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COLLECÇÃO D1\_S l.EIS 

DE 

DECRETO N. 38 ~ de 7 de Janeiro de 18'•·0. 

Re,·ogando o art. 2.0 do Decreto de 6 de .Maio de 1839, c ordenando 
que a Pauta para a percepção dos direitos sobre os liquidos em geral 
e a farinha de trigo de producção estrangeira, seja organisada na 
fórma do Regulamento das Alfaudcgas do Impcrio. 

O Regente, em Nome do Imperador, o Senhor D. Pedro 
11, Attendendo aos inconvenientes, que resultão da orga
nisação das pautas semanacs, determinada no art. 2. o do 
Decreto de 6 de :Maio de 1839, para o pagamento dos di· 
reitos sobre os líquidos em geral, e a farinha de trigo de 
producção estrangeira : Ila por bem revogar o sobredito ar
tigo, e ordenar que a pauta para o pagamento dos referidos 
direitos seja organisada na fótma do Regulamento das Al
fandegas do Imperio, c pela Commissão nomeada por De
creto de 27 de Maio do dito anno. 

Manoel Alves Branco, do Conscll)o do l\Iesmo Augusto 
Senhor, Senador do Imperio, Ministro c Secretario de Es
tado dos Negocios da l"azcndil, e Presidente do Tribunal 
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do Thesouro Publico ~acional, assim o lenha entendido c 
faça executar com os dPspachos necessurios. Palacio do 
Rio de Janeiro em sete de Janeiro de mil oitocentos e qua
Jcnta, dccimo nono dtt lndcpcmlencia c do lmpcl'io. 

J>EDRO DE ÁR.\UJO LDIA. 

lJlanoel Alves Branco. 

REGULAMENTO N. 39- de 15 de J~n~iro de 1840. 

Estabelece a maneira de se. concederem aguas dos aqueductos tntblicos, 
no 1\lunidpio da Côrtc, para a serYentia das casas, e chacaras dos 
particulares. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
11, Decreta : 

Art. t.o A concessão de aguas düs aqueductos publicos 
no l\funicipio da Côrte, para uso das casas, e chacaras 
dos particulares, continuará a ser feita pelo 1\tinistcrio dos 
Negocios do Imperio. 

Art. 2." Nenhuma concessão excederá a duas pennas de 
agua, e ficão reduzidas a esta mesma quantidade, e sujeitas 
ás condições fies-te Regulamento aquellas, que até o pre
sente tiverem sido grach>&amente feilas. No caso de haver 
falta d'agua para o serviço do publico, essa mesma quan~ 
tidade será reduzida a menor porção, ou mesmo inteira
mente suspensa, emquanto durar a mencionada .falta. 

Art. 3. 0 Para se obter uma concessão d'agua, a parte 
interessada a requererá pelo :Ministerio dos Nrgocios do 
lmperio, pelo qual, sendo ouvido o Inspector Geral das 
Obras Publicas, se deferirá, ou indeferirá a pretenção, se
gundo u abundancia, ou a escassez das aguas para o uso do 
publico, o per·mittir. 

Art. 4.° Feita a concessão, não se passará Titulo della á 
parte interessada, sem mostrar ter ent1·ado para o Thesouro 
Publico com a quantia de cem mil réis, por penna d'agua 
concedida, como donativo gratuito, o qual será applicado 
ás obras do aqueducto, d'onde a agua provier. 
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Art. 5.0 Para execução do arUgo antecedente, estabele
~er-se-ha no Thewuro Publico uma escripturação regular 
sobre este objccto ; c o úfficial l\laior da Secretaria de 
Estado dos Negocios do Imperio expedirá os convenientes 
bilhetest da mesma fórma, qne se pratica no pagamento 
de diverses -empregos, passando-se na parte i~afc.rior dos 
mesmos bilhetes o cottlpeteute conhecimento em fórma, qu~ 
.certifique a entrada da referida quantia. 

Art. 6.0 O lnspcctor Geral das Obras Publicas designará 
<> lugar., d'onde a parte interessada deverá tirar a agua, 
quo lhe for concedida, sendG a mesma pa"'le interessada 
vbl'igada a ter no luga1· do desvio um registro, cuja chave 
estará no poder do Guarda do encanamento, para se fazer, 
quando foc nccessario, a reducção, ou a total suspensão, 
de que trata. o art. 2.'(). Os registros serão construidos se
-gundo o modelG, que o lnspector Geral das Obras Pu
blicas para isso dc:t·, c assentados, eom a sua assistcncia, 
no lugar que elle designar. 

Art. 7. o Se qualquer dos concessionari-Gs faltar a uma, 
ou a mais das obrigações, a que fica sujeito por este Re
;gulamento, ou de qualquer maneira as infl"ingir, o l<'iscal 
<las Obras Publicas se tt·ansportará ao lugar, c, servin
do-lhe de Escrivão o Almoxarife, -em presença do Ins
pector Gemi das Obras PubHcas, lavrará Termo, que será 
por todos assignado, e por duas testemunhas, c remettido 
á Scci·etai·ia de Estado dos Ncgocios do Impcrio, das faltas, 
e infracções, que se encontrarem. Provada pGr este modo 
authenticamcnte a ~xistcncia de uma, oH mais faltas, ou 
infracçõcs, o agraciado perd~rá a concessJío, c ficará inha
bilitado por quatro annos pam obtê-la do novo .. 

Manoel Anton.io Galvão, Ministro e Secretari(} de Estado 
dos Neg6cios do Imperio, assim o tenha entendido e faça 
executar com os despacho:; neccssarios. Palacio do lHo de 
Janeiro em quinze de Jat:wiro de mH oitocentos e quarent.a, 
dccimo nono da ~ndependCflcia e do lmperio. 

PEDRO DE AltAU.fO Lhf.A.. 

Manoel Antonio Gcl:vãfJ. --~ 

•u-
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DECRETO N. 40 - de 6 de Fevereiro de 1840. 

Designando as conferencias semanarias, qu<.l devem haver nas 
Relações do lmperio. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
11, Ha por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1.0 Nas Relações do Imperio haverá unicamente duas 
conferencias semanarias, nos dias de terça feira, e sabbado ; 
e quando estes forem legalmente impedidos, nos· d1às im
rnediatamente anteriores, em que se não der igual impe· 
dimento. 

Art. 2.° Fica alterada nesta parte a disposição do art. 5. 0 

do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833. 
Francisco Ramiro de Assis Coelho, :Ministro e Secretario 

de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido 
e fa~a executar. Pala cio do 1\io de Janeiro em seis de 
Fevcreim de mil oitocentos e quarenta, decimo nono da 
J ndependencia e do Imperio. 

PEDRO DE AR.\ UJO l..IMA. 

Francz'sco Ramiro de Assis Coelho. 

DECRETO N .. H-de 20 de Fevereiro de 1840. 

Ordenando que do principio do anno financeiro seguinte em diante 
a contabilidade do Thesouro, Thesourarias, e mais Repartições de 
recebimento c despeza, seja estabelecida por ~xercicio, e nao por 
auuo, como ate agora. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
Segundo , Ha por bem Determinar o seguinte. 

Art. 1. o Do principio do anno financeiro de 1840 a 1841 
os balanços e contas do Thesouro, Thesourarias, c mais 
nepartiçõPs de recebimento c despeza , serão organisadas 
por exercício, e não por gestão, como até agora. 

Art. 2. o Entender-se-ha por um exerci cio o tempo a que 
são affcclos os crcditos abertos pm· urna Lei de Orçamento, 
e que se prolonga desde o t.o de Julho de cada anno até 
o ultimo de Junho do anno sf\guintc. 
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Art. 3.0 São pertencentes a um excrClCJO sómentc as 
operações relativas aos serviços feitos, c aos direitos adqui
ridos ao Estado, e a seus credores dentro do anno, que dá 
seu nome ao exercicio. 

Art. 4.° Cada exercício tomará seu nome do anno regido 
pela l.ei, que nclle se executar ; c terá seu jogo disti neto, 
e particular de livros, onde serão exclusivamentt: assentadas 
todas as transacções de receita e despe7a, que lhe forem 
pertencentes. 

Art. 5. o No fim do anno do exerci cio proceder-se-ba no 
Tbesouro, e Thesourarias ao Balanço das operações até 
então etrecluadas ; e de todos os Balanços parciaes do Im
perio se organisará o geral, que deve ser presente á Assem
bléa no tempo, e fórma marcada nas Leis. 

Art. 6.0 Este Balanço será considerado provisorio, e por 
isso continuaráõ por mais seis mezes abertos os m·editos, 
e os livros do exercício, tanto para complemento das ope
rações relativas á cobrança do resto da receita, liquidação, 
e pagamento do resto da despeza, como pm·a a compe
tente escripturação. 

Art 7. o Dentro deste tempo nenhum outro srrviço, quo 
não S<'jão os que ficão referidos no artigo anterior, poderá 
continuar em vil'tudc da mesma Lei, cujo anno tiver acabado, 
salvo se lbc estiverem applicados cre~itos, e fundos especiaes, 
porque neste caso não terão interrupção sem Lei ou ordem 
superior,. que assim o determine. 

Art. 8. o Findos porém os seis mczcs acima, será o exerci cio 
definitivamente encerrado, fechando-se todas as contas escrip
turadas em seus livros, verificando-se os Saldos em Caixa, 
suas especies, restos a arrecadar, ou a pagar, e lavrando-se 
de tudo termos, com declamção nominal de todos os credores. 

Art. 9. 0 Os Saldos, e livros das Repartições subalternas, 
serão logo rerr.cttidos na Côrte ao Thcsouro, e nas Províncias 
ás Thesourarias respectivas, mandando porém estas áquelle 
copias dos termos lavrados em seus livros e nos livros que 
receber. 

Art. 10. Todos estes Saldos, assim como os restos a arre
cadar do exercicio findo, serão tranportados para aquelle, 
que então estiver em andamento, ou para pagamento do 
seu atrazado pnssivo, ou para augmento dos recursos, que 
por ventura faltem no corrente, debitando-se as especies, e 
creditando-se a conta de- Exercicios findos. 

Art. 11. Todos os creditos que não tiverem sido empre
gados em pagamentos eiTectivos do exercicio findo, ficaráõ 
definitivamente annullados, com differença porém que, os 
que não tiverem sido empregados em conscquencia de eco
nomias sobre os scrvi~os, ou porque estes exigissem menos 



-6-

do que importavão aqnelles, não passaràõ para outro oxer
cicio; c os. quo forem realmente empregados, mas não 
pagos po1· falta de fundos, ou porque os credores não pro
curassem seu embolso, ou pot· qualquer outra razão, assim 
como aquelles a que estiverem destinados fundos especiaes, 
serão transportados para o exerci cio seguinte. 

Art. 12. Não obstante esse lranspol·te, não se poderá fazer 
pagamento algum no Thesoui'O. e Thesourarias por conta do 
cxercicio anteeior sem nova ordem do Ministro competente, 
c autorisação do Tribunal. 

Art. 13. Essas ordens c autorisações de pagamentos não 
terão vigor por mais de um anno, findo o qual deveráõ ser 
reformadas, e assim por diante até a epoca da prescripção, 
em que ficaníõ uefinilivamente annulladas. 

Art. 14. Antes de serem approvadas pelo Corpo Legis
lativo as contas Ministeriaes, serão as ordens acima cum
pridas pelos fundos do exercício corrente até a importancia 
dos creditos, e fundos tl'ansportados; e depois de approvadas 
as mesmas contas até a irnportancia designada na Lei, que 
as approvar. As ordens que excederem os creditos ou fundos 
transportados, ou a reserva da Lei das contas, só serão man
dadas pugar pelo Tribunal por meio de um credito supple
mentar, regularmlmte pedido. 

Art. 15. A importancia dos pagamentos effectuados dent1·o 
de cada anno a credores do exerci cio ou exerci cios findos será I e· 
la da ao debito da conta de-Exericios findos ;-e debaixo desta 
rubrica pedir-sc-ha em todas as futuras Leis de orçamento 
para cada l\linisterio um credito sem quantia definida, que 
será comprchcndido no balanço entre os creditos Legislativos 
com sua dcspeza propria. 

Art. 16. Depois do encerramento procedcr-se-ha ao Ba
lanço, c conta definitiva do exercício ; a do Thesouro deverá 
ficar prompta, c a das Thesourarias remette1·-se a elle até 
o fim dos seis mezes seguintes, pat·a organisação do Balanço, 
e conta geral definitiva do exercício, que depois de exami
nada pelo Tribunal será com suas observações apresentada 
ás Camaras na segunda Sessão, que tiver lugar depois do 
dito encerramento. 

Art. 17. Este Balanço, ou conta geral do excrcicio, 
comprchcnderá não só toda a receita, e despeza realizada, 
e por realizar por conla do cxm·cicio, cxactamente compa
rada em cada um do seus artigos com os cofJ'cspondentes 
da Lei de orçamento, como tambem um quadro especial 
que aprascnt{' para cada urn dos exercícios findos os cre
ditas annullados, ou transportados, as dividas que fiz.erão 
objecto de crcditos complerncnlaros, c finalmente os paga· 
mentos cfi'ectuadt.lS por conta alô o termo d~\ prescrip(;fio. 
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Art. 18. Se acaso em um exercício houver <lespeza!J 
urgentes a fazer para as quaes não haj:.~ suflicicntc receita 
propria, o Tribunal do Thesouro, ou Thesourarias poderão 
resolver um supprimenlo pelo saldo, ou fundos dos annos, 
ou exm·cicios anteriores. Este supprimento será restituído 
pelos fundos do exercício, que o receber, logo que hajão 
meios para isso, ou por '~redito complementar, que será pe
dido na p1·imeira occasião. 

Art. 19. Tudo quanto fica disposto óccl'ca do Balanço 
provisorio, encerramento, e Balanço definitivo do exercício, 
é extensivo, no que lhe fór applicavel, ao anno financeiro 
corrente de 1839 a 18.1.0, com difi'ercnça porém que todas 
as operações depois do encenamento, c transporte dos saldos, 
e rosto activo, e pas:,ivo no mcz de Dezembro serão levadas 
ao debito, e credito da conta de-Annos anteriores. 

Art. 20. Não estando expressamente revogado o Capitulo 
209 das 01·denações de l~azcnda de 17 de Outubro de 1516, 
será elle guardado em suas partes a respeito das di vidas 
passivas do Estado, que tiverem mais de cinco annos, con
tados da abertura do exercício a que pertencerem, salvo 
tão sómente aquellas que dessa regra exccptuar a Assem
bléa Ger·al Legislativa. 

