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1.010. -Decreto dÓ ·v· de Junho de 185!). -De-·
clara q:te os vencimentos do emprego de Secretario das Faculdades de J>ircito pertencerão
por inteiro a qualquer dos Lentes das mesmas
Faculdades que o exercer. • . . . . . . . . . . . . . . . .
N.• 1.011. --Decreto de 8 de Junho de IH~)!). --Autorisa
o (;overno a proporcionar a Companhia tlc Commcrcio c Navegação do 1\lucury os mPios de
obter hum cmprestimo de mil c duzentos contos
de réis, c a fazer outras concessões para o tlrn
de serem dispensados os privilegios concedidos
;í nwsma Companhia.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
N.• 1.012. -Decreto de 22 de Junho de 1859.-- Manda
applicar ;í conservação c melhoramento das
Aguas Virtuosas tia Campanha, na Provinda dn
N.
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Minas c:craes, o protlueto tia lolt~ria t•xlraltitla
t•m virtude do Decreto n." 48!1 de :w de Setembro dn 181.7...........................
--Dcr.relo de 25deJunhode185!).-Approva
a aposentadoria concedida a l\Ianoel Atttonio
Bastos ltaetclifl', Carcereiro da CadOa da Villa
tio Pilar da Província da Parahvlw..........
-Decreto de 25 de Junho de 1859.-:\pf:mva
a aposenlut!oria concedida ao Juiz de Direito
da Comarca de Santos, Joaquim Fernando da
Fumcca, eom o ordenado correspondente ao
teuq:o de exereieio nos lugares que tem servido.
-Decreto de G de Julho de 1859. -Concede
duas loterias para a conclusão do Hospital da
M iserit·ot'dia da Cidade de Jacarehy, na Provilli~h de S. Paulo.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
--Decreto de (j d~ Juiho de 185~).-Approva
a pensao anHHal dP 1 :OOO:tt>OOO cnnc!'dida por
lJ\'crdu de :!0 tk Agosto de 1858 á llaroncza
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rlc Tramandahy, viuva do Tenente General
Barão do mesmo Ululo. . . . . . . . . . . • . • . . . . • . .
~-· t.Olí. -Decreto de 6 de Julho •Je 1859. -Approva
a pensão annnal d1~ SOO:tJ!OOO 1:onrPdida por Dl~
crl'!o de 20 de Agosto de !8:->8 a D. Maria BcmYinda Pinto Harnos, vinv<1 do Coronel Cirnrgiãn
Mór do Exercito, Chcre do Corpo de Saude,
Antonio José Hamos........................
~,0 1.018. -Decreto de 6 de Jnlho de n~;)!}_- .\pprma
a pensão annual de 600:;;000 conecdicla por Deereto de
de Ag >SIO de HGS ;Í n. P.alhina
Errlilia dn Paixão, viuvu do f:apitiio cl1~ Frap:ata ;\ ntonh Josó Franeisco rh Paixão. . . . . .
N.• 1·0HL - D1~crdo de 6 de Julho de ·t859.- Autorisa
o {;overno a concr1lrr Carla d1~ \atmali~<~~:~o
aos sulldilos Portu;rurzes :\Iannel Jo~t'~ Hoclri§UCS Pereira, Jos(; 1\laria de Souz:1 Queiroz,
Antonio Cordeiro da Silva. Jos{• Cadano de
(arvalho Junior, l\Ianocl Josl• Hias Sul[.!·ado Carneiro e Franeiseo J osí~ da Costa. . . . . . . . . . . .
N.o 1.020. - Dcerdo de 6 de Jnlho de !85H. -- Antorisa
o t~overno a conePrier Carla de N aturalisação
ao snbrlito Portug-nPz Antonio .los,·· de 'h•squita,
e a Pedro Orlanrlini, natural da Hali:L.....
N. 0 1.02L -Decreto de 6 dn Julho de 185H.- ~Janela
contar para a reforma e condceora~ão do Habito
de Aviz aos OITiciae~ do Ex.rrdto c ,\ nnada o
tempo que tiven·m Sl~rviclo como prac:as do
Corpo de :MnnidpaPs Pt>rntntwntt~s da Clirli', 011
r~m qun<',;qw·r outros Polif'iaf'S, militanttf•ntn
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or~anisados..... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .

