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DECRETO N. 97- de 25 de Abril de 1840. 

Declarando que o vencimento de José Antonio de Miranda Ramalho, deve 
ser regulado pela lotac;ão do officio de Juiz da Balança da Alfandega 
desta Côrte, em que- foi aposentado. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H, 
Tem Sanccionado, e Manda que se execute a seguinte Reso~ 
lução da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. O vencimento que deve perceber José Anto. 
nio de Miranda Ramalho, aposentado no officio de Juiz da 
Balança da Alfandega desta Côrte, será regulado pela lotação 
do mesmo officio, com attenção aos annos de serviço na Re
partição, em conformidade da Lei de quatro de Outubro de 
mil oitocentos trinta e um. 

Manoel Alves Branco, do Conselho do Mesmo Augusto 
Senhor, Senador do Imperio, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do Th~~ 
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souro Publico Nacional, assim o tenha entendido, e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do lHo de 
Janeiro em vinte cinco de Abril de mil oitocentos e qua
n·nta, dccimo nono da Independencia c do Impcrio. 

PEnno DE ARAUJO Lnu. 

JJfanoel Alves Branca. 

Francisco Ramiro de Assis Coelha. 

· Trtm~Hou na Chance11a.ria do lmpcrio em 5 de Maio de 1840. 

João Carneiro de Campos. 

DECRETO N. 98- de 28 de Abril de 1840. 

Autorisando a Fabrica da Igreja Matriz de Santa Anna da villa do Prineipe, 
na Pro,'incia do Rio Grande do Norte, para poder possuir um terreno, 
que lhe fúra doado, e para adquirir bens de raíz até o valor de oito 
contos de réis. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H, 
Tem Sanccionado, e Manda que se execute a Resolução se
guinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art.,J.o l!'ica autorisada a Fabrica da Igreja Matriz de 
Santa Anna da villa do Príncipe, na Província do Rio Grande 
do Norte, para poder possuir o terrino que lhe fôra doado 

_em mil . setecentos oitenta e cinco por Antonio Luiz de 
Souza, Antonio Francisco dos Santos e suas mulheres. 

Art. 2. o E' igual monte autorisada a mesma Fabrica para 
adquirir bens de raiz na dita Freguezia até o valor de oito 
contos de réis. 

Fjcão revogadas as Leis em contrario. 
l.,rancisco Ramiro de Assis (~lho, Ministro e Secretario de 

Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido, e 
.faça executar. Palacio do Rio deJaneiro em vinte oito de 
Abril d~ mil oitocentos e quarenta, decimo nono da lnde
pendencia e do lm,periQ. 

PEDRO DE A~AUJO LIMA. 

Fra,ncisco Ramiro de Assis Coelho 



DZCHEI'O N. 9ll- de 28 de Abril de 1840. 

Autorisando a Camara Municipal do Rio de Janeiro, para levar n cffeilo a 
convenção por ella celebrada sobre o terreno do Largo do 1\fnchado, 
onde se pretende edificar a Igreja Matriz da Freguezia de Nossa Senhora 
da Gloria. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
Tem Sanccionado, e Manda que se execute a Resolução se
guinte da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art. 1.° Fica autorisada a Carnara Municipal do Rio de 
Janeiro, para lcvotr a effeito a convenção por ella celebrada 
sobre o terreno do Lnrgo do Machado, onde se pretende edi
ficar a Igr·cja Matriz da Frcguezia de Nossa Senhora da Gloria, 
na conformidade da respectiva acta, e informações da mesma 
Camara de vinte um de Julho de mil oitocentos trinta c 
oito. 

Art. 2. o l<'icão revogadas todas as disposições em contrario. 
Francisco Hamiro de Assis Coelho, .Ministro e Secretario 

de Estado dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido, 
c faça executai'. Palacio do Rio de Janeiro em vinte oito de 
Abril do mil oitocentos c quarcntu, dccimo nono da lndc
pendencia e do lmpcrio. 

PEDR') DE AAI\UJO Lua. 

Prancisco Ramiro de Assis Coelho. 

DECRETO N. 100 - de 28 de Abril de 1840. 

Appliranrlo para a edificação da Igreja Matriz da Freguezia de Santa Anna 
da cidüdc do Rio de Janeiro, as obras da (:asa destinada para cadca, 
começada no largo fronteiro á rua das Flores. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor U. Pedro Il, 
Tem Sanccionado, e Manda que se execute a Resolução se
guinte da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. Ficão applicadas para edificação da lgrrja Ma
triz da Fl'eguezia de Santa Anna da cidade do Rio de Janeiro, 
debaixo da administração da Irmandade do Santíssimo Sacra
mento tL\ mcsmil .Frcg-uelia, Si.\!\'os os direitos Parochiaes, as 



obras da casa destinada para cadêa, que se p1incipion a levan
tar no largo fronteiro á rua das Flores, com todos os mate
riaes alli existentes, pertencentes ás ditas obras, e o terreno 
qu~ fôr necessario para a mesma Matriz. 

Francisco Ramiro de Assis Coelho, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido, 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte oito de 
Abril de mil oitocentos e quarenta, decimo nono da Indo
pendcncia c do Impcrio. 

PEDRO DE ARAUJO LIMA. 

Franc,·sco Ramiro de Assis Coel!lv. 

• aoaa: 

DECRETO N. 101 - de 30 de Abril de 184-0. 

Sobre Tença. 

Approvando a tença annual de cento c vinte mil réis, con
cedida ao Coronel reformado Lopo· da Cunha d'Eça c Costa. 

····~ 

DECRETO N. 102 - de 30 de Abril de 184.0. 

Sobre Tença. 

A pprova a tença annual de cento e vinte mil réis, conce
dida ao Capitão de FragaLa Antonio Ped.ro de Cana.lh0' • 

. . , .. 

----=..:..:..--- --



DECRETO N. 103- de 30 de Abril de 1840. 

Sobre Tença. 

Approva a tença annual de cem mil réis, concedida a o 
Tenente Coronel João U.cbcllo de Vasconcellos de Souza 
Coelho Hcnriqucs. 

DECRETO N. 10!!-- de 9 de .Maio de 1840. 

Sobre PcnsJ.o. 

Approvando a pensão annual de trinta e seis mil e qui
llhcntos réis, concedidJ, por Decreto de doze dfl Novembro 
de mil oitocentos trinta e oito, a Pedro da Silva, Soldado 
que foi do esquadrão de Cavallaria da Legião de S. Paulo~ 

LEI N. 105.- de 12 de 1\Iaio de 184.0~ 

Interpreta afguns artígos da Reforma ConstitucionaL 

O Regenlc, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
11, Faz saber a todos os Subditos do Imperío que a Assem
bléa Geral Legislativa Decretou, c EUe Sanccionou a Lei 
.seguinte. 

Ari. 1. o A palavra- Municipal -do art. 10, § 4. o da 
Acto Addicional, comprehende ambas as anteriores- Po
licia, e Economia-, e a ambas estas se refere a clausula 
final do mesmo artigo-precedendo Propostas das Camaras.
A palavra- Policia- comprehende a Policia Municipal, 
c Administrativa sómente, e não a Policia Judicial'ia. 

Art. 2. o A faculdade de crear, c supprimir Empregos 
l\lunicipaes, e Provinciacs, concedida ás Assembléas de Pro-
víncia pelo § 7.'~ do art. 10 do Acto Addicional, sómentf:)> 
diz respeito ao numero dos mcsmo:J Emrregos, sem :J.t·~ 
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teração da sua natureza, o atlribuiçõcs, quando forem 
estabelecidos por Leis Gcracs relativas a objectos sobre 
os quaes não podem legislar as referidas .Assembléas. 

Art. 3. 0 O § 11 do mesmo art. 10 sómente compre
bende aquelles Empregados Provinciaes, cujas funcções 
são relativas a objectos sobre os quaes podem legislar as 
Asscmbléas Legislativas de Província, e por maneira ne· 
nhuma aquelles que são creados por Leis Geraes relativas 
a objectos da competcncia do Poder Legislativo Geral. 

Art. 4. 0 Na palavra -Magistrado- de que usa o art. 
11 § 7. o do A c to Addicional, não se comprehendcm os 
1\Iembros das Relações, e Tribunaes Superiores. 

Art. 5. 0 Na decretação da suspensão, ou demissão dos 
Magistrados, procedem as Assembléas Provinciaes como 
Tribunal de Justiça. Sómente podem portanto impôr taes 
penas em virtude de queixa, por crime de rcsponsabili
dadç a que ellas estão, impostas por Leis criminacs an
teriores, observando a fórma de processo para tacs casos 
anteriormente estabelecida. 

Art. 6. o O Decreto de suspensão, ou demissão, deverá 
contêr: 1.0

, o relatorio do facto; 2.0
, a citação da Lei, 

em que o Magistrado está ineurso ; 3. o, uma succinta ex
posição dos fundamentos capitaes da decisão tomada. 

Art. 7. 0 O art. 16 do Acto Addicional comprchcndo 
implicitamente o caso, em que o Presidente da Provincia 
negue a Sancção a um Projecto por entender que otfende 
a Constituição do Imperio. 

Art. 8. o As Leis Provinciacs, que forem oppostas á in
terpretação dada nos artigos precedentes, não se enten
dem revogadas pela promulgação desta I_.ei, som quo 
expressamente o scjão por actos do Poder Legislativo 
Geral. 

Manda portanto a todas as Autoridades, a quem o co
nhecimento, c a execução da referida Lei pcrtenicr, que 
a cumprão, e fação cumprir, c guar·dar tão inteiramente, 
como nella se contêm. O Secretario de Estado dos Ne
gocios da Justiça, encarregado interinam,mte dos do Im
perio a faça imprimir, publicar, e correr. Dada no Pa
lacio do Rio do Janeiro em doze de Maio de mil oito
centos e quarenta, dccimo nono da Indcpendcncia, c do 
Impcrio. 

PEDRO DR ARAUJO Luu. 

PrarL·i~co Ram!ro dç .tissÍ$ Coelha. 



CtJ.rta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assembléa Geral Legislativa, que 
Houve por hem Sanccionar, em que se interpretão alguns 
artigos da Reforma Constitucional, como aczma se declara. 

Para Vossa 1\lagestade Imperial Ver. 

Albino dos Santos Pereira a fez. 

Francisco Ramiro de Assis Coelho. 

Scllada na ChancclJaria do lmpcrio em 15 de Maio de 
1840. 

João Carneiro de ·campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios do Tmperio foi 
publicada a presente Lei aos 20 de Maio de 1840. 

Antonio José de Paiva Guedes de Andrade. 

Registrada nesta Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio a folhas 78 v. do Liv. 7. 0 de Leis, Alvarás, c 
Cartas. lHo de Janeiro, 20 de Maio de 1840. 

Joaquim José Lopes. 

-···· 
DFCRETO N. 106.- de 15 de Maio de 1840 •. 

Sobre Pensão. 

Approva a Pensão annual de cento e cincoenta mil réis, 
concedida a D. Maria Benedicta Doria Soares, em remu
neração dos serviços prestados pelo seu fallecido marido 
o Tenente de Artilharia José Francisco Soares. 
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DECRETO N. 107.- ue 15dc Maio úe fS.lO. 

Sobre Tença. 

Approva a Tença annual de cento c vinte mil réis, con~ 
cedida ao Capitão de Fragata da Armada Nacional c Im
perial Uodrígo Theodoro de Freitas. 

aQGQ& 

LEI N. 108-dc 26 de Maio de 18!,0. 

Fixando a despeza, e or~ando a receita para o anuo financeiro de 
18{0-1841. 

O Regente, em Nome do Imperador o Se.nhor D. Pedro 11, 
Faz saber a todos os Subditos do Imperio, que a Assem· 
bléa Geral Legislativa Decretou, e Elle Sanccionou a Lei 
seguinte; 

CAPITULO I. 

DESPEZA GERAL, 

Art. 1.0 A Despeza Geral do Imperio para o anno fi
nanceiro do t.o de Julho de 1840 a 30 de Junho de 1841 
é fixada na quantia de .....•........... 19.073:857~851 

A qual será distribuída pelo seis diversos Ministerios na 
fórrna especificada nos artigos seguintes: 

Art. 2. o O Ministro e Secretario de Es· 
tado dos Negocios do lrnperio é autorisado 
para despender com os objectos designados 
nos seguintes paragraphos a quantia de ..• 1.809:7'87~400 

1. o Dotação de Sua Ma-
gesta de o Imperador, desde 
já...................... 240:000~000 

2. o Alimentos de Suas Al-
tezas I m periacs. . . . . • . . . . 16: 800:!P00() 



:J." Dotação ~~~~ Sua 'Ll
gf•stade I rnprrial a Dnqurzil 
de Bragança .......•..... 

!,.,o Ordenado do Tutor e 
Mestres, c dcspezas de Ins-
t.rueção ................. . 

5. 0 Regente ........... . 
6. o Secretaria de Estado. 
7. o Presidentes de Pro

víncias, e ajudas de custo. 
S. o Camara dos Senadores 

e Secretaria ............. . 
D.o Dita dos Deputado"', 

idcn"t ................... . 
10. Cursos Jurídicos ... . 
"J t. Escolas de ~ledieina. 
12. Academia de Relias 

J.\rtes .........•......... 
13. Museo ............ . 
14.. Junta do Comm<'rcio. 
15. Empregados de visi-

t~~ de sandc nos portos ma-
filtnlos ......•........... 

16. Correio Geral, c Pa
quetes de v a pOI' .........• 

17. Ccmacs, pontrs, rs
tradas ~enws, incluída a 
quantia <lc 20 :000~ dccre
tnda na Lei para a obra da 
de Mato Gmsso a S. Paulo. 

"·J8. Dcspez[ls evcntwws .. 

No ~funicipio da Côrte. 

H). Escolas menores dP 
inslrucção pub\icn ....... . 

20 Uibliothcea Publica .. 
21. Jardim Botanico ... . 
22. Passeio publico .... . 
2:1. Vaccina ......... . 
24. llluminação ....... . 
25. Obras Publicas .... . 
26. Instituto Historíco " 

r.eographico Brasilf'iro, sen
do obri~íHia a n·spPcl h il Di-

J EJ<; flf 1 R10 l'"\RTr r. ? 

~0:000~000 

t 8 : 06!~~000 
20:000~000 
;{ 1 : f60?1J000 

76:~00!il'OOO 

211:128~000 

27t>:328~0CO 
86:040~000 
8!1: 81 .. 0~000 

!)J .. 2J~OOO 
! .. :024~000 

21: 379~ono 

1G:f>95$400 

3G2:000;?00o 

;)O:OOO:jfi{)OO 
12:000~000 

:26 : r, 1 6~ooo 
1 : ,, 1 ,,.~ooo 

·t 1 : 798~000 
2:la.0041.000 
1:750~0(10 

82:270~000 
~10 : r:>OO:J~~OOO 
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recção a dar conta ao Gover
no do emprego desta quan-
tia ... ..............•.... 2:000~000 

Art. 3. o O Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Justiça é autorisado para 
despender com os objectos designados nos 
seguintes paragràphos a quantia de....... 909: ft.7:1~689 

1. 0 Secretaria de Estado. 25:564~200 
2. o Supremo Tribunal de 

Justiça. . . . . . . • . . . . . . . . . . 68: 600~000 
3.0 Relações ..••..... ,. 175:283:t~J335 
4. 0 Guardas Nacionaes.. 130:000~000 
5. o Bispos, e Relação Ec-

clesiastica, incluída a quan
tia de 1: 200:til para sustenta
ção do Bispo resignatario 
D. ~'~omaz de Noronha, des-
de Ja................... 22:813133~ 

6. o Telegra phos. • • . . . . • 8: 242~240 
7. o Despezas eventuaes. . 8: 000~000 ,. 