Manoel Alves Branco, do Conselho do Mesmo Augusto 
Senhor, Senadoz· do Imperio, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda, c Presidente do Tl'ibunal do The
souro Publico Nacional, assim o tenha entendido, e faça exe
cutar com os despachos necessarios. Pala cio do B.io de Janeiro 
em vinte de Fevereiro de mil oitocentos e quarenta, decimo 
nono da lndependencia c do lmperio. 

PEnno DE An~uJo LIMA. 

Manoel Alves Branco. 

DECRETO N. 42-de 11 de 1\Iarço de 184-0. 

Estabelecendo no Arsenal de Guerra da Côrte um Colll'gio para os filhos 
necessitados dos Capitães e Ofliciaes subalternos do exercito. 

O Regente, em Nome do Imperador· o Sr. D. Pedro 11, 
Decreta. 

Art. 1. o Como parte do Estabelecimento dos Aprendizes 
menores do Arsenal de Guerra da Côrte, será formado um 
Collegio com a dcnominaç.no de- Collegio Militar do Im-
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peradm·-aonde serão recebidos os filhos legitimos c legi
timados dos Capitães e Ofliciaes subalternos do, Exercito, 
preferindo os orphãos, c os mais pobres. 

Art. 2. o Não serão admittidos no Collegio os que tiverem 
a idade menor de seis annos, e os que tiverem molestiils 
chronicas, ou padecerem defeito physico ou mental. 

Art. 3. o Logo que chegarem á idade de 15 annos serão 
despedidos ; mas poderão ser matriculados na Escola Mi
lita•·. 

Art. 4. o A admissão dos Collegios serâ regulada a res
peito de cada um dos Ofliciaes pela metade do numero de 
filhos de ambos os sexos, que tiverem, sendo numero par, 
e por metade menos um se fór numero impat'. 

Art. 5. o Além das doutrinas c praticas religiosas, apren
dcráõ os Collegiaes a ler, escrever, e gt·ammatica nacional, 
principios de arithmetica, algcbra, geometria, geographia, 
desenho, e lingua franccza; aproveitando-se as Aulas destas 
discifJlinas, que já existem, para os Aprendizes menores. 

Art. 6.8 No Collegio Militat· do Imperador serão obser
vados os Estatutos, que com este baixão, assignados pelo 
Conde de Lages, Ministro e Secretario de Estado dos Ne 
gocios da Guerra, emquanto o Governo não for autorisado 
a despender as som mas necessarias ao maior desenvolvim:cnto 
do Collegio, á respeito do seu pessoal, e do systema de 
educação, e ensino. 

Art. 7.0 O presente Decreto e Estatutos serão extensivos 
ás Províncias onde existem Arsenaes de Guerra com esta
belecimentos de aprendizes menores, na parte em que possão 
ter execução. 

O mesmo Conde de Lag~s, Senador do lniperio, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha 
assim entendido, e faça executai' com os despachos neces
sarios. Pala cio do Rio de Janeiro em onze de Março de mil 
oitocentos e quarenta, decimo nono da Independencia e do 
lmperio. 

PEDRO DE ARAUJO LIMA. 

Conde de Lages. 

Estatutos para o Collegio l'lilitar do Imperador. 

Art. 1. o O Capellão d~ Corpo de Artífices do Arsenal 
de Guerra será o Preceptor do Collegio, e encarregado da 
educação moral e arranjos domesticos dos Collcgiacs do 
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Imperador, e terá para o coadjuvar no cuidado da comida, 
lavagem de roupa, utensílios, e policia do Quertel, por cm
coenta Collegiaes, um :Monitor, tirado da classe dos Guardas. 
do Arsenal, ~ cinco serventes, incluso o cozinheiro. 

Art. 2. o O Preceptor cumprirá as ordens da Directoria 
do Arsenal pela mt'sma maneira determinada para o Pe
dagogo dos aprendizes menores no art. 55 do cap. 5. o do 
Regulamento de 21 de Fevereiro de 1832. 

Art. 3. o Acompanhará os. Collegiaes a todos os actos 
solemnes, e quando lhe fôr determinado: assignará os pe
didos do que fôr necessario ; sendo estes depois rubricados 
pelo Vice-Director: assistirá ao refeitorio nas horas com
petentes. 

Art. 4. o Um dos Monitores será o recebedor de tudo 
quanto houver de ser fornecido para o Collegio ; e terá o 
inventario de todos os utensilios, roupas de camas, e ves
tuario. 

Art. 5. o Os Monitores assistiráõ aos refeitorios; acom
panharáõ cuidadosamente os Collegiaes dentro das salas 
do estudo, nos passeios, e nos exercícios gymnasticos. 

Art. 6. o Os serventes VatTeráõ as casas, carregaráõ agua, 
cuidaráõ de todo o serviço da mesa, dormitorios, asseio 
do edificio e pateos; e farão tudo o mais que lhes fôr or
denado. 

Art. 7.0 Os Cvllegiaes do Imperador estarão acordados 
ao romper do dia ; em meia hora se vestiráõ; e na fórma 
dirão a oração da manhã, sendo I ogo dirigidos ao lava
torio, dahi á revista, e desta para a sala do estudo. 

Art. 8. o Ao toque da sineta do Arsenal para o almoço, 
os Collegiaes deixaráõ o estudo, e se encaminharáõ ao re
feitorio ; meia hora depois irão para as aulas a dar as lições 
que continuaráõ até ao meio dia: meia hora depois do 
meio dia terá lugar o jantar que acabará até uma hora: 
ás duas da tarde tornaráõ para os estudos que serão dei
xados ao pô1· do so1: ás oito horas, depois de terem ceiado, 
irão ao lavatorio, dahi á oração, c finalmente para o dor
rnitorio; no fim de cada comida darão graças a Deus em 
voz alta. 

Art. 9. o Nas occasiões da oração, nas marchas, e con
tramarchas fOra c dentro do Arsenal, estarão os Collegiaes 
em fórma Militar, sempt·e que fÔI' possivel. 

Art. 10. O tempo que restar aos Co1legiaes das suas occu
pações será empregado em passatempos, e brincos licitos, 
podendo algumas fezes applicarem-sc ao exercício dt~ .natação 
e outros permittidos. 

Art. 11. Os Collegiaes ouviráõ missa nos Domingos e dias 
Santos, e na tarde desses dias poderão sahir a passeio, 

J,EJ5l DE 1810 PARTE H. 2. 
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Art. 12. O CoHcgial que infringir algumas dns díspo
sições comprchendidas nos arts. 7, 8, 9 e t·t, e que pra· 
ticar· acção otfensiV'I dos outros Collegiaes, ou de qualquer 
pessoa, usar de pala'\'ras. gestos, e acções indecentes, Jogar 
jogos que não sejão consentidos pelo Preceptor, fumetr, 
tomar· tabaco, mentir, beber· licores espil'ituosos, desobedecer 
a seus $Uperiores, ou fugit· do Collegio, será punido com 
diminuição de coinida, reclusão, posturas physicas que lu
dibriem, segundo a sua idade e robustez, á disposi~ão da 
Preceptor, e mesmo ~erá expulso pelo Directoria, havendo 
informação para o Governo. 

Art. 13. Os :Monitores serão nomeados pela Directoria 
do Arsenal sobre propostas do Preceptor, e serão obrigados a 
r~sidir no mesmo cdificio do Collegio, assim como o Inttructor. 

Art. tlt.. As ferias do Collegio .Militar do Imperador co
mec;aráõ a 21 de Dezem~ro, a findaráõ a 6 de Janeiro; e em 
Domingos de Ramos até o dia dos Prazeres. 

Art. 15. O i>r('ceptor é o Fiscal immrdiato do pessoal c 
material do Collegio, responsavel pela impunidade dos Col
lrgiaes, ]doniton·s e serventes, nos casos de de li elo que por 
si póde reprimir, e nas outras occurrencias, pm· não n~cla
mar em trmpo as providencias necessanns, bem como pelos 
exc<'ssos que commetter nos castigos. 

Art. 16. O Director do Arsenal poderá conccdrr licença 
até oito dias para estar algum Collegial na companhia de 
seus pais, ou de quem suas vezes fizer, em casos de maior 
urgencia. 

Art. 17. O uniforme dos Collegiars do Impemdor cons
tará, para os dias do inst.rucção, d(' jaqueta e calçns dt~ brim 
ou ganga nzul, de um barrete ou gorro da mesma cór, 
com orla amarella, sapatos de couro preto, c gravata preta 
militar·: para os JJomingos e dias Santos trajaráõ uma far
d.eta de panno azul com cabos amarellos cór dn ouro, avi
vados de verde, com as insígnias de Cadete, correspondentes 
ás Patentes de seus pais: o bonet e o mais como nos 
dias uteis. 

Art. 18. O Director do Arsenal organisará Tabellas para 
rações diarias, fardamentos, o necessar·io para cada rama, 
e refeitorios, marcando-lhe a duração e tempo de venci· 
mento ; estas Tabellas serão approvadas pelo Governo. 

Art. 19. O Cirurgião do Corpo de Artiflces o será igual
mente do Collcgio 1\filitar do Imperador, incumbido de todo 
o curativo e çllidados que exigirem as enfermidades dos Colle
giacs, cujas doenças serão tratadas na enfermaria do Corpo 
de Artífices, em lugar distincto; podendo ser requisitados 
pelo Director ao Commandante das AI' mas os Facultativos 1\li· 
Jitares de que precisar para as conferencias e consultações. 
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Art. 20. O Director do Arsenal ptoporá ao Governo, dten
tre os Olllciaes do Corpo de Artífices, que julgar com ma i !oi 

idoneidade, um ou mais para se encarregarem das lições e en
sino das ma terias declaradas no nt'l. 5. o do Decreto de 1 t de 
Março corrente, aproveitando os Mestres, c Aulas que já hou
ver~m creadas no Arsenal. 

Palacio do Rio de Janeiro em tl de Maa·eo de 1840 .~Conde 
de Lages. • 

--• 
UECRETO :X •. ~3-dc 11 de l\larço de 1840. 

Crtando na Côt·te e nas Provindas fl·onteiras do Pará, Rio Grande de S. 
Pedro, e Mato Grosso, Asy\os de in v a lidos par a as praças de prct, t}\18 
estiverem nas circumstancias de serem reformadas. 

O Hegcnte, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedr·o IIt 
Decreta. 

Art. 1.° Ficão ereados Asylos de invalidos na Cót·te c nas 
Províncias fronteit·as do Pará, Rio Grande de S. Pedro, e 
Mato Grosso. Na Córte será estabelecido na Fol'taleza de S. 
João, e nas Províncias naquelles Propr·ios Nacionaes onde 
convier, á escolha dos Presidentes das mesmas; procurando-se 
que além do alojamento e mais pertences neccssarios, tenha 
annexo o cdificio um tcncno que sirva de horto do Estabe
lecimento. 

At·t. 2. 9 Nos Asylo:i de in validos sm·.ão recebidas volunla
riamente todas as pt·aças de pt·et, que pelo Deca·eto de 11 de 
Dezembro de 1815 estiverem nas circumstancias de serem re
formadas c fonnaráõ, conforme o seu numero, Esquadras, ou 
C()mpanhias. Os Asylos serão commandados por Officiaes 
reformados, aos quaes Hca incumbido; t.o, fazer todos os re
cebimentos, distribuições, e contabilidade; e 2. 0

, procur·ar 
manter a maior disciplina militar e economia, fazendo ob{;.er. 
var as praticas religi,osas, e obrigando os lnvaHdos a que ta·a
balhum quanto lhes fOl' possível no horto do Estabelecimento, 
e .lOS officios mecanicos de que tiverem conhecimento; tudo 
em proveito rio E3tabe\(~cimcnto quanto ao hot·to, e dos indi
víduos pPio que respeita aos ofllcios que cada um exercer . 

.:\ t'l. 3. o Ü:i re.:;rwctivos Cwrnmandanlcs das Armas t~~rão a 
lnspecção dvs Asylos de invalidos: I'Ubricaráõ todos os docu
mentos par.t rm;cbírn~;ntus nas Tltesourarias, e proporão ao 
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Governo, por intermedio dos Presidentes das Províncias, to· 
das as medidas que julgarem vantajosas a taes Estabeleci
mentos. 

O Conde de Lages, Senador do Imperio, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha assim en
tendido, e faça executar com os despachos necéssarios. Palacio 
do Rio de Janeiro em onze de Março de mil oitocentos e 
quarenta, decimo nono da lndependencia e do lmperio. 

PEDRO DE ARAUJO LIMA. 

Conde de Lages. • 
----

REGULAMENTO N. 44-de 12 de Março de 18fa.O. 

Para a Inspecção Geral tias Obras Publicas do Município da Côrte. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H r 
Decreta. 

CAPITULO I. 

Da Jnspeçção Gerat das Obras Publicas. 

Art. 1. 0 Haverá uma lnspecção Geral das Obras Publicas, 
a qual terá po1· Empl'egados, debaixo da dil·ccção do Mínistro 
e Secretario de E.stado dos NPgocios do Imperio: 

1. 0 O Inspector Geral das Obras Publicas. 
2. 0 O Ajudante do lnspector. 
3.0 O Fiscal. 
4. 0 Um Escrivão, e dous Escriptura.rios. 
5. 0 O Almoxarife, e o Fiel do Deposito. 
6. 0 Um Guarda para a conducção das ordtms, e os Guardas 

que fomm necessarios para os dilTercntes partidos dos enca
namentos e para os Chafarizes. 

7. 0 Dous Mestres geraes, os Feitores, Contra-mesh·es, Offi
·ciaes dos dift'erentes oficios, e serventes que forem precisos. 
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CAPITULO 11. 

Art. 2. #Os Empregados mencionados nos·paragraphost.o, 
2. 0 , 3.0

, 4.'', e 5.0 doartigoantecedente serão nomeados pelo 
Ministro e Se!:retario de Estado dos Negocios do lmperio; de· 
vendo o Inspec.tor ser escolhido da classe dos Officiaes supe
riores do Corpo de Engenheiros, que tenhão o curso completo 
da mt"ma arma, :~o Ajudante da classe dos Officiaes subalter
nos, ou dos Capitães do mesmo Corpo. 