N. 0 t.022. -Deereto de 6 de Julho rle 11-l:)n.--l\Iand;l
contar na reforma do Capitão Antonio J)nrnellns
Camara, o tempo decorrido desde a data do
Decreto que o rPformou até a sua publicação
em Ordem do dia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.o 1.023. -I>ecreto de 1G de Julho rle 18!)~.-Dedara
a intelligencia do art. 8." do Plano de 23 de
Setembro de 17!)5, relatim ao l\Ionte Pio dos
Ulliciaes da Armada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 0 1.02'~. -llecreto rle 20 de Julho de 1859.-Antorisando o Governo a jubilar o Dr. Joaquim Franciseo de Faria, Professor vitalicio de 'fhcologia
Dogmatiea do Seminario Episcopnl dn 0\incla,
1
eom o ordenado de hum eonto dn rí•is .. •••
0
N. 1.025. -Decreto de 2í de Julho rle 185\J. -f:onei•de
quatro loterias em bencneio das obras das Matrizes de Nossa Senhom da Gloria, c de Santa
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Thcrcza do .Munir.ipio de Yalcnc;a, na Província
do Rio de Janeiro...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
~.· 1.026. -Decreto de 29 de .Julho de 1859.-Approva
as pensiics annuacs concedidas por Decretos de
17 de l\laio do eorrente anno, de 564-:t\000 a
D. Maria Augusta Lima Pestana; de 360~000
a ll. Dellina Luiza da Costa An\1s, c de 252:jOOO
a D. 1\Iaria Fr:weisca de Oliveira l~onçalves.. 10
~ .• 1.027. -Decreto de 18 de Agosto de 1839.- Aulorisa o Govf'rno a conc(~der certas isençücs ás
estradas de feno entre as Cidades do ltecife,
e Olinda em Pernambuco: entre o Porto das
Caixas e o l\lunicipio de . Cantagallo da Proyincia do Hio de Janeiro entre esta Côrte e a
Uoa-Yista na Tijuca, c a nwsi;na· CMlc e o Jardim
Bo!anico ..... ·.......•... ,;.: ........•....... ·.>>
N.• 1.028. -Decreto de 22 de Ago~to de JHt>B. -Concede''
duas loterias em beheficio das obras da J\lalriz ·
de ;\'ossa SPnhora do Livramento de Bananeiras,
da Província da P;ti~<lhvba do l\orte......... 11
N." 1.029. - Dcereto de 22 d!)--:Àgtlsto de 18i>~r·:-Concede
quat~? loterias e1~~ br.~cpci,qJlv._~t:iS.ryJaS Matrj.zes
das Cidades da \ 1ctonp, S.l~f91h-cus, e da 'V11la
de l~uarapary, na Provi1ichf
Espirito Santo. 12
N .0 1.0:30. -Decreto ue 22 de Agosto de 1~:)9.- Concede qual ro loterias, cujo produrto será applicado ás obras c outros objectos de que necessitarem as lgrl'jas l\latrizes das Parochias de
l\lontes Claros, Contendas, S. Hmniío, Januaria, Barra do Hio das V1~lhas, t;rilo Mogol,
P Curvdlo, da Provinda dP ~li nas t;,·nws...
'11
N. o 1.031. -Decreto de 22 de Agosto de 1H:i!l.- Autorisa o Governo a mandar passar Cai las de Naturalisação de Cidadão Brasileiro a Joaquim
l''rederico da Costa Hubim, e outros........ 13
N. 0 1.032. -Decreto de 22 de Agosto de 1859. -Approva
a pensão annual de 800;):'000 concedida a ll. Julia
Adela de Carvalho, viuva de José Sebastião
Alfonso de Carvalho..... . . • . . . . . . . . . . . . . . . 14.
N.• 1.033. -Decreto de 25 de Agosto de 18;)9.- Approva
a pensão annual de 720~000, concedida por
Decreto do 1. o de Março de 1859, 3 D. Maria
.Joaquina Mancebo 1\Ioret, viuva do Capitão de
Engtmheiros Horaeio da Gama Moret.... . . .
"
N .0 1.034-. - J)ccrelo de 30 de Agosto de 185!l.- Concede
duas loterias, cujo producto se applicará igualmente em beneficio das obras das Igrejas Matrizes da Villa de Oliveira, e da Frrguezia do
Passa-Tempo, Provincia de l\Iinas Geraes.....
))
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N. 0 1.035. -Decreto de 30 de Agosto de 1859. -Auto-

N." 1.036.

N." 1.037.

N ." 1.038.

N. 1.039.

N." l.OíO.

risa o (;ovcrno para mandar. a4mittir a exame
e á matricula de diversos annos das Faculdades
de i\Jcdicina e de Direito do lmperio, os estudantes José de (;oes Siqueira, c outros......
-Decreto de G de Setembro de 185\J. -Approva a pensão annual de 500;j~OOO concedida
por Decreto de 8 ele Feverdro do eonentc anno
a D. l'oluccna Francisca de Jesus i\lai:1......
-Decreto d1~ G de Setembro de 1859. -Approva a pemão annual de 1:200:t>OOO concedida
por Deereto fie 8 de Fevereiro deste anno á Viscondessa de Sepcliba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Decreto de to de Setembro de 1859.- ,\ pprova a aposentadoria coneeclida ao Juiz de
Dirdto da f.omarca do Rio Grande da ProYincia de S. Pedro, Joaquim José da Cruz Secco,
com o ordenado ~onespondente ao tempo de
ser viço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-· Deereto de 11 de Sch~rnhro de 183().- :\pprova a .pensfio annual de 4HO~On0 concedi1la,
se111 prPjnizo dtl meio soldo, a D. Joanna Carlota l~ehello Leil;io Bandeira.... . . . . . . . . . . .
-Lei de H dn Setelllhro dn 1859. -Fixando
a JkspPz:l e orçando a Heccita para o excrcirio

d1~ IH:)!)-.JH@............................
N." 1.0'd. -L1·i de H de Setembro ck ~8511.-l\lnnda
vigorar no W\erTicio clt~ 1RiiO-tR(il a LPi elo