No Mum,'cipio da Córte. 

8. o Capella Imperial , e 
Cathedral do Rio de Janeiro. 
Ficão, desde já, as Congruas 
dos Thesoureiros, e Confes
sores igualadas ás dos Cà.-
pellães ......•. · ...•..•.. 

9.0 Parochos, e Coadju
ctores, ficando elevado a 
200~ o vencimento destes. 

10. Justiças territoriaes .. 
11. Policia e Segurança 

Publica ..•.....•...•.•.. 

57:083~100 

14:fa.64:t1>280 
10:600:t1>000 

40:821:tP200 
12. Guardas Nacionaes, 

ficando esta quantia com
prehendida na despeza acima 
decretada no § 4. o ••••••• 

13. Guardas Municipaes 
Permanentes ..•••••....•• 

15:200~000 ' 

200:000~000 
14. Lazaros .•......... 
15. Casa de prisAo com 

trabalho, e reparos de Ca-

1 o: 00o.1P000 

' 
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cJêas, augmentada a consi
gnação para aquella com 
2: 000~ mensaes~ ·••.••• . 

16. Conducção, sustento, 
e vestuario de presos pabres. 

17. Despezas eventuaes. 

88:00Q~OOO 

22:000:/POOO 
8:000:/POOO 

• 
Art. 4. o O :Ministro. e Secretario de Es-

• 

tado dos Negocios Estrangeir<•S é autorisado 
para despender com os objectos d~signadQ$ 
nos seguintes paragraphos a quantia de.. 282: 9l.5~685 

t.o Secretaria de Estado. 28:348~800 
2. o Com missões Mixtas na 

Córte •..... .--. . . . • . . . . . . . 8: 966~000 
3. o Dita em Serra Leoa ao - -

par de 43 
1
/ 5 ............ 6:7fSil'700 _ r:-~~~)--~A~~--, 

t,..o Legações, Consulados, _ v .. · 
ajudas de custo, ao mes- (.-:: \ 
mo cambio. . • . . . . . . . • . . . 139: 466~5QO . S_~-.- __ \ __ , ___ ·, 

5.° Copia do .t\rchivo Por- .--
tuguez.................. 6:500~000 o - .- .. , 

6 o D'"' d b' - c-::. ; . Iuerença o cam 10 : 1 ::::=->- 1 
entre o par de · 43 tj'fl em \

1 
c.:._ ÇJ :i 

que estãm calculadas as som- 1; ; :.-,:, ·i 
mas decretadas nos §§ 3. o \\ 0 -~ 1 
e 4. 0

, e o rnedio de ~1 em \-o .;;.~ · 
(ue se farão as remessas de r.o ·. 94 e!_~U.ijS5_. \,~ ;· ~\~) 
aes sommas............. ...,e _ u'IJ' '"'"-~--"//-

Art. 5. 0 O Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Marinhll é autQÍ·i~ 
sado para despenQ.er com os objectos de
signados nos seguintes paragraphos a quantia 
de .........•••..•••.•........••....... 2.876:667~757 

1. o Secretaria de Estado. 28: 685~920 
2. o Quartel General . . . . 1 :7 tí.~6Q..Q 

. 3. o Conselho Supremo Mi-
litar .....•.........•.... 

4. o Auditoria ......... . 
5. o Corpo da Armaqa, e 

Classes annexas ....•... ~ •. 
6. o Dito da Artilharia .. 
7. o Intcndencias ...... . 
8. o Arsenaes ...•.... , .. 
9. o Hospitaes ........ ·. 
10. Navios armados .... . 
1 t. Ditos desarmados .. . 

2:650$000 
~:34~~000 

t 6a: 94.3~68() 
147; 6S9;j~J3~Q. 
63:853~000 
749:842~830 
19;035~000 

1 . 34.8: ü29~400 
69:001~430 



f 2. Transportes ....... . 
i;:. Jlharócs .......•... 
I '1. Obras Nacionacs ... 
H>. Academia de .Mari-

nha ............•........ 
1(). Escolas .......... . 
17. Reformados ....... . 
18. Despezas ex traordina-

rtas .................... . 
19. Compra de uma .Ma

dlina de escavação para ser 
empregada no melhoramen
to do porto de Pernambuco, 
e dcspezns deste ......... . 

L! 

ti9: !,H5~:2~ I 
i 5: tHi5;)01 fi 
13:026~!)75 

23:600:;;\000 
3:68o:r;,ooo 

53:ft.92;tiJ335 

30:000~000 

~0:000;000 

Art. 6. o O Ministro e Secretnrio de Es
tado dos Negocias da Guerra é nutorisado 
para despender com os objectos designados 
nos seguintes paragraphos a quantia de.. • 4 .• 932 ~ ~.2;)~929 

t.o Secretaria de Estado. 28:714~800 
2.° Conselho Supremo Mi-

litar ................... . 
3.° Commando de armas. 
.'J .• o Officiaes Gcn.eraes ... 
5. o Oaiciaes Eng8nheiros. 
(}.o Ditos de Linha .... 
7. o Ditos da ex ti neta 2. a 

19:la.03~334 
18:82lJ~OOO 
28:723;ft!920 
3la.:756~000 

392: 108:tP200 

Linha que vencem soldo.. 81: 173~490 
S. o ]!'orças de Linha.. . . 2. 789: 136~700 
9.0 Ditas fóra da Linha.. 321 :097;jjl700 
10. Artífices e Aprendizes 

1nenores..... .. .. . ... .... 148:676;jjl400 
11. Hospitaes Regimen-

taes .............•...... 
12. Escola Militar ..... . 
13. Archivo Militat·, e Ot:-

33:502:tfo500 
29:880~000 

ficina Lithographica . . . . . . 7: 561~000 
14. Reformados • . . . . . . . 519: 363:tP2.05 
15. Arsenaes c armazens 

de artigos bellicos..... . . . 262: 314~000 
16. Gratificações e forra-

gens aos Officiaes empre-
gados .................. . 

17. Obras militares .... . 
18. Despczas diversas, e 

evcntuae~, incluída a quan-
tia de 20:000:;;- para p<lgn .. 

42:755~600 
50:300:tP000 



rnenlo do soldo aos OHiciaes 
comprehendidos na Hrsolu
ção de 13 de Setembro de 
1831...... ...... .. . .. . .. 1~t:t35~080 

Art. 7. o O Ministro e Secretario de l~s
tado dos Negocios da Fazenda é autorisado 
para despender com os objectos designados 
nos seguintes paragnJ phos a quantia de.. . tL 2ü:!: 05U:;ll35:j 

1.0 Divida externa funda-
da (i 390.414 ao cambio 
par de 43V~ ............. 2.168:066~(66 

2.0 Diffcrcnça de cambio 
nas remessas para pagamen
to dos juros e amortização 
da mesma divida, calculan-
do-se este pelo medio de 31 
ds. por i;tilOOO •••..•..... 

3. o Divida interna fun-
dada .................... 2.170:000~000 

4.0 Pagamento dos juros 
(]as Apoliccs cmittidas na 
Uahia, cuja inscripção se 
mandát·a annullar pela or-
dem de 26 de Novembro 
de t836 ..•.............. 

5.° Caixa da Amortizaeão 
e filial na Bahia, c Ein-
pregados no resgate c subs
tituição do papel moeda .. 

6. o Pensionistas do Esta-
do ..........•........... 

7. o Aposentados ....... . 
8. o Empregados de !{e par-

tições extinctas .......... . 
9. o Tribunal do Thesouro 
10. Thesourariasfiliacsnas 

Províncias, ficando elevada 
a 600~000 a gratificação do 
Solicitador da Fazenda na 
Bahia ..•................ 

11. Alfandegas ........ . 
12. Consulados ........ . 
13. Mesas de Rendas, Hc-

ccbedorias c Collectorias .. . 
t!J .• Casa da ~Ioeda .... . 
15. Fundi,;rio de typo",, 

2 !.1 

'2:880~000 

:38 : 620::;,000 

380:809ô801 
192:689~:28~ 

70:392~260 
65::163:t~J000 

24! .. : 200~000 
680:000~000 
t2:J.oco:mooo 

150:000~000 
31 : 400:t'J0()0 
3:972~0{10 



16. Almoxarifados exis-
tentes .................•. 

17. Administração dos 
Proprios Nucionaes ...... . 

18. Córte c conducção de 
páo-brasil, desconto de bi
lhetes da Alfandega , paga
mento de bens de defuntos 
c ausentes, depositas, e res
tituições de direitos, incluída 
a quantia de 80:000~ que 
será de m&is applicada para 
compra de páo-brasil, po
dendo o Governo despender 
para este fim até igual som
ma no anno financeiro do 
1839 a 181-0 ........... .. 

19. Construcção de obras 
c reparo de cdificios que 
estão a cargo deste 1\Iinis
terio, incluída a quantia de 
12:000~, desde já, para con
tinuação do caos do Vara
douro na Cidade da l1ara-
lliha ..••.••.••...•.•••. 

20. Dcspczas cventnaes .. 
21. Com o supprimento 

ús Provineias na conformi
dade do art. 15 desta Lei. 

H-

2:221~000 

5:fa.52~000 

230:000~000 

102:000:POOO 
50:000~000 

G9~3: OOO:tPOOO 

CAPITULO IL 

l\ECElTA GERAL. 

Art. 8. o E' fixada a H.aceita Geral do Imprrio pal'a o anno 
fin:mceiro desta Lei na quantia de... 11.700:000~000 

Art. ~.o Pertencem á Heceita Gcrul do lm per i o as se-
guintes imposições. 

t.o Direitos de 13 por conto de importação. 
2. o Imposto addkional sobre bebidas espirituosas. 
3.0 Direitos de ao por C(~nlo sobre o chá . 
. 'Lo Ditos de 50 por cento sobre a polvora. 
;).

0 Ditos de 2 por cento de baldeação. 
H:· Ditos de 2 por cento dr~ H·cxporl;_u;i\n. 



7. o Ditos tle 13 pot' cento al.ldicionacs tlc baldeação e 
reexportação dos gcncros despachados p:1ra a Costa da 
Africa. 

8. o Ditos de 1 í po1· cento do expediente. 
9. 0 Ditos de f por cento dito dos generos nacionaes. 
10. Ditos do ~ por cento de premias dos assignados. 
11. Ditos de i por cento de armazenagem. 
!2. Multas por infracção dos llegulamentos, c faltas de 

mnnifesto. 
13. Ancoragem. 
11.. Direitos de 15 por cento das embarcações estran-

geiras quo pnssão a ser nucionacs. 
15. Ditos de 7 por cento de exportação. 
16. Ditos de 2 pm· cento dos objeclos cxcepluados. 
17. Ditos de 15 por cento nos couros da llrovinciu do lHo 

Grande do S. Pedro do Sul. 
18. Expediente das Capatazias. 
19. Taxas do Correio Geral. 
20. Braçagcm do fabrico das moedas de ouro c prata. 
21. Contribuições para o :Monle-pio. 
22. Direitos novos e velhos dos c1npregos c oficios gc-

raes, Clwncellaria e Ordens Militares. 
23. Dizima da Chanccllaria. 
24. llccirna de uma lPgua alóm da demnrcaçuo. 
25. Dita addicionnl das Corporações de mão mortn. 
26. Direitos de Chanccllaria das mesmas. 
27. Emolumentos de certidões. 
28. Fóros de terrenos de Marinhas, excepto no Muni· 

cipio da Côrtc. 
2!l. Laudemios. 
30. Imposto sobre a mineração, 
31. Juros das Apolices. 
32. Matriculas nos Cursos Juridicos, c J~scolas de l\Iedi~ 

cina, e multas dns Academias. 
33. Premias dos Depositas Puhlicos, Saques , J.ctn1s , c 

Loterias. 
84. Sello de Letras. 
35. Siza dos bens de raiz. 
36. Henda diamantina, de proprios nacionaes, dos Ar

senaes c estabelecimentos de Administração Geral. 
37. Producto da venda de proprios naeionaes, páo-bra

sil, polvora, e outros generos de propriedade nacional su
jeitos a Administração Geral. 

38. Agio de moedas c de barras. 
39. Alcances de Thesoureiros e Recebedores gcracs. 
40. Bens de Defuntos e Ausentes 
·H. Reposições e restituições de Rendas, (~ drspPzas geracs. 
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1..2. Cobrança dt~ tli,ida adiva dt~ r.~~tHlas Genws, iuclu-· 
sive metade da de Hendas Proviudaes, anterior ao 1." dl1 

Julho de 1836. 
!a-3. Um quarto fOI' cr.n1o da reforma t.las Apolices. 
lt.ft.. ])ons gratuitos . 
. Hi. Joias da Ordem ImpPrial do l.l'llzriro. 
46 . .Mestrado do Ordens J\lilit,u·es e tn~s quartos das 

Teneas. 
tá. nendimcnlo do evento. 
!a-8. Hemanecenles de Depositas, o Caixns Publicas. 
49. A licna~ão de Cape lias vagns. 

50. Dreirna dos predios urbanos. 
;;f.. Donativos c terças partes du Oll1cins. 
52. Dizimas de exportação. 
S:J. Emolumentos de Policia. 
5ft .. Imposto de ~O por cento no consumo da aguanJenln. 
55. Imposto sobre as casas de leilfto e moelas. 
t)6. Imposto sobre o gado de consumn. 
!)7. Meia Sisa dos Escravos. 
58. Sello das Hr.nmçns, c Lt'gados. 

Rendru com applicar;ão especial. 

59. Tres e meio. por cento de armazenagem audieionaL 
60. Oito por cento das Loterias. 
fH. Imposto sobre as Lojas, etc. 
H2. Imposto sobre scges, carruagens, e catTinhos, que flcão 

sujeitos ao mesmo imposto, ou scjão titados por parelhas, 
ou por um s6 cavallo, ou brsta. 

63. Imposto sobre barcos do interi-or. 
6ft-. imposto d~ 5 por cento na venda do embarcações 

Nacionaes. 
65. Imposto do Scllo do papel. 
66. Taxa dos escravos. 
67. Producto dos Contractos com as novas Companhias de 

mineração. 
68. Producto da moeda de cobre inutilisada. 
69. Sobtas da 'Receita Geral. 
Art. 10. Fica orç.ada a n~ceita das imposiçut'S ordínarias 

para o nnno financeiro desta I..ei na quantia de 16.500:000~000 



t:APITllLO IH. 

lhspuúçi)c;; Geraes. 

Art. 11. Ficão em vig-o1· todas as disposiçõt'S da Lei de 
:w dr~ Outubro de 1838, n. GO, que não versarem parti
cuhrmentc solJrc a fixação da !tenda c Despcza, que não 
Uvernm sido expressamente revogadas. 

Art. 12. 03 prazos permittidos por Lei para pagamento 
da Sisa dos bens de raiz llãO poderão exceder de dez annos. 

Art. 13. O imposto do chá importado será elevado a 50 
pm· cento. 

Art. 14. O (;overno é autorisado a dcspcndct· até a qu<.m
tin do 11-.000:jOOO para remir a Fazenda do Corrcgo Secco, 
sita no alto da Serra da J~strclla, que, no inventario do 
fallccido Imperador o Senhor D. Pedro I., foi lançada aos 
crcdorrs. A reft'rida Fazenda ficará pertencendo a S. M. 
o i mp!~fildor, c aos seus Successores, sendo incorporada aos 
Proprios Nacionacs. 