Art. 3.0 Todos· os Empregados mencionados nos paragra· 
phos 6.0 e 7.0 do art. 1.0 serão da escolha e nomeação do Ins
pector, e por elles despedidos, quando não cumprãosuas obri
J"ações, não desempenhem seus officios, ou tenhão irregular 
conducta. 

CAPITULO 111. 

Das obrigações do lnspector Geral. 

Art. 4. 0 Ao Inspector Geral compete; 
§ t.o Executar as ordens do Ministro e Secretario de Esta

do dos Negocios do lmperio, em tudo o que for concernente á 
Inspeeção das Obras Publicas ; e as de qualquer dos outros 
Ministros e Secretarios de Estado, no que fór relativo ás 
Obras Publicas de,suas Repartições. , 

§ 2.0 Apresentar ao respectivo Ministro as plantas, perfis 
e orçamentos das obras que se pretenderem fazer; e manda
las executar quando competenlemente autori-sado. 

§ 3.0 Dar ao Ministro do-lmpP..rio, até o dia 10 de -cada 
rnez, um mappà do pessoal, material, e despeza; acompanhado 
de ,um Relatorio circumstanciado. do andamento das obras 
no decurso do mez precedente, e de todas as novidades occor
ridas; t-' bem assim a relação das obras que continuão a ter 
andamento. 

§ 4. 0 Dar immediatamente parte ao 1\Jinistro do Imperio 
de todas as occurreReias que forem· de ponderação. _. 

§ 5. o Pro pôr ao M.fnistfO' do lmperio tudo quanto fôr cem
docente á conservação, economia, fiscalisação e melhoramento 
das Obras Publicas, e com tod<'l a particularidade a t•t>speito 
dos Aqubductos e Chafarizes. 
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§ 6. o Rospondar pela segurança das obras, sua perfdta 
exec~ção, e pelas faltas de providéncias, e mesmo de previ· 
de~ma sobt·e a escassez e impureza das aguas. 

§ _7.• Tomar to~as as medidas indicadas pelos preceitos de 
H.vgwne, a respell.o dos conduct6s e depositas das aguas; e 
vc~ar para que não haja desvios nas dos aqueductos, c não 
seJão cortados os matos das dUferentes coutadas. · 

§ 8.• Declarar especiftcadarnente, nos orçamentos das 
obras projectadas, as quantias necessarias para o pessoal-e 
material, e o tempo provavel da duração della. 

§ 9.0 Mandar annunciar nos primeiros dias de cada mez os 
objectos necessarios para o consumo provavel no decurso do 
mesmo mez; podendo porém, sem dependenciu do annftncio, 
mandar proceder á compra desses objectos, quando, não ex
cedendo a cirwoenta mil réis, se tornarem repentinamente m·· 
gentes. 

S 10. Proceder imme1iatamente a todos os concertos que 
forem urgentes, ainda que excedão a cem mil réis; partici
pando-o porém ao Ministro respectivo: esta mesma disposi
ção devet·á ter lugar a respeito d8! compras de materiaes. 

§ lt. Fazm· os ajustes, á vista das propostas e das infor
mações dos ~festres, ácerca das qualidades; e do Almoxarife 
a respeito dos preços. 

§ !2. Não ajustar obra alguma de empreitada Jggo que ex
ceda a cem mil réis, sem positiva menção do respectivo orça
mento, e approvação do Governo. 

§ 13. Fazer lançar todas as arrematações que excederem de 
cincoenta mil réis, no livro para isso propriamente destinado; 
devendo os termos ser assignados pelo Escrivão, lnspector e 
Almoxarifl,, e pela parte contractante e seu fiador. 

§ 14. Faz••r vender em hasta publica, com assislenciH do 
fiscal, precendendo participação, os objectos que sobrarem, 
ou procederem de alguns desmanchos de obras, edificios, etc., 
e que não tiverem applicação nas Obras Publicas; dependen
do porém da approvação do Minist•·o, quando o valor desses 
objectos e" ceder dt~ cem mil réis. 

S 15. Ter de prevenção no DPposito escadas, appat·elho, e 
andaime, e os materiaes que repentinamente se possão fazer 
necessarios. 

§ 16. Assistir de vez em quando, e mesmo mandar assistir 
t•elo Ajudante, ou pelo Fiscal, aos pagamentos que fizer o 
Almoxarife. 

§ 17. Mandar ordem por escript.o ao Almoxarif~ para faz~t· 
as cornpt·as diminutas, que repentmamcnte, e com urgenma 
se fizerem necessal'ias. 

§ t8. Rubricar todas as ot·dcns paras~ reecberem do De: 
posito os objectos pt·ecisos para as obras, ou enc.mamentos: a 
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vista porém dos pedidos dos respectivos Mestres, ou Guardas, 
com o -existe-do Escrivão. 

S 19. Mandar passar as ordens necessarias ao Almoxarife 
pa'ra etTectuar as compras, na fórma dos ajustes feitos e mar
cados no paragrapho decimo primeiro; fazendo especificar 
nellas os objeclos que devem entrar para o Deposito, e os que 
devem ir directamente para as ditTerentes obras. 
~ 20. Assignar as Folhas, e rubricar os documentos que as 

CQmprovarem, depois de assignadas pelo Escrivão, e confe
ridas, revistas, e assi~nadas pelo Fiscal, para, assim prepara
das, serem remettidas á Secretaria de Estado, a que pertence· 
rem as obras . 

§ 21. Fazer apromptar, e escripturar os seguintes livros: 
um pura o registro dos Avisos da Secretaria de Estado dos 
Negocios do lmperio; outro para os das ditferentes Secretarias 
de Estade ; dous para os registros das Folhas ; um para os 
Olficios que dirigir ás ditferentes Secreta1·ias de Est.1do; um 
para lançamento dos Contraetos; e outro para as ordens; 
os quaes todos sPrão abertos, numerados, rubricados, c en
cerrados por elle. 

S 22. Ouvir aos 1\lestres sobre as admissões dos Contra· 
mestres c Officiaes, tanto a respeito da idoneidade, como dos 
jornaes, quando pessoal mente os não conhecer. 

S 23 . .Marcar as horas, tanto para se começarem os traba
lhos das obras, como para se finulisitrem. 

S 24. Dar um Regulamento para a boa distribuiçlio do 
serviço o economia, tanto das obras, como dos Guardas. 
~ 25. Assignar os T1tulos dos Empregados da Rcpar

tiç<lo, que silo da sua nomeação, c passar Resalvas aos tra
balhadores. 

S 26. lnspeccionat· a conducta de todos os Empregados 
da Repartição, para que cumprão promptamentc, e com 
cxactidào e lealdade todas as obrigações inherentes aos seus 
empregos, e executem pontualmente suas ordens concer
nentes ao serviço: advertindo-os quando forem omissos o 
negligentes, e até suspendendo-os quando se tornarem dignos 
de maior castigo, participando·o porém immediatarncnte 
ao Ministro do Imperio. 

§ 27. Visitar frequentemente as Obras, Aqueductos e 
Chafarizes, para que aqueiJas tenhão o devido andamento, 
c estes se conservem limpos, e em perfeito estado. 

§ 28. Comparecer nos incendios com o Ajudante, e fazer 
ir a bomba das Ohras, com a gente que puder obter, di
i'igindo, emquanto não comparecer o lnspcctor do Arsenal 
da Marinha, o trabalho que fôr necessario para extin
gui-los; dando de tudo parte ao Ministro e 8rcretario de 
Estado dos Negocios do lmperio. 
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§ 29. Finalmente, determinar na Repartição a seu cargo 
todas as cousas que forem necessarias aos pagamentos, á 
boa ordem do serviço, c á fiscalisação, ainda mesmo que 
não estejão consignadas neste Itegulamento; com tanto po
rém, que não sejão contrarias ás disposições nelle expressas. · 

CAPITULO IV. 

Das obrigações do Ajudante. 

Art. 5. o Ao Ajudante compete: 
~ 1.0 Executar todclS as ordens do Inspector, e substi

tui-lo nos seus impedimentos. 
§ 2. o Visitar com assiduidade as Obms, e Deposito, os 

Aqueductos c os Chafarizes, dando ao Inspector parte das 
novidades, omissões, prevaricações, e faltas que encontrar. 

§ 3.0 Passar a lim}lO as plantas, c perfis que o lnspector 
lhe ordenar; c bem assim á escala natural todas as partes 
dos riscos, que forem neccssarias, para, depois de appro
vadas pelo lnspector, serem entregues aos Mestres, a fim 
de as executarem. 

§ 4. o Assistir aos orçamentos; e mais trabalhos da pro
fissão, todas as vezes que pudct·, a fim de adquiria· a pra
tica necessaria, e .tornar-se idoneo para substituir ao Ins
pector. 

§ 5.0 Organisar, da somma das partes semanaes do ser
viço das differcntes Obt·as dadas pelos :Mestres, uma parle 
geral que deverá assignar, e apresentar, impreterivelmente 
até o dia quatro do mez imrnediato, ao lnspector. 

CAPITULO V. 

Das obrigações do Fiscal. 

Art. 6. o Ao J•'iscal compele: 
§ t.o Executar· todas as ordens do Inspeclor relativas á 

fiscalisação, e substituir ao Ajudante nos seus impedimentos. 
§ 2. o Assistir aos ajustes, que fizer o lnspector, paru re

ceber as amostms, e tomar as convenientes notas, a fim 
de poder vet•ificar a identidade dos recebimentos. 
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§ 3. 11 Conferir com o Escrivão as Ferias scmi-mensacs, 
a ~'olhas rnensaes, bem como os documentos, que as acom
panhão; a fim de rubricar estes, e assignar aquellas. 

§ 4. o Fiscalisar a exacta, e fiel execução das disposições 
deste H.egulamento, e das ordens do lnspector, para lha 
dar parte das infracções. 

§ 5. 0 Dar ao Fiel do Deposito as amostras do que tem 
que receber, ou especificar as qualidades, para que só mente 
receba, quando conferirem ; indo de vez em quando ve
rificar se este Empregado cumpre suas obrigações a este 
respeito. 

§ 6.° Conferir a parte semanal das alterações do Depo
sito dada pelo Fiel, para ver se combina com as <1rdens 
expedidas para as compras. 

C.\.PITULO VI. 

JJas obrigações do Escrivão e Escripturarios. 

Art. 7. o O Escri\rão será rcsponsavel pela exactidão da 
contabilidade das !<'olhas parciaes, e geraes, e pela arre
cadação dos livros de registros, o de todos os papeis per
tencentes ás Obras Publicas; devendo assignar as Folhas, 
e só elle lavrar os Termos dos contractos, e arrematações. 

Art. 8. o O Escrivão, c os Escripturarios farão toda a es
cripturação da correspondencia Official, das Ordens do Ins
pector, e das ... olhas parciaes, e geraes : lançaráõ o re
gistro nos livros competentes; c cmfim terão a seu cargo 
todos os mais trabalhos do escripturação, conformo lhes 
forem distribuídos pelo lnspector. 

CAPITULO Yll. 

Das obrigações do A.lmoxarife. 

Art. 9. 0 Ao Almoxarifc compete: 
§ 1. o Executar todas as ordens do lnspector relativas ao 

Deposito, ás compras, rccebiment::>, pagatt1ent0s, e arre
cadações. 

§ 2. o Responder ao Inspector pelos objectos em depQsi!o, 
e pelas <tuantias recebidas, e devidos pagamentos ; sendo~ 

lEI~ Dli: 1840. .PARTE IJ. 3, 
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a respeito dos dinheiros, tambem dircctamcntc rcsponsnvcl 
á Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio, c ao Tho
souro Nacional, onde prestará contas de anno em anno, o 
todas as vezes que a isso fôr chamado. 
~ 3.0 Receber do Thesouro as consignações semanaes para 

pagamento das Ferias, c a mensal do ajuste de contas. 
~ !,.. o Publicar immediatamente pelos Jornaes cada rc

eebimento do Thesouro; marcando para principio de pa
gamento o dia subscquente util. 
~ 5.0 Apresentm· ao lnspector, cinco dias utL"is dep1is 

de aberto o pagamento, a relação nominal dos Fornece
dores, a quem satisfez, mencionando as respectivas quan
tias, c bem assim outm dos que não comparccêrão. De
clarará juntamente se pagou a todos os Empre;.rados e Jor
naleiros, c quaes (nominalmente) os qu(~ não comparccMão: 
devendo m3ndat' publicai' esta mesma parte pelos Jornaes. 

§ 6. 0 Estar na Pagado ria ,n~s cinco dias marcados, desde 
as nove horas da manhã ate as duas da tarde, a fim do 
promptamento satisfazer aos que cornpareeet'crn; prefcrmdo 
sempre os Jornaleiros aos Empregados, c estes aos _Forne
cedores. 
~ 7, 0 Ind~1gar os preços U~)S gencros nnnunciados para 

serem comprados, a fim de mformar ao lnspector, a este 
respeito, nas occasíões dos ajustes. 
. % 8. o Dar parte por escripto, ao Inspector logo que re
ceba alguma quantia, quer da prestação, quer do ajuste 
de contas, c quer dos objectos, que tenhão sido arrema
tados em hasta publica; especificando a quantia, de que 
proveniente, c o dia do seu recebimento, 
~ 9. o Fazer os pagamentos das Ferias pelas relações res

pectivas, as quaes deverá<) ser organisadas pelo Escrivão, 
á vista dos pontos; c terem o- visto- do Ajudante, e o 
-pague-se- do Inspector. Nellas notará á margem os 
pagamentos que fizer, pat·a lhe n~ar servindo de documento 
de descarga. 

§ 10. Pagar ao3 Fornecedores a importancia dos objectos 
comprados, e aos Empregados da Hepartição os vencimentos 
mens<H'S, á vista das Folhas, exigindo daqucllcs os recibos 
em fót'illa, e destes as assignaturas no proprio livro do 
registro das Folhas. 

§ 1.!. Agenciar, por meio de annuncios, as contas de 
todos os generos comprados no decurso do mez, para as 
entregar assignadas ao Escrivão, impreterivelmente, ate o 
-ultimo do mez. 

~ 12. Dar ao Inspectot·, até o dia quatl'O de cada rncz, uma 
relação de todas as alterações dos objcctos do Deposito, que 
tiverem hnvido no mcz nnt{'ccdcntf~; e outra de seis em 
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Sf'ís mezes (no dia primeiro de Janeiro, e <le Julho) dos 
objectos alli existentes. 