On:anl!'nto dt~ ftf)\1-1~110, e autorisa o (;ovemo para alli'rar o ClliiLJ'<lt'lo 1~0111 a Cornpanhia
!lr;L-;ileira dn Patfllel<·s a Vapor.............
N " l.O'd. -Lei dt~ l 'I dLl Setembro de 18;)!). ~Fixa as
For~·a-; de tern para o anno linaneeiro de
18@ ;í 18G I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N." I.O'J:J. -Lei <lP 15 d11 Setembro dfl 18::>9.-Fixa a
Força Naval, para o anno linaneeiro de 18GO
a l Sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N." 1.0'1'1·. -Decreto <lo 20 de SPlPmbro dn185!1.-,\pprova o D:~t~rl'!o n. u 2.2'd do prime i ro de Selmnbro dn 1853, e respPctivas COIHliç.fH~s pelas
qn:H•s /\Ji conlriletada com o Con::elheiro Franrism l;on<;:nlves l\Jartins, ou rum a Companhia
qtw ell<~ or~anisar, a nan·gaçüo á vapor no Hio
.l•~quitinhonha; n autoris•1 ao (~oV!'rno a eone1~11Pr á Companhia Pema111hucana de tH\VI'ga~fio
eoskira a vapor lln111 t•mpn·stimo do trest·ntos
eonto_-; th~ réis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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risa o Governo a garantir á Companilia Eniiio
c lndustria, ou a mnln1hir ellc mesmo, dentro
ou fóra do Imperio, llurn cmprestimo, que niio
exceda a seis mil contos de réis, dos quaPs srriio
applicados até trcs mil a eouclusiio da estrada
de rodagem de Petropolis á Cidade da Parahybuna; c o restante ao pagamento do que ella
deve por letras caucionadqs com titulos garantidos pelo Governo, c por letras f'IHiossadas
pela Thcsouraria da Provineia do Hio dP Janeiro. . . . . . . . • . . . . . . . . . .
... ... . .. .
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DECRETO N.o 1.010- do 1." de Junho de 185!1.

Declara que os tencimentos do emprego de Secretario das
Faculdades de Direito pertencerão por inteiro a qualquer
dos Lentes das mesmas Faculdades que o exercer.
Hei por bem Sanccionar c l\landar que se execute a Rc·
solução snguintc da Assembli•a (~cral Lcgislativn.
Art. t.o Os vcndmenlos do emprPg-o do Seemlnrio das
Faculdades de Direito pertencerão por inteiro a qualquer dos
Lentes das mesmas Faculdades quo o cxercPr.
Art. 2. 0 l<'icão revogadas as disposições em contrario.
Sergio Teixeira de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario d'Estndo dos l\'egocios do lmperio, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do lHo de .l::lneiro, em o
primeiro de Junho de mil oitocentos cincoenta c nove, trigcsimo
oitavo da lndepcndcncia c do Imperio.
Com a Rubrica de Sua 1\Ingestadc o Imperador.

Sergio Tei.reh·a de Macedo • .

r :!

l

DECRETO N." 1.011-<k 8 ue Junho c.le 185!1.

A 1/lorisli. o Governo a proporcionar a Companhia de Commercio c Nat·cgaçiio do Mucttry os meios de obter hum
emprestimo de mil c du::;entos contos de réis, e a fazer
outras rol!cesstíes para o fim de scre.m dispensados os Jll'ivilegios concedidos á mesma Companli ia.
Hei por hem Sanceion<~r e \l;:l!lcl<lr que se execute a Bcsolução seguinte da Assembl{•a (;crnl LPgislalivn.
Art. t.o O GovPrno fica antorisado a proporcionar ;i Companhia de Commcrcio c Nave~a~ão do illucury os meios de obter
por emprestimo contnhido dentro ou türa do lmperio hnm rapilal addicional, nunca menor de mil c duzentos contos de r(·is,
c a garantir os respectivos juros c amortisação; com t<1nto que
estes não cxcedão a sete por cento annualmentc, e guardad;;s
1s disposições dos paragraphcs primeiro e terceiro <lo artigo
primeiro do Decreto numero novecentos c doze de Yintc seis de
Agosto de mil oitocentos cincocnla e sele.
Art. 2. o O (~overno lira tambPm autorisndo a fazer qunrsquer outras concessões, qtw forem indispPnsaveis, para o lim
de serem c.lispcns(ldos os prhi!Pgios eonccdi<los por disposiçõPs
geraes ou provinciacs, P rspcdalmente a iscnc;i'io por oitenta annos
de quacsquer impostos sobre as mcrciHlori(ls, que forem Pxportadas ou importadas pelas estrnda!', on em barcos da Companhia
sujeitando porém as concessões qtw llzn <'111 ,·irludc dest<~ arlir::o
á approvaçfio da Assemhléa n"rnl t<'gislatha.
Art.. :1.° Fi:·fio revo~adas l.ntlas ns <lisposi<:CiPs <'lll eontrmio.
Sergio Teixeira <k l\1 acedo, <lo !li Pu Cons<'l h o, l\1 ini!<õl ro t'
Secretario d'Estado Jos NC'é(O<.:ios do lmpcrio, assim o t<~llha
entandido e fa<;a executar. Palado do Rio de Junciro em oito
de Junho de mil oiloeentos cincoeBta e no,,e, trigesimo oitavo
da lndcpcndenda c do lmpcrio.
Com a Rubriea uc Sua 1\lagcstadc o