Art. 15. 0:; snpprimcntos destinados para cobril· o de
fkit das !kndas Provinciacs Hcão fixados, para se verificarem 
110 armo fin~meeiro desta Ld na quantia de GGD:OOO~OOO, 
t'.'Jnrtidns pf'lns Provineias abaixo declaradas na fónna se
guinle: 

;\' Província da Bahia ................... 150: 000~000 
)) de Pernambuco ............. 150:000~000 
)) de Minas Gcraes ..•......... 80:000~000 
)) do Pará .................... 40:000~000 
)) das Alagôas ................. 30:000~000 
)) de .Mato Grosso .........•... 25:000;ffl000 
)) de Goyaz ..•......•.......• 25:000~000 
)) <lo Espirito Santo .....•..... 20:000~000 
)) à'' lJ PiaulJy .................. 20:000~000 
)) de Sergipe ................. 20:000~000 
)) do Rio Grande do Norte .... 15:000;ffl000 
)) de Santa Catharina .......... 10:000~000 
)) da Parahiba ................ 20:000~000 
)) do Maranhão ............... 64:000~000 
)) do Cearú ................... 24:000~000 

Art. 16. O Governo poderá despender as quantias nc
cc='sarias com os novos Commandos de Armas naqucllas Pro
víncias, onde os exijão as necessidades do Scrvi~o Publico, 
p;n·a cuja crca~ão fira desde jn antorisado. 

LE[S DF PS\fl P\f\Tr !. 
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Art. 17. Será snpprimiua a Officina de FmH.liç·ão de Typos, 
t' hem assim a despeza. que importa annualmcntc o seu 
custeio, Jogo que cstejii concluido o tempo do eontraclo 
celebrado pelo GO\'erno com o .Mestre para este fim eon
tractado. 

Art. 18. O Governo fica autori~ado para empregar na 
compra de instrumentos eirurgicos, e na continuação da 
subscripção de livros já começada, o rcmaneccntc de dez 
.:ontos de réis da I~scolrr de Medicina do lHo do Janeiro, 
qnc pela Lei de 20 dí' Outubro de 1838 forão applicados 
para compra de Laboratorios de Physica c Chimica. 

Art 19. 0 prazo livre de trinta dias, eoneeuido para os 
generos de estiva pelo § a. o do art. Hi da Lei de 20 de 
Outubro de 1838, fica reduzido ao de dPz dias para todos 
os liquidos contidos t·m cascos. 

Art. 20. O Governo fi.ll'iÍ, desde jti, recolher aos Cofres 
;Publicos a importaneia dos dividendo• do cxtincto Banco 
nüo devidamente rccl:mwdos pelos seus respectivos pro
}Hietarios, n•.t forma tlo art. 9.1 da Lei tlc 2.r,. de Outubro 
de 1832. 

Art. 21. I<'ica o Governo nnlorisado, desde já, para des
pender até a quantia d•~ 6:000~000 com as explorações ne
~..~essarias, a nm de se vr·rilicar se ô ou não verdadeiro canJo 
de pedra o da mina (~istcntc na I1rovíncía das Alngdas, 
e quul a capacidade, e extensão da mesma mina. 

Art. 22. O Govcrn0 não poderá executar, sem prc,·ia 
approvação da Assetubl1:~u (~cral Lcghilaliva, a reforma qtw 
foi autorisado a fazt-r nas Secretarias de Estado pelo art. 
:32, da Lei de 20 d1~ Outubro de 1838. Nem as aposenta
dorias de Empregados dus mesmas Secretarias, anteriores 
<1 nutorisvção dada ao (~ovcrno pela referida Lei, prodnzirúõ 
o pffeito sem n HH'3Jníl approvaçllo. 

Art. 23. A Camara ':\Iunicipal da Côrtc, com o rc1atorio 
~~ompetentc, H\rnettr-r;i o Orçamento annual de sua Heceita 
c' Despeza ao Governo, o qtwl. appro\·ando-o com as altf'
r<wões que lhe j)nrrc<•rem conrenicnles, ou sem ellas, o 
mandnri1 executar por um Decreto. 

Art. 24. . .-\s contas da sobredita Camara serão rcmcttidns 
ü Assemblóu Geral LPgislati\'a depois de serem approvadas 
pelo Governo, pcranto quem serão prestadas annnalmcntt>. 

Art. 25. Os emolnrnentos da Secretaria do Thcsouro sori:o 
ll'(lra em dianle rcgnl:alos p~'las Tabellas <las Sccretari;1s 
da Justiça e tio I mp"rio. 

Art. 2H. l'ieão revug·;Hltls todas as disposiçiks f'ill con
lrJrio. 

:\Ianda portanto :l todas :-ts A11Loritlndrs, n qrwm o ro
nhPcimento I' ~~~PCtl~iio ua J'('ft:rkia Lt'i pt•rlcncer, que a 



- 19--

cumprão e f<dt;ão cumprit' e guanl:u Uh iut::íramentc corno 
nella se contém. O Secretario do Estado dos Nt>goeios da 
Fazenda a faça imprimir, puhli•:ar, e cone!'. Dada no Pa·· 
lacio do Hio do Janeiro aos vinte sei~ de Maio de mil 
oitocentos o quarcntn, dceimo uono da lndependcneia c do 
lmperio. 

PEnt:o DE AnAUJo LniA. 

José AnlotliiJ da Silra lJfaia. 

Carta de Lei pela qual ro.~sa illagestade Imperial .Uanda 
e.r,~cutm· o Decreto da A ssemblé((, Geral Legislativa, que 
l/ouve por bem Sanccionar, orçando a Receita e fixando a 
Despeza Grral do ltnperio para o anno financeiro du 1. o d(~ 
Julho de 1840 ao ultimo de Junho t~H, c dando outra:; 
providencias, como nella se dcclr1ra. 

Para Vossa MJgestade Imperial Vrr. 

Joaquim de Almeida Sampaio a fez. 

Paulirw José Soares de Sou :a. 

Sdlada na Chanccllaria do lmperio ~~m 27 de ~hio de 184.0. 

J o rio Carneiro de Campos. 

!<'oi publicad;l na Secretaria de Estado dos Ncgocios da 
Fazenda em 27 de 1\laio de 1tl4.0. 

Jolio !Jiaria Jacobina. 

!legislada a fl>lha ~l:J do Li v. J ." de semelhantes. 

Julio P11rtira Vianna de lima. 

DECHETO ~. tO~- de 2 de Junho de HHO. 

Approva a Pensão annual de trezentos mil reis, conce~ 
dida á menor Eli::-m Ynr. de Pinho Cnrapeba. 
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J)ECHETO l\. J lO -de 2 de Junho de J8HL 

Declara nulla, e como tal de nenhum em~ito, a Lei da As~cwlJlén Lr>
gislativa da ProYitH'ia de Sergipe demittindo o lhchard !\lannl'l 
Joaquim de Souza Brito do Lugar de Juiz de Direito da Cornarc11 
da Estancia da mesma Província. 

O Hcgente, em Nome do Imperador o Senhor D. lledro 
Segundo, Tem Sanccionado, e .Munda que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Uni co. E' nu lia , c como tal fica declarada de 
nenhum cffeito, a Lei da Assembléa Legislativa da Pro
víncia de Sergipe, datada em oito de Março de mil oito
eento trinta e sete, demittindo o Bacharel 1\Ianocl Joaquim 
de Souza Brito do lugar de Juiz de Direílu da Comarca da 
l~stancia da mesma Provincia. 

Joaquim José Rodrigues Torres, .Ministro c Secretario de 
J~stado dos Negocias do Imperio, assim o tenha entendido 
c faça executar com os despachos necessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro em dous de Junho de mil oiloccnlos e 
qunrcnta~ decimo 11ono da lndepcndcncia e do Impcrio. 

])EDRO nE ;\RAnJo Ltl\L\. 

Joaquim José Jlodriyucs Torres. 

J)ECHETO N. 111-dc 2 de Junho de HHO. 

Approva a Tença annual de oitenta mil réis, concedida 
ao Tenente Coronel Anaelcto Josô de Souza Castro. 

DECRETO N" 112- de 2 de Junho de 1840. 

Approve a Tença annual de oitenta mil ri~is, concedidiJ 
ao Tenente Coronel João 1\Iarques de Carvalho. 
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HECRETO N. 11:3-- dl' 2 de Junho de J~HO 

A pprova a Tença annual de oitenta mil réis, concedida 
ao Tenente Coronel reformado Yicente l~errcira Nobre. 

--
nECHETO N, 11!&.-dc 2 de Junho de 18'10. 

Approva a Tença annual de cento c ''inte mil n~is, con
cedida ao Tenente Coronel Cypriano José de Almeida. 

DECHETO ~. 115- de :3 de Junho de 1840. 

Approva a Tença an nual de duzentos c vinte mil réis, 
<'Onccdida ao Capitão de Mar c Guerra Guilherme Cypriano 
Hibeiro. 

DECHETO N. 116 -de 3 de Junho de 1840. 

Approva a Pensão annual de duzentos c quarenta mil 
réis, concedida a cada uma das lilhas do Tenente Gcncnd 
Manoel Jorge Rodrigues. 

.. ... ••o .... 



DEClU~TO N. 1l7-de 3 de Junho de 18't.O. 

Approva a Aposentadoria concedida ao Padre Francisco 1\Ianoel da Silva, 
na Cadeira de Grammatica Latina da Villa de Nossa Senhora do Bom 
Successo de Minas ~oras, ua Provinda de ~Iinas. 

O Rc;;cntc, em Nome do Impeeador o Senhor n. Pedro 
Segundo, Tem Sancciouado, c l\Ianda que se execute a Hc
solução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. 11ica approvadtl a aposentadoria concedida 
pol' Decreto de vinte de Junho de mil oitocentos trinta o 
tres, ao Padre Franscisco Manoel da Silva, na Cadeira 
de Gmmmatica Latina da Villa de Nossa Senhora do nom 
Successo de Minas Novas, na Província de Minas t~cracs, 
com o mesmo ordenado de quatrocentos rnil réis, quo 
percebia em quanto exerceu o magisterio. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Ministro e Secretario do 
Estado dos Negocios do Impcrio, assim o tenha entendido 
c faça cxecutnr com os despachos necessarios. Palacio do 
JUo de Janeiro em tres de Junho de mil oitocentos c qua
renta, decimo nono da lndcpendcncia c do Império. 

PEDRO DE AnArJo LniA • 

.T oaquim José Rodr(ques Torres. 

----
DECRETO N. 118- de iJ de Junho de HVt.O. 

Appt'Ova a Tença annual de duzentos c vinte mil réis, 
concedida ao Coronel Visconde da Praia Grande. 

DECHETO N. 119- de 4 de Junho de 184-0. 

Approva a Tença annual de duzentos c quarenta mil réis, 
concedida ao Coronel Visconde de Castro. . 

----
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DECHETO ~. 120-flt> 4 dt> Junho tle 1840. 

A pprora a Tença annual de oitenta mil réis, concedida 
ao Tenelltc Coronel reformado Franeí~co ·niogo V cllez. 

--
J)ECH ETO N. 121- de 6 de Junho de 18t..O. 

Approva a Tença annnal de duzentos e vinte miJ n~is, 
ronot~dida ao Brigadeiro rcft)l'tnado Bnrnardo Josú Pinto 
Gaviflo Pdxolo. 

DECRETO N. 122- llt• G de Junho de HVtO. 

Approvn a Pt~nsão annunl ele t.rczrnt.os mil r{·is, concedida 
ao 'lajor So!itlonio Jo.;(~ .\nlonio Pereira do Lago. 

DJ~CRETO N. 123.-de 12 Junho de 18'10. 