Art. 10. O Almoxarifc não poderá entrar no exerci cio 
deste emprego, sem haver prestado uma fiança de seis contos 
de rúis. 

C.\.P!TCLO Ylll. 

Das obrigações do Fiel do Deposito. 

Art. 11. Ao Fiel do Deposito compete: 
§ t.o Exccutat· as ordens do Inspcctor, ou do Almoxa· 

rife, tanto ácrrca da boa arrecadação dos objectos do .De
posito, como da boa ordem da respectiva escripturaçl'io. 

§ 2. 0 Estar no Deposito ás horas do trabalho d::}s obras, 
para satisfazer promptamcntc ás ordens do Inspector. 

§ 3.0 Zelar a boa arrecadação, sendo responsavel não só 
pela conservação dos objcctos em deposito, como ~pela ef~ 
fectiva existcncia ddles a Ui. 

§ 4. o Não receber, nem entregar objecto algum :do· De
posito, sem ser por ordem rubricada pelo Inspcctor; dando 
disso conta ao Almoxarife. 

§ 5. o Dar am vale rubricado aos conductores dos ob
jectos, que pelo lnspector forão mandados comprar, e en
trar para o Deposito. 

§ 6. o Dar ao li'iscal uma parte semanal das alterações d(} 
Deposito. 

CAPITrLO IX. 

Das oón:gações dos lfil estres. 

Art. 12. Aos l\festees compete: 
§ 1. o Executarem com toda a exactidão os riscos ; e a 

este respeito cumprirem sómente as ordens do lnspector. 
quer directamente, quer por intermedio do Ajudante. 

§ 2. o Fazerem os pedidos dos objectos necessarios para as 
ditl'erentcs obras, com especificação da quantidade e quali
dade. 

§ 3.0 Procederem conscienciosamente ás avaliações e in~ 
formações, que de1les se exigirem. 



-20-

§ .t.o Informarem ao Inspcctor sobre as qualidade~ com
parativas de um mesmo objecto em differentPs pmpostas. 

§ 5. 0 Vigiarem quo os Contramestres sejão activos, c quo 
os operarios trabalhem com a~~siduidade e perfeição. 

§ 6. 11 Entregarem ao Ajudante a parto semanal dos tra
balhos das difTcrentes obras, impreterivelmente até a se
gunda feira da semana immediata. 

CAPITl'LO X. 

Das obrigações geraes dos Guardas. 

'Art. 13. Aos Guardas compete : 
§ !:.1.0 Executarem pontualmente o Regulamento que lhes 

der o lnspector, a respeito da ordem do serviço; c bem 
assim todas as suas ot·dens, quer directamente, quer por 
intermedio do Ajudante. 

§ 2.0 Vigiarem na conservaçl'ío dos encanamentos, seu 
districto, e das matas contadas. · 

§ 3. 0 Velarem sobre a limpeza, e conservação dos Cha
farizes, distribuírem as aguas com Imparcialidade; e co
hibirem desordens. 

§ 4.0 Prenderem os infractores dos dous paragraphos 
precedentes, e conduzi-los immediatamente, com uma parte, 
á guarda policial mais proxima. 

§ 5.0 Servirem de Feitores das obras que se fizerem 
dentro do seu districto, no caso de lhes ser ordenado. 

§ 6.° Conservarem boa intelligencia, e harmonia com os 
donos das chacaras por onde passão os encanamentos, e não 
terem a mínima relação com os seus famulos, ou escravos. 

Art. 14. Os Guardas usaráõ do uniforme de jaqueta de 
Policia de panno azul, avivada de azul claro, e bonet do 
mesmo ; tendo o Guarda da conducção das ordens dn Ins
pector algum distinctivo, que lhe marcará o mesmo ll\s
pector. 

Art. 15. Os ~uardas. dos Aq,ueductos andaráõ armados 
de espada e pistolas, e os dos Chafarizes de espada e junco. 
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CAPIT(LO XI. 

Das obrigaçucs dos F eitvrcs. 

Art. 16. Aos Feitores compele : 
~ 1. o Tomar conta po1· um inventario, c assignar carga 

de todos os objectos pertencentes á obra. 
§ 2. o Passar vales rubricados de h:tdo quanto receberem, 

e ter um caderno de abono dos objectos recebidos e dcs· 
pendidos no trabalho. 

§ 3. 0 Tomar o ponto, ao m~nos trcs vezes ao dia, ás 
horas e conforme o Inspector lhes marcar no Hcgulamcnto 
particula1· do serviço. 

§ !,.. o Dar uma parte semnnal ao Ajudante de tudo quanto 
rrcebcrcm, -c entregarem ,_para consumo; c outra idcntica 
ao Almoxarife. 

CAPITULO XII. 

Disposições geraes. 

Art. 17. Os empregados que tem maiores vencimentos 
do que os que se marcão na tabella a este annexa, conti
nuaráõ a percebê-los emquanto estiverem no serviço res
pectivo. 

Art. 18. Fica revogado o Hegulamento do 1. 0 de De
zembro de 1836. 

Manoel Antonio GaJvão, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios do lmperio, assim o tenha entendido e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
Janeiro em doze de Março de mil oitocentos e quarenta, 
decimo nono da Independencia e do Imperio. 

PEDRO DE ARAUJO Lil\1.\. 

;l/mwel ;lntotlio Galvão. 
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Tabella tios vencimentos dos l~mpr•egatlo.s da lnspeeção 
GeJ•al das Ob1•as Publicas do ltiuuiciitio da C{)t•h.~, a que 
se refe1•e o Decreto tlcsta data. 

O Inspector Geral vencerá a gratificação mensal de cento e 
vinte mil réis .••..•................•....... 120~COO 

E terá uma cavalgadura, regulada pelos vencimen-
tos das do Exercito. 

O Ajudante do lnspeetor, vencerá a gratificaç.ão 
mensal de sessenta mil réis................. 60~000 

J: terá uma cavalgadura, regulada pela mesma 
fôrma. 

Ordenados mensaes. 

O Fiscal, sessenta mil réis ................... . 
O Escrivão, cincoenta mil réis ................ . 
O f. o Escriplurario, quarenta mil réis ........ . 
O 2. 0 Escripturario, trinta c dous mil réis ..... . 
O Almoxarife, setenta mil réis ..•............. 
O Fiel do De~osito, quarenta mil réis ........ . 

GO~OGO 
50~000 
40~000 
32:t'OOO 
70~0()0 
40:t'OOO 

O Guarda á cavallo, para a conducção das ordens 
do lnspector, trinta e seis mil réis... . . . . . . 36~000 

Os outros Guardas, cada um, maximo limite do 
vencimento, vinte quatro mil réis .... o. o. o.. 2H)!000 

Os Feitores, cada um, maximo limite do venci-
mento, trinta mil réis ...•...... o .......... o 30~000 
Secretaria de Estado dos Negocias do Impcrio em 12 do 

Março de 181.0 o 

~lanoel Antonio Galvão. 



DECRETO N. 45- de 26 de l\Iarç,o de 1810. 

Dando ás Companhias fixa.; a denominação de Corpo de Imperiacs 
1\Iarinhciros, e ao respectivo Commandantc a de Commaudante 
Superior. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
H, H a por bem, qu(~ d' ora em diante as Companhias fixas 
de l\Iarinhci ros, <Teadns por Decreto de vinte dous de Outu
bro de mii oitocentos trínta c seis, tenhão a denominação 
de Corpo de Imperiacs Marinheiros; c o respectivo Com
mandante ficral a de Commandante Superior. 

Jacintho Roque de Scna Pereira, do Conselho de Sua 
1\lagestade Imperial, Ministro e Serr(~tario de Estado dos 
Nr-gocios da Marinha, assim o tenha entendido, c faça exe
cutar com os despachos nPces-,arios. Palacio do Rio do 
Janeiro em Yintc seis de i\Iarço de mil oitocentos c qua 4 

rentn 1 dccimo nono da lndcpcndcncia c do Imperio. 

PEDRO DE ARAUJO LUlA. 

Jadntlw Roque de Scna Pereira. 

REGULAMENTO N. 46- de 2G de Março de 1840. 

Para a Administração Geral da Fabrica da Polvora da Estrella. 

Reconhecendo-se pela cxpericncia a necessidade de serem 
reformadas as disposições do Uegulamento de vinte um 
de Fevereiro de mil oitocentos trinta e dous para a Admi
nistração Geral da Fabrica da Polvora da Estrella, e de 
se marcar aos empregados da mesma vencimentos propor
cionados aos maiores tmbalhos de que se acbão encarre
gados, reduzindo-se o seu numero ao simplesmente necessa
rio para o expediente daquella repartição ; o Regente, em 
Nome do Imperador, Ha por bem mandar que, ficando 
sem cffeito aquclle Regulamento, quanto á Fabrica da Pol
vora da Estrella, se observe o Regulamento que com este 
baixa, assignado pPio Con<le de Lng<'s, RPnador do Imperio, 



-:.H-
Ministca e SPcretario de I~stado dos Negocios da Guerra, 
que assim o tenha entendido, c o fuç,u executar com os 
despachos nccessarios. Palacio do Rio de Janeiro Prn vinte 
seis de .Março de mil oitocentos e quarenta, dccimo nono 
da Indcpendencia c do lmpcrio. 

PEDRO DE ARAUJo Luu. 

Conde de Lages. 

Begu1nmento para a A.tlministração Geral da Fabrlea da 
Polvora da Estrella, na eonformitlade do Doereto datado 
de koje. 

TITULO I. 

Da Adtrrinistração geral da Fabrica, seus Emprega .. 
dos, Escripluraoão, e vencimentos. 

C.HITULO I. 

Do Direc to r. 

Art. 1. o A Administração da Fabrica da Polvora será 
confiada a um Dü·ector nomeado pelo Governo , e tirado 
da classe dos Officiaes Militares, que tiverem os necessarios 
conhecimentos de Mecanica, e Chimica; ficando immedia
tamentc sujeito ao Ministro da 1\epartição da Guerra. 

Art. 2."' Pertencem ao Director todas as attribuições, que 
tinha _o Inspector da extincta Fabrica da Lagoa de Rodrigo 
de Freitas, marcadas no AI vará do 1. o de Março de fSU ; 
e além destas terá a inspecção de toda a contabilidade rela
tiva ao estabe1ecimento, e a de todo o seu manejo pessoal 
e material. 

Art. 3.0 O Director residirá no lugar da Fabrica, e só 
poderá delle sahir com permissão do .Ministro da Guerra. 

Art. 4..° Fará entrar no cofre geral da Fabrica toda e 
qualquer quantia que lhe sirva de receita , e logo depois 
de recebida; e nos depositos e armazens do Almox.al'ifado 

• 
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a polvora, e todos os outros productos do estabelecimento, 
e mais generos que se comprarem, ou forem remeHidos de 
outr·as estações. 

Art. 5. 0 No principio de cada um tl'imestre remetterá á 
Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra a conta da 
Reeeita e Despeza do Estabelecimento no trimestre ante
(~edente, acompanhada da exposição dos trabalhos feitos em 
aquelle tempo, tanto a respeito da manipulação da polvora, 
como da construcção de edificios indispensaveis, e final
mente dos generos provenientes das Fazendas. 

Art. 6. 0 As despezas relativas á compra de generos serão 
feitas por ordem do Director, que consultará a respeito o 
Vice-Director, e o Almoxarife. 

Art. 1. o As composições, e receituarios estabelecidos para 
a laboração da Fabrica não serão alterados som ordem do 
Governo. 

CAPITULO 11. 

Do V ice-Director. 

Art. 8.0 O ·Vice-Director, que tambem será tirado da 
classe dos Ofllciaes Militares mais instruidos nos dH'ferentes 
trabalhos do ~stabelecimento terá menor graduação que o 
Director, e lhe será immediatamente subordinado: receberá 
delle a~ ordens relativas a todo o manejo da Fabrica, e 
Fazendas, para serem executadas por seu intermedio ; e o 
substituirá nos seus impedimentos. 

Art. 9. 0 Assistirá ao Ponto, e terá a seu cargo os traba
lhos das officinas , sendo-lhe immediatamente sujeitos os 
respectivos operarios, assim como o Apontador, es Feitores 
das Fazendas, c o Facultativo da enfermaria. 

Art. 10. Rubricará as Ferias, as guias que devern aeom
panhar todos os productos do Estabelecimento remettidos 
ao Almoxarifado, e os pedidos dos Mestres das officinas, 
Facultativo da Enfermaria, e Feitores das Fazendas ; o que 
tudo fará antes registrar pelo Apontador em livros proprios, 
que ficaráõ a seu cargo. 

Art. 11. Terá a maior vigilancia na perfeição do fabrico 
da polvora, e mais productos do Estabelecimento, e no 
devido emprego das materias primas , para que não haja 
o menor extravio dellas, e bem assim da polvora e outros 
objcctos manipulados, até a sua entrega ao Almoxarifado. 

L\::lS DF. 1840 PARTE IT, 4. 
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Art 12. Assistirá á entrega de toda a mnteria prima nos 
Armazens do Almoxarifado; c verificará a cxistencia da pol
vora nos dPpo~itos, e examinará o seu estado, pt·ecedcndo 
ordem do Director. 

CAPITULO 111. 

Dos Empregados de Fazenda, e sua Escripturação. 

Art. 13. Haverá um Almoxarife, um Escrivão, um Es
cripturario; o numero de Fieis c Guardas indispensaveis 
aos Armazens e Depositos; e um Porteiro. 

Art. 14. O Almoxarife responderá pela cxistencia, c boa 
arrecadação dos objectos de que se lhe fizer carga ; servirá 
tambem de Recebedor e Pagador da Fabrica, dirigindo-se 
em conformidade dos Regulamentos de Fazenda om vigor: 
e nada entregará , ou pagará sem ordem por escripto do 
Director, a quem será sujeito. 

Art. 15. Não será empossado do seu emprego sem prestar 
fiança idonea do decuplo do seu ot·denado annual. 

Art. 16. O Escrivão, á vista das ordens do Director, 
lançará no Grande Livro de Ueceita e Despeza do cofre 
todas as quantias, que nellc entrai'Cm, ou sahtrem, e sob 
seus differentes títulos. Elle fará carga ao Almoxarife da 
polvora, e de todos os mais generos, quando se recolherem 
aos Armazens e Depositos respectivos, segundo as guias 
despachadas, que os acompanharem, as quaes verificnrá 
com a entrada effectiva delles; e lhe dará descarga men
salmente á vista das ordens do Director, que deve ter con
frontado com os generos; dando fé da sabida no momento 
della fazer-se. 