Imperado~.

."'ergío 'l'ei:reira de Jfacedo:

( 3 )
DECRETO N.o 1.012- de 22 de Junho de 18;)!).

Jl/a11.da 6tpplicar á conservaçiio e melhoramento das Agttas
Virtuosas da Campanha, na Provincia [de Minas Geraes,
o producto da loteria extrahida em virtude do Decreto n. 0
ft.8~) de 26 de Setembro de 18'&7.
Hei por bem Sanccionar e 1\Iandar que se execute a H.eda ;\sscmbka 1;cral Leg-islativa.
Art. Unieo. Fica autorisado o Coverno para applicar á
conservação c melhoramento da fonte e po1;os das aguas gazozas
denominadas-Aguas Virtuosas ela Campanha-na Proúneia de
.Minas Gera<~s. o producLo da loteria cxtrahida em ,·irludc da
Hesolução de vinte seis de :'dembro de mil oitocentos quarenta
c snte, que nesta parte fiea revogada, hem cnmo quaesqum·
outras disposi~·ües em contrario.
Sergio TeixPira de )Incedo, do :\ii'U Conselho, Ministro e
Secretario d'Estado dos Negocio:> do lmpcrio, assim o tenha
entendido e fa~a executar. Palacio do IUo de Janeiro, em vinte
dous de Junho lle mil oitocvntos eineocnta e novt>, trigesimo
oitavo da lndepcndmwia e do Jmperio.
l:oru a Huhrica de Sna Magestat!e o Imperador.
solu~ão st~~uinle

Sergio Teixeira de Macedo.

DECBETO 1\\. 0 J.Ot:J- de 2:) de .lun'w de t8rj9.

Approva a aposentadoria concedida a !lla11oel Auto11io Bastos
Bactelitf: Carcereiro da Cadda da Vil/a do Pifar da
Pro11incia da Parahyba.
1!<-i ror bem Sanrcionar e Mandar que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1. o l<'ira approva<3a a aposentadoria conecdidu por
Decreto de trinta e hum de Agosto de mil oitocentos rincoenta
e oito a l\lanoel Antonio Bastos HarleliiT, Carcereiro da Cadêa
da Villa do llilar, da Proyincia da Parah)bn.
Art. 2. 0 HeYogão-se as disposiçfíes em eontrario.
O Barão de 1\luritibu, do :\leu Conselho, l\linislro c Secre·
tario (l'.Estado dos Nrf(ocios da Justiça, assim o tenha ~ntrn
dido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte cinco
de Junho de mil oitocentos cincocnta c nove, trigesimo oitavo
da lndcprndeneia c do lmpcrio.
Com a H.ubrica de Sua :\la~n'5l·tdc o Imperador.

Haráo de Jluritiba.

u~

'

DECHETO N. o 1. OU- de 25 de Junho de 1859 .

.Approva a aposentadoria concedida ao Juiz de Direito du
Comarca de Santos, Joaquim Fernando da Fonseca, cmn
o ordenado correspondente ao tempo de exercício nos lugares gue tem servido.
Hei por bem Sanccionar c l\Iandflr que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1. o J<'ica approvada a aposentadoria concedida por
Decreto de vinte de Junho de mil oitocentos cincoenta c seis
ao Juiz de Dimito da Comarca de Santos, da Provineia de
São Paulo, Joaquim Fernando da Fonseca, com o ordenado correspondente ao tempo de exerci cio nos lugares que tem servido.
Art.. 2. 0 Hevogão-sc as disposições em contrario.
O Barão de l\Iuritiba, do l\lnn Conselho, .Ministro c Secr~
tario d• Estado dos 1\cgocios da Justiça, assim o tenha L•ntendido e fhça executar. Palacio do Hio de Janeiro em vint·~
cinco de Junho de mil oitocentos cincocnta e nove, trigcsimo
oitavo da lndependentia c do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Ma;;cstade o Imperador.

Barão de 11luritiba.

DECHETO N." 1.01:.)- de G de Julho de u;;>\J.

