeiro em onze de Junho 
de mil oitocentos e trinta e oito' decimo setimo oa 
Independencia e do Imperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida. 
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~-------------------------------------
~OLLECÇÂO DAS LEIS DO Il'\'IPERIO DO BRASlL. 

1838. 

PARTE 1.• SECÇÃO 3.• 

DECRETO N.o 4- de 15 de Junho de 1838 . 

. d utorisa o Governo a mandar passar Carta de Na
turalisação a João q.uilherme de Bruce, de 

Nação Sueca. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro Segundo , Tem Sanccionado , e 
Manda que se execute a Resolução seguinte da As
sembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. O Governo fica autorisado a man
dar passar Carta de Naturalisação a João Guilherme 
de Bruce , de Nação Sueca, 

Bernardo Pereira de Vasconcellos , :Ministro e Se;. 
.eretario de Estado dos Negocios da Justiça, encarre
t~ado interinamente dos do lmperio, assim o tenha 
entendido, e f.1ça executar com os despachos neces
~arios. Pal:-cio do Rio de Janeiro em quinze de Junho 
de mil oitocentos e trinta e oito, decimo setimo da 
Independencia e do Imperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

B11111ardo Pereira da ruu;one~llos, 
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DECRETO N.o 5·- de 15 de Junho de 1838. 

Sobre Tença. 

Approvando a Tenca de duzentos e oitenta mil 
réis annuaes, com~edida por Alvará de 30 de Maio 
de 1827 a D. Maria Joanna Pinto Gavião, a D. Maria 
Policcna Pinto Gavião, e a D. Brites Pinto Gavião. 

DECRETO N.o 6- de 15 de Junho de 1838. 

Autorisa o Director da Escola de irledicina da Côrte 
a admittir a fazer acto do primeiro anno ao Es
tudante Luiz Sobral Pinto , depois de approvado 
nos preparatotios , que llze faltão. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador, o 
Senhor Dom Pedro Segundo, Tem Sanccionado, e 
:Manda que se execute a Resolução seguinte da As
sembléa Geral Legislativa. . 

Art. 1. o O Director da Escola de Medicina desta 
Côrte fica autorisado para · admittir a fazer acto do 
primeiro anno ao Estudante Luiz Sobral Pinto, mos

f trando-se este primeiramente approvado nos prepara-
torios , que lhe fa hão. , 

Art. 2. o Ficão revogadas quaesquer disposições 
em contrario. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos , Ministro e Se
cretario Je Es~ado dos Negocias da Justiça, encarre
gado interinamente dos do lmperio, assim o tenha 
entenJido, e faça executar com os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em quinze de Ju
nho de mil oitocentos e trinta e oito, decimo setimo 
da Independencia, _e do Imperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

Bernardo Pereira de P"asconcellos. 
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DECRETO N. 7.- de 15 de Junho de 1838. 

Sobre Pensão. 

Approvando a Pensão de dois contos e o1tocen~ 
tos mil réis annuaes, concedida por Decrelo da 26 
de Abril do corrente nnno, em partes iguaes, a D. 
Gabriella Frederica Ribeiro de Andrada, 'e a D. Car
iota Emilia de Andraua Vandelli , filhas legitimas do 
finado Conselheiro José Bonifacio de Andrada e Sil
va; e a de hum conto e duzentos mil réis annuaes 
a D. Narcisa Candida úe Andrada, sua filha legiti
mada' em remuneraÇão dos relevantes serviços pelo 
mesmo Conselheiro prestados á Causa da Independen
cia do lmperio. 

'· / 
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COLLECCÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1838. 

'1'0:\'!0 1." PARTE 1.• SECÇÃO 4. • 

DECRETO N. 8.- de 16 de Junho de 1838 . 

... 4.utorisa o Governo a conceder aos Empregados da 
Secretaria da Junta do Commercio, em quanto 
existir este Tribunal, Gratificações iguaes aos 
seus Ordenados, abolido o que percebião a titulo 
de Ajuda de custo. 

ü Regente Interino, em Nome do Imperador ~ 
Senhor Dom Pedro II. , Tem Sanccionado e 1\Janda que 
se executo a Resolução seguinte da Assembléa Geral 
Legislativa. 

Art. Unico. Em quanto existir o Tribunal da 
Junta do Commcrcio, Agricultura, Fabricas, e Na· 
vcgaç.áo , o Governo hc autol'isado a conceder aos 
Empregados da sua Secretaria Gratificações iguaes aos 
seus Ordenados; fica11do abolido o que percebião a 
titulo de A,iuda de custo . 

., Bernardo Pereira ue Vasconcellos, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Justiça, encarre
~·ado interinamente dos do Imperio , assim o tenha 
entendido, e faça exeçutar com os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em dezaseis de 
Junho de mil oitocentos e trinta e oito, decimo s~~ 
tir.üo da l ndependencia e do I mperio. 

Pedro de Araujo Lima 

Bernardo Pereira de F asconcellos . 
• 



COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1838. 

TOMO 1. 0 PARTE 1. a •sEcÇÃO 5.a 

DECRETO N. 9.- de 19 de Junho de 183~. 

Sobre Pensão. 

A pprovando a Pensão annual de duzentos e virl· 
1c e quatro mil réis~ concedida por Decreto de 18 
de Marco de 1835 a D. Eufrazia 1\'laria da Silva, viu& 
va de ·Henrique José da Silva. 

DECRETO N. 10-- de 19 de Junho de 1838. 

Conced; numa prestação annual de cincoenta con
tos de niis a Sua lt'la{{estade Imperial a Senhora 
D. Amalia Aug·usta Eugel?ia, Duqueza de Bra
gança, Fizwa do Senlzor Do'!t Pedro I., lmp•-
rador do Brasil. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador e 
Senhor Dom Peqro li., Tem Sanccionado e 1\1anda 
que se execute a Resolução seguinte da Assembléa 
Geral Legislativa. 

Art. 1. o He concedida h uma prestação annuai 
de cincoenta contos fie réis a Sua Magestadc Impe
rial a Senhora D. A mel ia Augusta Eugenia, Du
queza de Bragança, Vi uva do Senhor Dom Pedro I. , 
l in pera dor do Brasil, da qual gozará d' ora em dian
te, e em quanto viver. 

~4rt. 2. o Ficão l'CYogadas quaesquer disposi~ões 
em contrario. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos , Ministro t: 
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Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, en
carregado interinamente dos do Imperio ass1m 
o tenha entendido, e faça executar com 'os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
dezanove de Junho de mil oitocentos e trinta e oito. 
deeimo setimo da lndependencia e do Imperio. 

ifitr Pedro de Araujo Lima. 

Bernardo Pereira de P"asconcellos. 

DECUETO N. 11. -de 19 de Junho de 1838. · 

Sobre Pensão. 

A pprovando a Pensão annual de quatrocentos mil 
réis, couc~dida por Decreto de 14 de Setembro d~ 
1836 a João Ferreira Bitencourt e Sá, em compen
sação do que perdera pela abolição do Lugar de Pro
vedor dos Seguros da Província da Bahia . 

....... 
DECRETO N. 12.- de 19 de Junho de 1838. 

Sobre Pensão. 

Approvando a Pensão annualf' de trezentos mil 
réis, concedida por Decreto de 27 Junho de 1829 a 
D. Maria Adelaide Pinto Na varro , para si, e para 
seus filhos , em remuneração dos serviços de seu ma
rido o Desembargador José Navarro Je ·~ndrade . 

• 
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DECRETO N.o 13.- DE 19 DE JUNHO DE 1838. 

Àutorisa o Governo a indemnisar ao Cidadão Fran
cisco Antonio Soares, do ordenado do Emprego, 
que perdera, de Of!icial da Secretaria de Estado 
dos Negocias da Guerra, do Reino de Portugal. 

O RPgente Interino, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li., Tem Sanccionado , e Manda 
que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Ge
ral Legislativa. 

Art. Unico. O Governo indemnisará ao Cidadão 
Francisco Antonio Soares, do ordenado do Emprego 
de Official da Secrf!taria de Et~tado dos Negocios da 
Guerra, do Reino de Portugal , que perdeo por oc
:casiào . da I ndependencia do Br·asil. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos , Ministro e Se
ct·etario de Estado dos Negocios da Justiça, encarre
gado interinamente dos do lmperio , assim o tenha 1 
entendido, e faça executar, expedindo os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dezanove 
de Junho de mil oitocentos trinta e oito, decimo se
timo da lndependencia e do lmperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

Bernardo P~reira de Yasconcellos. 

' 
x. 
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COLLECCÀO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. . / 

1838. 

'IOHO 1. 0 PARTE 1.4 SECÇÃO 6.• 

DECRETO N.o 14. -DE 27 DE JUNHO DE 1838 . 

.J'Iarca as Gratificações que devem vencer os Lentes , 
Director, e f)ubslitutos dos Cursos Jurídicos de S. 
Paulo, e Olinda, e os das Faculdades de ftledi
cina do Rio de Janm'ro ' e fia/tia' além. dos .fellS 
respectivos Ordenados ; e dá outras prvidencias a 
respeito. 

O RPgenre Interino, em Nome do JmperadM" o 
Senhor D. Pedro li. , Tem Sa n~·ciouado , e Manda 
que se exPcute a Hesoluçào seguinte da Assembléa Ge
ral Legislativa. 

Art. Uuic·o. Os Lentes dos Cursos Jurídicos de 
S. Paulo, e OI inda, e os das Faculdade:; de Medici
na do Rio de Janeiro , e da Bahia • n·ncPI'ào , alêm 
do seu ordenado, a gratifieaçáo annual de oiloeentos 
mil réis: os Substitutos qualroceulo.> mil réis. A gra- · 
tificacào do Director Ciea elevada a hum conto e du
zenl~s mil réis. Quando recahir a Direeloria em al
gum dos Lentes, mio podt>rá P~te aceumular os or
denados, nem as r,ratificaçõPs. Havendo falta de Sub
stitulos para o rPginH·n de qualquer Cadt.>ira, a Con
gregação desit~uará o LPIIlt>, ou Substitulo que a reja; 
o qual~ alern dos vencimentos da sua Cac.Jeira , terá 
a gratificaeào meusal de eincoenta mil réis , durante 
este exPt·cicio. 

Ficâo revop;lldas as di-.posições em contrario. 
Bernardo P~·rt>ira de \ aseonct'llos, Ministro e Se· 

cretario de E:.;tadtt do:o~ i\Pg<wios ela Justiça, encarre
gado inlel'inamc->nle dos do I mperio , assim o tenha 
~nteodido, e faça execular com os despachos neces--

' 
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~riol!. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e sete de 
Junho· de mil oitocentos e trinta e oito , decimo se ti
mo da Independencia e do lmperio. 

Pedro -de Araujo I .. ima. 

Bernardo Pereira de Yasconcellos. 

,. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1838. 

TOHO 1." :5ECÇÃO i.'" 

DECRETO N.o 15. --DE 2 DE JULHO de 1838. 

Faz e:xtensivo, no IJ;Iunicipio da Côrte, aus Profes
sores Publico5 de Primeiras Letras , nomeados an
tes da Lei de 15 de Outubro de 1827 = o Arti'go 
1 O da mesma Lei. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador "tt3 

Senhor D. Pedro 11. , Tem Sanccionado , e Manda 
que se execute a Resolução seguinte da .Assembléa Ge
ral Le~islath·a. 

Art. Unico. O artigo 10. 0 da Lei de quinze de 
Outubro de mil oitocentos e vinte e sete fica exten
sivo, no Município da Côrte, aos Professor·es Publicos 
de Primeiras Letras nomeados antes da dita Lei. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos , ]\linistro e Se
cretario de Estado dos N egocios da Justiça , encane~ 
gado interinamente dos do Imperio , assim o tenha. 
entendido , e faça executar com os Despachos rwces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em dois de Julho 
de mil oitocentos e trinta e oito, decimo setimo da 
lndependencia e do lmperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

Bernardo Pereira de Vasconce/LJ."·· 
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DECRETO N.o 16.- DE 2 JULHO DE 183~. 

Concede ao' erupre.stimo decretado pela .jlss~mblé,: 
Legülativa da Provincia de .Ll1inas Gentes os mes
mos privíl('6·ios , de que ·pelas Leis (;eraes gozàt.J 
os emprestimos LVacionaes. 

. O Regente Interino , em Nome do Imperador ~ 
Senhor D. Pedro 11. , Tem Sanccionado , c Manda 
que se execute a Resolução seguinte Ja Assembléa Ge: 
ral Legislativa. 