Al't. 17. Lançará logo no principio de cada mez em um 
Livro mappa, todas as entradas e sahidas dos generos no mez 
antecedente, a fim de que se possa fiscalisar sua existencia, 
e providenciar a respeito do abastecimento dos Armazens. 

Art. 18. Ultimado cada um trimestre apresentará ao 
Director a conta corrente da nrceita e Despeza do Cofre 
durante esse tempo, acompanhada de relação de toda a 
divida passiva, e de um mappa das operações do Almo
xarifado, contendo a existencia dos genems no principio 
do trimestre, suas entradas e sahidas, c o que fica em ser 
no fim delle. 

Art. 19. Fará mais a escripturação que lhe fór ordenada 
pelo Du·ector, relativa á simples e cxacta fisq,aJisação <l~ 
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F'azcnda; pai'a o que se dirigirá pelos Regulamentos, e pra
tica estabelecida em tal cscripturação. 

Art. 20 O Escripturario substituirá ao Escrivão nas suas 
faltas, e fará e registrará toda a corrcspondencia da Dire
ctoria. 

Art. 21. 0..; Fieis serão pal'ticulannentc sujeitos ao Al
moxarife, que os proporá ao Dil'ector, c ficará por cllcs 
rcsponsavel. Devcráõ estar cffectivamentc em seus res
pectivos Armazens ou Uepositos, e farão em Livros com
petentes o lançamento dos generos que entrarem ou sahirem 
dcJies. 

Art. 22. O Fiel dos Armazens, no local da Fabrica, 
substituirá o AlmoxariftJ em seus impedimentos. 

Art. 23. Os Guardas serão insepamveis de seus respec
tivos Armazens, sendo sujeitos aos Fieis, que os proporáõ 
ao Almoxarifc, para este os submetter á approvação do 
Director. 

Art. 2~. O Porteiro será da nomeação do Director, e 
ficará encarregado da arrecadação, asseio, c guarda dos 
papeis, livros c outros objectos pertencentes á Directoria. 

Art. 25. Agenciará a compra dos gene1·os nccessarios ao 
mnnrjo da Fabrica conforme as ordens do Director; apre
sentando antes as amostras, c preços, para ser preferido 
o que mais vantajoso fôr á Faz(~nda Nacional. 

Art. 26. Haverá um Cofre geral , do qual serão clavi
cularios o Vice-Dircctor, o Almoxarifc, e o Escrivão, c que 
se não abrirá sem ordem positiva do Director. Nellc serão 
recebidas todas as quantias que servirem de Receita <i 
Fabriea; as quaes, bem como todas as sahidas, serão mi
nutadas pm· o Escrivão em presença dos outros dous cla
vicularios, em um Livro, qne existirá dentro delle. 

Art. 27. Nos princípios dos mczcs, e mais quando as 
circumstaneins o exigirt>rn, se passará do Cofre geral para 
um pequeno Cofre, de que será claviculario o Almoxarifc, 
a quantia ncccssaria para as compras feitas por miudo, 
não excedendo de duzentos mil réis de cada vez. Est<~s 
compras, ou dcspczas, que não passaráõ d~ doze mil réis 
cada uma, poderão ser pagas por ordem do Dircctm· no 
momento de serem feitas, para o que receberá o Porteiro do 
Almoxarifado as sommas ncccssarias. 

Art. 28. As compras que excederem a doze mil réts serão 
pagas á vista de Conhecimento em fôrma, extrahido dos 
Livros de receita dos gencros do Almoxarifado. 

7 
s ~t 
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CAPlTlJLO IV. 

Dos vencimentos que devem ter os Empregados. 

Art. 29. O Directot haverá, aJém do seu soldo, o orde
nado annual do um conto c quatrocentos mil réis ; e o 
Vice-Director o de um conto de réis, tambcm além do 
seu soldo. · 

Art. 30. O Almoxarife haverá de ordenAdo annualmentc 
um conto de reis; o Escrivão o de oitocentos mil reis, o Es
cripturario o de St'tecentos e vint~ mil réis, os Fieis o de 
quatrocentos mil réis cada um, e o Porteiro o de quinhentos 
mil réis: vencendo os Guardas a diaria de seiscentos e qua
renta réis. Todos estes vencimentos, que serão pagos men
salmente depois de vencidos, ticão dependentes da approvação 
da Assembléa Geral. 

TITULO 11. 

Das Olfic-inas c seus Empregados. 

CAPITULO 1. 

Da Classificoç.-lo das O!ficinal. 

Art. 31. Haverá as seguintes Officinas : 
1. a Refinação e Carbonisação. 
2. a Polvorisação. 
3. a Mixtão. 
4. • Trituração. 
5.• Pressão, e graniso. 
o. a Carpintaria, e Tanoaria. 
7. • Ferraria e Fundição. 
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CAPITULO 11 • 

Da Organisação pessoal das Officinas. 

Art. 32. Na t.• Officina haverá um Mestre, dons Con
tramestres, c um Guarda. 

Art. 33. Na 2.1 Officina haverá um Mestre, um Con· 
tramestre, e dous Guardas. 

Art. 34.. Na a.a Officina haverá um Mestre, um Con
tramestre, e um Guarda. 

Art. 35. Na ft.. a Officina haverá um Mestre, um Con-
tramestre, e dous Guardas. • 

Art. 36. Na 5.• Officina haverá um Mestre, dous Con
tramestres, e quatro Guardas. 

Art. 37. Na 6. • Oficina haverá um Mestre, e dous Con .. 
tramestres; e bem assim na 7 .• Officina. 

Art. 38. Além dos Operarios designados nos artigos ante
cedentes, haverá em cada uma Officina o numer~ de 
trabalhadores necessarios ao serviço , segundo sua maior , 
ou menor actividade. 

Art. 39. Os Pedreiros, Cavouqueiros, e Canteiros precisos 
serão unidos á 6. 3 Officina, e os Laloeiros, e Funileiros, 
á 7.• 

Art. 40. Os Mestres, Contramestres, e Guardas das cinco 
primeiras Officinas passaráõ de umas ás outras, como mais 
conveniente fôr ao serviço; e a elles pertence a guarda 
das mesmas. Seus vencimentos serão diarios, e proporcio
nados á seus prestimos. 

Art. 41 As Guias dos objectos, que se rernetterem de 
cada uma das Officinas pal'a o Almoxarifado, bem como 
os pedidos á elle feitos serão assignados pelos repectivos 
Mestres. 

CAPITULO 111. 

Do Apontador. 

Art. 42. Haverá um Apontador, que fará o ponto aos 
trabalhadores, ao qual não admittirá pessoa alguma sem 
ordem. Elle fará as Férias, e os registros determinados no 
art. tO, bem como o do ponto logo no dia immediato. 
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TITULO 111. 

Da Administra,ão econonâca das Fazenda~, escrava· 
tura , e gado. 

CAPITULO I. 

Da escravatura, gado, e cttltura das Fa:endas. 

Art. 43. A Administração das Fazendas, no que respeita 
á escravatura, gado, c cultura das terras, córte das ma· 
deiras, e outros objectos de sua producção será confiada a 
um, ou mais Feitores intclligentcs, que recorrcráõ immc
diatamcnte ao Vicc-Dircctor, para por seu intermedio ser 
providenciado o sustento, vcstuario, c curativo dos escravos, 
e outros objcctos que occorrerem. 

Art. 44. No fim de cada mez o Vice-Diretor apresen
tará ao Director a conta da despeza feita com a escravatura, 
gado , e outros objectos pertencentes á Administr·ação das 
Fazendas. 

Art. 45. Os gencros, que forem ,neccssarios pa1·a satis
fazer ao disposto no art. 43, serão comprados e pagos como 
está estabelecido no Rrts. 25, 27, e 28, e serão carregados 
ao Almoxarifc, e despendidos como se acha determinado. 

Art. 46. As Guias das madeiras, c outros objectos de 
producção das Fazendas, rrmettidos ao Almoxarifado, dc
clararáõ as importancias de ceda um dos generos, segundo 
suas qualidades, e pt·eços correntes no mercado. Elias serão 
assignadas pelo Feitor respectivo, bem como os pedidos dos 
objcctos necessarios á laboração a seu cargo. 

CAPITULO 11. 

Da enfermaria e seus empregados. 

Art. 1-7. Haverá uma Enfermaria proporcionada ao nu
mero de escravos existentes. 
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Art. 48. Havet·á um Facultativo Mcdico-Cirurgico, que 
será encarregado do regimen economiCll da Enfermaria e 
dispensatorio dos remedios ; e de todos os mai::; objcctos 
a ella pertencentes. Deverá tratar tambem aquelles Empre
gados que as circumstancias exijão que srjão tratados, para 
o que precederá ordem ; não devendo negar-se ao trata
mento daquelles, que se acharem enfermos em seus quarteis. 
Seu vencimento será contractado pelo Director, e submet
tido a approvação do Governo. 

Art. 49. Haverá um Enfermeiro, um Cozinheiro, e os 
Serventes necessarios; sendo os ultimos tirados d'entrc os 
escravos de Nação. 

Art. 50. Os pedidos de dietas, rcmedios, e outros ot
jectos relatiros á Enfermaria serão assignados pelo Facu:
tativo. 

TITULO IV. 

Do Culto Divino. 

CAPITULO UNICO. 

At·t. _51. Haver .i um Capellão, que ministrará aos Enfer"' 
mos, que precisarem, os soccorros Espirituaes. Deverá além 
disso celebrar o Santo Sacrificio da Missa aos Domingos 
c Dias Santos: desobrigar a escravatm·a. e instwi-la nos 
principios da Religião Christã, e presidir a todos os mais 
actos Religiosos. Seu vencimento será contractado, e ap
provado pela fórma estabelecida no art. 48 p;;1ra o Faculta
tivo. 

TITUtO V. 

Disposições Geraes. 

CAPITULO UNICO. 

Art. 52. O Estabeledmcnte será mantido com 05 fundo:; 
que o Governo lhe destinar. 
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Art. 53. A Receita e Dospe-la serií calculadu annualmente, 
entregando-se aquella ao Cofl·e da Fabrica em parcellas 
mensaes, que fação face ao que livet sido approvado desta. 

Ar·t. 54. A venda da polvora será feita aonde, e como 
fór determinado pelo Governo. 

Art. 55. Todos os Empregados da Fabrica não poderão 
sahir della sem licença do Direetor, que só a dará, em 
caso de necessidado, até oito dias. 

l)atacio do Rio de Janeiro em vinte seis de Março de 
mil oitocentos e quarm~ta. 

Conde de Lages • 

...... 

DECRETO N. 47 - de 25 de Abril de 18&0. 

Re,oga algumas disposi~Oes do Regulamento n. ~de 2 de Janeiro de 1838. 

Não convindo ao Serviço que os Empregados da Secre
taria de Estado dos Negocios do Imperio sejão distrabidos 
dos trabalhos da mesma Secretaria para as do ~rchivo Pu.: 
bli~que e~tão obrigados pelos artigos decimo quarto, 
é .. decimo quinto do Regulamento numero dous de dous 
de Janeiro de mil oitocentos tr·inta e oito, conforme re
presentou o Otlicial Maior da mesma Secretaria de Estado : 
o Regente, em Nome do lmper·ador o Senhor Dom Pedro 
Segundo, Ha por bem desliga-los das obrigações do refe
rido Archivo; ficando revogadas nesta parte, e nas que lhe 
são relathas, as disposições do mencionado Regulamento. 

Manoel Antonio Galvão, Ministl'o e Secretario de Estado 
dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido, e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio do 
Janeiro em vinte cinco de Abril de mil oitocentos e qna· 
renta, decimo nono da lndependencia e do lmperio. 

PEDRO DE ARAUJO LIMA. 

Manoel A-ntonio Galv(1o. 
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DECRETO N. 48. - de 2;) tle ALril de U\l,O. 

Alterando o Regulamento da Casa da 1\'loeda de 13 1ie l\Jarso de 1t334~ 

O Regent~, em Nome do Imperador, o Senhor Dom Pedro 
Segundo, Decreta: 

Art. 1. o A Officina da Abrição da Casa da :Moedn desta 
Côrtc, será daqui em diante destinada nos trabalhos de 
ensino de todos os ramos da Arte de Abrição c Gravura. 

Art. 2. 0 Esses trabalhos e ensino serão executados, dis~ 
tr1buidos, e dirigidos pelo primeiro Abridor, qur- pela nova 
incumbencia de que fica cncanegado, terá a gratificação 
annual de quatrocentos mil réis. 

Art. 3. o O primeiro Abridor s~rá em seus impedimentos 
substituído pelo segundo Abridor, e na falta deste pelo 
Official, que fôr para isso designado pelo Provedor. · 

Art. 4.. Além dos Officiacs, que actualmcntc tem a om 4 

cina, fica o Provedor autorisado a admittir nella Praticantes, 
os quaes poderão ser despedidos, quando não mostrem a 
aptidão necessaria, ou quando pot' seus habitos moraes se 
tornem indignos de serem recebidos em uma Hepartição 
Publica. 

Manoel Alves Branco, do Conselho do Mesmo Augusto 
Senhor, Senador do Imperio, Ministro c Secretario de Es
tado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do Tribunal do 
Thesouro Publico Nacional, o tenha assim entendido, c faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio· do Rio de 
Janeiro em vinte cinco de Abril de mil oitocentos e quu~ 
renta, decimo nono da Indepcndencia e do Imperio. 

PEDRO DE Ar..AFJO Luu .. 

it'fanoel Alves Bran~Jo. 

----
DEÇRETO N. -19-dc 27 de Junho de 18!'"0. 

Ordena.nd o que as hahilitações das Yiuvas, filhas, lilhos e mãis dos 
Officiaes militares para a percepção do meio soldo, ~cjuo feitas pe
rante o Tribunal do Thcsouro Publ\ico Nacional. 

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
Segundo, Tomando em considenv;ão o quanto convém á 
regularidade e promptidão do expediente, assim das habi-

ucis DE !810 p,\1\TE ll. S. 