Concede duas loterias para a conclusão d11 llospital da illisericordia da Cidade <le Jacarehy, na Provincia de Süo Paulo.
Hei por bem Sanccionar c l\Iandar que se execute a Hcsoluçao seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. Unico. Fi cão concedidas duas loterias do m<'smo valor,
c segundo o plano das da Côrtc, onde serão extrahidas, para a
conclusão do Hospital da l\Iisericordia da Cidade de Jacarehy,
Provincia de São Paulo, revogadas as disposições em contrario.
Sergio Teixeira de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario d' Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do IUo de Janeiro, ern seis
de J nlho de mil oitocentos cincoenta e nove, trifesimo oitavo
da lndependencia c do lmperio.
,
Com a Uubrica de Sua l\lagestadc o Imperador.

Sergio Teixeira de Maced"

( 5 )
DECHETO N. 0 1.016- de 6 de Julho de 180~.
Approva a pensão annual de 1.000~000 réis concedida por
Decreto de 20 de Agosto de 1~58 á Baroneza de Tramandahy,
viuva do Tenente General Barão do mesmo titulo.

Dl~CRETO N." 1.017- de 6 de Julho de 185\J.
Approva a pensão annual de 800~000 r(~is concedida por
Decreto de 20 de Agosto de 1858 a D. Maria Bem vinda Pinto
Uamos, viuva do Coronel Cirurgião .Mór do Exercito, Chefe do
Corpo de Saude, Antonio José Hamos.

DECHETO N." 1.018 -de 6 de Julho de 1S:S~.
Approvn a pensão annual dP 600~000 r{~is eonccdida por
Decreto dP20 de Agosto de 1858 á D. Halbina Emília da Paix~o,
viuva do Capitão de Fragata Antonio José Francisco da Paixão.

DECRETO N." 1.019-de G de Julho

ue

1859.

Autorúa o Governo a conceder Carta de Naturalisação aos
subditos Portuguezes j;[anoel José Uodrigues Pereira, José
Maria de Souza Qneiroz, Antonio Cordeiro da Silva, José
Caetano de Carvalho Junior, iJ'Ianoel José Dias Salgado
Carneiro, e Francisco José da Costa.
Hei por bem Sanccionar e 1\landar que se execute a !\csolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. J.o O Governo fica autorisado a conceder Carla de
Naturalisação de Cidadão Brasileiro aos subllitos Portuguezcs
~Ianocl José 1\odrigues Pereira, José Maria de Souza Queiroz,

( 6 )
Antonio Cordeiro da Silva, José Caetano de Carvalho Junior,
Manoel Josú Dias Salgado Carneiro, c Francisco José da Costa.
Art. 2." Ficão revogadas as disposições em contrario.
Sergio Teixeira de Macedo, do 1\leu Conselho, l\linistro e
Secretario d'Estado dos Ncgocios do Imperio, assim o tenha
entendido c faça executar. l'alacio do mo de Janeiro, em seis
de .Julho de mil oitocentos dneoenla e nove, trig1~simo oila\·o
da I ndcpcndcncia c do lmperio.
Com a Hubrica de Sua l\lagcstJde o Imperador.

Sergio Teixeira de Macedo.

DECRETO N.o t .020- de G de Julho de 1859.

iittlorisa o Govemo a cow·edcr Carta de 1\'aturalisaçiio ao
Stlbdito Portugue:. Antonio José de Mesquita, e a Pedro
Orlandini, nattmtl da ltalia.
Hei por bem Sanceionar c Mandar que se execute a Hesolução se~nintn da Asst~mhlb Cnal Lt•gislaliva.
Arl. llnieo. () ( ;ovt·rno til'a autorisatlo a cont'l'lkr Carta
de Naturalisação de Cidadão Bra~i!Piro ao suhdilo Porlugtwz
Antonio José de .Mesquita, c a Pedro Orlandini, natural da
ltalia, residente nesta Corte; revogadas as disposi~ões em contrario.
Set·gio Teixeira de Macedo, do l\leu Conselho, Ministro e
Secretario d'Estado dos ~egocios do Imperio, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do !tio de Janeiro, em seis
de Julho de mil oitocentos cineoenta c nove, trigesimo oitavo
da lndepcndeneia e do lmpcrio.
Com a Rubrica de Sua l\lagesladc o Imperador.

Sergio Teixeira de JUacedo .

•

( G)
Antonio Cordeiro da Silva, José Caetano de Carvalho Junior,
:Manoel José Dias Salgado Carneiro, c Francisco José da Costa.
Art. 2.° Fieão revogadas as disposições em contrario.
Sergio Teixeira de Macedo, do l\ll'U Conselho, Ministro c
Secretario d'Estado dos Ncgocios do lmprrio, assim o tenha
entendido c faça executar. Palacio do lUo de Janeiro, em seis
de .Julho de mil oitocentos dneoenla e nove, trigesimo oit;no
da I ndepcndcncia e do lmperio.
Com a Hubrica de Sua Magesbde o Imperador.

Sergio Teixeira de Macedo.

DECRETO N." 1 .020- de G de Julho de lS:J!).