:\ pprova a Pensão de dnzcntos e quarenta mil réis, con-~ 
~~~dida ao Vif:e-Almiranlc refomwdo Tristr.o Pio dos Santos, 
para vrritiear-sc na 1wsso:J. de sna filha D. H('nriquetn 
Atklaide Pio. 
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DECHETO I\'. 1::l!1--de 20 de Jnnlto dí'lB4.0. 

Dt>clara o wnrilll('llto, que d'ora em diaut~ de,·c pel·rchcl' Ft•liciano da 
Siha T;n-arei', aposentado no lugar de Recebedor do Sello, ~oyos t' 
\' rllws Direitos da Provincia da Bahia. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
s(~gundo, Tem Sanccionado, e Manda que se execute a 
Hesolução seguinte da .Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. O vencimento, que d'or:.1 em diante deve 
pci'cebcr Fcliciano da Silva Tavares, aposcnt:uJo no Lugal' 
de Hccebcdor do Scllo, Novos c Velhos Direitos da Pro
•, incia da Bahia, será regulado pelo ordenado que perce
bia na data do Decreto da sua aposentadoria. 

Joaquim José Rodrigues Torres, ~Jinistro c Secretario 
de Estado dos Negocios do Irnpcrio, assim o tenha enten
dido, c faça executar com os Despachos necessarios. Pa-
lacio do Rio de Janeiro em vinte de Junho de mil oitocen
tos c quarenta, decirno nono da lndepcndcncia c do Im
perio. 

PEDIW nE A1ucro LIMA. 

Joaquim José Rodrigues Torrts. 

DECRETO N. 125- de 20 de Junho de tsr .. o. 

Approva a Pensão annual de cem mil r{·is, concedida a 
Luiz da Hocha de Souza, Soldado da Guarda Policial da 
Yilla de Santar<'m da Provinda do Pará. 

DECHETO N. 126 -de 20 de Junho de 1840. 

Approva a Tença annual de cem mil rúis, concedida ao 
i\ltljor refórmatlo de Cavallaria Manoel do Naseiuwnto da 
H<JciW ~lnnteiro. 

·--
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DECRETO N. 127- de 20 da Junho de 1840 .. 

Appron a Aposentadoria concedida a Daniel Rodrigues de Souza, no 
lue:ar de Escrivão da 1\Iesa de Diversas Rendas da Província da 
Ba.hia. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
Segundo, Tem Sanccionado, e :Manda que se execute a Re
solução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo uni co. Fica npprovada a Aposentadoria concedida 
por Decreto de onze de Setembro de mil oitocentos trinta 
c sete a Daniel lbdrigues de Souza, no lugar de Escrivão 
da .Mesa de Diversas Rendas da Província da llallia, com o 
o1·denado que lhe competir, conformo a Lei de quatro dQ 
Outubro de mil oitocentos trinta e um. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocíos do Impcrio, assim o tenha enten
dido, e faça exccutnr com os Despachos necessarios. Pala
cio do Rio de Janeiro em vinte de Junho do mil oitocentos 
c quarenta, decimo nono da Independencia c do lmperio. 

PEDRO DE ARAUJO LIMA. 

Joaq1lim José Rodrigues Tot·res. 

DE€ RETO N. 128- de 23 Junho de 1840. 

Reduzindo a dez por cento os dircito_s que paga a Imperial Sociedade 
de Mineração Brasileira do Gongo Soco. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
Segundo, Tem Sanccionado, c Manda que se execute aRe
solução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. 0 Os direitos de vinte por cento, quo em virtude 
da Rosolução de seis de Outubro de mil oitocentos trinta 
e sete actualmente paga a Imperial Sociedade de Mineração 
Brasileira do Gongo Soco, ficão reduzidos do anno finan
ceiro de mil oitocerttos c quarenta a mil oitocentos quarenta 
e um em diante a dez por cento. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
José Antonio 'la SEra l\Inin, do Conselho do mesmo Au

gusto Senhor, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
LEIS DE 1S ííJ P.\RTÉ T. ·'!. 
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da Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Publico 
Nacional, assim o tenha entendido, e faça executar com os 
Despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 'Vinte 
tres de Junho de mil oitocentos e quarenta, decimo nono 
da lndependencia e do Imperio. 

PEDRO DE ABAUJO l.IMA. 

José Antonio da Silva Maia, 

---
DECRETO N. 129- do 1. 0 de Julho de 1840. 

Sobre Aposentadorin. 

Approvando a Aposentadoria concedida por Decreto de 3 
de Março do 1837 a Joaquim José Teixeira, no lugar de 
Es~revente, e annexos da Typographia Nacional. 

----
DECRETO N. 130- do t.o de Julho de 18lt-O. 

Sobre Aposentadoria. 

Approvando a Aposentadoria concedida por Decreto de 
31 de Janeiro de 1840 a Silverio Caetano da Costa, no 
lugar do Administrador Geral dos serviços Diamantinos do 
Tejuco, percebendo o seu ordenado ror inteiro. 

DFGRETO N. 131-do t.o de Julho de 18/JO. 

Approva a Tença annual de duzer:>;tos e vinte mil reis, 
concedida ao Coronel de Artilharia João Eduardo Pereira 
Collaço Amado. 
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DECHETO N. 132- do L" de Julho de 184-0. 

Approva a Tcnç.a annnal d<l duzentos c vinte mil reis, 
concedidn ao coronel de Artilharia do Exercito Vicente 
Antonio Huys. 

DECRETO N. 133- do 1. 0 de Julho de 1840. 

Approva a Pensão annual de quatrocentos mil reis, con~ 
cedida a D. Antonia llcncdicta de Castro e Faria. 

DECltETO N. 134-dc 15 de1ulho de 181-0. 

Appi'Ova a Tença annual de oitenta mil réis, concedida ao 
)Jajor de Artilharia da Marinha Luiz Manoel Gonçalves. 

DECRETO N. 135-dc 4. de Agosto de 184.0. 

Declarando o vencimento do Conselheiro de Fazenda aposentado João Sa
bino de Mello Bulhões Lacerda Castello Branco. 

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se execute a Reso& 
lução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o O vencimento, que deve perceber o Conselheiro 
de Fazenda aposentado João Sabino de Mello Bulhões Cas
tello Bl'anco, será igual ao ordenado que percebia no extincto 
Tribunal quando foi aposentado . 

.Art. 2. o Fi cão revogadas as Leis c disposições em con-
trat·io. . 

~iartim Francisco Ribmro de Andrada, do Meu Conselho, 
~lini5lro e Se~retario de Estado dos ~egocios da Fazenda, e 
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Pre . .;identc llo Tríbuna 1 do Thcsouro Publico Nacional, o te
nha assim enl<~ndido e faça executar com os despachos neces
sarios. Pulado do lHo de Janeiro em quatro de Agosto de 
mil oitocentos c quarenta, decimo nono da Indcpendencia e 
do Impcrio. 

C1Jm a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

11/artim Francisco Ribeiro de Andrada. 

DECHETO :\. J :JJ-de 7 de Agosto de iS!t-04 

Sobre Tença. 

Approvã a Tença annual de duzentos c qm1rcnta mil réis, 
conccdiJa ao Coronel de Cavallaria Joaquim José de Moraes 
c Abreu. 

--
DECHETO N. 137-de 7 de Agosto de 18i0. 

Sobre Tença. 

:\ pprova a Tença annual de sessenta mil réis, concedida ao 
~Jajor reformado Jomtuim José Hibeiro Maiato. 

--
DECRETO N. 138-dc 14 de Agosto de 1863. 

Approva a Aposentadoria concedida ao Co nego Januario da Cunha Bat'bosa, 
na Cadeira de Pbilosophia Racional e Moral desta Cidade. 

Hei por bem Sanccionar, c 1\Iandat· que se execute a Reso
lução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. Fica approvada a Aposentadoria concedida pol' 
Decreto de 10 de Janeiro do 183o ao Concgo Januario da Cu· 
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nha Barbosa, na Cadeira de Philosophía Racional e Moral 
desta Cidade, com o mesmo ordenado de seissentos mil réis 
annuaes que percebia durante o Magisterio. 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, do 
J\Ieu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
do lmpcrio, assim o tenha entendido, e faça executar com os 
despachos neccssarios. Palacio do ltio de Janeiro em qua
torze de Agosto de mil oitocentos e quarenta, decimo nono da 
lndepcndencia c do Imperio. 

Com a Hubríca de Sua Magcsta o Imperador. 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada blachado e Silva. 

---
DECRETO N. 139-de 14 de Agosto de 184.0. 

Sobre Pensão. 

Approva a Pensão annual de duzentos c quarenta mil réis, 
concedida a D. Constança 1\'Iaria da Silva, c a de cem mil réis 
a cada um de seus quatro filhos menores. 

DECl\ETO N. 140-de ilt. de Agosto de 1840. 

Sobre Tença. 

Approva a Tença annual de duzentos c vinte mil réis, con
cedida ao_Coronel Carlos José de l\Icllo. 
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DECRETO N. 1!..1-dc 1ft. de Agosto de 1840. 

Approva a Aposentadoria concedida ao l 1 adt·e Miguel do SacramenliJ Lopes 
Gama, na Cadeira de Hhetorica do Collegio das Artes da Academia Jurí
dica da Cidade de Olinda. 

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se execute a Ileso~ 
lução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 
· Art. 1.° Fica approvada a Aposentadoria concedida por 

Decreto de 1 O de Dezembro de 1830 ao Padre Miguel doSa
cramento Lopes Gama, na Cadeira de Hhetorica do Collegio 
das Artes da Academia Jurídica da Cidade de Olinda, com o 
mesmo ordenado de seiscentos mil réis annuaes, que percebia 
durante o Magisterio. 

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

Antonio Carlos llibciro de Andt·ada Machado c Silva, do 
Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
do lmperio, assim o tenha entendido, e faça executar com os 
despachos neccssarios. Palacio do Itio de Janeiro em qua
torze de Agosto de mil oitoeentos c quarenta, decimo nono 
da lndcpcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Antonio Carlos llibeiro de Andrada lJl achado e Silva. 

DECRETO N. 1 '..2-dc H. de Agosto de 1810. 

Sobre Tença. 

Approva a Tença annual de conto c quat·cnla mil réis, conQ 
cedida ao Coronel reformado Joaquim da Silva Diniz. 
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DECRETO N. 143-de J!J. ueAgost.o de 1840; 

Sobre Tença. 

Appr·ova a Tença annual de duzentos e quarenta mil r~is, 
eoncP-dida ao Bt·igadciro reformndo Francisco de OrnPllas 
T~lles ll:trrdo de .Menezes. 

DECRETO N. 14!t--dc 18 de Agosto de 18ft O. 

Sobre Tença. 

Approva a Tença annual de duzentos c vinte mil réis, 
concedida ao Coronel Thomaz Antonio da SilvPira. 

-·-
DECRETO N. 1 4:5-de 18 de Agosto de 1840. 

Concede a Antonio Luiz de Noronl1a c Silva, Coronel reformado de 2.il 
, linha, o soldo mensal de quarenta e cinco mil réis, contados desde 
~4 de Setembro de 1829, em lugar do soldo de lintc quatro mil 
réis com que fôra reformado. 

Hei por bem Sanccionar, c Mandar que se execute a 
segujlnte 1\esolução da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Antonio Luiz de Noronha e Silva, Coronel de 
segunda linha refl,rmado, perceberá o soldo de quarenta 
e cinco mil réis mensaes, na conformidade do artígo ter
ceiro da Carta de Lei de vinte quatro de Setembro de mil 
oitocentas e vinte nove, com vencimento contado da data 
da mesma Lei, em lugar do soldo de vinte quatro mil 
réis com que fôra reformado. 

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

O Senador do Impcrio, Francisco de Paula Cavalcanti 
de Albuquerque, Ministro e Secretario de Estndo dos .Nt>-
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gocios da Guerra, assim o tenha entendido, c fa~a executar 
com os despachos ncccssarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em dezoito de Agosto de mil oitocentos c quarenta, decimo 
nono da lndependcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Jagestade o Imperador. 

Francüro de Paula Cat·alcanti de Albuquerqur . 

.. ,.-
DECRETO N. 146-de 26 de Agosto de 1840. 

Declara de Festa Nacional o dia Yintc trcs de Julho. 

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. Será de Festa Nacional o Dia vinte trcs 
de Julho, anniversario daquelle, em que Sua Magcstade 
Imperial o 81·. D. Pedro li foi Acclamado Maio•·· 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, do 
Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Ne
gocios do Imperio, assim o tenha entendido, e faça executar 
com os despachos necessarios. Pala cio do Rio de Janeiro 
em vinte seis de Agosto de mil oitocentos e quarenta, 
decimo nono da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado c Silva. 

DECRETO N. 147-de 26 de Agosto de 1840. 

Sobre Tença. 

Approva a Tença annual de cem mil réis, concedida ao 
Tenente Coronel reformado José Theodoro de Sá e Silva. 



td N, 148-de 27 de Agosto de 1810. 

Fhando ns Forç.1s de l\lat' para o anno tiuauceiru úc 18H a 181~~ 

D. Pedro 11, por Graça de ncus, Q Unanime Acclamação 
ilos Povos, Imperador Constitucional c Defensor Pet·petuo 
do Brasil. Fnzemos saber a todos os Nossos snbditos, que 
á Asscmbléa Geral Decretou, u ~ôs Queremos a Lei scb"uinte. 

Art. 1. o As l?or~as Navae~ em tempo ordin~rio para o 
nnno f!nanccii'O que ha de cot·ret· de 18'4.1 a 1842, cons .. 
taniõ de 2. GOO praças de tod:is as classes, e dos Navios de 
tiuerra, que o Governo julgar conveniente al'mar. 

Art. 2. o Em tempo cxtraonlinario poderá o Governo 
elevar o ntimero de pra~as, de que tmla o artigo antece-
dente, a 4. 000 praça~. . 

Art. 3. o O Corpo de Artilharia da l\Iarinha será elevado 
ao seu estado completo. 
, Art. 4 o O Corpo de Imperiaes ~Iarinheiros será elevado, 
logo que S(•ja possível, ao numero de doze Comp~Ylhias com 
cento e seis praças cada uma. 

Art. 5. 0 Além das Companhias mencionadas tlo artigo 
nnteccdentc, haverá oiüm de . ..:lpt·cndizes l\Iarinheiros, quo 
Jl(}deí'á ser elevada até o numero de duzentos menores do 
idade de 10 até 17 annos, que Hcará addida ao Cotpo de 