Art. Unico. O erüpre:;timo decrt•tado pela As-
semhléa Legislativa. da Província de l\Jinas Geraes . 
para construcção da ~Wacl,~· entre o Rio Parahibuna ~ 
e a Capital {la. mesma Provmc1u, gozará df! todo~ Qs. 

privilegias· cóncedidos pelas Leis Geraes a<_>s, empresti
mos Nacionaes. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Se
cretario de Estado dos N ('gocios da J nstiça, encarre- " 
gado interinamente dos do Imperio, assim o tenha 
entendido , e faça executar com os Despaehos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em dois de Julho 
de mil oitocentos e trinta e oito, decimo "etimo da 
ludependencia e do Imperio. 

Pedro de Araujo IJima. 

Bernardo Pereira de J7ascmu.:ellos. 
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COLLECÇÀO DAS LEIS DO I.i\lPERIO DO Bl\ASIL. 

1838. 

TOMO 1. 0 PAB.TE t ,• SECÇÃO 8.• 

DECRETO N.• 17. -DE 7 DE JULHO DE 1838. 

Sobre Tença. 

Approvando a Tença de oitenta mil réis, em lu·· 
gar da de duzt>ntos e vinré mil réis , que por Decre
to de 27 de Julho de J 837 tinha sido concedida ao 
CQroDel Leandro José do Cabo. 



------------------,, 
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COLLECCÀO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL . . 
1838. 

TOMO 1. 0 PARTE t.a SECÇÃO 9.• 

f 
DECRETO N.o 18.- DE 11 DE JULHO DE 1838. 

Declara que os P aroclws podem pau ar Certidões de 
seu Qfficio , independentemente de deJpacho de .JI.u
toridade Ecclesiastica. 

O RPgente Interino, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro IL , Tem Sam~t·ionado, e Manda 
que 5-e f'xr<·ute a Resolução seguinte da Assembléa Ge
ral LPgislati\·a. 

Art. Unir~o. Os Parorhos e Curas d'almas das 
Freguc·zias du 1\lunicipio da Côrle passarão Certidões 
de Baptismos, Casanwnlos, e Obitos , e outras pro
prias do st>u Oflicio, independentt'menle de despad1o 
de Autoridade E('clt·siastica. 

Bernardo Pereira de Vasconrellos , do Conselho 
de Sna J\1;rgestadf:' o Imperador, Ministro e Secr·etario 
de Estado dos NPgoeio.; da Justiça, o lenha assim (m
tendido, e faça exe{~utar. Pahcio do H i o de Janeiro 
t'ffi onze de Julho de mil oitocentos e tr·iula e oito , 
J~cimo· setimo d11 I udepet1dencia e du I m'Jerio. 

Pedro de Araujo Lima. 

Bernardo Pereira de Yascollcello~. 
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·COLLECÇAO DAS LErs· DOIMPERIO DO BRASIL 

1838. 

TOMCi 1.'· PÁRTE J." SECÇÃO 10.• 

' 
DECR:ETO N.o 19.- DE 17 d~ ·J,ULHO DE 1838. 

Decla.ra que não corre o tempo para a interposição, 
seguimento, e apresentaçtío do recurso de revista~ 

· qu'ando qualquer acontecimento extraordinario sus
pender o exercicio de Autoridade competente. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li., Tem Sanccionado, e .Manda 

·que se execute a Resolução seguinte da Assembléa 
Geral Legislativa. 

Art. Onico. Nem a Carta de Lei de dezoito de 
Setembro de mil oitocentos e vinte e oito , nem ou
tra alguma Legislação posterior compreheude no ter
mo.marcado para a interposição , seguimento , e apre
sentação dos recursos de revista , os que não pu· 
derem ter sido interpostos, seguidos, e apresentados 

·.no mencio.nado te.rmo , em consf'quencia de guerra , 
ou dt! outro qualquer acontecimento , que haja sus
·pendido o. exercicio legitimo da Autoridade Publica. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos , do Conselho de 
Sua Magestade o Imperador, 1\linistro e Secretario de 

. Estado dos. Negocios da Justiça, o tenha assim enten
dido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
dezasete de Jl:llho de mil oitocentos e trinta e oito, de~ 
cimo setimo ·da, lndependencia e do lmperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

Bemardo Pereira de P asconcellos. 
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........................................... ~ 
COLLECÇAO DAS :llElS ]}0 lMlP.ERIO DO iBRASIL. 

18"38. 
f 

"IO.MO 1. 0 SECÇAÕ 11." 

DECRETO N.o 20- de 27 de Julho de 1838. 

Concedendo faculdade á lg1·eja de Nossa Senhora 
da Concei~·ão da Pilla de Passouras para pos-

. .suir trezentas e sessenta braças de tenras. 

O Regente Interino, em Nome do Jmper·ador o 
Senhm· Dom .Pedr:o Jl, Tem :Saneciona-clo, e Nlnnd:a 
que -se exectl'te a seguinte Resolução da Asscmbléa 
Geral Legislativa. .. 

Artigo Unieo. He concedida faculdade á Igreja 
de Nossa Senhora da Conceicào da Villa de Vassouras 
para possuit' o patrimonio de trezentas e sessenta hmças 
de terras, de que lhe fizerão doação José Joaquim Es
trexe e outros. 

Ficão para este effeito somente revogadas as dis
posições em contrario. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho 
do Mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Fazenda, e Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional , o tenha assim 
entendido, e faça executar com os despa.chos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte sete de 
Julho de mil oitocentos e trinta e oito , decimo se
timo da lndependencia e do lmperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

b'liguel Calmon du Pin e Almeida . 

• 

3 
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COLLECÇAO DAS LEIS 00 IMPERIO DO BRASIL. 

1838. 

TOMO 1. 0 PARTE 1.11 SECÇAÕ 12." 

DECRETO N.o 21 -do 1. 0 de Agosto de 1838. 

Sobre Pensão. 

Âpprovando a Pensão annual de quinhentos c 
vinte mil réis, concedida por Dect·eto de 22 de De
zembro de 1837 ao Tenente Coronel de Primeira Li
nha João Frederico Caldwell, em attenção aos valiosos 
serviços, que prestou a prol da Ordem na Provincia 
de Sâ9 Pedro . 

• 
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COLLECÇÃ~ DAS LEIS DO 11\'IPERIO DO BRASIL 

1838. 

TOMO 1. 0 PARTE l.a SECÇÃO 13. a 

DECRETO N.o 2!- de 10 de Agosto de 1838. 

Dando ao Secretario da A cadenzia J.l'lilitar a Gra
duação de Capitão , e a Gratificação de trezentos 
e sessenta miL reis por anno. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro I I., Tem Sancci.onado, e Manda 
que se ex,ecule a seguinte Resolução da Assem~léa 
Geral Legislativa. 

Artigo Onico. Ao Secretario da Academia Militar 
fica competindo a Graduação de Capitão; e terá de 
Gratificação trezentos e ses·senttt· ·mil.. réis por anno , 
durante o exerci cio do emprego, não podeúdo- accu
mula·r esta gratificação com o soldo, se o tiver. 

Sebastião do Rego Barros, Ministro e Secrétario 
de Estado dos Negocias da Guerra; o tenha assim 
enténdido, e ·faça executar' com os :despachos neces
sarios · Palacio do Rio de Jan-eiro dez de Agosto de 
mil oitocentos e trinta e oito, . decimo setimo da Jn
dependencia e do lmperio. 

Pedro de ( Araujo Lima. 

Sebastião 'do Rego Barros. 
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COLLECÇAO DAS LEIS :DO I~lPERIO DO BRASIL 

1838. 

TQl\10 1.0 SECÇAÕ 14." 

DECRETO N.o 23- de 16 de Agosto de 1838 . .. 
Autorisando o Governo para remunerar, pela ma

ne>Ú'a nelle especificada, relevantes serviços pres
tados em defesa da Ordem publica, e da inte
gridade do lmperio. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro 11. , Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assem.bl.éa 
Geral Legislativa. 

Art. L o O GoV'erno fica .autorisado para r-emu
nerar serviços relevantes prestados em defesa da Or
den1 publica., e da integridade do Imperio : 

1. o .P,romol\·endo -os militares do .Ex.ercito, Armada, 
e Conpo: de Arti!heria d~ .Ma.r.in:ha. 

2. 0 PromoYendo ao prrmeiró Posto subalterno s-o
mente, os indi viduos que não forem da prin1eira Linha. 

3.° Concedendo :aos {)fficia~, q-ue não forem da 
prime~ra Linha a Graduação lmnoraria , .e ,o ·:Soldo 
vitalicio em todo, ou em parte , correspondente aos 
seus Postos. 

Art. 24 o Ficão revogadas todas as Leis em con
trario. 

Sebastião ,do RC.go Barros, Ministro e Secretario 
de Estado dos N egocios da Guerra, assim o tenha 
entendido , e faça executar com os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em dezaseis de 
Agosto de mil oitocentos e trinta e oito, decimo se
timo da Independencia e do Imperio· 

Pedro de Araujo Lima. 

Sebastião do Rego Barros. 
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DECRETO N.o 24- de 16 de Agosto de 1838. 

Autorisa ao Governo para conceder Carta de Na
turalisacão de Cidadão Brasileiro a Ale

·xandre Antonio Fandelli. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro 11., Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a Resolução seguinte da Assembléa 
Ge~al Legislativa. 

Artigo Unico. O Governo he autorisado para con
ceder Carta de Naturalisacão de Cidadão Brasileiro a 
Alexandre Antonio VandelÜ , natural do Reino de Por
tugal. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos , Ministro e Se
Cl"etario d'Estado dos N egocios da Justiça , encarre
gado interinamente dos do Imperio, assim o tenha 
entendido, e faça executar com os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em dezaseis de Agosto 
de mil oitocentos e trinta e oito , decimo setimo da 
lndependencia e do lmperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

BerP.ardo Pereira de Vasconcellos. 



( 22 ) 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASil •. 

1838. 

T0.:\10 1. 0 PARTE Í. 8 SECÇÃO 15." 

DECHETO N." 25- de 17 de Agosto de 1838. 

Sobre Pensão. 

Approva a Pensão aunual de trezentos mil réis, 
conferidtt ao TriH:nte de Prim.eira Linha da Brigada 
de Pernambuco Antonio Benedicto de A ranjo. 

DECRETO N .o 26- de 17 de Agosto de 1838. 

Sobre Pensão. 

Approva a Pensão annual de trinta c seis mil e 
quinhentos réis, concedida a Francisco José da Silva, 
Soldado voluntario, que foi, do Esquadrão de Cavai
leria da Provinciú de S. Pedro. 

DECRETO N.o 27- de 17 de Agosto de 1838. 

Sobre Tença. 

Approva a '"fença de quarenta mil réis, com dez 
mil réis de accrescimo, concedida ao Alferes de pri
meira Linha do Exercito Joaquim rrimotheo Romeiro. 

DECRETO N. o 28 - de 17 de Agosto de 1838. 

Sobre Tença. 

Approva a Tença de oitenta mil réis, concedida 
ao :Major de primeira Linha do Exercito Antonio Sa
lerno T-oscano de Almeida. 



continua >
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1838. 

T0.:\10 1. 0 PARTE 1.• SECÇÃO 17.• 

PPT 

DECRETO N.o 30- de 20 de Agosto de 1838. 

Concedendo o uso de huma alampada de prata d 
Igreja lJ;Iatriz da Cidade da Fortaleza. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador o 
~enhor Dom Pedro II. , Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assembléa Ga
ral Legislativa. 

Artigo Unico. O Governo he autorisado para con
ceder á Igreja Matriz da Freguezia de São José da Ci
dade da Fortaleza da Provincia do Ceará o uso de 
huma alampada de prata' que foi dos extinctos Je
:mitas. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho 
do Mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
Estado dos N egocios da Fazenda, e Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, o tenha assim 
entendido, e faça executar com os despachos necessa
rios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Agosto 
de mil oitocentos e trinta e oito, decimo sctimo da 
Independencia e do Imperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

1Uiguel Calmon du Pin e Almeida. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO JMPERIO l]O ERASII,. 

1838. 

TOMO 1." PARTE l.a s1~cçÃo 1 ~." 

DECRETO N.o 31- de 30 de Agosto de 1838. 

Sobre Pensão. 

Approva a Pensão de quatrocentos mil reis au
nuaes, concedida á viuva , e filhos do 'l'enente de 
primeira Linha do Exercito Francisco Antonio da Sil
veira. 

_ ___....,. ....... __ 
DECRETO N.o 32- de 30 de Agosto de 1~3fL 

Sobre Pensão. 

Approva a Pensão de hum conto e <Iuinhentcs 
mil réis, concedida repartidamente ás filhas do Vijs
conde de Cayrú. 
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COI..LECÇÃO DAS LEIS DO IlUPElUO DO BRASIL. 

1838. 

TO~O 1. 0 PARTE t.• SECÇÃO 19. a 

-..a----------------------~-----------------
DECB.ETO N.o 33- de 31 de Agosto de 1838. 