Aulorisa o GotJenw a conceder Carta tle 1\'aturalisaçiio ao

subdito Portttgue:. Antonio José de Mesquita, e a Pedro
Orlandini, natural da ltalia.
Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a Hcsolnção sc~ninlt~ da Asst~mhl(~a (~na! Jpgislaliva.
Arl. \lnieo. () (~ovPrno lit"a autorisado a t·ont'l'tkr Carta
de Naturalisação de Cidadão Brasiki r o ao suhdilo l'orlugtwz
Antonio José de :Mesquita, c a Pedro Orlandini, natural da
Italia, residente nesta Côrte; revogadas as disposi~ões em contrario.
Sergio Teixeira de 1\Iacedo, do 1\leu Conselho, ~Iinislro e
Secretario d'Estado dos l'lcgocios do lmperio, assim o tenha
entendido c faça executar. l'alaeio do Hio de Janeiro, em seis
de Julho de mil oitoecntos cineoenta e nove, trigcsimo oitavo
da lndcpendcneia c do lmperio.
Com a Rubrica de Sua l\Iagesladc o Imperador.

Sergio Teixeira de lUacedo.

'

t

i )

DECHETO N." 1.021-ue G tlc Julho tlc 18:i!J.

Manda contar para a reforma c condecoração do llabito da
A vi~ aos Of1iciaes do Exercito e Armada o tempo que tiverem
servido como praças do Corpo de Munic1]Jaes l'tTmanentes
da Clirlt', on rm quaesquer outros Policiru•s, militarmente
. f os.I
orgawsru
Hei por br~m SanceionGr e Mandar que se exerulP a Resolucão seguinte da 1\sscmbléa Geral Legislativa:
" ~\rt.'- 1." Aos Olliciaes do Excr~ilo e Arnwdn se contará
pnm a reforma e condeeura..-ão do Habito de S. B~tlto de Aviz o
tempo que antes de fazerem pnrte do uw~mo Exercito c Armada
bem servirão como pra<:as do Corpo de l\Innicipaes Permanentes
da Côrte, ou em oulro qualquer Corpo Policial, militarmente organisndo, quer nn Côrtc quer nas Provineias.
1\rt. 2. o Fi cão revogadas as disposições em eontrario.
Manoel Felisardo de Sonzn c Mello, do l\I<'ll Conselho, 1\Tinistro c Seerclario d' Eslado elos Nq.m<~ios da (;uerra, o tenha
assim .entendido c expeça os despachos nccessarios. Palacio do
Hio de Janeirn, em seis de Julho de mil oitocentos e cincoenta e
nove, trigesimo oitavo da Indcpcmlcncia e do lmperio.

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestadc o lmpendor.
ftf anocl

Felisardo dr 8ou:;a e Jlello.

DECRETO N.o 1.022- de G ddulho dr 1R59.

Manda contar na reforma dó Capitão Antonio Domellas Camara, o tempo decorrido desde a data do Drcrelo que oreformou até a sua publicação em Ordem do dia.
Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a Resolução seguinte da Asscmblén Geral Legislativa:
A1·t. 1. o Será contado na roforma do Capitão Antonio
Uorncll~s Camara o tempo que ser vi o alêm da data do De~ .•
ereto que o reformou até aquella em que foi este publicado em
Ordem do dia da guarnição da Proviucia do Par:í.,

( 8)

Art. 2." Fi cão revogadas as !lisposiçfies em contrario.
Manoel Felisardo de Souza c l\1!\IIO, do !\leu Conselho,
1\Iinistro e Secretario d'Estado dos 1\'egocios da Guerra, o tenha
assim entendido e expeça os despachos ncccssarios. Palacio do
Hio de Janeiro, f'm seis de Julho de mil oitocentos c cincocnta
c nove, trigesimo oitavo da lndeprmdencia c do lmpcrio .

•

Com a Rubrica d1) Sua :\Ia;;cstadc o Imperador.

31 anoel Fcli:;ardo de Sou: a e Mello.

DECRETO N. o 1.023- de lG de Julho d() 1859.

Declara a intelligencia do artigo 8. o do Plano de 23 Setembro de 1795, relativo ao JJlonte Pio dos Officiaes
da Armada.
Hei por bem Sanccionar, c Mandar que se execute a Rc~
solução seguinte da Asscml.J!l>a Geral LegislatiYa:
Art. 1. o l<'ica declarado que as irmãas solteiras honestas dos
O!Dciaes da Armada, que, sendo rontrihuintl's do 1\Ionte Pio, hajão
fallt·t~ido st•m deixar viuva, lilhas donzl'llas, ou viuvas, t\ rnãt)
no estado de viuvez, tem rlireilo, ainda qtw vivüo St'\IS pais,
ao soccono, de que trata o artigo 8." do Plano de 23 de Setembro de 1795.
Art. 2. o Fi cão revogadas as disposiçües .~m contrario.
O Visconde de Abaetó, Conselheiro d'Eslado, Presidente
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos
Negocios da Marinha, o tenha assim entendido e faça executar.
Palacio do l\io de Janeiro em dczcseis de Julho de mil oitocentos
cincocnta c nove, trigcsimo oitayo da lndependcncia c do Impcrio.
Com a Rubrica de Sua 1\Iagestadc O Imperador.