Imperiaes Marinheiros. 

Art. 6. o O Govcmo, pam completar as Forças acima de
cretadas, fica autorisado para ajustar l\Jaruja a premio , 
Nacionacs, ou Estrangeiros, c parâ recrutar na fôrma das 
Lei.s em 'Vigor. 

Art. 7.° Fica tambem autorisado o Governo para, nléru 
do soldo, dar ás praças do Corpo de Artilharia da 1\Jari
ühá, que, concluindo ó seu temr>o de serviço, quizci'em 
nclle continum·, uma gratiHcação igual ao sohlo de pri
meira praça, emquanto forem praçus de pret, c a recrutar, 
na fôrma das Leis, as praças precisas pum completar a 
wrça. do referido Corpo. 

Art. 8.0 Os Officiàes da Armada, de Artilharia da 1\Iari
nha, Fazenda, c Naulica perceberáõ, quando embarcados 
em Navios armados, o mc>io soldo que lhes marca a Lei 
de 15 de Outubro de 1836, em cuja disposição ficão com
pt·chcndidos os Offidaes 1\Iarinheii'Os. Os Cit·urgiões, c Ca .. 
pcllães da Armada ,·cnccráõ tambcm a gratificação de 40~ 
úwnsacs, quando embarcados, ou c1Tcctivamcntc empregados 
nos Hospitaes. 

Art. !l. o A gratificação addicion'al dos Cirurgiões, c Ca
pellão de .\rlilharia da ~lnrinlw srrú lambem de 4·0:P mensaes. 

lETS DE 184.() l'AliTE I. [J, 
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Os mesmos Cirurgiões, assim como os da Armada, são com
prchendidos nas disposições em vigor do Alvará de 16 de 
Dczem bro de 1790, e da Carta de Lei de 6 de Novembro 
tle 1827. 

Mandamos portanto a todas as Autoridades, a quem o 
conhecimento, c execução da referida Lei pertencer, que 
a cumprão, e fação cumprir, e guardar tão iqteiramentc, 
como nella se contém. O Secretario de Estado dos Nego
cios da 1\:larinha a faça imprimir, publicar, e correr. 

Palacio do Rio de Janeiro em ,:inte sete de Agosto de 
mil oitocentos e quarenta, decimo nono da lndependencia 
e do lmperio.. ' 

IMPERADOR com Rubrica e Guarda~ 

Antonio Ft·ancisco c!e Paula e Hollanda Cavalcanti d6 
Albuquerque. 

Carta de Lei pela qual Vossa Magestade Imperial Manda 
executar Õ Decreto da Assem~léa Geral Legislativa, que ' 
Houve por bem Sanccionar, para regular as Forças Na
vaes activas no anno financeiro que ha de correr do 1. e 

de Julho de 184.1 até o ultimo de Junho de 184-2, na 
fórma acima dealarada. 

Para Vos§a 1\Iagcstado Imperial ver. 

Luiz Ribeiro Peixoto a fez. 

Antonio Panlino Limpo de Abreo. 

Sellada na Chancellaria do Imperio em 3 de Setembro 
de 181·0. 

João Carneiro de Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha foi 
publicada esta Lei '~m 4 de Setembro de 18~0. 

IJJanoel Carnet"ro de Campos. 

Registrada a folhas 26 verso do Livro 1.0 de Cartas de 
Leis~· Secretaria de Estado em 5 de Setembro de 184.0. 

Lui:: Ribeiro Pcixota. 
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LEI N. 1-l9- de 27 de Agosto de 184-0. 

Fixando as Forças de Terra para o anno financeiro de 1841 a 1842. 

Dom •Pedro Segundo, por Graça de Deus, e Unanime 
Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional, e De
fensor Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos 
subdilos, que a Assombléa Geral Decretou, e Nós Queremos 
n Lei seguinte. 

Art. 1. o As Forças de Term para o anno financeiro do 
mil oitocentos quarenta e um a mil oitocentos quarenta 
e dous constaráõ: 

§ t.o Dos Otnciacs Generacs, dos do Estado Maior do 
l~xercito, Praças, e Arsenaes, Corpo de Engenheiros, e 01:.. 
ficiaes dos Corpos. - · 

§ 2. 0 De treze mil praças de pret de Linha, em circums-
tancias ordinarias, e dezaseis mil em extraordinarias. 

§ 3.0 De duas mil praças de prct fóra da Linha. 
§ 4. 0 De oito Companhias de Artífices. 
Art. 2. o As Forças de Linha, acima fixadas, serão dis

. tribuidas pela maneira seguinte: 
Doze Batalhões de Caçadores. 
Tres Regimentos, e quatro Esquadrões de C1vallaria Li-

geira. 
Cinco Batalhões de Artilharia a pé. 
Um Corpo de Artilharia a cavallo. 
Um Corpo de Pontonciros, Sapadores, e Mineiros . 
.Art. 3.0 As Forças fóra da Linha, acima designadas, serão 

repartidas pela fórma seguinte: 
Um Corpo de Artilharia. 
Um Esquadrão de Cavallaria 
Um Batalhão de Artilharia. 
Uma Companhia de Cavallaria. 
E oito Companhias de Caçadores de 1\Ionlanha. 
Art. 4 .. o O Governo fica autorisado para concPdcr uma 

gratificação correspondente á terça parte do soldo, além 
dos mais vencimentos, aos .Militares que servirem activa
mente em qualquc,r parte do Imperio, aonde a ordem pu
blica fôr a Iterada. 

Art. 5. o O mesmo Governo pod~~rã mandar abonar fls 
praças dos Corpos do Exercito, que, podendo obter baixa 
por terem completado o seu tempo de serviço, quizercm 
continuar a servir, uma gratificação igual ao soldo de pri
meil'a prdça cmquanto forem praças de pret. 

Art. 6. o Para se completarem as Forças fixadas no artigo 
primeiro, coutinuaráõ em vigor as disposições da Carta de 
Lei de 29 de Agosto de 1837 . 
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Ar·L 7." O.s Alumno.s approvados nos uous primeiros an~ 
nos de estudos da Escola Militar, poderão ser pmrnovidos 
a OITicines, com a denominação de- Alferes Alurnnos~ 
e com as m<'\srnas vantagens dos Alfer'PS do l~xer·cito, me
nos a Patente, a qual só tel'iio os de Infantaria, c Cavalla
ria, tendo mais um anno de pr·atica militar, e os das; 
Armas scientificas completando trcs annos de estudos. 

Uns e ou~ros poderão dPpois ser admittidos nas vagns 
dos Corpos das respectivas Armas. 

E-;ta dbposição tení vi~;or desde jt1, c emquanto não ftir 
expressamente revogada. 

Art. 8. o A gratificação aàdicionnl dos Cinn~git>rs, c Cn
:pcllães do E"\crcito será de qua•·enta mil réis rnensacs. 

Os mesmos Ciru1·giões são cornprehendidos nas disposi
ções em vigor do Alvarú de dezascis de DPzembro de mil 
setecentos e noventa, e da Carta de Lei de seis de ~o· 
vembro da 1827. 

Art. 9.° Ficão revogadas as disposiç<Jrs rrn cont1·ario. 
:Mandamos portanto a todas as Autoridades, a que~ o 

conhecimento, c execução da referida l.ci pertencrr, que 
a cumprão, e fação cumprir, c guardar tão inteirarnentt•, 
como rwlla se cont(·rn. O Secretario de Estado dos Ne
~ocios da Guerra a faça imprimir, publicar, e correi'. Dada 
no Palacio tio Hio de .Jan(dro aos vinte sete do mcz dQ 
Agosto de mil oitocentos c quarenta, decimo Iwno da In
depcndencia c do lmpcrio. 

IMPERADOR com Rubrica c Guarda. 
Francisco de Paula Cavalcanti de 11lbuquerque. 

Carta de Lei, pela qual Yo.~sa Magestade lmperiallJlanda 
txecutar o D.':crcto da Assembt é a Geral , que 11 ouve por 
hem Sanccionar, fixando as Forr;as de Te'rra para o amw 
financeiro de tS!t-1 a 18'Í"2. 

Para Yossa l\Iagcstadc Imperial YCI'. 

An(onio Paulino Limpo de Abreo. 
Sellada na Chanccllaria do Impcrio em 3 do Setembro. 

de i~ft.O. 
João Carneiro de Campos. 

Ji'oi publicada na SeCl'elaria de Eilado dos Ncgocios da 
Guerra em !,. de Setembro de 18'i.O. 

Joüo Bandeira de Gom•eia. 
Josr .\nlo11io da Fonseca Lessl\ a fez, 



., .... 
-c• úl -

DECRETO N. 1~0- de 27 de Agosto de 181.0. 

Approva a Pensão nnnu:1l de cento quarenta c qn:.l tro 
rnil réis, concedida a Guilncrmina Lix. 

J;ECR~TO ~. 131- de 28 de Agosto ôe 18' .. 0. 

Mat·ea a Dotaç;1o de Sua :\fag(•stad(' o Imperador, c de Sua Augusta 
familia. 

Hei por bem Sanccionar, c .Mandnr que se ex~culc a 
llesolução seguinte da Assnrnbl~a Geral Legislativa. 

Art. J.o' A DotDção d~ Sna Mngestade o Imperador o 
Senhor D. Pedro li, st~rá da quantia de oitocento" contos 
de réis annuars, os qnaPs suo destinados pam todas as 
despczas de Sua Imperial Cnsa, reparos de Palacios e Quin
tas, serviço e decoro do Tltrono; não comprehendt~ndo porém 
as despezas da Capella Imperial, da Bibliotheca Publica, c 
das acquisições, consti'Ucções de Palacios, que a Naçãn julgar 
conveniente para a dcccncia c recreio do Imperador, e 
de Sua Augusta Família. 

Art. 2. 0 A Dotação da Imperatriz, quando se vcrificnr 
o casamrnto de Sua l\Jagcstade, será de noventa c seis 
contos de t'éis annuaes, comprchendenôo-se nesta quantia 
toda a despeza de Sua Casa e serviço. No caso de viuvez 
Sua Pensão, ou Arrhas, será de cincoenta contos de réis, 

Art. 3. o Os Alimentos do Príncipe Imperial serão, em~ 
quanto menor, de doze contos do réis anm1"c~, c de vinte 
quatro contos de réis, logo que tenha dezoito :mnos com
pletos. 

Art. lJ.. 0 Os nlimenlos do Príncipe do Grão Pará serão 
cmquanto menor, de oilo contos de réis annuaes, e de
zaseis coutos de réis, quando mnior. 

Art. 5. o Os de cada um dos Principcs, c Princezas da 
Imperial Familia, serão de seis contos de réis nnnuaes~ em--: 
quanto menores, c quando maiores de doze contos de réis. 

Art. 6. o Ficão revogadas quaesqucr Leis c disposições em 
contrario. 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada l\Iaclwdo c Silva, do Meu 
L•;nsdho, Ministro c ~ccretario tlc E~l~•uo dos ~cgocios du, 

z l > 
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Imperio~ o tenha assim entendido e faça executar com os 
nt~spachos necessarios. Palacio do J\io dl~ Janeiro em vinte 
oito de Agoste de mil oitocentos e quarenta, decimo nono 
da Indepcndcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica do Sua Magestade o Imperador. 

A'ntonio Carlos Ribeiro de Andrada }!achado e Silva. 

DECHETO N. J52-de 11 de Setembro de 18'10. 

Approva as disposições contendas nos arts. 4. 0 c 1. o das Condições, 
que acompanhárão o Decreto de 17 de l\laio de 1838, concedendo a 
Gustavo Adolpho Reye faculdade para formar uma Cmupanhia de 
Mineração na Provinda de Minas Gcracs. 

Hei por bem Sanccionar, e Mandar quo se execute a 
Resolução seguinte da Assernbléa Geral Legislativa. 

Art. 1.° Ficão approvadas as disposições conteudas nos 
artigos quarto e setimo das Condições, que acompanhárão o 
Decreto de dezasete de l\Iaio de mil oitocentos trinta e oito, 
concedendo a Gustavo Adolpho Ueye faculdade para formar 
uma Companhia de Mine1·ação na Pwvincia de l\linas Gc
raes, composta de Nadonaes c Estrangeiros, com as se
guintes condições addicionaes. 

1. a A Companhia não poderá prinçipiar os seus tra
balhos de mineração em terras abandonadas, ainda quando 
as adquira por qualquer titulo legal, sem prévio conhe
cimento, c exame do Governo Provincial, ou de Delegado 
seu, perante quem verificar~sc-ha se as terras estão nestas 
circumstancias, ficando outrosim obrigada a pagar de todo 
o metal, que extruhir dus não abandonadas, os direitos 
estabelecidos pela Lei. 

2. !1. A miner·ação no IUo das Mortes, facultada á Com· 
pauhia pelo artigo sexto das CondiçõPs, será limitada ao es
paço de quatro leguas medidas pelo curso do rio entre o 
Ribeirão dos Prados, e o lugar fronteiro á Capella de Santa 
!ti ta. 

3. a Serão concedidas a cada um casal de Colonos, que 
tiver completado o tempo de seu engajamento no serviço 
da Companhia, quatrocentas braças em quadro de terras de-

.---



volulas nas margens uo Rio Doce, ou ue seus confluentes; 
e a Companhia se obrigará a apresentar dentro em seis 
annos cincoenta casaes dos mesmos Colonos, para o estabele
cimento da nova Colonia, pagando a multa de duzentos mil 
réis por cada um casal, que faltar ao numero fixado, c de
positando para este fim no Thesouro Nacional a quantia 
de dez contos de réis em ApolicPs da Divida P nblica, a qual 
não poderá levantar, sem haver preenchido esta condição. 

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

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, do 
Meu Conselho, .Ministro c Secretario de Estado dos Ne
gocios do Imperio, assim o tenha entendido, c faça exe
cutar com os dmpachos nccessarios. Pülacio do Rio do 
Janeiro em onze de Setembro de mil oitocentos e qua
renta, dec~mo nono da lndepcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada JJfacltado e Silva. 

DECRETO N. 153 -de 11 de Setembro de 18'&-0. 

Sobre "' poscntadoria. 

Approva a Aposentadoria concedida a João Dias Flo-t 
rencc, no lugar de Segundo Escripturario da Thesouraria 
da I,rovincia da Bahia. 

DECRETO N. H)!.,- de 11 de Setembro de 1840. 

SoiJrc Aposentadoria, 

Approva a Aposentadoria concedida a Francisco de Assis 
::- ruz, no lugar de Ollicial Maior da Contadoria da The
" mr:-~ria da Provinria de 8. Paulo. 

-·-·--· 



bECllETO N. 1~5.;;;...dc 11 de Setembro de 181.0: 

Sobre .Aposentadoria. 

Approva a Aposentadoria concedida a J.'rnnci.seo Jost'~ .Mdra1 
no lugar de Official Maior da Thcsouraria da Pro\incia da 
}•arahyba. 

-·-
DECRETO :\". 156- de 1 i de Setembro de 18!a.O. 

Sobre Aposentadoria. 

Approva a Aposentadoria concedida a F't·aneiseo José do' 
Pflula, no lugar de Feitor da cxtincla .Mesa do Assucar da 
Jirovincia de Pernambuco. 

Í)ECI\ETO N. 157 -de 11 do Setembro de 18\0" 

8obrc Aposentadoria. 

Approva a Aposentadoria concedida a Luiz José da Silni 
Guimarães, no lugar do Segundo Escripturario da Thcsou
nrtia da Provincia de l1crnambuco .. 

-·--
DECRETO N. 158- de 18 de Setembro de 1810. 

Autorisando o Governo para lw,cr por emprcstimo a quantia de noYe 
mil oitocentos e quatrq contos quatrocentos sessenta c sete mil cento 
c dezasete réis, para pagamento da di\ ida liquidada até Junho, c 
para supprimento do dcficit do corrente anuo tinaucciró. 

Hei por bem S~nciona1', e l\Iandar que se execute aRe--' 
solução seguinte da Assembléa Ge1·al Legislativa. . . 