&& .uma 
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litações das viuvas, filhas, filhos c ma1s dos Offidues IHi·~ 
litares, a quem compele o meio soldo, na conformidade da 
Lei de 6 de NoYernbro de 1827, e dos Decretos de 6 do 
Junho c 22 de Novembro de 1811, como do pagamento 
de~tc, ora a cargo do Thesouro Publico Nacional pela dis
posição da Lei de 24 de Outubro de 1832, que as mesmas 
habilitações S~'jão feitas pelo Thcsouro l'ublico Nacional, 
Ordena: 

Art. 1. o As vi uvas, filhas, filhos e mãis dos Officiaes 
l\Ii1itares fallccidos, que tem direito ao n:cio soldo, e forem 
residentes no Municipio da t:ôrtc, deverüõ hahilitaí·-se pc-· 
rante o Tribunal do Thesouro Publico Nacional, mostrando 
satisfeitas as cx.igencias do art. o. o da Lei de G de i\ o~ 
vem bro de 1827. 

Art. 2.° Feita a habilitação, c julgada procedente pelo 
des.pneho definitivo do sobredito Tribunal, se expcdiri.Í Ti
tulo, assignado pelo sen Prcsideutc, que declare o respec
tivo vcneimento elos habilitados; e em virtude dellc se fará 
o assentamento na Contauoria Geral, para ter lugar o seu 
clfectivo pagamento. 

Art. 3. 0 As llilhilitaçlíes que se fizerem nas Províncias, 
na conformidade do art. 3. o do Dccrclo de G de Junho de 
1831, cujo julgamento se limitará a declarar por provadas 
as exigcnci:1s e circumslancias espccitiradas no art. 5. o da 
Lei de 6 de Novembro de 1827, e no art. 1. 0 §~ 1.0

, 2. 0 

c 3. 0 do referido Decreto de 6 de Junho de HU1, serão 
apresentadas aos Inspectorcs das respecti\'US Thcsuurarias, 
para declararem o vencimento, que devem ter os habili
tados, que desde logo começuráõ a perceber. 

Art. fs..o Estas habilitações, com os despachos dos Ins
pectorcs das Thcsourarias, serão remettidas ao Tribunal do 
Thcsouro Publico Nacional, e nelle se procederá na fôrma 
do art. 2. o, enviando-se depois o titulo á respectiva The
souraria, officialmcnle, para ser entreguo á parte, a qual 
pügará o compl'tente scllo, sem o que se lhe não continuará 
o p:lg:uneuto. 

Art. 5. 0 .L\o c.:so de se ofl'nrccer duvida ao Tl'ibunal por 
nuo se hnvcrem prontdo al6umi1s dus sobreditas circums
tancias, e exigencías Ícgacs~ ou por se haverem dado por 
provadas com documentos falsos, ou faltos da neeessaria 
authcnticidnde, o Tribunal reenviará as twbilitações ás The
S:)Urarins d'ondc tiverem vindo, para que os Procuradores 
Fiscaes, pelos meios competentes, fação preencher as fal
t:1s, ou rel'onnar as nul!idades, ou ilicgalid.ades, que tive

. 1'tWl occorrido. 
Art. 6. o As habilitações feitas nas Províncias, perten

centes a pc~sot~s que actualmeutc estão percebendo mGio 
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;';oldo, serão irnmediatamcnlc f(')meltidas ael Thcsouro Pn
blico, a fim de se éxpedlr· o respectivo Titulo, conforme o 
art. 2. 0

• Do m-Jsmo modo se procederá a respeito das da 
Côrte, em virtude das quaes se nãa expedirão Provisões pelo 
Conselho Supremo Militar. 

Art. 7. o Dos Ti tu los, que se expedirem em conformi-. 
dade deste Regulamento, não se levaráõ emolumentos na 
Secretaria do Thesouro Nacional. 

José Antonio do Silva Maya, do Conselho do 1\fe3mo Au
gusto Scnh~r, Ministro e S~cretario de Estado dos Negocias 
aa Fazenda; c Presidente do Tribunal do Thesouro Publico 
Nacional, o tenha assim entendido, e faça executar com os 
Despachos neccssarios. Palacio do Ilio de Janeiro em vinte 
sete de Junho de mil oitocentos e quarenta, dccimo nono 
da Indcpcndcncia c do lmperio. 

PEDRO DE AIU.t'JO LLUA. 

José Antonio d'l Silca .lfaya. 

·-- .... 

DECRET() N. -50-de 17 de Setembro de 1810. 

Alterando o Uniforme do CorJl<l de Artilharia da l\Tarinha. 

Hei por hem, na conformidade do art. 3. o da I..ci n . ., 
f\6 de 26 de Sell'mbro do nnno passado, Alterar o Uni
forme do Corpo de Artilharia da Marinha, c Appl'Ovar o 
dJ Plano, que com este baixa, assignado por Antonio Fran
c sco de Paula c Ho11anda Cavalcanti de A lbuqnerquc, du 
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Marinha. 

O Conselho Supremo l\Jilitilr o tenha entendido, c faça 
f'Xecutar com os Despachos necessarios. Palacio do Hio de 
Jarwiro em dezasete de Setembro de mil oitocentos e qua
renta, decimo nono da Independencia c do Imperio. 

Com a Uubrica de Sua ~lagesladc o Imperador. 

A n lonio Francisco de Paula e li ollanda Cara! cante' de 
Albuquerque. 
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I•tano JlaJ•o. U ui forme do Corpo de A•·tHharia da ll:ulHila, 
a que se refere o Decreto desta data. 

Farda compridil de panno azul ferrete,co m peitoscscar
Iates, assim como a pestana do canhão, vivos e vistas, bo 
àpanhado das quaes haverá uma bomba amareha: os botões 
~crão lavrados, tendo no centro uma coróa, e por baixo 
desta as iniciaes- P. (J.. . . · 

Os Officiaes Subalternos terão dragonas de franja de ca
notilho em ambos, os hombros, e se distinguiráõ os postos 
p:>t' uma bomba de prata com uma ancora vazada, posta 
sobre a concha. da dragona: o Segundo Tenente terá a 
lnínba á esquerdà, o ·PrimeirO Tenente á direita, e o Ca
pitão em ambas: semelhantemente se distinguiráõ os Officiaes 
Superiores , com a ditTerença que as drago nas serão de 
cachos. 

O Talabarte será branco, ao tiracollo, com chapa de armas 
dourada em alto relevo sobre o peito ; c terá francalctcs, 
que prenderáõ n espada, a qual será um sabre de bainha 
de couro com bocaes e gtlarnições douradas. 

O Fiudor será de fio de ouro, e relroz escarlate. 
Os Officiaes usaráõ de golla, mas em r;onto muito pe

queno, e cujas armas serão de prata; seu cordão será se
melhante ao fiüdor. 

A barrelina será larga em cima, terá escamas, uma 
bomba com ancora vazada, gira-sol, assucenáiy e dous frisos 
de metal junto ao tampo. 

A pluma terá o pé preto, e a parte superiot· encarnada. 
A banda terá tios de retroz escarlate por baixo da borla 

de ouro. 
Os Officiaes usaráõ tambem de calça azul com gaHio 

de ·ouro. 
As ·luvas· serão ainarellas. 
Os Officiaes Inferiores, Càbos, e Soldados terão o cor

reame branco, e dragonas de latão: os Cabos se distinguiráõ 
por um travessão de panno escarlate do braço esquerdo: 
os Forrieis por uma igual divisa, ma.s de galão : o Segundo 
Sargento por dous ; e o Primeiro Sargento por tres. O 
Vago-Mestre, e SargenJo-AjudaQt~ Jerão quatro. 

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Setembro de tsr.o. 
Antonio Francisco de Paula e H ollat1da Cavalcanti de 

Albuquerque. 

-·-
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DECRETO N. 51- de 18 de Setembro de tst .. o. 

Reduz a porcentagem dos Empregados das Alfandegns da Côi"tc, e 
Pernambuco. 

Hei por bem que do primeiro de Outubro proximo fu
turo. em diantt>, a quota que nas Alfandegas desta Côrte, e 
de Pernambuco se deduz d~\ renda a favor dos seus Em
pregados, fique reduzida na primeira a setenta e cinco 
ccntesirnos k:por cento, e segunda a um e qmHro decirnos 
por cento. 

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, 
e Presidente do Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, 
o tenha assim entendido, e faça ex,ecutar com os despachos 
necessarios. Palacio do Uio de Janeiro em dezoito de Se
tenabro de mil oitp.cenlos e quarenta, dccimo nono da In
dcpcndencia c_do Irnpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\iagestade o Imperador. 

A~fartr'm Francisco· Ribeiro de Andrada. 

-----
DECRETO N. 52- de 8 de Outubro de 1840. 

·Chamando a Guarda Nacional a fazer o serviço de Corpos destacados 
para auxiliar o Exercito de 1.a Linha, na defesa das Praças, Costas, 
e Fronteiras da_s Províncias, e fixando o numero maximo de Guardai 
Nacionaes que podcrno conservar-se destacadas em todo o Imperio ; 
e o tempo de serviço. 

Tendo em vista o artigo cento c dezoito da Lei de dezoito 
de Agosto de mil oitocentos trinta c um : Hei por bem 
Decr·etar o seguinte. 

A.rt. 1. Q A Guarda Nacional é chamada a fazer o serviço 
de Corpos destacados 'para auxiliar o Exercito de primeira 
Linha na defesa das Praças, Costas, c Fronteiras das Pro
víncias, a que pertencer. 

Art. 2. o E • tJxado em quatro mil homens o numero 
m aximo de Guardas Nacionaes, que poderão conservar-se 
destacados em todo o Imperio, em virtude do artigo ante-
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ced('nle, c em oilo mrzcs o maior c~paço de uura,;âo, q11o 
poderú (('f n uisposiç.ão do mesmo nrligo. 

A rl. 3. o Os destacarnentos da Guarda Nacional, de qun 
tm.tão os dous artigos nnteccucntcs, serão regulados na 
fôrma dos Decretos de quinze de Outubro de mil oitocentos 
trinta e sete, treze de Julho, e quatorze de Agosto de 
mil oitocentos trinta e nove. 

Art. 4. o O presente Decreto será levado ao conhecimento 
da Asscmbléa Geral tegislaliva, Jogo que reunida fôy·. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, do Meu Conselho, 
1\Iinistro c Secretario de Es!ado dos N1•gocios da Justi~~a, o 
tenha assim entendido, c fi.l~~a executar. Palacio do Hio do 
Janeiro em oito de Ontnbro de mil oitocentos c quarenta, 
dccimo nono da Ind~pcndcncia c do Jmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua Magrstadc o I mpcrador. 

Antonio Pau !in o Limpo df! A l!1WJ. 

__ ;;-

DECHETO N. 53- de 9 de Outubro de HHO. 

llrstinilndo uma dns cn~as dos Proprio~ ~acionars para nclla sr <'~!,1-
lwlecrr o OLSPI'\'atorio da .Mariulw, íicnndo nduiciuuada a :\rad('tllia 
dos üuarJas .Marinhas. 

Convindo, a bem da mais compk!a instrucçlío dos Alum
nos da I:npcrial Academia dos Guardas 1\larínhas, que se 
hnja de dat· aqui o nccessario vigor á disposição do De
creto de 6 de Junho de 17!.>8, que considera como inJis
pcnsavcis no sQrviço da Armada, o conhcr.imento, c uso dos 
instrumentos de observação ustronomiea, e ensino <los rcs
I>Cctivos calculos, c de outr·os objectos, que não podem ser 
convenientemente verificados a bordo do Navio de GtH'rrH, 
em que se acha estabelecida êl mesma Academia: Hei pm· 
bem Determinar que se destine uma das casas dos Pro
JH'ios Nacionacs, a cargo da Hepartição da Marinha, que 
fôr julgada mais conveniente, para nella se cstabelen~r o 
Observatorio da Marinha, a qual ficará sendo addieionada 
á lmperinl Academia dos Guardi.ls Marinhas, fazendo parto 
intPgrante dclla, dcvrndo alli ser recolhidos, guardados, e 
tratados todos os pcrtonees7 c instrumentos ela Uihlio!heea 
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da Academia, .e Observatorio, ficando alterados rcsrecti
vamente os Estatutos da Academia, e suppridos pelas lns· 
trucções, que ora bai~o; fSSignadas por Antonio Francisco 
de Paula e Hollanda Cavalcanti de Albuquerque, do Meu 
Conselho, :Ministro e Secretario de Estado d0s Negocios da 
Marinha. O mesmo Ministro e Secretario de Estado o tenha 
assim entendido, e o faça executar com os despachos ne~ 
cessarios. Palncio do Rio de Janeiro em nove de Outubro 
de mil oitocentos e quarenta, decimo nono da Indepcndcncia 
c do Jmperio. 

Com a Rubrica de Sua ~fagestade o Imperador. 

Antonio Francisco de Paula e Hullanda Cavalcanti de 
Albuquerque. 

lnstrueções a que se refere o Decreto desta data. 

Art. 1. o Fica destinada uma casa dos Proprios Nacionaes 
a cargo da Uepartição da Marinha, e desde logo conside
rada como addicionada á Imperial Academia dos Guardas 
:Marinhas, para o fim de servir para deposito de todo~ os 
pertences c instrumentos da Bibliotheca da Academia, c 
Observatorio, · e no qual se estabelecerá o ensino, e uso 
das observações astronomicas para os Alumnos da mesma 
Academia, na fórma da disposição do Decreto de 6 de Junho 
de 1798: este Estabelecimente addicional á mesma Aca
demia, será como tal sujeito ao 1.° Commandante della. 

Art. 2. o Haverá um Director no Observa to rio, que será 
sempre um dos Lentes da mesma Academia, e terá a seu 
cargo, além da direcção e ensino da Aula do observatorio, 
a administração, o o cuidado da Bibliotheca, e instrumentos 
mathematicos, vencendo uma gratificação proporcionada ao 
accrescimo de serviço a que é obrigado pela presente dis
posição. 

Art. 3. 0 Haverá dous Ajudantes, que serão sempre Offi~ 
ciaes de Patente da Armada, e pertencentes á lot&ção do 
Navio da Armada, em que estiver a Academia, sem to
davia a ella pertencerem: estes dous Ajudantes deveráõ ser 
escolhidos como babeis, e versados tanto em observações 
Astronomicas, como na pratica dos calculos que resullão 
das observações; e considerar-se-hão como destacados no 
serviço do Observatorio : suas propostas serão feitas pelo 
Director, e submettidas á approvação do Governo, pelo in~ 
ter medi o do 1. o Com mandante du Academia, e competir-
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lhes-hn, além do ensino no Obscrvalorio, a obrigação de 
regular a marcha dos chronometros da Armada. 