Approvando a aposentadoria concedida ao Conselheiro 
fliogo Duarte Si! va, Inspector da Tlzesouraria 

da Província de Santa Catharina. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro li. , Tem Sanccionado, e ·Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assembléa Ge
ral Legislativa. 

Artigo Unico. Fica npprovada a aposentadoria con
cedida por Decreto de quatorze- de Março do corrente 
anno ao Conselheiro Dio~o Duarte Silva, lnspector 
da Thesouraria da Provinc1a de Santa Catharina, com 
vencimento por inteiro do seu Ordenado. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho 
do l\Iesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretuio de 
Estado dos Negocias da Fazenda, e Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, o tenha assim 
entendido, e faça executar com os despachos necessa
rios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta e hum de 
Agosto de mil oitocentos e trinta e oito, decimo se
timo da lndcpendencia e do lmperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

JJfiguel Calmon du Pin e Almeida.' 
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COLLECÇAO DAS I~EIS DO lMPERIO DO BRASIL 

1838. 

1'0:\10 1.0 PARTE J.a SECÇAÕ 20.' 

&WWli&mr, 

DECRE'rO N.u 34- de 2 de Setembro de 18:38. 

Sobre Pensão. 

A pprova a Pensão annual de duzentos e sesseuta 
c quatro mil réis, conc€dida a Affonso de Albuquer
que e :Mello, com sobreviven<'ia a sua mulher. 

---------
DECRETO N." 35- de 2 de Setembro de 183~. 

Sobre Pensão. 

Approva a Pensão da quantia equivalente ao soldo 
actual de Tenente de twimeira Linha do Exercito, 
concedida ao Tenente José de Aquino Tanajura.. 

__ ,. ... ,.....,.____ 

DECRETO N.o 36- de 2 de Setembro de 1838. 

Sobre Pensão. 

Approva a Pensão de quarenta e oito mil réis, 
·concedida ao ex-Grumete José Manoel. 
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DECRETO N.o 37- de 2 de Setembro de 1833. 

Sobre Pensão. 

Approva a Pensão annual de duzentos mil réis, 
concedida ao Padre Bento José Labre 1\Iat'lcl. 

DECRETO N.o 38- de 2 de Setembro de 1838. 

Sobre Pensão. 

A pprova a ~Mercê do soldo correspondente ao Posto 
de Alferes de Caçadores , que se concedeo ao Alferes 
reformado da extincta segunda Linha Felisberto da 
Silva Vieira. 

DECRETO N.• 39- de 2 de Setembro de t838. 

Sobre Pensão. 

Approva a Mercê do soldo que vencia o Te
nente Antonio Vieira do Lago Cavalcanti , repartida
mente a sua irmã , e ás suas tres sobrinhas , com SQ

br,vivencia de humas para outras. 
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DECRETO N.0 40- de 2 de Setembro de 1838. 

Concede ao Secretario da Escola de JY/edicina desta 
Córte, além do Ordenado que tem , a mesma Gra
t~Jicação , que actualmente compete aos Lentes Sub
stitutos da mesma Escola. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro 11. , Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a Resolução seguinte da Assembléa 
Geral Legislativa. 

Art. 1. o O Secretario da Escola de :Medicina aa 
Côrte do Rio de Janeiro , alêm do Ordenado , que 
tem, de oitocentos mil réis, perceberá lambem a mes
ma Gratificação, que actualmente compete aos Lentes 
Substitutos da mesma Escola. 

Art. 2. o Fi cão revogadas , tão só mente a este 
fim, todas as Leis em contrario. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos , Nlinistro e Se
cretario d'Estado dos Negocias da Justiça, encarre
gado interinamente dos do Imperio, assim o tenha 
entendido , e faça executar com os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em dous de Setembro 
de mil oitocentos e trinta e oito , decimo setimo da 
lndependencia e do lmperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

!l 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

183'8. 

TOMO 1. 0 PARTE 1.• SECÇAÕ 21. a 

i::·· i ~ . • 
LEI N.ó 41'...-..de 20' de SetemBro de 1838'. 

J.llandando for;mar liurn Quad1·o de todos os Ojflciaes 
de 1.• Linha, idoneos pa'l'a o Serviço. 

0' Rcr,erHe I1Herino, «::m Nome· do Imperador o 
Senhor Dom Pedro li. , Faz saber a todos· os Sub
ditos do lmperio, que a Assembléa Geral Legislativa 
Decretou, e Elle Sancciouou a Lei seguinte. 

Art f. o Fortnar-se-ha hum Quadro de todos os 
Officiaes de primeira Linha do Exercito, que por sua 
idade, robustez, instrucção' mil'i1ar e conducta forem 
idoneos l)ara: o Serviço. 

Arf. 2. 0 A.' proporção que se forem fazendo as 
qualificações n'écessarias para a formação do Quadi-o, 
os que ficarem fóra delie serão reformados nos seus 
Postos com o soldo por inteiro , ou com o melhora
mento que lhes tompetir pela Lei de dezaseis de De
zembro de· mil setecentos e noventa. 

Jtrt. 3. o O~ Offtciaes de l\lilicias, que vencem 
soldo, serão empresados como Iustructores na Guarda 
Nacional, e aquelles que se não prestarem a este Ser
viço, ainda com justifirado mo ti v o, serão immedia
tameute reformados na fórma das Leis em visol'. Os 
Officiaes da primeira Linha actualmente reformados, 
ou que para o futuro se relormarem , poderão ser 
igualmente empregados no sobredito serviço. 

Art. 4. o O Governo, no principio da Sessão do 
armo que se seguir ao da promulgação da presE::nte 
Lei, apresentará á Assembléa Geral o Quadro do Ar
tigo primeiro, com a relação dos reformados~ e não 
estando completo , participará o estado dos trabalhos. 
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Art. 5. o .Fieão revogadas todas as Leis em con
trario. 

Manda por tanto a todas as Autoridades, a -quem 
o conhecimento, e execução da .. referida Lei perten
cer, que a ('.umprão, e fação cumprir c guardai~, tão 
inteiramente, como nella se conlêm. ·O Secretario de 
Estado dos Negocios da Guerra a faça imprimir, pu
blicar, c eorrer. ~Dada no Palacio do Rio de Janeiro 
a.:os vinte . <fe Setemb1·o de mil oitocentos e trinta e 
oito., .decimo setimo da lndependencia e do Imperio. 

Peda·o de Araujo Lima. 

Sebastião do Rego Barros. 

·LEI ;·N.o 42.--de 20 de Setembro de 1838 . 

. Fixando as ·Forças de .Terra para o anuo de 
1.839 a 1840. 

O Regente :Interino, em Nome do Imperador o 
.Senhor Dom Pedl'o 11 .• Faz sabee a todos os Subdi
tos do Imperio, que a Assembléa Geral· Legisla ti v a 
Decretou, e' Elle Sanccionou a Lei seguinte. 

Art. 1. 0 As Forças de Terra decretadas para o 
anno de mil oitocentos e trinta c nove a mil oito
centos e qua~·e11 ta constarão : 

§ 1. o Ue ·doze mil Pracas de Pret. 
~ ·2. 0 Dos Omciaes emp~·egados, e avulsos. 
S 3. o Dos qae forem promovidos para preenchi

mento dos Corpos, quando não haja Officiaes avulsos 
com a idoneidade necessaria para serem promovidos. 

§ 4. 0 ·De quatro Companhias de Artífices. 
Em circumstancias cxtraordinarias, as Forças desi

gnadas no Numero primeiro poderão set· elevadas á 
quinze mil Praças de Pret, e para as preencher he 
o· Governo autorisa<.lo ·para engajar até tres mil es
-trangeiros, admit~indo-os. em Cor-pos organisados com 
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seus Offi.ciaes, ou nos Corpos Nacionaes, segundo mais 
convier ao Serviço; podendo estipular, como premio 
do engajamento, a concessão de terras devolutas, para 
se verificar depois de findo o tempo do mesmo en
gajamento. Os Estrangeiros, que forem admittidos em 
Corpos organisados com seus Officiaes, ficarão sujeitos 
á disciplina que convier. ' 

Art. 2. o As Forças, que fi cão fixadas para cir
cumstancias ordinarias, serão divididas em dez mil Pra
ças de Pret de Linha, e duas mil fora da Linha. 

A primeira Classe comprehende a lnfanteria, Ca
vallaria, e Artilheria de que se compoem o Exercito; 
e a segunda as Divisões do Rio Doce, os Pedestres , 
e os Ligeiros das diversas Provincias. 

As tres mil Praças fixadas para circumslancias ex
traordinarias pertencerão á primeira Classe. 

Art. 3. 0 O Governo organisará estas duas Classes 
de Forças como fol' mais conveniente ao Serviço pu
blico, marcará a relação das diversas Armas de que 
ellas se compoem , e as distribuirá conforme for com
pativel com as necessidades do mesmo Serviço. 

Art. 4. o O Governo h e autorisado para conce
der huma Gratificação col'respondente á terça pat·te do 
Soldo, alêm dos mais vencimentos~ aos Militares que 
servirem activamente em qualquer ponto do Imperio 
aonde a Ordem publica se achat' alterada, ou que fo
rem encarregados de Commissões important~s. 

Art. 5. o O mesmo Govt-rno poderá mandar abo
nar ás Praças dos Corpos do Exercito, que, podendo 
obter baixa pm· terem completado o seu tempo de Ser
viço, quizerem continuar a servir, huma Gratificação 
igual ªo Soldo de primeira Praça, em quanto forem 
Praças de Pret. 

Art. 6. 0 Para se completarem as Forças fixadas 
no Artigo primeiro, continuão em vigor as disposi
ções da Carta de Lei de vinte e nove de Agosto de 
mil oitocentos e trinta e sete. 

Art. 7. 0 A presente Lei começará a ter execução 
desde já. 

Manda por tanto a todas as Autoridades, a quem 
o conhecimento e execução da referida Lei pertencer t 
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que a cump1·ão, e fação cumprir e guardar tão in
teiramente, como nella se contêm. O Secretario de 
Estado dos Negocios Ja Guerra a faça imprimir, pu
blicar, e correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro 
aos vinte du Scternbro de mil oitocentos e trinta e 
oito, decimo setimo da lndependencia e do Imperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

Sebastião do Rego Barros. 

DECRETO N. 0 43- de 20 de Setembro de 1838. 

Sobre Pensão. 

Appr·ova a Pensão de oitoeentos mil réis annuaes, 
conferida ao Doutor Antonio Carlos Ribeiro de An
drada Machado e Silva. 

DECRETO N. o 44 - de 20 de Setembro de 1838. 

Sobre Pensão. 

Approva a Pensão annual de hum conto e du
zentos mil réis, conferida a João da Silva Tavares. 

DECRETO N.• 45- de 20 de Setembro de 1838. 

Sobre Aposentadoria. 

Approva a Aposentadoria, concedida ao Padre João 
Rodrigues de Araujo, Professor ·ae Philosophia RaGio
nal e l.\loral. 
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DECRETO N.'' '46- de 20 de Setemhro, de 1838. 

Desonera a Sociedade do Tlzeatro Constitucional Flu
minense da obnB·açtio de prestar a caução deter
minada no artigo segundo do Decreto de trinta 
de Novembro de mil oit'Ocentos c trinta e sete; e 
providencea dccrca da applicação do producto das 
Loterias, que ·l!ze f.orizo concedidas pelo rt>ferido 
Decreto. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro II. , Tem Sónecionado, c Manda 
que se execute a Resoluçiio seg·uinte da Àssembléa Ge
ral L~gislativa. 

A1·1. 1.-;, A Sociedade do Theatro Constitucional 
Fluminense fica desone\·ada da ohrir,açào de prestar 
a caução determinada no Artigo segundo do Uerreto 
de trinta de Novem~Jro '<1-e rnil oitócentos e trinta e 
sete, devendo receb~t· o Jrfílit'Odurto das Loterias já. ex
trahidas, e que se cxtrahirem Pm virlude. da. concessão 
do referido Decreto, sem dependencia da dita caução. 

Art. 2. 0 A mesma Sociedade, será privada do 
<lircito de ~ontinuar a extraecào das Loterias conceui
das, se deixar de manter effécii vamente pelo menos 
rluas das Companhias designadas no Artigo segundo 
do sobredito Decreto. 

Art. 3. 0 O GoYcrno fiscalisará o uso que a So
ciedade fher do pmduoto das· Loterias, t0mando-lhe 
contas , sem pn~ :que o' j ulr,ar · conveniente. 

Art. 4.° Fica derogaclo o Artigo segundo do De
creto de trinta de Novembro de.mil oitocentos e trinta 
e sete, na parte em que se oppoem á presente Lei. 