Art. 1. o Ir concedido ao Governo um credito da quantia 
de cinco mil scl.cceutos oiten-ta e sele contos seiscentos c scs-



S~Ctlla e dou3 mil setecentos c treze, a qual é destinada pa·ra 
pagamento da divida prrtencente ao anno financeiro de mil 
oitocentos trinta c nove a mil oitocentos c quarenta, c ante
riores, liquidada até Junho do corrente anno, c não paga. 

Art. 2. o Além do credito dado ao Governo pela Lei 
numero cento c oito de vinte seis de Maio de mil oitocentos 
e quarenta, para as despezas do exetcicio de mil oitocentos e 
qum·enta a mil oitocentos quarenta e um, é o mesmo Go
verno autorisado para despender mais a quantia de mil seis·· 
centos cincoenta e cinco contos tr~zentos e tl'inta mil qui
nhentos oitenta e nove. Este credito será dividido pelos Mi
nisterios na fórma prescripta na Tabella A, anncxa a esta Lei. 

Art. 3. o Para supprimento do deficit resultante dos crc
ditos dados ao Governo para as despezas pertencentes aos 
annos financeiros de mil oitocentus trinta e nove a mil oi
tocentos e quarenta, e de mil oitocentos e quarenta a mil oi
tocentos quarenta c um, e á deficiencia das Receitas para 
elles consignadas, é o mesmo Governo autorisado para haver 
por cmprestimo, como mais vantajoso fór ao Estado, a 
quantia de nove mil oitocentos c quatl'o contos quatrocentos 
sessenta e sete mil cento e dezasete. 

Art. 4. o Ficão supprimidas na Lei de vinte seis de Maio 
de mil oitocentos e quarenta, e em cada urna das rubricas 
de despcza dos respectivos Ministerios, as sommas cons .. 
tantes da Tabella B, annexa a esta Lei. 

Art. 5. o Na proxirna sessão o Governo informará á Camara: 
1. o, a quanto montát•ão os saldos uo ultimo de Junho nLs 
P rovincias; 2. o, qual a importancia de sua divida nessa 
época já liquidada, e da que se liquidar até Dezembro; 
3. o, quanto se pagou dessa divida, e a natureza de lia ; 4. o, 
finalmente, o que se ficou devendo, a fim de serem então 
concedidos os fundos precisos, no caso que algum resto 
exista ainda pm· pagar. 

Art. 6.~ Ficão revogados os arts. 27, 28_ e 29 da Lei 
n. o 60 de 20 de Outubro de 1838. 

Martim l<'ranr.isco Hibeiro de Andrada, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Nt~gocios da Fazenda, 
e P I'esidenle do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
o tenha assim entendido, e faça executar com os despachos 
ncce5sarios. Pala cio do lHo d:) Janeiro em dezoito de Se
tembro de mil oitocentos e quarenta, decirno uono da In
depcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Martim Francisco Ribeiro de Andrada. 

Antonio Pauliuo Limpo de Abreo. 
J.rTS DE 1 S 10 P \l'.TE I, f\, 



Tnmsitou ria ChanceJlaria do Imperio em 22 de .. .\gosto 
de 181•0. 

João Carneiro de Campos. 

TABELL.\ A. 

Distribuiçlio do Credito Supplementar, e extraordinario 
umcedt'do para o exercz'cio de 18!a.O a 18i1, al4m do que 
foi aberto na Lei de 26 de Maio de 1840, pelas rubricas 
da dita Lei, e pelos Jltinisterios a quem é concedido. 

MI~ISTERIO DO UIPERIO. 

S 1. o Augmento da Dotação 
de Sua Magestade lmperittl. 513 :000~000 

~ 2. o Dito de dita de Suas 
Altezas Imperiaes. . . . . . . . 19: 200~000 

Para pagamento dos credores 
a quem foi lançada a Fa
~cnda do Corrego Secco, na 
fórma do art. f.1. desta Lei. ifl: 000~000 

Para exploração das minas 
de carvão, decretadas na 
mt'sma Lei • • • • . • • . • . • . . 6: OOO:t;OOO 

MJXJSTERIO DA JUSTIÇA. 

§ ~.o ~ispo e Relação Eccle-
sJasttea . . . . . . . . . . . . . . . . . 5: 070~382 

§ 10. Justiças Territoriaes.. 4 :OOO:pOOO 
~ 3. o Relações............ 23:24-0:t;OOl 

MtNISTERIO OOS ~EGOCIOS ~STRANGEIROS. 

§ 6. o Ditferença de cambio entre o de 30 e 
o de 43 1/~, na qnantia do 34~000~000 vo
tada nn Lei de26 de &!P-io do correnteanno, 

· e entre o de 31 e 30, na de 146: 185~200 

552:200~000 

32:310~383 

votada na mesma Lei. . . . . . . . • . . . . . . . 20: 335;:803 

601~ : 846~ 18G 



Trausp.urlo.. 60~:8íG;jti8G 

~frXI~TEillO D_\ GU.ERU.\. 

§ 2. o Conselho Supremo l\fi-
litar................... 2: 708~000 

!) • o Officiacs de Engenheiros. tO: 000~000 
~ 10. Arlificcs, e A prcndizes 

menores. . . . . . . . . . . . • . . . 5: 793;'>000 
S 15. Arscnaes, c Annazens 

de arligos bellicos.. . . . . . . !l4: 44.3~020 
S tr... Reformados. . . . . . . . . 78: 689:/PG 17 
§ 17. Obras .Militares...... 20~700;ff!OOO 
~ 8. o Forças de Linha, in-

cluindo,se a som ma precisa 
para gratificações de cam-
panha .•............ · .... 410:863~300 

§ 18. Despczas diversas c 
cvenluaes , incluidas as 
sommas precisas para fm
tanwnto de Vapores c Trans-
portes. . . . . . . . . . . . . . . • • . 130: OOO:tPOOO 

S Para compra de arma-
mento .............•.... 100:000;:>000 

§ Para compra de cr.rallos .. 100:000~000 
--- 062: 196~937 

MIXIHERIO D.\. F.\.ZEXD.\~ 

.§ 2. o Diffcrcnça de cambio 
entre o de 31 marcado na 
Lei, e o 'de 30 por que se 
farão as remessas.. . . . . . . 68: 287~44G 

§§ 6 e 7. Pensionistas, e 
Aposentados............. 20:000,000 

---- 88:287~~G6 

I1s. 1 . G5!>: 330~589 

Rio do Janeiro em 18 de Setembro de 1810. 

Martim Francisco~ Rihn'rn de Anrlrm{rr. 

z 7! 
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TAHELLA H. 

Suppres.Hies fr·ifas na Lei do Orçamf!ntu do exercicio tls 
18',.0 a 1841, a que se n'{ere o artigo da Lâ. 

~mnsnmw no DIPJmto. 

~ 4. o Ordenado do Tutor •.. 
~ 5. o Dito do Regente ..... 

4:800~000 
20:000~000 

---- 2.\:800~000 

lUINISTEIUO D.\. GUERRA. 

~ 6. 0 Officiacs de Linha ... 13:87!.,000 
S 7. • Ditos de Segunda Linha 

que vencem soldo........ 10:866~000 
----- 21,.:710~000 

Ml~ISTERIO DA FAZENLH. 

~ 2. 0 A parlc da amortização da di\ida 
interna proveniente de 1 "/o das Apoliccs 
resgatadas até Junho de 1840, de juros de 
6 c 5 o/ o , e dos juros das mesmas 
A po1iccs, aqnellas na importancia de 
3. !lO!~o: 000~00, c estas na de 159: 400~000. 21,. 7: 8!,.4~000 

297:38~~000 

Rio de Janeiro em 18 de Setembro de t840. 

Martim Francisro Ribeiro de Andrada. 
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.l>K~Ja:ro ~. 15~- de 2.2 de SetemLro dt: 18~0. 

AutoriiA o Go,'erno pnr.'l ~onrrder r:~rta de naturalisaçllo 1 
Joilo E:ttevão Serame. 

llwi por bem Sanccionar, c Mandar que se execute a Ho· 
auhH.~ào SPguinte d,, Assembléu Geral L<>gislutiva. 

Art. 1.0 O Goye1·no é autorisado para conceder a João 
Estevão Seraine, Franccz de ~ação, Carta de naturalisação 
de Cidadão Brasileiro. 

Art. 2. o Fi cão para este 11m rcyogadas as disposições em 
contrario. 

Antonio Carlos Ribeiro do Andrada Machado c Silva, do 
1\feu Congelho, Ministro e Secretario de Estndo dos Nego
dos do lmpcrio, assim o tenha entendido c faça executar 
eom os dl,spachos nccessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte dous de Setembro de mil oitocentos e quarenta, 
decimo nono da Indcpendcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua M<tgestade o Irnp~rador • 

• ~ttlonio Carlos Ribtiro de .4ndntda Jllachado • Silra . 

.. ,,. 

DECRETO N. 100 - de 22 de Sctembt'o de 18CJO. 

Antorisa o GoYcrno para conceder Cnrta de naturaliaação 
a Joio :Mamede Zcfirioo. 

Hei por bem Sanccionar, e 1\fandar que se execute a 
seguinte Hesolução da Ass~mbléa Geral Legislativa. 

Art. 1. 0 O Governo é autorisado para conceder a Jono 
1\famede Zefirino, subdito Portuguez, Carta de naturalisação 
de Cidadão Brasileii'O, dispensando para esse fim o tempo 
de rcsidencia que 1 he falta para completar o prazo c'li 4 

gido pelo art. 1.0
, § 3.0 da Lei de 23 de Outubro de 1832. 

Art. 2.° Fieào para este eiTeito revogadas as I. .. eis em con
trnricJ. 
· .\ulonio Carlos Hiheirn de .\ndrad<l ~l<tchado e Silva, du 
~ku Consdho, Miui~lru •..: Serrdi\rio ur ~~t•~do dm: ~r-·· 
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gucío5 do Impcrio, assim o tenha entendido c faça c1ecular 
com os despachos neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro 
crn violo dou:i de Setembro de mil oitocentos e qua
renta, dccimo nono da Indcpcndencia e do Jmpcrio. 

Com n Rubrica de Sua :Magestadc o Imperador. 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada lJfachado e Silra. 

-···-
DECltETO N. 161 -de 22 de Setembro de 181.0. 

Approva a Pensllo annual de trezentos mil réis, conce
dida a D. Del fina Maria do Nascimento. 

_ ... _ 
DECUETO N. 162- de 2:> tlc Setembro de 18'a0. 

Dando ao Gon!rno um credito de mil contos de réis para o pagamento 
das reclamações dos subditos Portuguezes e Brasileiros. 

Hei por bem Sanccionar, c Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. t.o E' aberto ao Governo um credito de mil contos 
rlc réis para o pagamento das reclamaÇões dos subditos 
Porluguezes e BI·asileit·os, liquidadas, o qne se houv,!rem 
de liquidar, na conformidade dos Tratados existentes entro 
as respectivas Nações. 

Art. 2. o As quantias pagas aos subditos Brasileiros serão 
encontradas nas que o Brasil tem de pagar a Portugal em 
virtude do mnsmo Tratado, entendendo-se para isso os res .. 
pcctives Governos. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, do Meu Con· 
sdhC', Ministro c Sccrett~.río de Eilado dos Nrgocios Es-. 
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trangaims, o lenha assim entendido, e faça executar. Palacio 
do 1\io de Janeiro em vinte cinco de Setembro de mil oi
tocentos e quarenta, dccimo nono da Indcpendencia e do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 28 de Setem
bro de 18' .. 0. 

João Carneiro de Campo1. 

DECRETO N. 163- de 25 de Setembro de 18!a.O. 

Approva a Pensão annual de trezentos mil réis, conce• 
di da a D. Dorothea Magdalena da Rocha Sabino. 

LRI N. 164. - de 26 de Setembro de 1sr.o. 

t'ixando a despcza, e orçando a Receita p.ara o exercício do anno financeiro 
de 18-11 -18U. 

D. Pedro 11, por Graça de Deus e Unanime A cela mação dos 
Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do 
Brasil, Fazemos saber a todos os nossos subditos, que a As
sembléa Geral Decretou, e Nós Queremos a Lei seguinte~ 

CAPITULO I. 

Despeza Geral. 

Art. 1. o A despeza Geral do Imperio para o exerci cio do 
1. 0 de Julho de 1841 a 30 de Junho de 1842 é fixada na 
quantia de. • . • • . . • . . . . • . . • . • • . • • . . • . . 20. 07i: 033~402 

A qual será distribuid,a pelos l\1inisterios, na fórma especifi
cud" nos artigos seguintes. 
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Art. 2. 9 O Ministro e Secretario de Estado dos Ne
godos do Imperio é autorisado para despender com os 
objectos designados no~ seguintes paragraphos a quantia 
de................................... 2.587:750~120 

A sabe1·: 

§ 1. o Dotação de Sua Ma-
gestnde o Imperador ...... . 

§ 2. o Alimentos de Suas 
Altezas lmperiaes ......•.• 

§ 3. o Dota~ão de Sua Ma
gestade lmperml a Duqueza 
de Bn1gança ............• 
~ 4. o Ordenados e grati

ficações dos Mt>strcs da I~'a
milia lmpet·ial, que conti
nuaráõ a pct·ceb~-los ....•• 
~ 5. o Secretaria de Esta

do, incluída a quantia de ~ 
contos de réis para levar-se 
a rfi'tito o Estabelecimento 
do Archivo Publico, segundo 
o Decrdo de 2 de Janeiro 
de 1838 .•............••• 

§ 6.0 Presidentes de Pro
\'incias, e ajudas de custo, 
incluída a quantia de 25 
contos de réis pam aluguel 
de casas, reparo, c mobilia 
de Palacios .•.•........•• 

§ 7.° Camara dos Sena
dores, e Sec1·etaria ....•..• 
~ 8. o Di ta dos Deputados, 

idErn ••••.•.••••...••••• 
§ 9. 0 Ajudasdecustopara 

yolta dos Deputados da 
quarta Legislatura, e vinda 
dos da quinta .....•••.•.• 

§ 10. Cursos Jurídicos .. 
S 1 t. Escolas de }fedi

cina , ficando concedidos 
desde já ao Porteiro da Es
cola de .Medicina da Bahia, 
além do seu ordenado, mais 
300~000 de gn•tificação por 
servir de Bibliothecario da 
meosm:1 E'lroln ..•........• 

800:000~000 

3ü:OOO;tp000 

50:000~000 

13: G64-~000 

35:COO:t1'000 

101:00~000 

215:727~000 

281 : 729~000 

70:.000~060 
79:580tb000 

86:992~000 



§ t~. A~ademiu uas Bel
las Arles ......•......... 

§ 13. Museu Nacional , 
incluida a quantia de 3 con
tos de réis para a despeza 
com Empregados que tratem 
da melhor classificação n 
conservação dos objcctos, 
dando o Governo o preciso 
Regulamento ........... . 

§ 14. Junta do Commer-
cio ....•............•.... 

§ 15. Empregados de vi
sitas de saude nos portos 
marítimos, ficando eleYado:~ 
o ordenado do Professor d!~ 
saude do Porto tle Pernam
buco desde já a 800~000, e 
a diaria dos Guardas dr· 
saude do mesmo porto a 
1~000 ......•.•.••....... 

§ 16. Correio Geral, Pa
quetes de Vapor do Norte c 
Sul, podendo elevar-se a con
signação para estes, quan
do não se realize o contracto 
feito ...••......•..•....• 
~ 17. Melhoramento de 

pontes e estradas geraes, e le
vantamento de plantas das 
que devão ser emprehendi
das, inclui da a quantia de 20 
contos de réis para a conti
nuação da obm da estrada 
oova de Mato Grosso, conce
dida pela Lei de 20 de Outu-
tJro de 1838 ............. . 

§ 18. Construc<:ão do Mo
numento levantado á lndc
pendencia no Ypiranga .... 

§ 19. Despezas eventnaes 

:'iO MUN.t..CIPIO DA CÔRTE, 

S 20. Escolas Menores de 
Instrucção Publica ••...... 

l.ElS DE 1 ~ ~0 PARTE I. 7. 

10::SÇ)6~000 

1:0001';0()0 

20:440~000 

37~:000~000 

70:000~000 

4:000~000 
25:000~000 

28:67~06" 



§ 21. Bibliother.a Publi