Art. 4. o O Porteiro e um dos Guardas da Academia serão 
simultaneamente encarregados do asseio c limpeza da Bi~ 
bliotheca, e dos instmmeutos: um de;,tes dcvcr;í residir no 
estabelecimento, para o abrir c f\~char, e cuidar na sua 
guarda: e ambos serão considerados como destacados da 
Academia no serviço do Observatorio. 

Art. 5. o A Aula do Observa to rio é secundarin, e por isso 
pertence ao segundo tempo deterwínado nos Estatutos da 
Academia, as lições desta Aula duraráõ hora e rn<.?ia. 

Art. 6. 0 O 3. 0 anno malhematico da Academia começará 
do anno de 1841, e dahi em diante pela trigonometria es
phcrica, e concluída esta deverão os Alumnos começar a 
fn~quentar a Aula do Obscrvatorio no segundo tempo, e duas 
vezes por semana·. 

Art. 7. o Além da frequencia regular da Aula do Obser
vatorio, serão obrigados os Aluamos a fazer observações, 
não só de dia como de noite, como fôr julgado mais con
veniente, c detcrmínndo pelo Dircctor; o qual, para este 
fim, se deverá entender com o 1. o Cornmandantc da Aca~ 
de mia. 

Art. 8. 0 Nos dias em que houver Aula regular no Ob
servatorio, não haverá Aula de Artilharia, e as li<:õcs desta, 
que até agora erão de 3 quartos de hora, duraráõ d'ora 
em diante uma hora. 

Art. 9. o Além do uso dos instrumentos oauticos de que 
actualmente se serve a Marinha, e de todos os c~lcutos 
praticos das observações, se deverá ensinar o uso de alguns 
instmmentos fixos, c particularmente do Quadrante. 

Art. 10. Os exa,mes na Aula do Observatorio serão fcilos 
no fim do anno lectivo pelo Dircclor, com assisleociu de doas 
Lentes da Academia, sendo intcrrogante o mesmo Dircctor; 
estes exames versaráõ sobre practica independentemente de 
demonstrações em fórma. Na falta do Director f~rá as suas 
vezes um dos Ajudantes, que será nomeado pelo t.o Com~ 
mandante da Academia. 

Palacio do lHo de Janeiro em 9 de Outubro de 1840. 

Antonio Francisco de Paula e Ilulland a Cavalcanti 
de Albuquerque. 

---
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DRCRETO N. 34- de 26 de OutuLro de 18~0. 

Determinando que as duas Companhias, que rcstilo para o completo 
do Corpo de Imperiaes Marinbeire>s, sejllo compostas cJe Operarias 
dali Ollicinas do Arsenal da 1\Iuinha, c consideradas ncllc destacadas. 

Convindo dar aos Operarios do Arsenal da 1\larinha 
uma organisação, que afiance a estabilidade d('sta classt>, 
e a instrur.çilo que lhe é necessaria, c fucilite ao mesmo 
tempo o serviço interno c guarda do mesmo Arsennl; c 
não sendo incompatível com a disciplina do Corpo de lmpc~ 
riaes Marinheiros a agg1·egnção destas Companhias: Hei 
poa· bem que as duas Companhias, que reslão para o com
pleto do dito Corpo, na conformidade da Lei, srjão com
postas de Operarios das Ollicinas do referido Arsenal ; sendo 
consideradas, bem que fazendo parte do Corpo de Impe
riaes Marinheiros, como destacadas no dito Arsenal; sm·
vindo-lhe de Regulamento e disciplina as instrucções, que 
vão annexas, assignadas por Antonio Francisco de Paula c 
Hollanda Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negoeios da Marinha. 
O mesmo .Ministro c Secretario de Estado o tenha assim 
entendido, c o faça executar com os despachos necessarios. 
PaJacio do IUo de Janeiro em vinte seis de Outubro de 
mil oitocentos e quarenta, decimo nono da Independencia 
c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Mngcs:aJe o Imperador. 

Antonio Francisco de Paula e Ilollanda Caralcanti de 
Albuquerque. 

lnstriiCftut>S a que s~ t•efere o Decretu dt~sta dafa. 

Art. 1. 0 As duas Companhias de Opera rio!' serão designa~ 
das t.a c 2. a de Artífices do Arsenal da Marinha. Estas 
Companhias são destinadas a fazer o serviço privatiYo, quer 
interno, quc1· externo do Arsenal, e não ser~o empregadas 
em serviço algum estranho; clbs ficará;) debaixo das im
mediatas ordens do lnspector do Arsen:ll, c serão compos
tas de cento e seis praças rada uma, pela tôrmr~ seguinte. 



Força de uma Cornpanltiu. 

J>rimeiro Sargento ......•...•.. , . . • . . • • . . . t 
Segundos ditos .......... ,................. 2 
Cabos................................... 8 
Soldados. . . . . • . . . . . . . • • . . . • . . . . • . . . . . . . . 95 

Total ... 106 

Força total das duas Companhias,. duzentas e doze prat;a.s. 
Art. 2. o I~stas Companhias terão por Commandante um 

Oftlcial subalterno do Corpo da Armada, o- qnaJ, sob JU 
ordens do lnspector do Arsenal, te1'á a seu cargo u sua 
disciplina, detalhe do serviço, direcção da competente"" e~ 
cripturação, e respectivo armamento: este Otflc.ial cosdju· 
var{l os Ajudantes da lnspc~ão no servi~o das divisõei, e 
voncen\, á excepção das rações, as \"antagcns de embarcado. 

~rt. 3. 0 ~crá o uniform-e das Companllias o que vai 
indicado no figurino anne:xo, c os Sargentos e Cabos ter~o 
os distinctivos,. de que usão os do Exercito. 

Art. 4.0 As Praças destas Companhias terão por arma• 
Rtcnlo ordinario espada com bainha preta, g'tlarnicões e 
punhos de metal amarelto; c só no serviço das gÚat·das, 
nu em algum do maior consideraçno usaráõ de cspingar..: 
das com bayonctas. 

Att. 5.0 Tanto o armamento, como os distinctivos para 
as barretinas c fardas serão fornecidos pelo Arsenal a todas 
as praç~s na formatura das Companhias, e biennahnente 

· áquellás pra~as que os precisarem. 
Art. 6. 0 As praças destas Companhias venceráõ o que 

pelo Ponto das respectivas Officinas Ih~ pertencer, e ser
lhes-ha tambem abonado o mesmo vencimento, niio só 
nos dias uteis, como nos Domingos e Dias Santos, uma 
vez que se achem ·empregadas em seryiço Militar. 

Art. 7. 0 Todos os individuas destas Companhias scrlto 
obrigados a apresentar-se no Arsenal, em qualquer occa
sião quo forem chamados pelo respectivo Inspcctor, ou ao 
signal de rebate. 

Pala cio do Rio do Janeiro em 26 de Outubro de 1840. 

Antonio Francisco de Paula e llollanda Caralcan# df 
Alluquerqw·. 

, ___ ,,.,.,._..,.. 
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DECRErO N. a~_._ do 13 de Novembro de 1S'JO. 

Annetaudo it Secretaria de Estado rlus )icgocio~ tln 1\larinha um/i Es
taç;lo de faz~nda, com o titulo de Couladori:t Gerul tlu Marinha. 

Ucconhcccndo··sc pela experiencia que, por faHa de urna 
Estação especial, onde todas as contas da Hotlartição da 
~farinha sejão escmpulosamcnte examinadas c ((mudas, não 
é possível ao respectivo Ministro c Secretario de Estado 
ter perfeito couh<.?cimcnto de todas as transacçües deste im
portante r:uilo do serviçr} publico, que lhe é confiado ; c 
sendo de absoluta necess-idade acautefut• os gtavcs incónle
nicnles que de um tal systcma do Administi'ação dever'll 
resultar; Hei por bem Dt•cretlll' o seguinte : 

Art. t.o .A' Seerctm·ia do E~tado dos Negocios da .Mari
nha será. anncxa uma E'lt.aç.ão, cotn 6 titulo de Contadu
t'ia Geral da Marinha, que fot'matá urna Secção da mesma 
Secretaria. 

Art. 2. 0 Esta Contadoria seni composta do um Ccmtadol~, 
tres Officiaes adjuntos ao Contadot·, trcs Amanucnses, e um 
Carlorario: os vencimentos destes Empregados sel'liu consi
d·~rados con11) gratificações, c pl'opórcionadas ao incrilo c 
natureza da Conuni.,são de cada um, não podendo, por~ni, 
o Contador tcnccr mais de ll'eS contos de réis por qutíhp_têr 
titulo a qoe o hal>ilitem seus outt•os cmprcg<os ou· settiços, 
e da me5ma fôrma os OfficiaM adJuntos dons contog do 
réis, os Amanucnses um conto de reis, e o' Ctntorario qui
nhentas mil réis. 

Art. 3. o 'rodos estes Emprêg;1dos são de Hl'ét'a C0ntmissão, 
c sulrordinad~g ao Offidal ~ltiior da Secretar·ia de f);tadü, 
a·inda que a Contadoria seja estabeleCida em casa diversa 
da Secretaria . 

.Art. 4.0 A' Contadoria Gerai da Marinha compete: 
§ 1. 0 Tomar contas a htdos o~ Empregado3 responsâvcis 

por dinheiros publicos na ltcpartit;.ão da Mari'nha, c inde
petldentemente da fisenlisação, a que são os mesmos l~rn
ptegado!4 responsavcis ao Thesoura i1ublica Nacional. 

§ 2." Conhecer da mMalidade, c convcoicncia do toda-s 
as. despczas feitas pela Hcparlição da 1\Iminha. 

§ 3. 0 Vel'itlcar o balarH;o das dcspczas do anno finan
ceiros quo- tive!' de sct submeUido ao exame da Asscmbléa 
Geral, documentadas com •·ecibos e outros litulas quaesque:r 
q'tre as legalisem ~ comparando-o com o credito outorgadc-, 
á H.epartição, ordens dt-~ sua distribuição, e altet·a.ções quo 
tenhão ocr.orrido por· drcumsf.ancias extraordínarias. 

§ 4. <~ Pt'npat•ar todas as informaçc'ks ácerca da Adrnirtis
tr;l~·;'í!J da FctZf~ndv tja ~farinha> qn~ habilitem t1 Assembléa . 
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fientl tegislnlira ao conhecimento do credito, que tem de 
decretar para a Repartição da 1\Iarinha, já para as des
pezas do cxercicío annuo, já pam o pagamento de despezas 
dos exercícios preteritos, ou para exercícios espociaes .em 
Estabelecimentos que se tenhão de fazer. 
~ 5.G Expedir todas as ordens ás Reparti~ÕP.S divt"rS'lS 

da Marinha, tanto da Côrte, como das Províncias, tendentes 
<t nrrecadação c administração da :Fazenda Public:'!, con
forme fôr determinado pelo Ministro e Secretario de Es
tado. 

Art. 5. o O Contador proporá~ pelo intermedio do Official 
:l\Iaior da Secretaria de Estado, os meios de obstar a todos 
os obusos, que se tenhão introduzido na app1icação dos 
fundos destinados para as despezas dt1 Repartição da Mari
nha, c informará sobre todos os objectos que lhe forem or
denados pela mesma Secretaria de Estado. 

Art. 6. 0 Hccebcrá do Official .Maior da Secretaria de Es
tado o expediente da Contadoria, c dirigirá o~ trabalhos 
della, distribuindo-os pelos seus Empregados, comojulgar 
mais conveniente, de sorte que tudo esteja prompto, para 
Jho ser apresentado á hora por elle marcada. . 

Art. 7. 0 O Cnrtorario será encarregado do Cartorio da 
ContadOI'ia Geral ; terá debaixo da sua guarda todos os li
vros c papeis findos, conservando-os emmassados em pra
teleiras proprias, e com os convenientes rotulos, á maneira 
de inventario, para quo com toda a facilidade se possa achar 
qualquer papel quo seja preciso. . 

Art. 8. 0 Não dará para fóra do Cartorio livro algumt: 
ou papel dos que se acharem emmassados, senão por ordem 
do Contador, tomando disso nota em um livro, para esse 
fim destinado, em o qual fará a necessaria declaração 
quando tornai' a receber o que houver sahido. 

Art. 9. o Todas as lntendencias, lnspecções c Almoxari
fados, por· onde se despendcm os dinheiros publicos por 
conta da Hepartíção da Marinha, remetteráõ ao Contador 
Geral, em épocas opportunas, e conforme fôr determinado 
pela Secretaria de Estado, todas as contus c respectivos 
balanços, acompanhados dos neccssarios documentos que as· 
lcgaliscm. 

Art. 10. Nenhum Empregado reõponsavel da Repartição 
rla Marinha poderá ter quitação de suas contas, sem que 
ellas scjão competentemente examinadas na Contadoria 
Geral, c approvadas pelo respectivo Ministro c Secretario 
de Estado. 

Art. 1 t. Fi cão revogadas as disposições do Decreto de 13 
de Janeiro de 1834, que forem contrarias ao que determina 
o pre5ente Decreto. 
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Ahtonió Francisco de Pimla e Hollanda Càvalcant{ de 
AlboqtíerqU<t, do .Meu Con_setho1 Ministro e Secretario de 
:E~do dos NegociQs da 1\farjnha, o tenha assim e.-endido 
c faça· executar com os despachos necessarios. Pala cio do 
Ui<t de Janeiro em treze de Novembro de mil oitocentos 
e qtí,arenta, decimo nono da !ndependencia e do lmpcrio. 

êow a Rubrica de Sua Mngcstade o Imperador . 

.. Antonio Francisco d'! Paula e Hollanda Cavalcanti de 
.Uhu/jucrque. · . ' 

--
' ... : ~'. 

·.:DECRETO N. 56 -de 24. de Novembro de 18/JO. 

Concedendo ·o uso de fardas aos Empregados da Secretaria da 
· l''azendà. 

Não ·3dlllitlindo duvida ser de Estado a Secretaria da 
FázittJda,· bãO só .porque é por ella que o Meu Ministro o 
:-;~crétàrtó :dé<Estàdo ·dos Negocios da· Fazenda faz o l'X

pediente da Iteparti~·ão a seu cargo, como porque como 
tal tem sido reconhecida pot· diversas disposições Legisla
tivas; Hei por bem Determinar, que os Empregados da 
mesmn Secretaria usem das fardas concedidas aos Empre
gados das mais Secreta rias de Estado. 