Bernardo :Pereh·a de Vasuoncellos, Ministro e Se
cretario de E~tatlo dos Negocias ua Justiça, em~arre
r,ado interinamente · 1d·0s· ·uo ·Jmperio, assim o tenha 
entendido\ e faça executar com os despachos neces
sarios. Palaeio' do''IHo de Jau~iro em vinte de 8etem
hro de mil oitocentos e trinta e oito. decimo st.•timo 
da lmlependencia c do lmperio. , 

Pedro de Araujo Lima. 

Bernardo Pereira de Vasconccllus. 
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DECRETO N. o 47 - de 20 de Setembro d'e 1:838. 

Autorisa o Governo a despender cnnllalmenle vinte 
contos de reis c01n o melhoramento da nova. es
trada entre as Províncias de lJialo Grosso, e São 
Paulo. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro H. , Tem Sanceionado, e I\Janda 
que se exeeute a Hesolução seguinte da Assemhléa 
Geral LegislatiYa. 

Art. Onico. O Governo fica au!orisado a despen
der· annualmente a quantia de viúte contos de réis 
com o melhoramento da estrada , que novamente . se 
abrio entre as Provincias de l\lato Grosso , e São 
Paulo. 

Bernardo Pereira (l'e Vasconcellos, l\Iinislro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Justiça, encarre
gado interinamente dos d-o Imperio, assim o trnha 
entendido, c faça executar com os despachos ueces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Setem
bro de mil oitocentos e trinta e oito , decimo setimo 
da Independenciu e do Imperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

Bernardo Pereira de 17 asconcellos. 

HEGRETO N. o 48 - de 20 de Setremhro de ·1838. 

Autoris.a o Governo a pa·gar a ./lntonio Ped1rfi) da 
A lcncastro a quantia de lres contos trezentos e 
sessenta mil reis , que despendeo na sua viag·em 
da Capital de li-falo Grosso a. esta Côrte. 

O Regente Interino, em Nome do· Imperador o 
Senhm· Dom Pedro Il. , Tem Sanecionado, e Manda 
que se execute a Resolução seguinte da Assemhléa Ge
raL Legislativa. 

Art. Unico. O Governo fi:ca autorisado a paga:v 
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a Antonio Pedro de Alencastro a quantia de tres con
tos trezentos e sessenta mil réis, que o mesmo des
pendeo na viagem quo fez da Capital de 1\lato Grosso 
a esta Côrte, em virtude do A viso de dezanove de 
~ovembm de mil oitocentos e lt'inta e cinco. 

Bernardo Pereira de Yasconctllos, Ministro e Se
cretario de Estado dos NeGocias da Justiça, encarre
gado _interinamente dos do l m per i o, assim o tenha 
entendido, e faça exernlar com os despachos necessa
rios. Pala cio do R i o de Janeiro em vinte de Setem
bro de mil oitocentos e trinta e oito, decimo setimo 
da lndependencia e do Impcrio. 

Pedro de Araujo Lima. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

LEI N. 0 49- de 20 de Setembro de 1838. 

Fixa as Forças de mar para o anno financeiro de 
1839 a 1840. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador o 
s~nhor Dom Pedro li. , Faz saber a todos os Sub
ditos do lmperio, que a Assembléa Geral Legislativa 
Decretou, e Elle Sanccionou a Lei seguinte. 

Art. 1. o As Forças Navaes activas do lrnperio 
para o serviço do nnno financeiro, que ha de correr 
do 1. o de Julho de mil oitocentos e trinta e nove 
ao ultimo de Junho de mil oitoeentos e quarenta, 
constarão das embarcações que o Governo julgar ne
cessarias, cujas tripolações não deverão exceder a tres 
mil praças de todas as classes. 

Art. 2. 0 O Corpo de Artilheria da ·Marinha po
derá ser ele,·ado ao seu estado completo. 

Art. 3, 0 Não será admittido na Academia. d~ 
Guardas l\Iarinhas nenhum Alumno abaixo de qua
torze, e acima de vinte annos de idade, e que não 
tenha , alêm dos conhecimentos exigidos na Lei do 
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primeiro de Abril de mil setecentos c noventa e seis, 
sufficiente intelligencia de Grammatica Portugueza, e 
dos princi pios gemes de Geogra phia. O Governo desi
gnará o maximo do numero de Alumnos, que deyem 
ser admittidos á matricula do primeiro anno da mesmç 
Academia. 

Art. 4. 0 O Governo fica autorisado a ajustar 
Marinheiros a premio, proferindo os Nacionaes aos 
Estrangeiros; e não havendo quem assim queira ser
vir, poderá recrutar, na fórma das Leis, as praças 
necessarias para completar as Forças decretadas no 
Artigo primeiro. 

Art. 5. o O Governo fica lambem autorisado para, 
alêm do soldo, dar ás praça~ do Corpo de Al'tilhe
ria da Marinha , que, devendo ter baixa por acaba
rem seu tempo de seniço, quizerem n'rlle continuar, 
huma gratificação iguaL au soldo da primeira praça , 
em quanto forem JH'aças de Pl'et; e a recrutar, na 
fót'ma das Leis, as praças que demais forem neces
sarias para completar a força Jo dito Corpo. 

Art. 6. o Os OfflCiaes da Armada, de Artiíheria 
da Marinha, Fazenda, e Nautica, e os Üff1ciaes Ma
rinheiros continuarão a perceber , quando estiverem 
embarcados em Navios armados, o meio soldo que 
lhe concedeo a Lei de 15 de Outubro de mil oito
centos e trinta e seis. Os Ciruq~iões da Armada ~con
tinuarão tambem a vencer a r;ratificação de quarenta 
mil réis mensaes, quando estiverem embarcados, ou 
effectivamentc empregados em Hospitaes. 

Art. 7. o O Governo continua a ficar autorisado 
para elevar a dez o numero de Companhias fixas de 
Marinheiros, deduzindo das Fm·ças decretadas no Ar
tigo primeiro as praças destas Companhias, que effe:.. 
ctivamente embarcarem em Navios armados. 

Manda por tanto a todas as Autoridades, a quem 
o conhecimento, e execução da referida Lei perten
cer, que a cumprão, e fação cumprir, e guardar tão 
inteiramente, como n'ella se contêm. O Secretario de 
Estado dos Negocias da l\1arinha a faça imprimir, 
publicar, e correr. Palacio do Rio de Janeiro em -vint.e 

-~ 

)f; 
~><... .... 
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do mez de Setembro de mil oitocentos c trinta e oito, 
dccimo setimo da lndependencia e do Imperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

Joaquim Jose Rodrigues Torms. 
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COLLECCAO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL 
.. ~·~f 

1838. 

TOMO 1. 0 PARTE 1. a SECÇÃO 22. a 

DECRETO N. 0 50- de 25 de Setembro de 1838. 

Autorisando a Irmandade de Nossa Senhora da Glo
ria da Villa de P' alença, Provincia do Rio de 
Janeiro, a possuir os bens de raiz, que con5tituem 
o seu, patrimonio. 

O R~genle Interino, em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro li. , Tem Sanccionado e Manda 
que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Ge
ral Legisiati v a. 

Artigo Unico. A Irmandade de Nossa Senhora 
da Gloria~ instituida na Igreja Matriz da Villa deVa
lença, Provincia do Rio de Janeiro, he autorisada 
para continuar a possuir os bens de raiz, que cons
tituem o seu patrimonio, dispensadas para este fim 
somente as Leis, que prohibem a amorlisação. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho 
de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocias da Justiça, o tenha assim en
tendido e faca executar.· Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e ~inco de Setembro de mil oitocentos e 
trinta e oito, decimo setimo da Independencia e do 
lmpcrio. 

_l"t 
,..G· i 

Pedro de Araujo Lima. 

Bernardo Pereira de Yasconcellos. 
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DECRETO N.o 51- de 25 de Setembro de 183~. 

Sobre Pensões 

Approva a Pensão annual de seiscentos mil réis , 
concedida repartidamente a cada huma das filhas do 
Coronel Luiz Maria Cabral de Teive . 

....... 
DECRETON.o 52-de 25 de Setembro de 1838. 

Autorisa o Governo- não so a indemnisar os Cidadãos 
lgnacio Rigaud, e Antonio Joaquim Rodrigues da 
Costa , das perdas que mostrarem haver sojji·ido em 
virtude da occupação de suas propriedar(es pelas 
Tropas da Legalidade, durante a rebellião da lla
lâa l como a fazer , no anno financeiro corrente , 
ao Cofre Provincial de Santa Catharina hum suppri
menlO extraordinario de cessenta contos de réis , 
e dd outras providencias sobre Cjte segundo objecto. 

O Regente rnterino , em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro 11, , Tem Sanccionado , e Manda 
fJUe se execute a Resolução seguinte da Assemblé:t Ge
ral Legislativa. 

Art. 1. o O Governo fica autorisado a indemnisar 
os Cidadãos Ignacio Rigaud, e Antonio Joaquim Rodri
gues da Costa , das perdas que devidamente mostra
rem h a vPr soffrido , em virtude da occupação das sua~. 
pl'opriedades pelas Tropas da Legalidade , durante a 
rehelliào que l'ebentou na Provincia da Bahia no din 
sete de Novembro do anno passado. 

Art. 2. o Fica outrosim autorisado a fazer, no an
uo financeiro de mil oitocenlos e trinta e oito a mil oi
tocentos c trinta e nove , ao Cof1·e Provincial de Sanh 
Catharina hum supprimento extraordinario da quanti;;. 
de sessenta contos de réis , quarenta dos quaes serão 
postos á disposição da respectiva A ssemhtt~a Provin
cial ; e vinte , nos quites são incluidos dez coutos 
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com que pelo Governo foi. soccorrida aquella Provin
eia , ficarão á disposição do seu Presidente. 

Art. 3. o A r1uella quantia de quarenta contos de 
réis~ sómente poderá sPr applicada ao reparo das es
tradas, e caminhos publicas, á reconstrucção de pon
tes, e mais obras publicas deslruidas, ou damnificadas 
pelo extraonliuario temporal, que na referida Provin
cia teve lugar em Março do corrente anno. 

Art. 4. 0 A quantia de vinte contos de réis 'posta 
á dispo:,ição do Présidente da Provincia, será appli
cada a auxiliar os Lavradores , que com o refet·ido 
temporal perdêrão seus estabelecimentos agrícolas , seus 
gados , e plantações. 

Art. 5. n Ficão revogadas as disposições em con
trario. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos , Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Justiça , encarre
gado interinamente dos do lmperio , assim o tenha 
;ntendido , e faça executar com os despachos necessa
rios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de 
Setembro de mil oitocentos e trinta e oito , decimo 
'etimo da Independencia e do lmperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

Bernardo Pereira de P asconcellos. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1838. 

TOJ.t:O 1. 0 PARTE 1. a SECÇÃO 23. a 

DECRETO N.o 53- de 2 de Outubro de 1838. 

Ele,vando a hum conto e seiscentos mil reis annuaes 
os ordenados dos Auditores de j)farinha e 

Guerra desta Côrte. 

O Regente Interino, em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro 11. , Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assembléa Ge
ral Legislativa. 

Artigo unico. Ficão elevados a hum conto e seis
centos mil réis annuaes os ordenados dos Auditores 
de Marinha e Guerra desta Côrte, e derogadas as 
disposições em contrario. 

Sebastião do Rego Barros. Ministro e Secretario 
de Estado dos N egor.ios da Guerra , o tenha assim 
entendido . e faca executar com os despachos neces
sal·ios. P~lacio do Rio de Janeiro em dois de Outu
bro de mil oitocentos e trinta e oito, decimo setimo 
da Independencia c do lmperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

Sebastião do Rego Barros. 
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DECRETO N.o 54- de 2 de Outubro de 1838. 

Sobre Pensão. 

Approva a Pensão annual de trezentos e sessenta 
mil réis concedida a D. Josepha Joaquina Pereira Bor
dini, vi uva do Capitão Francisco Jacintho Pereira 
Jorge. 

--·-
DECRETO N.a 55- de 2 de Outubro de 1838. 

Sobre Pensão. 

A pprova a Pensão de seiscentos mil réis annuaes, 
concedida a D. Anna. Rosa. da I.uz, Yiuva do :Major 
Epiphanio Ignacio da Ltu. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO 11\'IPERIO DO BRASIL. 

1838. 

Tf)MO 1. 0 PARTE l.a SECÇÃO 24." 

DECRETO N.o 56- de 3 de Outubro de 1838. 

Sobre Aposentadoria. 

Approva a aposentadoria concedida por Decreto 
de 5 de Julho do corrente anno de mil oitocentos e 
trinta e oito a Antonio de Castro Viana, no lugar 
de Inspector da Thesouraria da Província das Ala
goas , com \rencimento do or.denado que lhe competir 
na fórma da Lei de quatro de Outubro de mil oito
centos e trinta e hum, contando-se o seu tempo de 
Serviço até o dia em que deixou de servir o dito 
Emprego. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO I.MPERIO DO BRASil~. 