t·a, ficando o Govemo auto
risada para fazer a alteração 
indicada no n.o 23 da Ta
bella annexa ao Orçamento 
respectivo .•........•••.. 

§ 22. Jardim Botanico da 
Lagoa de Rodrigo de Freitas. 

§ 23. Passeio Publico .•. 
§ 24-. Vaccina , ficando 

elevado desde já a 600$000 
o ordenado do Director de lia, 
a 500~000 o de cada um dos 
tres Cirurgiões, a 400:t~!OOO o 
do Secretiuio, e a 1 00~000 

• as despezas do expediente .. 
§ 25. llluminação Publi

ca, incluída a despeza no 
assentamento e custeio de 
t:t~m lampiões novos ...... . 

§ 26. Obras Publicas, in
cluída a quantia de 14 contos 
de réis para a continuação da 
do Collegio de Pedro 11 .•.. 

§ 27. Instituto Historico 
c Geographico Brasileiro , 
sendo obrigada a respectiva 
Directoria a dar conta ao 
Governo do emprego desta 
quantia ••...•... .- ..•.... 

§ 28. Imperial Academia 
de Medicina, e desde já para 
as dcspczas do custeio e ma
nutenção da mesma, ficando 
lambem obrigada a dar conta 
ao Governo do emprego que 
fizer desta som ma •........ 

8~614~ 

12:184~000 
2:4-~000 

2:600~000 

95:000~000 

134. :48 0~120 

2:000~000 

.1.: 600:tfrOOO 

Art. 3.0 O Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Justiça é autorjsa<\o para 
despender com os·objectos de3ignados nos se-
guintes paragraphos a quantia de.... . . . . . 953 :514~529 

A saber: 

§ L 0 SccrctariadeEsta.do 
§ 2. o Tribunal Supremo 

de Justiça ...••. · ..•...... 

25:639~200 

68:600~000 
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~ 3." 1\elaçõcs , fieJndo 
igualados d' ora em diante 
os ordenados dos Secreta rios 
das mesmas, que serão de 
1 :200~000 .............. . 

§ 4. 0 Guardas Nacionaes, 
incluída a quantia de 30 
contos de réis para seu u-
mamento .....• ·-· ....... ; 

§ 5. o Bispos e Uclações 
Ecclesiasticas •.........•.. 

S 6. o Telegraphos. . . . . 
§ 7. o Despezas even tuaes. 

NO liUNICIPIO DA CÓUTE. 

§ 8. o Cape lia Imperial e 
Cathedral do Rio de Janeiro, 
comprehendidos os venci~ 
mentos que a Lei do Orça
çamento de 20 de Maio de 
:i 840 marcou aos Thesourei
ros da Sacristia e Confessores 

§ 9. o Parochos • conti
nuando os Coadjutores a 
vencer o mesmo ordenado 
fixado na Lei de 20 de Maio 
de 18!,.0 ...••••.•..•..... 

§ 10. Justiçasterritoriaes 
§ 11. Policia e segurança 

publica ..........•.•.... 
§ 12. Guardas Nacionaes 
S 13. Ditas Municipacs 

Permanentes. . . . .•...... 
§ 14. Lazaros ........ . 
§ 15. Casa de Correcção 

e reparo de cadêas ...•.... 
§ 16. Conducção , sus~ 

tento e vestua~io de presos 
pobres •................. 

§ 17. Despezas even tuaes 

140:000~000 

26:03~33&. 
'8:819~375 
8:000~000 

63:113~!;00 

14:464$220 
14:600~000 

42:521~200 
15:2~~000 

200:000~000 
t0:660~0QO 

88:000~000 

22:00mKlOO 
8:000~0 

Art. 4. 0 O Ministro c Secretario de Estado 
dt)s Negocios Estrangeiros é autorisado para 
despender com os objcctos designados nos 
seguintes puragrnphos a qnnntia dr... . . . . 366: f64~80G 
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A saber: 
§ J. o Secl'claria de Estado 20: 3ft-8~800 
~ 2.° Commissões Mixlas 

ua Côrlc.. . . • . . . . . . . . . . • 11: 016~000 
§ 3. o Pagamento de divi-

das atmzadas, idem. . . . . . . 30: 000~000 
§ 4. o Com missão Mixta na 

Serra Leoa ao cambio de 
67 1/2 • . • . .. • .. . . • . . .. . . lt-:300~000 

§ 5. 0 Legações e Consula-
dos, idem................ 100:000~000 

§ 6.0 Ajudas de custo, c 
outras despezas imprevistas, 
idem, e desde já......... 30:000~000 

§ 7. o lliffcrença entre o 
dito cambio c o medio de 30 
por que se farão as remessas. 172: 500~000 

Art. 5. o O Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Marinha é autorisado pant 
despender com os objectos designados nos 
seguintes paragraphos a quantia de ......• 2. 464 ;664~733 

A saber: 
§ 1.: Secretaria de Estado 
~ 2. Quartel General. .. 
% 3.° Conselho Supremo 

Milita r .................. . 
§ !,., o Auditoria e Execu-

taria ...............••... 
§ 5.° Corpo da .Armada c 

Classes anncxas ...•..•... 
~ 6. 0 Dito de Artilharia. 
§ 7. o Intendencias .....• 
§ 8. o Arsenaes .•....... 

1
9. o Hospitaes ....... .. 
10. Navios armados .. . 
1 t. Ditos desarmados .• 

~ 12. Transportes .•..... 
~ 13. Corpo de Impcriaes 

Marinheiros ............. . 
§ 14. Pharocs, e Barcas de 

so~corro, incluído o orde
nado de 600~ , a que fica 
f'levado o qnc adualmenle 
percebe o Admínislrador do 
l'harol do Pcrnambuen. , ... 

25:080$800 
1:744~000 

2:652~000 

2:34-0~000 

t73:4tn~48o 
ttst :3o7~38o 

64: 103~000 
B38:272~591 
19:359~000 

1.127:34-6~912 
77:510~671 
85: l4.4~i)39 

!,.) : 061~600 

~3;687~86~ 
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§ J 3. Obras Nacionnes , 
incluída a qnanlia de 5:000~ 
com o melhoramento da bar
ra de Cotinguiba na Pl'ovin-
cia de Sergipe ........... . 

§ 16. Academia ....... . 
% 17. Escolas ......... . 
~ 18. Reformados ..... . 

30:000~000 
26:566~000 
3:632~000 

5 t : !l40~895 

Art. G.o O 1\finistro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Guerra é autorisado para 
despender com os objectos designados nos 
5cguintes paragt·aphos a quantia de •..... 5./a-09:669~258 

A saber: 

§ L o Secretaria de Estado 
§ 2.° Conselho Supt·emo 

Militar •.•••............. 
§ 3.° Commando das At'-

tnas .................... . 
§ 4.0 Officiaes Generaes. 
§ 5. 0 Officiaes Engenhei-

ros •..•..•....•.......... 

27:657~200 

2! .. : 222~000 

19·232~400 
33:523~920 

4.4:756~000 
378:234::P200 § 6. 0 Ditosdel .. inha .... 

§ 7.0 Ditos dacxtincta 2.a 
Linha, que vencem soldo. 70:307~490 

§ 8. 0 Rcfol'mados....... 598:052~822 
~ 9." Forças de Linha ... 2.838:171~050 
§ 10. Artífices, e Apren-

tlizes menores, ficando o nu
mero destes fixado em 100 
nas Províncias da Bahia , c 
Pernambuco, c em 50 nas 
do Pará, c l\Iato Grosso ... 151-:469~600 

§ 11. Forças fóra da Li
nha......... . . . . . . .. . . . . . 326: 179~200 

§ 12. Hospitacs Regimcn-
tacs ..•..............•..• 3:J: !)02~500 

50:360~000 

7:969~300 

~ 13. Escola Militar •. ,. 
~ H .. Archiva 1\lilitar, c 

Ollicina Lithographica .... 
§ 15. Arscnaes de Guer · 

ra, o Armazens.......... 356:757:1P020 
§ 16. t;ratificaç<1o • c for~ 

ragcns aos Ofliciacs Emprc-
gndos .........•.....•... 
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S 17. Obras militares, in· 
cluida a quantia de doz~ 
(:ontos de réis para rrparos 
da Fortaleza da Parahiba.. 92:000~000 

§ 18. Pagamento da Di-
vida passiva militar posterior 
a 1826.......... .... .... 100:000~300 

§ 19. Despezas diversas e 
cventuaes... .. ........ .. . 207:382~606 

Art. 7. o O .:\linistro e Secretario de Estado 
do.i Negocios da Fazenda é aulorisado pdra 
despender com os objectos designados nos se-
guintes paragraphos a quantia de ......... 8. 295: 269~964 

A s::tber: 

~ l. 0 Divida externa fun
dada JJ 386.474 ao par de 
43 1/r. ................. 2.tfa.7:077~776 

Differença entre o cambio 
acima, e o médio, em que se 
farão as remessas, estimado 
em 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844: 978~998 

§ 2.0 Divida interna fun-
dada . . .. • . • .. • . . . . . . . .. 2. 190: 000~000 

§ 3. o Caixa da Amortiza
ção, filial na Bahia , e Em-
pregados no resgate, e subs
tituição do papel-moeda ... 39:540!11000 

§ 4. o Pensionistas do Es-
tado . . • . • • . • . . . . . • . . . . . 400: 423~260 

§ 5.0 Aposentados...... 200:221~930 
§ 6. o Empregados de Re

partições extinctas ...•.•.• 
§ 7. 0 Tribunal do Thc-

souro •.•.....••.....•.. 

72:000~000 

64:338~000 
2 'a-7: 4.1 0~000 
680:000~000 
12s : ooc~ooo 

§ 8.0 Thesourariasfiliacs. 
§ 9. o Alfandegas ..•.•. · • 
§ 10. Consulados . , ..... 
§ 1 t. 1\Icsas de llendas , 

Recebedorias, c Collectorias. 15õ:600~00 
§ 12. Casa da Moeda. • . 31: 400~00() 
§ 13. Typographia Nacio-

nal ...............•.....• 
§ H. Fundição de T~·po~. 

21~440~00 
'1:20{)~000 



§ 15. Administrarão, e 
custeio dos Proprios Nacio-
naes •....•..•••••••••... 

§ 16. Almoxarifadosexis-
tentes ....••...•..•.•.... 

§ 17. Ajudas de custo a 
Empr(•gados de Fazenda .•. 

§ 18. Despezas J udiciaes. 
S 19. Córte, conducção, 

e venda de Pão-Brasil. ...• 
S 20. Descontos de Bilhe

tes da Alfandega ......•..• 
~ 21. Pagamento de bens 

de defuntos e ausentes e do 
depositos, e restituições de 
direitos ... , ....•.•......• 

§ 22. Construcção de 
Obras, incluída a quantia de 
10:000~ para construcção de 
um edificio para Alfandega 
ua Villa das Lnrangeiras ... 
~ 23. Gratificações •.... 
~ 24. Despezas even

tuaes, incluída a quantia de 
1 :000~ para pagamento do 
teneno cedido pela Irman
dade do Senhor Bom Jesus 
na Parahiba do Norte ...•. 

§ 25. Suppri mento ás 
Províncias na conformidarle 
do nrt. 25 dPsta Lei ..... . 

Õ:518~000 

1:722~000 

4:000~000 
3:000:/POOO 

100:000:/POOO 

tõ:OOO~OOO 

100:000~COO 

90:000~000 
10:000~000 

41:000~000 

693:000~000 

CAPlTt'LO 11. 

ReteiLa Geral. 

Art. S. o E' orçada a Receita Geral do I mperio para o anno 
financeiro desta Lei na quantia de 15.600:000~. 

Art. 9.0 Esta Receita será cffectuada com o producto da 
Renda Geral arrecadada d~ntro do anno financeiro da pre
sente Lei , sob os ti tu los abaixo designados. 

§ 1. o Direitos de 15 por cento de importação. 
§ 2. o I rnpos~o addicional sobre as bebidas espirituosas. 
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S 3." Dit·eitos de 30 por cento do eltá. 
~ ~.o ~i tos de 50 por cento da polvora. 
~ li. o Ditos de 2 por cento de baldeação. 
~ 6. o Ditos de 2 pot· cento de reexportação. 
~ 7. o Ditos do 13 por cento addicionacs de balde:1ção o 

reexportação dos generos despachados para a Costa da Afrir.a. 
§ 8. o Ditos de 1 1

/ 2 por cento de expediente. 
~ 9. Q Ditos de 1

/,. pot· cento dito dos gcneros nacionaes. 
§ 10. Ditos de 1/'2 por cento de premio dos assignados. 
~ 11. Ditos de 1

/,. por cento de armazenagem. 
~ 12. Multas por infracção dos Regulamentos, c falta sdo 

Manifestos. 
§ 13. Ancoragem. 
~ 14. Direitos de 15 por cento das cmbarct.t<:õcs Estran-

geiras, que passão a ser nl1 cionaes. 
§ 15. Ditos de 7 por cento de exportação. 
§ 16. Ditos de 2 por eento dos objectos exccr;tuados. 

~ 
17. Ditos de 15 por cento nos couros (S. Pedro). 
18. J<:xpcdiente das Capatazias. 
19. Taxas do 8orreio Geral. 

§ 20. Braçagem do fabrico das moedas de ouro c prata. 
§ 21. Contribuições para o .Monte Pio. 
~ 22. Direitos novos e velhos dos Empregos, e Officios 

Geraes, de Chancellaria, e das Ordens Militares . 
. § 23. Dizima de Chancellaria. 
S 24. Decima de uma legua além fla demarcação. 
~ 25. Dita addicional das Corporações de mão-morta . 
§ 26. Direitos de Chancella~ia das mesmas. 
~ 27. Emolumentos de certidões. 
§ 28. Foros de terrenos de .Marinha , excepto no Muni

cípio da Côrte. 
§ 29. Laudemios. 
S 30. Impostos sobre a mineração do ouro, e outms me

taes. 
§ 31. Juros das Apolices dos emprestimos. 
§ 32. Matricula dos Cursos Jurídicos, Escolas de l\fedi ... 

cina, e multa das Academias. 
§ 3~. Premios de depositos publicos, de saques, letra;, 

e loter1as. 
S 34. Sello de letras. . 
§ 35. Siza dos bens de ra1z. 
§ 36. Renda Diamantina, de Proprios Nacionaes, dos 

Arsenaes, e Estabelecimentos da Administração geral. 
§ 37. Producto da venda de Proprios Nacionaes, Páo 

Bràsil, Polvora, e outros generos de propriedade Nacional, 
sujeitos á Administração geral. 

§ 38. Agio de moedas, e de bnrras. 



§ 39. Alcances tle Thesourciros, e Rec~bedores Geraes. 
S 40. Bens do defuntos, e ausentes. 
§ r.t. Reposições c restituições de rendas, c depositos 

geraes. 
S 42. Cobrança de divida activa de Rendas Geraes, in

clusive metade da de Rendas Provinciaes anterior ao 1. 0 

de Julho de 1836. 
§ 43. Um quarto por cento na reforma das Apoliccs. 
§ r.4.. Dons gratuitos. 
§ 45. Joia:; do Cmzeiro. 
~ 46. Mestrados de Ordens Militares, e tres quartos da$ 

Tenças. 

~ 
1,.7. Rendimento do Ev~nto. 
48. Remanecentes de Depositas, e Caixas Publicas. 
ft.9. Depm;itos diversos. 

§ 50. 
§ 5t. 
~ 52. 
§53. s 54. • 

.dente. s 55. 
~ 56. 
§57. 
§58. 

l'\0 MUXICIPIO DA CÔJlTE • 

De.,ima dos Predios Urbanos. 
Terças partes de Officios. 
Dízimos de exportação. 
Emolumentos de Policio. 
Imposto de 20 por cento no consumo 

Dito nas casas de leilão e modas. 
Meia siza dos escravos. 
Sello de heranças, c legados. 
Imposto sobre o gado do consumo. 

Rendas com cpplêeação esp.ecial. 

da aguar .. 

S 59. Tres e meio por cento de armazenagem ad<licional~ 

1
60. Oito por cento das loterias. 
61. Imposto sobre as lojas> etc •. , 
62. Dito sobre seges. 
63. Dito sobre barcos do interior. 
64. Dito de 5 por cento na compra, e venda de Ew

borcações. 
§ 65. Dito do sello do .papel. 

'•S 66. Taxa dos escravos. 
~ 67. Producto de contractos com as novas Comp:n~hia,s 

de ·mineração. 
i 68. Dito da moeda de cobre .inutilisadD., 
S 69. Sobras da Receita .GeraJ. 

W:i.S Di l8Hl P.UUE I ~. 



t:.~PllVLO III. 

Art. 10. Fica e1crndn a 12:0007; réis n contai do cxcr~ 
f'iti o 18!.0-H~!~t por diante a DotacJio de Sun .\lteza a 
Senhcr~ Prinecza D. FruneJSCi:l, c o Gon·rno autoris:1do pará 
de~pendct' n;) mesmo e~crdcio, lllém das soaunas marca
d~s nJ. J...eí do Orçamento I'C$pectiro, as que neccssariu~ 