Visconde de Abaeté.

(8 )
Art. 2. o Ficão revogadas as uisposiçõcs em contrario.
Manoel Fclisardo de Souza e 1\I<\IIO, do l\lcu Conselho,
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, o tenha
assim entendido c expeça os drspachos nccessarios. Palacio do
Hio de Janeiro, em seis de .lulho de mil oitocentos c cincocnta
c nove, trigcsimo oitavo da lndcpcndencia c do Impcrio .

•

Com a Rubrica d1) Sua :\Ia;cstade o Imperador.

ll1 anoel Fdi~ardo de Sou: a e Mello.

DECRETO N. o 1.023- de JG de Julho de 185!J.

Declara a intelligencia do artigo 8. o do Plano de 23 Selembro de 1795, relativo ao JJionte Pio dos Offtciaes
da Armada.
Hei por hem Sanccionar, c l\Iaudar que se rxccutc a Re·
solução seguinte da Asscmbl(·a t;eral Lrgislatha:
Art. t.o Fica declarado que as irmãassolleiras honestas dos
Omciacs da Armada, que, sendo contribuintes do 1\Iontc Pio, hajão
faiiP<~i<lo S<'m liPixar viuva, filhas <lonwllas, ou viuvas, P rnã<)
no estado de viuvez, tl'm tlireilo, ainda qun viv<io St'lls pais,
ao soccorro, de que trata o artigo 8." do Plano de 23 de Sl'tembro de 17!)5.
Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições .:m contrario.
O Visconde de Abactó, Conselheiro d'Estado, Presidente
do Conselho de Ministros, 1\Iinistro e Secretario d'Estado dos
Negocios da Marinha, o tenha assim entendido c faça executar.
Palacio do IUo de Janeiro em dczcseis de Julho de mil oitocentos
cincoenta e nove, trigcsimo oitayo da Indepemlcncia c do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magcstade O Imperador.

Visconde de Abaeté.

-------------------- - - - - - -

( !} )

DECRETO N." 1.02-í- de 20 de Julho de 1S3D.

Autorisando o Governo a jubilar o Dr. Joaquim Francisco
de Faria, Professor vitalício de Theologia Dogmatica do
Seminario Episcopal de Olinda, com o ordenado de hum
conto de réis.
Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a Resolução seguinte da Assctnbléa Geral Legislativa.
Art. 1.• O Governo fica autorisado aj11bilar o Dr. Joaquim
Francisco de Faria, Professor vitalício de Theologia Dogmatica
do Seminario Episcopal de Olinda, com o ordenado de hum
conto de réis, marcado pelo Decreto numero mil duzentos c
setenta c cinco de vinte hum de Novembro de mil oitocentos
cincoenta e tres.
Art. 2. • Stío revogadas as disposições em contrario.
O Barão de l\luriti ba, do Meu €onsclho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte de
Julho de mil oitocentos c ciucoenta c nove, trigcsimo oitavo
da lndcpendencia c do lmpcrio.
Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador.

Barão de Jfuritiba .

.......
DECHETO N.• 1.020- de :2.'1 de Julho de 185ft.

em

Concede quatro loterias
beneficio das obras das Matrizes
de Nossa Senhora da Gloria, e de Santa Thereza do
JJfunicipio de Valença, na Provincia do Rio de Janeiro.
Hei por bem Sanccionat· c l\Iandar que se execute a !\csolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. Unico. Ficão concedidas quatro loterias em beneficio
das obras das Matrizes de Nossa Senhora da Gloria e de Santa
Thereza do l\Iunicipio de Valença na Província do Rio de Janeiro, as quacs correrão nesta Côrtc sob o plano adoptado para
iguaes concessões, sendo o seu producto repartido em iguaes
Jmrtes pelas ditas Matrizes, revogadas pura este tirn as dispo ..
sições em contrario.
2

r
( 10

l

Sergio Teixeira tle Macedo, do l\Icu Conselho, Ministro c
Secretario tlc Estado dos Ncgocios do Imperio, assim o tenha
entendido c faça executar. Pala cio do lUo de Janeiro, em vinte
sete de Julho de mil oitocentos cincoenta e nove, trigcsimo
oitavo da lndependencia e do llllperío.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Sergio Teixeira de Jfacedo.

DECllETO N. o 1. O:!G -

de 2\J de Julho de 1859.

Approva as pensões ::mnuaes ronc.cdidas por Decretos de
17 de Maio do corrente anno, de 5G4-~000 réis a D. 1\Jaria Augusta Uma Pcstan11; de 360:!)1000 réis a D. Delfina Luiza da
Costa Arêas; c de 252:tJ~000 réis a D. i\Iaria Francisca de Oliveira
Gonçalves.