1838. 

TOW:O 1. • PARTE 1." SECÇÃO 25. • 

DECRETO N.o 57- de 10 de Outubro de 1838. 

Sobre Aposentadoria. 

Approva a aposentadoria concedida por Decreto 
de 6 de Dezembro de 1832 a José Alves Pinto Cam
pello, no Emprego de Ajudante da officina da Abri
ção da Casa da .Moeda da Côrte do Rio de Janeiro , 
com o ordenado que lhe competir na fórma da Lei 
de 4 de Outubro de 1831. 
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COLLECCAO DAS LEIS DO ll\'IPERIO DO BRASIL. . . . 

1838. 

TQ;v[Q 1. 0 PAHTE 1. 3 
SF.CCAÕ 26.a 

DECRETO N .0 58- de 12 de Outubro de 1838 . 

. Autorisando ao Governo para despender a quantia 
de ires mil $Clecenlos e oitenta contos , alem da 
despeza fixada para o anno financeiro de 1 83S 
- 1839, e providenciando sobre os meios de sup
prir d dejiciencia das Rendas ordinarias. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro H. , Tem Sanccionado , e Manda que se 
execute a seguinte Hesolução da Assembléa Geral· Le-
{;islativa. · 

Art. 1. o O Go..,.erno h e autorisatlo para df':'pen
der a quant~a de tres mil setecentos e oitenla contos 
de réis , alêm da despeza fixada para o corrente nnno 
financeiro, pela I~ei de onze de Outubro de mil oi
tocentos e trmta e sete, numPro cento e seis, a sahcr: 

Pelo 1\'linisterio do Irnperio cincoenta contos de réis. 
Pelo dos Negocias Estrangeiros cento e sessenta 

e tres contos trezentos e setenta e cinco mil réis. 
Pelo da Marinha oitocentos e vinte e :seis contos 

oitocentos e vinte e quatro mil réis. 
Pelo da Guerra novecentos e vinte e dous contos 

cento e cincoenta e cinco mil réis. 
Pelo da Fazenda mil oitoeentos e dezasete contos 

seiscentos c quarenta e seis mil réis. 
Art. 2. o Para supprir á defieiencia das Rendas 

ordinarias , o Governo fará arrecadar , do primeiro de 
Janeiro proximo em diante, quaesquer imposições, que 
tenhão sido decretadas na Lei do Orçamento para o 
anno financeiro de mil oitocentos e trinta e nove a 
mil oitocentos e quarenta, ainda que não sejão acom
panhadas da clausula de serem cobradas desde a sua 
publicação. 
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Art. 3. 0 Nenhum credm· terá acçào em Juizo por 
letra, de que não tenha pago hum Sello, na razüo 
rlc meio por cento ao anno do respectivo valor. O Go
verno dará o necessario Hegulamento para a cobrança 
Jeste imposto, que fiea applicado ao p<qpmento do 
presente credito. 

§ Unico. Nenhuma Letra pagará menos de tre
zentos réis de Sello. 

Art. 4. 0 Durante o armo financeiro desta Lei, 
continuará aind,t suspensa a amortisaçtío dos Empres
timos Brasileiros em Londres; c para a amortisaçc:Io 
da Divida interna ficão applicadas as Apolices pcrten
cenles ao cofre dos Depositas. 

Art. 5. 0 Qu::1ndo não bastem para preencher a 
somma deste ('redito, as Hendas drcreladas nos Artigos 
antecedentes, o Governo poderá haver essa falta pelo 
pt·oducto da venda de A polit:es de Fundos Publicas 
úe seis por cento , que fica autorisado a emittir em 
(Iualquer mercado, que lhe offereça maiores vantagens , 
com a condição porêm de serem pagos os juros deltas 
no TI io de Janeiro, pela Caixa da A mortisação, in
dependentemente da apresentação das mesmas; ficando 
para esse fim somente revogadas as disposições em con
trario da Lei de 15 de No\'embro de 1827. O Go
verno dará os Regulamentos precisos para a boa exe
cucão desta medida. 

· Art. 6. o Fica tambem o Governo antorisado a ac
ceitar propostas de possuidores de A polices da di vida. 
externa, que queirão receber no Rio de Janeiro o 
equivalente dos juros dellas. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho 
do l.Vle5mo Augusto Senhor, Ministro c Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do Tri
bunal do Thewuro Publico Nacional, o tenha assim • 
entendido, e faça executar com os despachos necessa
rios. Palacio do Rio de Janeiro em doze de Outubro 
de mil oito~entos e trinta e oito, decimo setimo da 
lndepender.cia e do Imperio. 

Pedro de Araujo Lima. 

J}fis·uel Calmon du Pin e Almeida. 

-.,.i' 

2f 
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COLLEC(1AO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1838. 

TOMO 1.., PAB.TE 1. a SECÇAÕ 27.• 

DECRETO N.o 59- de 13 de Outubro de 1838. 

Sobre PeRsão. 

Approva a Pensão annual de hum conto e fiUÍ
nheQ~Js mil réis concedida a D. Maria Belarmina Lis
boa, c aos tres filhos que lhe ficárão do fallecido Co
ronel Guilherme José Lisboa. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1838. 

TOliO 1. 0 P!RTE 1. 8 
SECÇÃO 28. ~ 

LEI N. o 60 - de 20 de Outubro de 1838. 

Fixando a Despeza e Orfando a Receita para o anno 
· financeiro de 18~39 a 1840. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor ll. 
Pedro Segundo , Faz saber a todos os Subditos do lmpe
rio , que a Assembléa Geral Legislativa Decretou , e Elle 
Sanccionou a Lei seguinte. 

TITULO I. 

Despeza Geral. 

Art. 1. o A Despeza Geral do Imperio para o anuo 
financeiro do 1.0 de Julho de 1839 a 30 de Junho de 
1840, he fixada na quantia de quinze mil oitocentos ses
senta e sete contos cento e sete mil setecentos e cin-
coenta e seis réis ................... 1Õ.867 .107~756 

CAPITULO I. 

Ministerio dos Negocias do I mperio. 

Art. 2. 0 O Ministro e Secretari.o de Estado dos Ne
gocias do Imperio be autorisado para despender em to
do o Imperio no anno financeiro desta Lei: 

1.° Com a dotação de S. M. o Im-
perador ........................... . 

2.0 ·Com os alimentos de Suas Alte-
zas ln1periaes ...................... . 

3.° Com a dotação de S. 1\'1. Impe
rial a Sr.a Duqueza de Bragança , paga 
em moeda corrente no paiz ......... . 

4. o Com o ordenado do Tutor, Mes
tres, e despezas de instrucção da Fami-

200.000~000 

16.800~000 

50.000~009 
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iia Imperial. . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
5.') Com o ordenado do Regente do 

I1nperio ........................... . 
G. o Com a Secretaria d'Estado e des-

pezas de expediente ................. . 
7.° Com os Presidentes das Provin

cJas , c ajudas de custo aos mesmos .. 
S. o ~om a . Camara dos Senadores, 

e sua Secretar1a .................... . 
9.° Com a dos Deputados, idem .. 
10. Com os Cursos Jurid.icos, corn

prehendicbs as gratificações dos Di recto
res , Lentes , e Substituto::;, e a quantia 
de quatro contos de réis qne fica con
signada para all{~tnento' a titulo de rrra
tificação , dos vencimentos dos Professo
res , e Substitutos das Aulas menores 
dos mesmos Cursos Jurídicos, c dos seus 
Continuas , e mais Empregados ; regu
lando-se os ordenados dos Bibliothecar.i.os 
na conformidade do Decreto de 19 de 
Outubro de 1832 ..........•......... 

A presente disposição principianí a 
ter vigor no corrente anno financeiro ; 
ficando dependente da approvação da 
Assembléa Geral Legislativa o augmento 
de ordenado , a titu]o de gratificação , 
que o Governo fizer dentro da referida 
quantia aos Empregados sobreditos. 

11. Com as Escolas de Medicina, com
prehendidas as gratificações dos Directo
res, Lentes , e Substitutos; e ficando 
igualado o ven~i~nento· ~? Secretario ~a 
Escola de 1\ledu:ma da Ctdade da Bahia 
ao do Secretario da Escola de l\'Jedicina 
da Cidade do Rio de Janeiro ...... . 

12. Com a Academia das hellas artes. 
13. Com o Museo ............... . 
14. Com a Junta rlo Commercio .. . 
15. Com os Empregados de visita de 

Saude nos Portos maritimos ......... . 
16. Com o Correio Geral. ........ . 

-17. Com os Canaes , Pontes , e Es
tradas, comprehendida a quantia de 
20.000~000 réis, que fica applicada 

18.064~000 

20.000~000 

31. D60;!'6000 

86.400~000 

212.200~000 
271.829~000 

77.547wooo 

80.833W)330 
17.721~000 
4.024~000 
19.200~000 

20.000~000 
,130. 000~000 
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para melhornmentH da Estrada nova
mente aberta entre as Pro\·inéias de 1\'Ia-
to Grosso , c S. Paulo .............. . 

18. Con1 a construcção do Monumen-
to levantado no Ypiranga ........... . 

19. Com a indemnisação devida ao 
Cofre da Casa hnperial pelo que des
pendeo com a compra da Chacara de
nominada Paula , que o Governo man
dará incorporar aos proprios Nacíonaes. 

20. Com despezas eventuaes ...... . 

No .il-funicipio da Cdrte. 

21. Com as Escolas menores de lns-
trucçuo Publica .................... . 

22. Com a Bibliotheca Publica ... . 
23. Com o Jardim llotanico , corn

prehendida a despeza de construcção de 
hum portão de grades de ferro ...... . 

21. Com o Passeio Publico ....... . 
25. Com a Vaccina ...........•... 
26. Com a Illuminação ........••.• 
27. Com as obras publicas , compre

hendida a quantia de 8. 000~000 réis , 
que fica applicada para compra de ter
reno, e predios fronteiros ao edificio da 
Academia das bellas artes , e a despeza, 
que terá lugar no corrente anno finan
ceiro, da construcção de hum Chafariz 
no sitio de Mata Porcos da Cidade do 
Rio de J aneh·o .................•.... 

CAPITULO 11 • 

100.000~000 

4.000~000 

4.500~000 
30.000ti)OOO 

1.395.078~330 

26.184~000 
7.414~000 

14.000~000 
2.400~000 
1.750~000 

s2.21owooo 

110.000~000 

244.018~000 

.Jfinisterio dos Negocias da JuslÍFa· 

Art. 3. 0 O Ministro e Secretario de Estado dos Ne
.gocios da Justiça he autorisado para despender em todo 
o Imperio no anno financeiro desta Lei: 
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1.8 Com a Secretaria de Estado c seu 
expediente ......................... . 

2. o Com o Tribunal Supremo de Jus-
tiça ............................... . 

3. o Com as Relações, incluindo o or
denado de 350.Jj)OOO réis do Solicitador 
dos Feitos da Fazenda, e Soberania Na
cional da Relação do Maranhão , omit
tido no respectivo Orçamento ....•... 

4.° Com as Guardas Nacionaes, deven
do ser empregada a quantia de 30.000~ 
réis na compra de armamento para a 
mesma Guarda Nacional. ........... . 

5:0 .Com os Bispos, e Relação Ec-
clesiast•ca ......................... . 

6. o Com os Telegraphos .....•.... 
7.° Com despezas eventuaes ...... . 

No Municipio da Co'rte. 

8.8 Com a Capella Imperial, e Ca
thedral do Rio de Janeiro , comprehen
dida a quantia de duzentos mil réis que 
fica concedida, a titulo de augmento 
de gratificação , ao Moqsenhor Inspector 
actual da mesma Capella Imperial .... 

O Governo he autorisado para pmver, 
no corrente anuo financeiro, os lugares 
vagos de .Monsenhores , Conegos , e Ca
pellães da 1·eferida Ca-pella Imperial, e 
Cathedral da Côrte do Rio de Janeiro. 

9.° Com os Parocbos ..•.......... 
10. Com as Justiças Territoriaes ..• 
11. Com a Policia e segurança Pu-

blica .............................. . 
12. Com as Guardas Nacionaes, com

·prehendida a gratificação de dous contos 
e quatrocentos mil réis annuaes , que 
o Governo fica autorisado para mandar 
abonar ao Commandante Superior das 
mesmas Guardas N acionaes .......... . 