Martim Francisco Ribeiro de Andrada; do Meu Conse
lho, Ministro e Secretario de Estado dos :Ncgocios da Fa· 
zenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, o tenha assim entendido, e faça executar com os 
despnchos'necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
quatro de Novembro de mil oitocentos e quarenta, 'decimo 
m)no da lndependencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Martim Prm1cisco Ribeiro ·de Andrada. 
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J)ECl\ETO N. 57- de 28 de Novembm de 18'.,(). 

Estebelecendo uma Thesouratia dcnôm'inada das Loterias. 

llei por betn revogar o necrcto d~ 30' lft) Otatubto dtJ 
1~37, em virtude do qual fôra nomeado João Pedro· da 
Veiga Thesoureiro das Loterias, que se houvessem de ex· 
trahir nesta Côrte, fazendo reverter em bcncftcfo do The· 
sotll'O Publico Nacional os dous por cento que o dito The
sourciro per·cebia, c encarregando a cx~r·acção dcllas, desdo 
o primeiro de Janeiro do anno proximo futum em diunte, 
a urna Commissão especial para este fim crcada, na fórma 
do Regulamento, que baixa com este . 

.Martim Francisco Ribl~iro de Andrada, do Meu Conse
lho, Ministm c Secrt>lario de Estado dos Negoctos d;a Fa
zenda, e Presid«~ute do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, assim o tenha entendido, c faça executar com os 
despachos neccssarios. Pnlacio do Rio de Janeiro em vinte 
oito de Novembro de mil oitocentos e quarenta, decimo 
nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a Uubrica de Sua l\lagesladc o Impcrt&dor. 

JJJartim Francisco llibeiro de .lttdrada. 

Heguluruento. 

C.\PITULO I. 

Empregados c seus vencimertlos. 

Art. 1. o l~stabeieccr-se-ha na cas-a que sm·vio para a 
fLmdiç,ão de typos urna Thesourarin 1 denominada das Lo-
terias, composta dos seguintes Empregados, escolhidos de 
cntt·e as diversas 1\cparlições de Fazendo, c cxtinctas, ou 
de entre cidadãos idoneos c probos, os quaes, além de seus 
vencimentos respectivos, se- os. tiverem', pcrceberáõ uma 
gratificação correspondente a seus novos l~ncargos, a saber: 
~ 1. o De um Thcsoureii'O com a gralilicação annual de 

um conto c duzentos mil réis. 
~ 2. o De dous Fieis com a gratificaçflo annual de qui

nhenlos e cincocnta mil réis cada um. 
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§ 3.' De um Escrivão com u gratificação nnnual de se~ 
teceatos mH réis. 

§ 4.0 J.)e dous Escripturarios com a gratificação annual 
d~ quinhentos e cincoenta mil réis cada um. 

S 5.9 De dous Agentes com a gratificação annual de qui
.nhentos mil réis cadu um. 
~ 6.11 De um Porteiro com a gratificação annual de qui

nhentos mil réis. 
§ 7. o De dous Ajudantes com a grntificação annual de 

quatrocentos mil réis cada um. 
Art. 2. 0 Os Empregados não podem vencer estas g•·ali

ficações, senão nos dias em que comparecerem, salvo no 
caso de molestia justificada. 

Art. 3. o llara este fim haverá um livro de ponto no qual 
se lançaráõ as faltas de cada um, c no fim de cada mez 
exlrahir-se-ba delle a folha respectiva do pagamento dos 
Empregados. 

Art. 4. o O ponto será feito pelo Thcsourciro, c na falta 
t1eUe pelo Fie}, que o substituir em seu impedimento. 

Art. 5.0 Esta Administração ficará debaixo da immediata 
inspecçõo do Thesoureiro Geral, e prPstará trimensalmente
suas con.tas na Contadoria Geral do '.fhesouro Publico. 

Obrigações .dos Empregaàos. 

Art. 1.9 O Tbesourciro, coadjuvado pelos Fieis, paga a 
taxa do sello, vende e promo'Ve a venda dos bilhetes, sa
tisfaz no Th.e$our.o o imposto de oito por cento , paga o:~ 
premi()S, entrega ao Thesoureiro Geral o remanecente dos 
n:Io pagos, farz. os pagamentos das gralifieações aos Empre
rados, e todos os demais despa~hos do expediente, á vista 
do documentos processados pelo Escrivão. 

Art. 2. o O Escrivão auxiliado pelos I~scripturarios, de
bita e credita o Thcsoureiro por todos os valores recebidosv 
e despendidos; tem a eseripluração em dia e boa ordem, 
o finalmente está t'm geral incumbido de tudo aquillo, 
que é relativo á mencionada escripturação. 
- Art. 3.0 Os Agentes coadjnvão, sendo mister, o Escrivão 
e Escripturarios, e fazem as ''ezes de :Fieis, quandô recla
mados pelo Thesoureiro no impedimento destes: e no nct~ 
fie ~~orrer a roda, farão tarnh~rn o officio de pregQ('iros. 

2 
C't 
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Art. 4.. ~ O Porteiro nbre e fecha as· portas da càsa, o 
cuida no assr.io e limpeza delta, responde por todos os 
moveis e sua conservação, e finalmente compra tudo aquillo 
do que ha mister o expediente da Ueparti-:ão. 

Art. 5. 0 Os Ajudantes fazem o serviço de Continuos, e 
tambem o de Porteiro, c Agentes, em seus impedimentos, 
empregando-se nas func<;ões, ou de um, ou de outros. 

CAPITt:LO UI. 

Disposições commun1. 

Art. 1. o O Thesoureiro para entrar no cxcrcicJO de seu 
cargo, deve primeiro prestar fian<:a idonea, e a content., 
do Tribunal do Thesouro, pelos dinheiros que tem de para•· 
em seu poder. 

Art. 2.0 Nenhuma Loteria póde ser exlrahida, sem quo 
o titulo de sua concessão srja previamente, na Contadoria 
C.ieral, registmdo em livro proprio, e em outro livro aberta 
a pFCcisa conta ao respectivo conccssionario. 

Art. 3.0 Na extracção das Loterias seguir-se-ha a ordem 
estabelecida das concedidas untes do corrente anno, e a an
tiguidade dos títulos de concessão posteriores, não podendo 
vender-se os bilhetes do uma, sem ter corrido a anterior; e 
depois da extracção, deverá o ThcsoUI'Cii'O participa-la á Con
tadoria Geral com a immediata declaração do concessionario, 
llOr conta de quem vai extrahi1·-se a segunda. 

Art. 4.. o O pagamento da taxa do Sello é anterior á venda 
dos bilhetes de uma Lotet·ia, assim como o pagamento da 
importancia do imposto de 8 °/o é anterior ao dos premios 
da Loteria extrahida. 

Art. 5. 0 Tres mczos depois do comoç.o do pagamento dos 
premios de cada Loteria, o Thesourciro é obrigado a recolher 
no Thesouro a importancia dos premios não reclamados, os 
bilhetes pagos, c as listas e notas da cxtracção respectiva, e 
a Contadoria Geral procede á liquidação da conta do The
.soureiro, e dá-lhe quitação, quando corrente. 

Art. 6. o Quando o numero das Loterias extrahidas fôr 
mais de doze, o que se espera da cfficacia e zelo do Thesou
reiro. o excesso é por conta da Fazenda Publica. E se para 
obter-se com maior promptidão a extracção das Loterias fôr 
miste1· encarregar a particulares a venda de parte dos bilhe
tes, o Thesoureiro o poderá fazer com as cautelas neccssarias, 
pagando aos encanegados da Yenda o premio, quando muito, 
d.c m"io por cento. 
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Art.. 7. o Os bilhetes serão nssignados de chanccJJa pelo 
rJhesoureiro e Escrivão, e tambem rubricados de chancella 
)Jelo Thesoureiro Geral. As chapas pam os bilhetes serão 
nbertas na Casa da Moeda, estampadas no Thesouro, e as 
lista~ impressas na Typographia NacionaL 

Art. 8. 0 No acto da cxtracção, dous meninos tirão as 
sortes, dando no fim delia a cada um a gratificação de trinta 
mil réis: estes meninos não serão sempre os meswos, e 
preferir-se-hão os pobres, e de famílias honestas. 

Art. 9. 0 O expediente desta Thesournria começa as nove 
boras da manhã, e termina ás duas da tarde; a venda 
porém dos bilhet~ principia ás oito e continúa depois das 
duas até as seis da tarde no verão, e até as cinco no inverno. 
J>ara este fim o Thesoureiro fará revezar os fieis, o .Porteiro 

.. e os Ajudantes. 
Art. 10. As extracções das Loterias serão presididas-pelo 

Thesoureiro, na falta delle pelo Escrivão, e na deste pelo 
Escripturario que o Thesoureiro ~scolher. As listas, porém, 
serão feitas pelo Escrivão e um Escripturario. 

Art. 11. Haverá dons cofres, um para guardar os bilhe
tes, depois de promptos; e outro de duas chaves, uma das 
quacs estará em poder do Thesoureiro, e outra em poder do 
Esc:·ivão. Neste ultimo se guardaráõ todos os valores, por 
tJUe fôr debitado o Thesoureiro, e ambos os cofres estarão a 
..seu cargo. 

Art. 12. As disposições deste Regulamento poderão ser 
nlteradas pelo Tribunal, quando o melhor desempenho do 
serviço assim o aconselhe. 

Art. 13. Fica revogado o Regulamento de 26 de Outubra 
de 1837. 

,Rio de Janeiro em 28 do Novembro de 1840. 

JJfartim Franc.isco Ribeiro de Andrada, 

-·-
DECRETO N. 58- de 4 de Dezembro de 124.0. 

1\Jàndando crear, annexa ao Hospital da Marinha, uma Dotiea para o 
· :;eniço do mesmo Hospital e navios da Armada; c dando no nu 

providencias ácerca do mesmo Estabelecimento. 

Tendo subido á Minha Imperial Presença ns informações 
·que se tornárão indispensaveis ácerca das causas que moti
yfirão algum excesso de mortalidade nos enfermos do Jlos-

um DE 1810 rARTE 11. 7. 
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pital da '!\~farinha em os ultimos mezes; e desejando acautelar 
os perniciosos em~itos da falta de promptos soccorrcs em um 
estabelecim•~nto de tanta monta, onde os Meus fieis Subditos, 
dedicados ao serviço da Armada, devem achar prompto c 
emcaz allivio aos seus soffrimcntos, Hei por bem que seja 
alterado o Regulamento d0 mesmo Hospital, ora em vigor, 
no que diz respeito sómcnte tl.s seguintes disposiç-ões: 

Art. 1. o Será creada desde já uma Botica para ü serviço 
do Hospital da Marinha e navios da Armada, e nella serão 
manipulados todos os medi~amentos necessarios ao Hospital, 
ü depositados os que tiverem de ser fomr,cidos aós navios de 
guerra: esta Botica ficará annexa ao mesmo estabelecimento. 

Art. 2. 0 A administração da Botica será confiada a nm 
lloticario approvado, com a denominação de primeiro Bo
ticario do Hospital da Marinha, o qual perceberá provi
soriamente, desde que entrar no e~ercicio de suas funeções, 
uma gratificação de cincoenta mil réis mensaes: haverá mais 
um segundo Boticario, que vencerá, na mesma conformidade 
acima, todas as vantagens de que gozão os Boticarios ora 
embarcados. 

Art. 3. 0 O Esct·ivão do Hospital gozará d'ora em diante 
de todos os predicamentos e vantagens inhcrentes aos Es
crivães das secções do Almoxat'ifado da Marinha; c o res
pectivo Fiel será denominado Almoxarife do Hospital, e 
perceberá os mesmos vencimentos que tom os das referidas 
SC@ÇÕCS. 

Art. 4. o Um dos Praticantes da lntendencia da Marinha 
irá servir com o mesmo vencimento, de Amanuense do Hos
pital, para auxiliar o Escrivão, e fazer as suas vezes quando 
estese achar impedido. 

Art. 5. o O Escrivão e o Amanuense serão encarregados de 
toda a cscripturação da Botica: ao Escrivão porém fica com
petindo privativamente o lançamento de tQda a sua receita 
e despeza,. e só no seu impedimento será eJla feita pelo Ama
Jmense. 

Art. 6. 0 Os Cirurgiões dos navios da Armada, que se acha
rem estacionado'! no porto, serão d'ora em diante obrigados 
<l auxiliar, no desempenho das obrigações marcadas pelo 
Ilegul:amc;mto, .aos Facultativos do Hospital, debaixo das de
terminações e ordens do Director do mesmo Hospita1. 

Art. 7. o O. Capellão do Corpo de Artilharia da .Marinha~ 
-c_ qualquer cutro Capellão empregado nos navios da Armada 
estacionados no porto, auxiliaráõ o do Hospital nas funcç.ões 
rlo seu ministerio, conforme a distribuição do Director, e 
debaixo das ordens do Quartel General da Marinha, de ma
neira qu~C'jamais::aeonteça ;ntardar-se a qualquer cnfermb
a prestação -d.os~soccorros c~piriluaes. · 
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Art·. 8. o O Director do Hospital da Matinha dirigirá tódos 
n.;; trabalhos deste importante estabelecimento, e exercerá 
sobre os seus diversos ramos a mais vigilante e escrupulosa 
inspecção, participando circumstanciadamente á Secretaria de 
Estado. todas a~ omissões e deleixos ·de seus' respectivos 
Empregados, e quaesqucr desintelligencias que tenhão oc-
corrido entre elles. .,.~" . . 

Antonio Francisco de Paula éc Hóllanda Cavalcanti de Al
buquerque , dó Meu Conselho, Ministro e Secretario de 
l~stad-o .dos Negocios da Marinha, assim o tenha entendido, 
e faça executar com os despachos necessarios. ··Pala cio do Rio 
de Janeiro em quatro .. de .D.ezembro de mil oitocentos e 
quarenta, deeimo nonô da 'Independencia e do lmperit> . 

. ·Çom a Rubri~ de Sua :Magestade o Imperador. 
' - ·~ ,..... 

· Antonio Francisco de'Paula e Hollanda Cavalcanti 
de Albuquerque. · 

... 
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