furem para que n de Sua Alteza Imperial ri Senhora D . 
. ;~mnaria srja paga na raz.ão de 24. eontos de réis unnuacs 
,,h•sdo t l de Mar('o de 1840, na Collformidudu da Lei do 
11 ue .:\go:.to de 't8~7. 

Art. Ü. O Gorerna é nul•)ri~ado para arrendar a con
sPr\·ação do Canal da PiHUIHl, a qu~m o tlzcr com mais 
'é;ntngcrn da Fazcuda l\adonat. 

A~t. 12. ri..:uo elPvados a 300;:;, rs. a gralificac;ão de 
so:, rs. qu~ ora p_crcebe o Co nego que 5~rve de 1. o Mestre 
ele Cercmonias : "tl 500~ rs. os ordenados que orü perce
l.Jct."l os 01·gunbtns da Cape!L.1 Imperial; c é extensivo, desde 
jJ, ao Thcsourciro do Thc.suuru, e seu ~\jutluntc, o aug
mento de ~00~ r.:;., concedido pela Lei de :!ü dL Maio de 
1 S.\0, n. o 108, au;; Cot!fcsson:s, e Thcsourciros da Sacris
tia da mesma Capella. 

Art. 13. Do principio do exercício de 184 t a 18!2 em 
diante cessará de ter ·ligo r· a disposi<;ão do art. 2. 0 da L~í 
!l. u 41 de ~O de Sde.ubro de 1ti33, que uutorisou a or'
ganisa\llO Ju Quadro do Exercito, sendo reformados os quê 
11lio fossem julgados idoacos. 

Art. 11.. Venceráõ 22::> rs. mcnsncs de soldo os Capel
tks das l~ort~lezas, que tiverem menos dessa quantia .• 

Art. t 5. Fica reduzida a 1 por cento a senhoriagf~m 
.na moeda de ouro, c a 5 por c~nto na d<~ prata, desde já. 

Art. HL Os 7 por cento que paga o nssuca:· no acto 
da exportação, serão culculados sobre o prec;o do mercado, 
depois de leito o desconto da metade da quantia conce
dida em cada arroba pda Legislação em ligor uté ao armo 
tin!lnceiro de 1835-1836, para dcspczus de prouucção c 
t:arrelo. 

Art. 17. Fic:1 isenta do pagamento dos direitos do im
portarão a pedra de cantaria, que já veiJ d1 Europa par a 
t~onstrucçilo do Hospital ele Carül.ldc da Cy.Iadc de SJnt ô 
,.\maro na l,ro\'h:oda da )ahia. 

Art. 19. l'ic<lo, desde jil, reduzidos a 5 por cento os di
Jeitos, que paga uctuulmento a Compa-nhia d~J S. JoAo d•Et
l\d: csl.a rcducção po1 ém é s6 concedida pro\'i::mriamonttt. 

Art. 19. .~{!em da sommu votada na Lei do Or~;amcnt.o 
.do (.'X~~r-iC:o ('Orn:ntr ue HH0--1~H par:1 O~rJs l:)ubUCM, 
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fie\l o G;)"ter:w :lL!Ldri::>.du pJLl tlt::•Pt~iith~c nuiti puL) ~l~ · 
nisterio do lmperio a qu:wtia de 7:(i0()~ co~n :~ çompr,\ 
dos cdificioc;, que sJo JH'Ce3sado:• tlrmolir para abr·ir-:;;,~ 
uma nora ru:1 Prn frrntc dn Ac:ltlrmia d<l~ Bdla.; Art•·s alti 
a de S. Francisco de Paula, c logil q11e Llc.> rdifi::.io:; 
Pstl•jão demolidos, far;i demarcar o espa::o qnc tJeve oe
cnpar a mesma rua, c vrntlcr os terreno:-; qtw svbC'jnrcm, 
tujo prodnelo fará parte da Rr'et>ita <lo rlll'~mo anno. 

Art.. 20. As Loterii.ls cm1cedidas ntl~ :1 dat:-t dPstn l..ri 
pt:'la~ A~scmblúas. LegislatiYas Provi ncia~::;, cujo fundo não 
exceda de 10 contos de réis. oão cst;lo sujt•i lrl~ ao im
posto de 8 por cento rstabel('cido sobre as Loteria5 pel:t 
lA~i de 11 de Outubro de ts:n n.l) 100. 

Art. 21. O (~ovcrno fir.n :mtoris:~do parn <1nf' o prrd-;0 
nr~nlnmrntn para a pratiCi1~c~m da Hnrra da Co I inguiha rn. 
"Provincin de ~·ergipP, no qnrtl marcnr<í o qnr.mtitati.m qtw 
f.iuvcníü pac-ar as embarc:1(:i"i(':', cnlcnlado p~ln nnmcro dr~ 
tnnelados qnc tiverem, 11cnndo tal HPgulant('nio derwndent<~ 
fla opprovaçun dn Assembléa Geral , scnuu pcrém logo 
posk> f!m execução. 

Art. 22. A dispmição uo nrt. 23 tb Lri do Orçamcnl() 
ele 26 de :Maio de 18't-0 n.l) 108, qne concrdrn nos om
ciacs da Sccrctnria do Thesouro a pcrcrpçno de cmolumt'ntoq 
é extensiva a todas as Secrctarius das Th~sourarias ftliac8 
nas Provinci::ls. 

Art. 23. Ficn approvnda a gralifirnção uc 50~ rs. mcn
saes conrrdida por necrrto de 10 de Ontubm do 1835 ao 
Pagndor do Arsennl de Gucrrn, c~ elas tropas da c~ktr par~t 
quebras, nos pagnmrntos que houver rle fazt~r ;- tendo di
reito o actnal Pagador de percebe-la desde o dia da sua 
posse no dito emprego. 
' Art. 24.. Fic:t rcvoga(lo o art. 107 do flrgu:amento Jo 
30 de Mnio de t8:1G, na parte sómcntc em qnc irnpõt~ 
nos Trapiches, c Arrnazrns que se houvrrem de alfandrgnr 
o onus do contribnirrm annunlmente com a somrnn cor
respondente ao vencim~;nto de um Guanla Agente dares
pectiva Mcsn do Consulado. 

Art. 2:>. Os supprimcntos d0stinados p~ra c0hrir o dP-
ficit clns Rendas PI'Dvinciacs, fleão fixadns para se yerif1cnr(.'rn 
no nnno financeiro {ksta Lei n;l qllanUa dr. GfJJ:OGO~OOH, 
repartidos pelas ProviuciJs abaixo <.led<.trallaf:t na .órmu se
guinte: 

A' Província dJ Bahia •.....•..• , ...• 
)) P<·rnnm huc() ........• 
)) Mhn:; GrraeJ ........ . 
• 1\.i[d ....• , ...•. ,,, •. 

J ;)0:000~000 
1 :in:DOC;;1nOr} 
~<O:üüü:7;000 

~o. 000'.~Ü00 
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.A' }Jro"Yim:ia das Alagôas ............. . 
)) Mato Grosso •........ 
» Goyaz ..............• 
» Espirito Santo .......• 
» Piauhy .............• 
)> Sergipe ....•........• 
» lUo Grande do Norte. 
)) Santa Catharina ....•• 
"11 l1arahyba . • • . . . . . . . • 
>> Maranhão ........... . 
» Ceará ................. . 

30:000~0 
25:000~000 
25:000~000 
20:000~000 
20:000~000 
20:000~000 
15:000~000 
10:000~000 
20:000~000 
64:000&000 
24.:000~00(} 

Art. 26. Fi cão em vigor i!odas as disposições das Leis do 
Orçamento anteriores, que não versarem particularmento 
sobre a fixação da Renda e Despeza, e que não ti'verem 
sido expressamente revogadas. 

Art. 27. Fi cão revogadas as Leis e disposições em COQ.• 
trario. 

Mandamos portanto a todas os Autoridades, a quem o 
conhecim•mto c execução da referida Lei pertencer, quo a 
t~umprão, e fação cumprir, e guardar tão inteiramente 
como nella se contém. O Secretario de Estado dos Nego
cios da Fazenda a faça imprimir, publicaa· e correr. Dada 
no Palacio do Rio de Janeiro em vinte seis de Setembro 
de mil oitocentos e quarenta, decimo nono da lndepen
dencia c do Jmperio. 

HIPERADOR com Rubrica e Guarda. 

lt-Iartim Francisco Ribeiro de Andrada ti 

Carta de Lei pela qual Vo&sa Magestade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assembléa Geral Legislatit:a, que 
Houve por bem Sanccionar, orçando a Receita e fixando 
a Despeza Geral do Imperio para o anno finance.iro do 1. o 

de Julho de 1841 ao ultimo de Junho de 1842; e dando 
outras providencias como tlella se declara. 

P~Ira Vossa Magcstado Imperial Ver. 

Joaquim dt~ Almeida Sampaio a fci. 
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Sellada na ChaHccllaria do Imperio em o t.o de Outu
bro de 18.10. 

João Carneiro de Camp~1. 

Publicada n~ Secretaria do Estado dos Negocias da Fa· 
zenda em 2 do Outubro de 1840. 

1 oão lJfaria Jacobina. 

R<'gistl'ada na mesma Secretaria a fl. 10J do Lino t.e 
do semelhantes. lU o em 3 de Outubro de 1840. 

Julio Pereira Vianna de Lima. 

-·-
DECRETO N. 165-do 2U de Setembro de tsr..o. 

Autorisando o GoYe~no a fazer cxtrahir certo numero de Loterias, e 
applicar o seu producto aos reparos de diversas lgrl"jas. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se executo a Re .. 
solução seguinte da Ass<'mbléa Geral Legislatha. 

Art. t.o O Governo fica autorisado para fazer extrahir 
cinco Loterias de cento c vinte contos de réis cada uma, 
conforme o plano das que ora existem, sendo applicado o 
producto da srgunda aos reparos da lg•·Pja Matriz de Irajá, 
c o das outras quatro á continuação, c conclusão das Obras 
da Igreja Matriz do NosS'á Senhora do Desterro do Campo 
Grande. 

Art. 2.° Fica tambem autorisado o Governo para fazor 
extrahit· na Côrte do lHo de Janeiro uma Loteria annual 
da mesma quantia, e sobre o mesmo plano , por quatro 
annos, cujo producto será applicado ás Ubras da Matriz da 
Capital do Ceará. 

Art. 3.0 Do mesmo modo fica au~orisado o Governo para 
fazer extrahir uma Loteria, cujo producLo será applicado 
para as Obras da Capclla de Sant' Antonio dos Pobres. 

Art. 4. 0 O mesmo Governo no neará Comrnissões, que 
!icrlío C:Tlt:llrregt~das da dírerçdo du~ Obrvs; e darão conta do 
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omprogo qU(1 fizorcm do3 runuos posto3 á SllJ UÍ:'posicão, o 
do andamento dos trabalhos. 

Art. 5.° Ficão revogadas as disposiçüe'i em contr·ario. 
Antoniu Carlos Ribcil'O de Andradü Mnchado" c Silva, do 

1\feu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
do lmperio, assim o tenha entendido, c faça executar com 
es 'despachos neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em vintt~ 
nove de Setembro de mil oitoct•ntos e quarenta, dccimo nono 
da lndcpcndcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

~ntonio Carlos Ribeiro ele Andrada I! achado e Silva. 

I .. EI N. 1üG- de 'i!O de SdemLro de 1S.~O. 

Estabelece a Dotac;ão de Sua Alteza Tmpcr\al, quando houn~r de rea· 
lizar-sc o seu Consorcio. 

r 

D. Pedro por Graça de D:~us c Unanime Acclamação dos 
Povos, JmpPI'ador Constitucional e Dcfensoi' Perpcluo do 
Brasil: Fazemos sab(•r a todos os Nossos suLditos que a 
Assembléa Gcf'al Decretou, c Nós Queremos a Lei seguinte. 

Art. 1. o A Dotação de Sua Alteza Imperial, quando houver 
de realizar-se o seu Consorcio, será de noventa e seis contos 
de réis por anno, paga pela fôrma por que o é a de Sua 
:Magestade o Imperador, cessando desde a época do rcro
rido Consorcio os alimentos assignados por Lei. 

Art. 2. o O Esposo, que sobreviver ao outro, continuará 
n perceber a metade da referida Dotaçã3, cmquanto residir; 
no Imperio, ou se se ausentar com licença do Imperador. 

Art. 3.° Fica consignada a quantia de cento c vintP- contoi 
de réis part1 a acquisição de predios, que o!Tercçfi.o d('cente 
habitação a estes Augustos Esposos: e emquanto não se 
e!Tectuar rssa acquisição, serão p tgos pelo Tho5ouro Publico, 
na razão de cinco por cento do r;~ft~r·ido capital, os· alugueis 
de predios, que sejão para esse cffdito ~~~~is idoncos. 

Art. 4.° Fica mais consignada a quanti:,t de cem conlos 
de réis p3ra enxoval, c outros objcct.os do s.:rvir:0 dG SJJ 
Alteza Imp'Hial, c de Seu AII$'J5to E~pnY:J. 



.\d. ;)." Fu11J~11·-se-llil um t•.:tlrimouio .em terras pertcn· 
r.cnfcs ti N<u;ão, cujo valor será ulteriormente determinado 
:-,obre infol'lll<H,:ões do Governo . 

. \rt ti. 0 .\o dito Patrimonio serão incorporados os pn.1* 
új,,s, de que trata o art. 3.'); e assim pass<!nÍ aos dcsccn
tkntes, St'bunuo a ordem de succe::;~ão eslabclccida na Or
t!enu~.~;1o, Li\rv .l.:o, Titulo 100; que fica para este cff'cilo 
em vigor. 

Art. 7. 0 ToJos os bens, n que se r<'fcre o artigo antece
dent~, serão consignados como Proprios Nadonacs, quando 
não haja, ou se acabe a rc!i~rida successão. 

Ar L. 8. o Se o Príncipe tiver da sua parte alguns bens 
Yincui;Hlos, c como taes os considl~rat· no respectivo con
lracto, ou se ta~s bens lhe sobnwicrem, observar-se-ha a 
este respeito o que determina a Ordenação, Livro 4. o, Titulo 
100, § 5. 0

, c seguintes, sah'o o direilo de successão estabe
lecido pela Legislação do Paiz, a que pertencer o mesmo · 
Principe; porque em tal caso o contracto lhe será subordi· 
nado em tantv, quanto discrepar da referida Ordenação. 

Art. 9. 0 O Governo fica autorisado para despender fóra 
do lmpcrio as quantias, que forem ncccssarias para as ne
gociações rl'lnlivas ao Casamento de Sua Alteza Imperial, 
c transrorte de Seu Augusto E.,poso, ficando igualmente 
comprehendid IS nesta taulorisação as despezas, que forem 
de miskr para o ajuste do Consorcio de Sua l\Iagestadc 
o J mperador, c transporte da Sua Augusta Esposa para 
o Ikasil. 

Art. 10. No caso de que· venha a ter lugar· a succcssão do 
Sua Alteza Imperial ao Throno, tican.iõ sem efTeito as dis
posições desta Lei, que se tornem iucompativeis com OB 

artigos, em que a Coustituiçào regula os direitos, c prcro
gativas da Família Imperial. 

Art. 11. Hnalizado o caso de sahir do lmperio Sua Alteza 
Imperial, se lhe entregará, por uma n·z sómentc, na Iünna 
do art. 113 da Constituic:no, a quaulia de setecentos c 
cincoenta conlos de réis, segundo o Padrão Monctario, 
.-.Iém da ~omma marcada no art. 4·. 0 da presente I. .. ei para 
enxoval. 

Art. 12 .. \s disposições rcialivHs ao Casamento de Sua 
Alteza Imperial são inteiramente applícaveis ao Consorcio 
da Princeza a Senhora D. Francisca. 

Art 13. Ficão t.lcrogadas todas us Leis em contrario. 
Mandamos portanto a todas as ;.mtoridadl'S, a quem o 

couheci'Jlcnlo, c execução d& referida Lei pertencer, que a 
cumprão. c fação cumpri1·, c guardnr tUo inlciramcnle, como 
uella se contém. O Secretario de Estndo dos N('gfJrios do Im~ 
prrio a f:u:a imprimi,·, rn1dit:Jr (' rorrer. 
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Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos l'inte no,·e do 
mez de Setembro de mil oitocentos e quarenta, dccimo nono 
da Indcpendcncia c do Irnpcrio. 

BIPERADOR com Rubrica e Guarda. 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Macltado e Silva. 

-···-
DECRETO N. 167- de 29 de Setembro de 1840. 

A pprova, e eleva a dez mil réis mcnsacs a Pcns1lo de 
meio soldo conferida n Sil vcrio José l\ladcira. 

-----
DECRETO N. 168- de 29 de ~ctembm de 184.0. 

Approva a pensão de quinhentos réis diarios, conferida 
ao Guarda. Nucional Joito li'crreira da Trindade. 

~~. 
( @Flll DA I' .ARTE I.®) 
'-.~P''~ 
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