13. Com os Municipaes Permanentes. 

25.564~200 

68. 700tJ't!OOO 

175.806~667 

130.000~000 

23.480~000 
6.425~600 
8.000~000 

-------
437.976~467 

60.453~100 

12.214.rh220 
10.066~667 

41. 961W)200 

15.800~000 
1so. ooo,zz;ooo 
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14. Com as despezas ordinarias, e 
extraordinarias do Hospital dos Lazaros 
desta Côrte , e os reparos indispensaveis 
do Editlcio , caso seja necessario , se o 
producto dos predios do mesmo Esta
belecimento , que a respectiva Adminis
tração manda1·á vender, convertido em 
Apolices da divida Publica, não vier a 
produzir hum rendimento sufficiente para 
fazet· face ás sobreditas despezas , de
vendo esta disposição principiar a ter 
lugar no corrente anno financeiro .... 

15. Com casa de prisão com tra-
balho e reparo de cadêas ........... . 

16. Com a conducção, sustento, e 
vestuario de presos pobres , ficando a 
Santa Casa da Misericordia desta Côrte 
desonerada da prestação mensal de ge
neros com. que contribue para ajuda do 
sustento dos mesmos presos pobres; e 
devendo esta disposição principiar a ter 
vigor no corrente anno financeiro .•... 

17. Com despezas eventuaes ...... . 

CAPITULO III. 

10.000~000 

63.816~000 

16.000~000 
20.000~000 

-------
430.311~187 

Ministerio dos Negocios Estrangeiros. 

Art. 4.0 O Ministro e Secretario de Estado dos :Ne
gocios Estrangeiros he autorisado para despender no anno 
financeiro desta Lei : 

1. o Com a Secretaria de Estado e seu 
expediente .....................•.•.. 

2. o Com as Commissões Mixtas, fóra 
a differença de cambio dos pagamentos 
que se realisarem em moeda Estrangeira. 

3. o Com as Legações , e Consulados , 
ajudas de custo, e despezas imprevistas, 
fóra a differença de cambio dos paga-
mentos que se deverem realisar em 
moeda Estrangeira ...•.....•••.•.•••• 

}/ 

28.348~800 

13.266~000 

121.520~ -------
163 .134~800 
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CAPITULO IV. 

llfínisterlo dos Negados da Aíarinha. 

Art. 5. 0 O Ministro e Secretario de Estado dos N e
gocios da l.Vlarinha he autorisado para despender em todo 
o lmperio no anuo financeiro desta l ... ei: 

1. o Com a Secretaria de Estado e seu 
expediente ......................... . 

2. o Com o Quartel General da 1\Ia-
rinha ............ · ................ . 

3.° Com o Conselho Supremo Militar. 
4.° Com a Auditoria e Executaria .. 
5. ° Com o Corpo da ArmaJa e classes 

annexas ........................... . 
6.° Com o de Artilheria da lHarinha. 
7.° Com a arrecadaç~~o e contabili-

dade .•••..•.•.....•......••........ 
8.° Com os Arsenaes, e compras de 

n1atcrias prin1as ..•.................. 
9.° Com o Hospital. .........•.... 
10. Cotn os Na\·ios armados ...... . 
11. Com 03 desa nuados ..........• 
12. Com os Vaquetcs ..• : •...••..• 
13. Cotn os TraLl"jlOrles •..•...... 
14. Cotá os Fa1 úes e Uarcas de soe

corro , ('Omprcbcudida a qlwutia de 
20.000~000 réis para a constn~cção de 
hum Faml no Porto de .hgaarú na Pro-
víncia das A bgoas , e mais a de 5. OOOw 
réis para a construcç:,o de outro Farol 
no Porto da Cid;:~ de do Ceará ....•... 

15. Com as obras puhliL;::ts, com
prehcmlida a quantia de 48 .000~000 
réis para con:,lmcç:.o do c1es do Porto 
da Cidade do 1\Iarauhão , que será paqa 
na fôrma da Lei de 16 de Junho ae 
1832 .••..•..•.........•• , •.••.•... -

16. Com a Acadeulia .•...••••...• 
17. Com as Escolas .•...•....•.... 
18. Com eug!ljamento de marinheiros. 
19. Com a colllpra de munições na-

vaes· •• o·· •••••••••••• o o •••••••• o ••••• 

20. Com despezas do exame das obra~ 
necessarias para melhoramento dos Por-

28.680~000 

1. 744~000 
2.6~)2@000 
1. 71o~zvooo 

203.578~520 
171.609;12)96~ 

61. 722;12)160 

810.659el1>437 
14.694~000 

8HH.24::1v005 
69.506~925 
80. 211.lz:JSG4 
4 8. 795.!?)0 15 

78.628;12)816 

81. 705:t/J7iá 
I1.352U>OOO 
3.68o~jooo 
20.000~000 

60.000~000 
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tos do Imperio, levantamento de plan
tas, planos, c orçamento das mesmas 
obras, podendo para em fim o Governo 
eontractar hum ou mais Engenheiros hy-
tlraulicos, se julgar conveniente ..... . 

CAPITULO Y. 

30.000wOOO 

2.680.263~482 

JJJinisterio dos Negocias da Guerra. 

Art. 6. 0 O Ministro e Secretario de Estado dos N e
coei os da Guerra he autorisado para despender em todo 
o Imperio no anno financeiro desta Lei : 

1.° Com a Secretaria de Estado e seu 
expediente ......................... . 

2.° Com o Conselho Supremo Militar. 
3.° Com os Connnandos d' Armas .. 
4.° Com o Estado maior do Exercito. 
5.° Com os Officiaes de 1.8 Linha em 

Corpos e avulsos ........••.......... 
6.° Com os da 2. 8 I ... inha que ven-

~etn soldo ........•..............•.. 
7. o Com os Reformados ...... , ... . 
8.° Com o Corpo de Engenheiros .. 
9.° Com os Corpos de 1. 8 Linha, e 

Companhias de Artífices ....•......... 
10. Com as Divisões do Rio Doce e 

de Pedestres, e Ligeiros no l'l'Iaranhão, 
Goyaz, ·e Mato Grosso ........•...... 

11. Com os Hospitaes Regimentaes. 
12. Com a Academia Militar ...... . 
13. Com o Archivo Militar e Offi

.Kna Litograpl.ica ..•................. 
14. Com os Arsenaes e armazens de 

artigos bellicos ..............•....••. 
15. Com as f~ratiticaçiles e forragens 

aos Officiaes empregados ...•......... 
16. Com as obras militares , com

prehendida a quantia de 24.000ti)OOO 
réis para continuação das obras da Aca-
demia Militar, e Arsenal de Guerra da 
Côrte ; e mais a de 20. 000~000 1·éis 

28.285~200 
19.275~334 
19.823~000 
54.975~210 

438.302~200 

92. 385~L2)490 
436.474;0:)120 
35. 736~000 

1.5o7.648w8oo 

71.055~100 
26. 802;/?)000 
23.880~000 

6.938~200 

296.652~200 

38.363~875 
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para reparo da Fortaleza de Macapá lld. 

Província do Pará •...............•. 
17. Com despezas diversas, e even-

tuaes .•............................ 
18. Com a amortisação da divida pas-

siva posterior ao anno de 1826 ..... . 
Esta disposição terá vigor no cor

rente anno financeiro. 
19. Com o soldo de quatro Conse

lheiros d'Estado , Officiaes Reformados , 
na conformidade da Lei de 16 de De
zembro de 1790 , ficando revogada nesta 
parte a disposição do Capitulo 1. • Ar
tigo 2. • da Lei de 3 de Outubro de 1834. 

CAPITULO Vl. 

104.220~000 

93.787~953 

326.175~992 

5.664~000 

3.626.444~674 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. 

Art. 7. • O Ministro e Secretario de Estado dos N e-, 
gocios da Fazenda he autorisado para despender em todo 
o lmperio no anno financeiro desta Lei: 

1. • Com a divida externa fundada 
P 369. 990 calculadas ao cambio de 
43 1/5 ds. por 1~000 réis ao par..... 2.055.499~999 

2. • Com a interna fundada........ 1.970.000~000 
3. • Com a Caixa da Amortisação , 

Filial na Bahia , e Empregados no res-
gate do Papel moeda. . ............ . 

4. • Com o Tribunal do Thesouro .. 
5. • Com. as Thesourarias Filiaes nas 

Províncias. • .................•...... 
6. • Com as Alfandegas , e Mesas de 

diversas Rendas ............•........ 
7. • Com as Mesas de Consulado ... 
s.• Com as Mesas de Rendas, Rece-

.bedorias , e Collectorias .•.......•.... 
9: • Com a Casa da Moeda ....... . 
lO. Com os Almoxarifados , e outras. 
11. Com os Empregados das Repar-

tições extinctas •..••...••.....•...... 
12. Gom os Aposentados ••........ 

35.480~000 
69.520~000 

246. 545~000 

650.000~000 
133.932~000 

133.000.tf;OOO 
30.900~000 
2.282~000 

77.469~626 
195,,28~2 
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13. Com os Pe:tlSIOlÜstas do Estado. 
14. Com o córte, e conducção do 

Pao Brasil , desconto de Bilhetes da Al
fandega , pagamento de bens de de
funtos e ausentes, e de devositos , I·es-
tituições de direitos , e outras ....... . 

15. Com a construcção de obras, e 
repa1·os de Edificios ................. . 

16. Com gratificações ............. . 
17. Com a indemnisação das des

pezas reclamadas pelo Cidadão José Joa-
quim da Rocha ....................• 

18. Com os supprimentos ás Pro
víncias na conformidade do Artigo 30 
Ja presente Lei ............•........ 

19. Com despezas evcntuaes ...... . 

352.365~10U 

132.000~{)00 

168 . OOO:jt 000 
6.000?1,000 

1.600t1tOOO 

580.000~000 
50.000~000 

6.889.875~816 

TITULO 11. 

Da Renda Geral. 

CAPITULO UNJCO, 

Art. 8. o Fica orçada a Receita Geral do lmJlerio 
para o anno financeiro desta Lei na quantia de quinze 
mil cento e quarenta e cinco contos noYecentos e qua-
renta e quatro mil réis ............. 15.145.944~000 

Art. 9. o Pertencem á Receita Geral do Imperio as 
seguintes imposições: 

1. • Direitos de 15 por cento de importaçr.o. 
2. 0 Ditos de 30 por cento do Chá. 
3. 0 Ditos de 50 por cento da Pohora Estrangeira, quer 

seja despachada para consumo , quer por baldeação ou 
para reexportação para a Costa d' Africa. 

4.0 Ditos de 2 por cento de baldeação. 
5. o Ditos de 2 vor cento de reexportação. 
6. 0 Ditos de 13 por cento addicionaes de baldeaçuo, e 

reexportação das mercadorias despachadas para a Costa 
d' Africa. 

7. o Ditos de expediente das Alfandegas. 
8.0 .Premio dos Assignados. 
9. o Armazenagem. 
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10. Multas por infracçrio dos l\.egulamcntos c faltas de 
iH a u ifestos. 

11. Ancorn[jcm. 
12. Direitos de L) por cento das Embarcações &tran-

w~ll'as que passão a NacÍOll;lCS. J 

1:1. Hitos de 7 por cento de cxportaç~o. 
14. Ditos de 2 por cento dito. 
1.5. Ditos de 15 por cento --nos Couros (na Província 

tle S. Pedro). 
16. Capatazias do Consulado. 
17. Alienação de Cape lias vaGas. 
18. Taxas do Correio Gcr.1l. 
19. I3racar·cm do fabrico das moedas de ouro e prata. 
20. Con'tt·ibuição para o Münte Pio. 
21. Direito;; no\·os e velhos dos Empregos, e Offic.ios 

Geraes, c de Cllaucellaria. 
22. Dizima de Chancellaria. 
23. Decima de lmma legoa, alêm da demarcação. 
24. Dita addicional das Corporações de mão morta. 
25. J)ireitos de Chancelbria das mesmas. 
26. Emolumentos das Certidões. 
27. Foros do-, terrenos de marinha e budemios, ex

cepto no 1\Iunicipio da Cir1ade do Rio de Janeiro. 
2S. Impostos sobre a mineraçãq do ouro e outros 

metaes. 
29. 1\Iatri~ula dos Cursos .T ur.iclicos, e das Escolas de 

Medicina , e multas das Academias. 
30. Siza dos bens de raiz. 
31. Renda diamantina. 
32. Dita de proprios Nacionaes, dos .Arsenaes, e E~

tabelecimentos de Administração Geral. 
33. Producto da venda de proprios Nacionaes, do 

Pao Brasil, Polvora, e outros generos de propriedade 
Nacional sujeitos á Administração Geral. 

34. Alcances de Thesoureiros e Recebedores. 
35. Bens de defuntos e ausentes. 
36. Cohranca de diYida activa, inclusive a metade da 

~e Rendas Pro;inciaes, anterior ao 1. • de Julho de 1836. 
37. Dons gratuitos. 
38. tj4 pot· cento da reforma das Apolices. 
39. Joias do Cmzeiro. 
40. Juros de i\polices. 
41. Mestrado das Ordens :Militares, e 3/4 das Ten~~'· 
42. Reposições e RestituiçGes. 
-iJ. Premies d~ Deposites Publicos. 
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44. Imposto soht'e as Casas de Negocio, assim Nacio
naes como Estrangeiras, que ti\'erem mais de hum Cai
xeiro Estrangeiro , nos termos do Art. 19 desta Lei. 

15. 
46. 
47. 
48. 
49. 

dente. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

No llfunicipio da Co'rtc. 

Dccima dos Predios lJ rhanos. 
Donativos e terças partes de Officios. 
Dizimo de exportaçiío. 
Emolumentos da Policia. 
Iwposto de 20 por cento no consumo d' agoar-

Imposto nas Casas de Leilão e 1\Iodas. 
Dito sobre o gado de consumo. 
l\Jeia si7,a dos escraYos. 
Sello de Heranças e Legados. 
Rcmlimento do Evento. 

Renda com, applicarão csrccial. 

tJ5. Novos Impostos tle 2 1/2 por cento de armazena
gem addici~nal pela fónlla estabelecida no Art. 16 da 
presente Let. 

56. 8 por cento das Lotei ias. 
57. llllposto sol)l'e as Lojas. 
58. Dito sobre as Segcs e Barcos do interior. 
59. I!ito de 5 por cento nas Embarcações Nacionaes 

que passão a Estrangeiras. 
60. Dito do Sdlo do papel. 
61. Taxa dos escravos. 
62. Producto dos Coutractos com as novas Companhias 

de lVlineraçúo. 
63. Dito da moeda de. cobre inutilisada. 
64. Sobras da Heceita Geral. 
65. Hum por cento de annazenagcm addicional pela 

fónna deteru1inada 110 Art. lG. 
Art. 10. O Governo he autorisado para arrecadar 

no anno tinancciro de-ta Lei toJos os Impostos de que 
trata o Artigo antecedeute. 

Art. 11. A Tabella dos novos e velhos direitos , e 
de Chancellaria, será executada com as alteraçües cons
tantes da Tabella que vai annexa á presente Lei. 

Art. 12. Fica abolido, da publicação desta Lei em 
diante, quanto ás Mesas de Rendas, o Lmposto de 1 1/2 
por cento estabelecido no Art. 99 do Regulamento (1a& 
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Alfandegas de 22 de Junho de 1836, e no At·t. 78 do 
Regulamento das referidas Mesas de 30 de Maio de 1836. 

Art. 13. O direito de ancot·agem sobre a:; Embar
cações de cabotagem, da publicação desta Lei em diante. 
será cobrado unicamente nos Portos onde h ou ver Alfan
degas. 

Art. 14. Fica restabelecido o Imposto de 1/2 por 
cento que pagavão nas Alfandegas os generos de -produc
çã:o e manufactut·a do paiz, em substituição de diver.~o' 
emolumentos, suspenso por Portaria de 26 de Novembm 
de 1834. 

Art. 15. A isenção de direitos concedida aos genet·o~ 
importados para consumo das Esquadras Estrangeiras, favo
l'ece unicamente os que vierem conduzido3 em Vasos de 
guet·ra das respectivas Nações. 

Art. 16. 03 Impostos addicionaes de 1 por cento de 
expediente, e 1 3/4 por cento de armazenagem, creados 
pela Lei N. 109 de 11 de Out!.lbro de 1837, ficão subs
tituídos , da publicação da presente Lei em diante , pelo 
novo Imposto de 3 1/ 2 por cento, debaixo da denomina
ção de armazenagem addicional , ob3ervanclo-se na· sua 
arrecadaçao as seguintes disposições: 

1. o .JJ novo Imposto comprehende todos os despacho~ 
de generos para consumo , e os de reexportação e bal
deação para a Costa d' Africa. 

2.° Ficão isentos do mesmo novo Imposto, e sujeitos 
somente ao Imposto ct·eado pela sobredita Lei de 11 de 
Junho de 1837: 1.0

, os generos de que trata o Artigo 
uni co da mesma Lei: 2. o, os que sahirem de algum Porto 
do lmpet·io acom.panhados da competente Carta de guia: 3. o, 
os que se despacharem por baldeação, ou pat·a reexportação. 

3.0 Serão isentos do Imposto de 1/4 de armazenagem 
os generos denominados da Estiva , que na mesma se não 
demorarem por mais de hum mez, e os que se deposi
tão nos Armazens , que nelles se não demorarem por mais 
de quatro mezes. 

Art. 17. O producto da Receita do sobredito novo 
Imposto será dividido em duas partes, a saber: 2 1/2 por 
cento applicados para amortisação do Meio Circulante ; 1 
por cento destinado para o semestre adiantado de juros, 
e amortisação da divida extema, que, na conformidade 
dos Contractos, deve existit· effectivamente em Londres. 

Art. 18. As matriculas das Escolas de Medicina ficão 
pertencendo á Receita Geral. 

Art. 19. As Casas de Commercio assim Nacionaes, 
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•·omo Estrangeiras, que tiverem mais de hum Caixeiro 
Estrangeiro, pagarão de imposto 60~000 réis annuaes nas 
Cidades do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco ; e 30~ 
réis nas Capitaes das outras Províncias do lmperio. 

Art. 20. O Governo he autorisado para elevar, depois 
da publicação da presente Lei, os direitos de importação 
dos generos .das Nações com quem o lmperio não tiver 
Tratados de Commercio , por fôrma que se estabeleça 
entre aquelles e este a devida reciprocidade. 

Art. 21. Ficão isentos do pagamento da segunda De
cima imposta ás Corporações de mão morta , os Conventos 
e Recolhimentos das Religiosas das Províncias da Bahia e 
S. Paulo. . 

Art. 22. O Hospital dos Lazar.os da Cidade do Rio 
de Janeiro fica desonerado do pagamento da Decima Urbana 
dos predios ,de seu patrimonio, v,encida até o rumo de 1832. 

TITULO 111. 

Disposições Geraes .. 

Art. 23. Os Balanços deverão conter, alêm do Qua
dro da Receita Geral do Imperio , Tabellas separadas da 
Receita Geral de cada Província, com individuação dos 
diversos artigos da Renda. 

As mesmas Tabellas serão instruidas com outras de
daratorias do que se arrecadou em .cada huma das diffe
rentes Repartições, quer estas estejão sub01·dinadas imme
diatamente ao Thesouro Publico , quer ás Thesourarias 
existentes nas Províncias: e bem assim do que se des
pendeo com a arrecadação de cada hum artigo de Renda 
uàs mesmas differentes Repartições. 

Üs Orçamentos deverão ser organisados pela mesma 
fótma. 

Art. 24. Os sobreditos Balanços deverão ser acom
panhados de dois Quadros das dividas, de que faz menção 
o Art. 24 da Lei de 22 de Outubro de 1836, na pri
tneira e terceira parte , existentes até o fim do anno de 
que se det· contas , .organisados pela fórma na mesma Lei 
determinada .. 

Art. 25. A gratificação ao Director, e Vice-Director 
do Arsenal de Guerra não comprehende o soldo de suas 
•·espectivas Patentes. 

Art. 26. Fica desde já revogada a disposição do § 
5.' do Art. 8." da Lei de 22 de Outubro de 1836, pro-
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hibindo que o Inspector da Marinha possa receber grati
ficações a titulo de outro serviço de que seja encarregado. 

Art. 27. O Governo pauará á Província do Rio de 
Janeiro o saldo que se lhe estive•· devendo para comple
tar a quantia de 430.360tz> r~is, consienada para a despeza 
da mesma Província, relativa aos armos financeiros de 
1834 a 1835, e 1835 a 1836, na Lei de 3 de Outubro 
de 1834. . 

O referido pagamento será feito de h uma só vez, ou 
em p•·estações mensaes , não sen1lo estas menores de 6 
t'Ontos de réis, pelo credito votado para o corrente anno 
financeiro de 1838 a 1839. 

. Art. 28. O Governo pagará igualmente á Província 
de Minas Gel'aes os saldos que ti ver deixado de receber, 
para se preencherem as quantias consignadas á mesma 
Província para eonstrucção de pt·isões, e outras obras 
publicas, em diversas Leis (le Orçamento, indusivamente 
a de 3 de Outubro de 1834. 

Art. 29. As disposiçoes dos dois Artigos precedentes 
são applicaveis ás mais Províncias do lmpcrio , ás quaes 

.o() Govemo mandará tambem satisfazer os saldos que tive
rem deixado de recebet• ' por sommas consignadas para 
suas despezas. 

Art. 30. Os supprimentos destinados para cobrir o 
deficit das Rendas Provinciaes, autorisados pela Lei de 22 
de Outub1·o de 1836, ficiio fixados, para se Yerificarem no 
c<Wrente armo tlnanceiro , na quantia de 580.000~ réis , 
repartidos pelas Províncias abatxo declaradas , na fórma 
seguinte: 

A' Provinda 
)) 

)) 

'1) 

)) 

n 
,, 
n 

• 
n 

)I 

» 

da Bahia .......••..•.... 
de Pernambuco .......... . 
de M mas Gemes .•.... , .•. 
do Pará ................ . 
das A lagoas .......•...•.. 
de Mato Grosso ......•.•. 
de Goyaz .....•.•...•...• 
do Espirito Santo ....•••.• 
.do Piaulty ...•....•..•.•. 
de Sergipe .........••.•. 
do Rio Grande do Norte .. 
de ·Santa Cathariua ...••.. 

150.000~ 
·150. 000t2t) 
80.000~ 
40 .OOOtit> 
30.000~ 
25.000~ 
25.000~ 
20.000t/J) 
20.000® 
20.000~ 
10.000t2t) 
10.000~ 

5SO.OOO.tl) 

·----·~----·---,~-------- .. 
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A1·t. 31. O Governo fica autorisado para applicar, 
para fompra de hum Laboratorio de Physica , e outro de 
Chimica para a Escola de 1\Jediciua do Rio de Janeiro, 
o dinheiro actualn1ente existente no Cofre da mesma Escola. 

Art. :)2. Fica revogallo o Art. 45 da Lei de 15 de 
Outubro de 1830, e o Governo autorisado para dar ás 
Secretarias de Estado a oq~anisação que mais adequada 
for ás exigencias do Serviço Publico, marcando o numero 
dos Empregados, e seus respectivos vencimentos. 

Art. 33. O Governo be igualmente autorisado para 
regular, como entender mais conveniente, em todas as 
Pro\'Üicias do lmpet io, os vencimentos dos Empregados 
do Coneio Geral , com tanto que não exceda á quantia 
consignada no corrente anno tlnanceiro para despeza deste 
ramo do Serviço Publico. Os augmentos dos sobreditos 
vencimentos ser~10 con~ignados como gratificações , em 
quanto não obtiverem a approvaçào da Asseurbléa Geral 
Legislatira. 

Art. 34. Nenhuns fundos poderi"ío ser destinados para 
Obras Publicas sem que estas tenhão sido decretadas po1· 
Lei: exceptu<Jo-se as sommas necessarias para reparo das 
existentes , e das que no futuro se fizerem , e para con
tinuação das já começadas. 

Art. ~5. A C~Huara .1\lunicipal do l\'Iunicipo da Côrt.e 
contribuirá, no corrente anno financeiro, com a quantia 
de 4.000~ réis, e com outra igual quantia no anno finan
ceiro desta Lei, para as despezas do Recolhimento das 
Orphãs da mesma Corte. 

Art. 36. A Receita e Dc:speza da mesma Camara 
.Municipal do Município da Côrte ~erá annualmente fixada 
pela Assembléa Getal Legislativa em Lei separada, cuja 
discussão se seguirá depois do Orçamento Geral. 

Para este fim, a contat· do anno de 1839 por diante, 
a dita Camara Municipal apresentará ao .Ministro do lm
perio, até o dia 15 de .Março, o Orçamento impresso de 
sua Receita e Despeza para o anno financeiro futuro , 
acompanhado do Balanço da Recetta e Despeza do anno 
fina!1ceiro findo, regulando-se para a sua organisação pela 
Legislaçfío financeira em vigor, na parte que for applicavel. 

Art. 37. Fica revo,~ado o Art. 12 da Lei N. 0 106 
de 11 de Outubro de 1837, continuando a ter vigor todas 
as disposições da mesma Lei, que não versarem pt·ecisa
mente sobre a Receita ou fixação da Üespeza , e que não 
ficarem expressamente 1·evogadas pela presente Lei. 

~: 

Ji;,{ 
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Art. 38. Ficão revogadas todas as teis e disposições 
em contrario. 

Tabella a que se refere o Art. 11 da presente Lei. 

1. o Por Alvará de Oflicios Geraes de Justiça vitalícios , 
novos direitos de 30 por cento do rendimento do Officio, 
ou valor da sua lotação. • 

2. o Pela concessão de qualquer Ordenado , Soldo , Apo
sentadoria, Tença, Pensão, Congrua, ou Gratificação annual , 
e por qualquer augmento , no caso de accesso, ou melho
ramento, cinco por cento pagos por huma vez somente 
nas Pagadorias, ou Estações respectivas , dl.Uante o pri
meiro anno do despacho ou mercê. 

3. 0 Poa· titulo de confirmação de doação, 4 por cento. 
4. o Do valor de fiança prestada em Juizo , 2 por c:ento. 
5. o Por habilitação em Juizo de ausentes para receber 

a herança, ou Jivida, 1 po1· cento calculados sobre o 
valor das mesmas. 

6. 0 Por Carta de Titulo de Conselho 60~000. 
7. 0 }>o r dita de privilegio concedida a qualquer fabrica, 

ou empresa 50~000. 
8. 0 Por administração de Capellas vagas, conferida em 

virtude de denuncia 30~000. 
9. 0 Por confirmação de legitimaçfto, adopção, compro

misso , e ereção de Confrarias, e Irmandades 30~000. 
10. Por Provisão Je Advogado, ou Procua·ador dos 

Auditorios nas Cidadeg do Rio de Janeiro, Bahia , Per~ 
nambuco , e S. Luiz do 1.\'laranhão 60~000 , e nas mais 
Auditorias 30~000. 

11. Por matricula de Negociante 20~000. 
12. Por Carta de emancipação , ou de supprimento pa

temo para casamento 20~000. 
13. Pot· Carta de Pharmacia 10~000. 
14. Por Carta de Doutor, Bacharel em Sciencias So

ciaes e Jurídicas, ou Medicina 30t/í)OOO .. 
· 15. Por Carta de Juiz de Direito 30~000. 

16. Por Carta de Desemba.rgador , e de Ministro do 
Supremo Tribunal de Justiça, 30 por cento do vencimento 
de hum anno, levando-se em conta os novos direitos 
pagos nos lugares, que os Empt·egados respectiyos ante
riormente haverem pago. 

Manda por tanto a todas as Autoridades, a quem o 
conhecimento , e execução da referida Lei pertencer, que 
a cumprao , e fação cumprit· e guardar tão intdramente, 
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l,'omo nella se contêm: O Secretario de Estado dos Ne
i•ocios da Fazenda a faça imprimir, publicar, e correr. 
Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte de Outubro 
de mil oitocentos e trinta e oito. 

Pedro de Araujo Lima. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Man
da executar o Decreto da Assembléa Geral Legislativa , que 
I louve por hem S anccionar , orçando a Recetia e fixando a 
Despeza Geral do lmperio para o anno financeiro do 1. 0 de 
Julho de 1839 ao ultimo de Junho de 1840, e dando ou/rru 
prwidencias como nella se declara. 

Para Vossa l\'Iagestade Imperial V e a·. 

JÓaquim de Almeida S. Pàio a fez. 

Bemardo Pereira de Vasconcellos. 

Sellada na Chancellaria do Impel"io em 20 de Outubro 
de 1838. 

João Carneiro de Campos. 

Publicada ua Secretaria do Tribunal do Thesouro 
l 1ublieo Nacional em 20 de Outubro de 1838. 

João Maria Jacobina. 

Registada na mesma Secretaria a folhas 82 do L. • 
1. • de Cartas de Leis. Rio de Janeiro 20 de Outubro 
de 1838. 

José Francisco Guimarães. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL 

1838. 

TOMO 1. 0 PARTE 1." SECÇÃO 29. • 

DECRETO N.o 61- de 24 d~ Outubro de 1838. 

Prorogando por mais !wm anno os Decreto.Ç de 9 
de Outubro de 1837, N. 0 79, e de 12 de Outu
bro do mesmo anno N. o 129 : e autorisando o Go
verno a mandar , no caso de rebelliào , observar 
no Exercito as Leis militares em tempo de Guerra. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro li. , Tem Sanccionado, e ~Janda que se 
execute a seguinte Hesoluçào da Assembléa Geral Le
gislativa. 

Art. 1.° Ficão prorogados por mais hum anno 
os Decretos de nove de Outubro de mil oitocPntos e 
trinta e sete, numero setenta e nove, e de dôze de 
Outubro do mesmo anno, numero cento e vinte e 
nove; com a declaração de que a suspensüo de ga
rantias só poderá ter lugar na Província do Rio Grande 
de São Pedro do Sul. 

Art. 2. 0 No caso de rebellião poderá o Governo 
ordenar, que se observem uo Exercito as Leis mili
tares em tempo de Guerra. 

Art. 3.° Ficão revogadas as outras Le'is em con
trario. 

Sebastião do Rego Barros, Ministm e SecretaritJ. 
de Estado dos Negocius da GueHa, o tenha assim en
tendido, e f1ça executar. Palaeio do Rio de Janeiro 
em vinte e quatro de Oatubro de mil o.itocPulos e tri~ta 
e oito~ decimo setimo da lndependencta e do lmper10. 

Pedro de Araujo Lima. 

Sebastião do Rego Barros. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO ll.\'IPERIO DO BRASIL. 

1838. 

IOMO 1. 0 PARTE 1. a SECÇÃO 30. 1 

~ECRETO N. 0 62- de 29 de Outubro de 1838. 

.J utorisa ao 
rias para 

Governo a mandar extralzir tres Lote
indemnisação do Cofre. dos Orplzãos 

do ll'!unicipio da Côrte. 

O RPgente em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li. , Tem Sancrionado, e Manda que se execute 
a Hesolu~·ão seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Arlit;o 1. • O Governo fica autori:.ado a mandar 
correr tres Loterias, que produzão quanto for bastante 
para indemnisar o que, em quinze de Abril de mil 
:Jitoeentos e trinta e tres, se roubou ao Cofre dos 
Orphãos do Munit:ipio da. Côrte; adaptando-se para isso 
n plano, que ma1s convwr. 

Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em con
trario. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias 'da Justiça, encarre
gado interinamente dos do Imperio, o tenha assim en
tendido e faça executar com os despachos· twcessarios. 
Palac.io do Hio de Janeiro em vinte nove de :Outubro 
de mil oitocentos e trinta e oito, decimo setimo ·da 
lndepeudencia e do Imperio. · 

Pedro de Araujo Lima. 

Bei'T;arçlo Pereira de Fasconcellos. 

yt' 

)I 
;-i' 
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DECRETO N.• 63- de 29 de Outubro de 1838. 

Sobre Penstio. 

Aj!prova a Pensão de duzentos mil réis annuaes 
concedida a D. Constança Rosa de Sousa Riheir·o. 

DECRETO N.• 64- de 29 de Outubro de 18'38 . 

./lpprova dijferentes Artigos da Resolução da As
sembléa Provincial de 8. Paulo, que concede Pri
vilegio exclusi·vo para construcção d' huma Estrada 
de ferro a A guiar P iuva, Filhos e Companlzia. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, Tem Sanccionado , e Manda 
que se execute a Resolução seguinte da .Assembléa Ge
ral Legislativa. 

Art. t.• Ficão approvadas, na parte em que ex
cedem as attribuições das Assembléas Legislativas Pro
vinciaes , as disposições contendas nos sE:'guintes Ar
tigos de huma Resolução adoptada pela Assembléa Le
gislativa da Província de S. Paulo , em data de vinte 
e dous de Março do corrente anno, pela qual foi conce
dido a Aguiar Viuva, filhos e Companhia, Plat e Reid 
Privilegio exclusivo para a construcção de huma Es
trada de ferro na referida Província; a saber 

Art. UI. A Companhia se obriga a conduzir á 
sua custa, nos primeiros dez annos depois da conces
são do Privilegio , ao menos tres mil Colonos traba
lhadores morigerados , qualquer dos quaes será con
siderado Cidadão Brasileiro 1 hum anno depois da sua 
chegada a esta Província , quando assim o queirão. 

Art. VIII. Será permittido á Companhia, por to
do o tempo que durar o seu PTivilegio 1 tirar gratui
tamente toda a pedra de ferro , que preeisar para a exe
cucão de suas obras , onde ella for encontrada , ex
cepto no Ypanema , levantando para isso as fabricas, 
que quizar, em terrenos devolutos, ou mesmo de par-
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, ti cu lares; indemnisando~ porêm a estes pelas pedras 
de ferro , que. tirar de seus terrenos,· e pelos mais pre
juizos que soffrerem. 

Art. IX. Todas as machinas, barcos de vapor , 
instrumentos , ou outros artefartos de ferro oü de qual
quer outro metal, cabos, e mais artigoS' necessarios, 
importados para os trabalhos da Companhia , serão 
; sentos de quaesquer Direitos 'de importação dentro do 
~,"azo de doze annos , estabelecidos no Artigo primei
ro ; até que as Estradas, e Canaes desta empresa es
tejão concluídos, como alli se diz, e o transito r~ali,. 
sado; ficqndo a Companhia privada- . .deste Privilegio , 
logo que por Sentença se 'prove ter havido abuso da 
sua parte. 

Art.· X. Será licito á Companhia entrar, sal
vas as formalidades das Leis , em todos os terrenos e 
:1goas, qve se ac\1-arem nas linhas de suas operações , 
e aproveita~ los para poder verificar os seus transpor-tes; 
hem como poderá servir-se das madeiras , pedra , ou 
cal que .extrahir, o que sendo em terreno devoluto, 
não .obrigani a in-demnisação alguma, mas sendo de 
J)arti:ett1a,·es' pur' titulo· qu ,posse, dará··lugar á :.compe-
tcnt~f indemnisacão. · . 

Art. XI. O Governo cede á Companhia , para 
di~tribuir pelos Colonos que importar, debaixo das 
í'ondições que lheconvierem '· doze leguas em quadra, 
tle d~fàlto~n~ gráo·;· d~ terras devolutas na Província, 
<'om;:àr faculdade de e~colher onde quizer , salvas as 
ser-vidões publicas ; estas terras formarão quadrados de 
hunm: até. quatro leguas' separa:das entre si pela dis
tanciá -~ ·-huma ao menos ; e sobre esses terrenos ces
sará qool·t}uer dit~ité, ;-90~ a Co~pa~~ia ·pa~a si :tenh? 
reservado, logo que cêssaar o s~:Pnnleg10; e tal d!• 
reito reverterá ao Governo. Destas terras perderá a 
Companhia h uma legua por cada dezaseis Colonos, que 
trouxer de menos, que o numero mencionado no .Ar
tigo -t~rceiro , -e a-; totalidade .no ·:Caso de seu Privile- -
gio ter cessado nos termos desta Lei ; mas neste ca
so passará a ser propriedade dos Colonos estabeleci
cios a porção de terreno que estiverem ~ccupando. 

··As terrns , · Ele que se. trata , deyerão ser- occupa-
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das , quando muito tarde , nos dous annos irnmediatos 
áquelle, em que findar o prazo de doze annos mar
cado 110 Artigo primeit·o. 

A C?rnpanhia terá t~mbem o direito de compt•ar 
terrenos amda nà3 aprorettados 1 onde lhe approuvet' , 
e nas porções que quizer; com tanto que não exceda 
cada huma deltas a quatro leguas , e sejão separadas 
entre si pot· huma lcgua ao menos. · 

Art. XH. Os possuidot·es c cultivadores de tod"" 
os terrenos, de que trata o Artiao nntecedente, ticão 
livres , huma vez que se prore serem Colonos intro
duzidos pela Companhia na Província , do paHamento 
dos dizimas e mais Impostos de producção, pelo espa
ço de vinte annos, contados do dia, em que a Com
panhia principiar a transportar pelo caminho de S. 
Paulo pat'a qualquer das Villas de S. Carlos, Consti
tuição , ltú 1 e Porto Feliz ; findo porêm este prazo, 
ficarão sujeitos a todos os Impostos, como os mais La
vmdores da Província. 

Art. XIV. Fica1·ão pertencendo á Companhia o> 
mineraes ou productos, que se acharem nas escavações, 
que fizer em qualquer parte por motivo de construi
rem , e estabelecerem as suas ,·ias de communicaçào, 
salvas as Leis do Imperio. 

Art. 2. o Fi cão revogadas todas as Leis em con· 
trario. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Se!· 
cretario de E5tado do~ Negocios da Justiça, cnclm·e
r,ado interinamente dos do lmperio , o tenha assim 
entendido, e faça executar com os despachos neces
sario!'. Palacio do Rio de Janeiro em vint.e nove de 
Outubro de mil oitocentos e trinta e oito , decimo se
timo da Independencia e dl.l lmperio. 

Pedro de Araujo I .. ima. 

Bernardo Pereira de J7asconcellos. 

Nacional. 1838. 
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