DECRETO N. o 1.027 de 18 de Agosto de 1859.

Autorisa o Governo a conceder certas isenções ás estradas de
ferro entre as Cidwlt:s do llcci(c, c Olinda em Pernambuco; entre o l1 orto das Caix·as c o lUunicipio de Cantagallo
na Província do Rio de Janeiro entre esta Côrte e a Boa-Vista
na Tijuca, e a mesma Côrtc c o Jardim Botanico.
Hei por bem Sancciouar c Mandm· que se execute a Resolução seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa.
Art. 1. o Fica concedido em beneficio do Estabelecimento
da estrada de ferro Provincial, cutre a Cidade do Recife n
Olinda, da qual he concessionario David 'Villiam Bonwinan.
§ 1. 0 Isenção dos direitos de importação durante o prazo
marcado para a construcção da estrada, e por mais dez annos
para os trilhos , locomotivas, carros, instrumentos, apparclhos, ferramentas, ferro em barra, ou de qualquer obra que
se destine á empreza, carvão de pedra ou coke , e quaesquer
outras materias que forem, bona fide, indispensav~is para a
construcção c trabalhos da referida estrada.
§ 2. o Isenção do fôro dos terrenos de Marinha, que a
estrada tiver de occupar.

r
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Sergio Teix1~ira de Macedo, do l\Ieu Conselho, Ministro e
Secretario tlc Estado dos Ncgocios do Imperio, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, em vinte
sete de Julho de mil oitocentos cincocnta e nove, trigcsimo
oitavo da lndcpcndencia c do lmperio.
Com a Rubrica de Sua l\iagcstade o Imperador.

Sergio Teixeira de Jlacedo.

DECRETO N.o 1.0:2G- de 29 de Julho de 1859.
Approva as pensões annuaes concedidas por Decretos de
17 de Maio do corrente anno, de 5{)4~000 réis a D. Maria Augusta Lima Pcstanp; de 360~000 réis a D. Delfina Luiza da
Costa Arêas; c de 252~000 réis a D. l\laria Francisca de Oliveira
Gonçalves.
-~

DECHETO N.o 1.027 de 18 de Agosto de 1859.

Autorisa o Go1)erno a conceder certas isenções ás estradas de
{t:rro entre as Cidctdt:s do llcci{c, c Olinda em Pernambuco; entre o l1 orto áas Caixas c o Município de Cantagallo
na Província do Rio de Janeiro entre esta Côrte e a Boa-Vista
na Tijuca, e a mesma Côrtc c o Jardim Botanico.

Hei por bem Sancciouar e Mandar que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1.° Fica concedido em beneficio do Estabelecimento
da estrada de ferro Provincial, entre a Cidade do Recife ~~
Olinda, da qual he concessionario David 'Villiam Bonwinan.
§ 1. o Isenção dos direitos de importação durante o prazo
marcado para a construcção da estrada, e por mais dez annos
para os trilhos , locomotivas, carros, instrumentos, apparclhos, ferramentas, ferro em barra, ou de qualquer obra que
se destine á empreza, carvão de pedra ou coke, e quaesquer
outras materias que forem, bona fidc, indispensav~is para a
construcção c trabalhos da referida estrada.
§ 2. o Isenção do fôro dos terrenos de Marinha, que a
estrada tiver de occupar.
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§ 3. 0 Isenção tlo recrutamento c Jo sorviço nclivo da Guarda
Nacional, aos empregados no serviço da estrada, nas mesmas
condições , e com as limitaçücs marcadas no contracto da estrada de ferro do Recife a S. :Francisco.
Art. 2. o I~uaes favores são concedidos :ís estra<las de ferro
entre o Porto das Caixas c o município de Cantagallo na Província do Rio de Janeiro; entre esta Côrtc c a Boa-Yista da Tijuca; assim como entre a mesma Côrtc c o Jnrdim l~otanico.
Art. 3. o Fi cão revogada~ tod:1s as Jisposiçõrs em contrario.
Angelo l\loniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho , Presidente do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario de Estado dos Nl'gocios da Fazenda c interinamente dos do Impcrio,
assim o tenha entendido , c faça cxcentar. -Palacio do Rio
de Janeiro, em dcsoito de Agosto de 1859, trigesimo oitavo
da lndependencia e do lmpcrio.
Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Irnperndor.

Angelo Jiloniz da Silva Ferraz.

DECRETO N. o 1.028-dc 22 de Agosto de JS:l9.

Concede duas lotrrias em benc(lcio das obras da Matriz de
Nossa Senhora do Livramento de Bananeiras, da Provincta da Parahyba do Norte.
Hei por hem Saceionar c Mandar que st~ exPcutc a Resolução seguinte da Assemblêa Geral Legisla lha:
Art. Unico. I<'icão concedidas duas loterias em beneficio
das obras da Matriz de Nossa Senhora do Livramento de Bananeiras, da Província da Parahyba do Norte, as quacs serão
cxtrahidas nesta Côrte, segundo o plano das concedidas aos estabelecimentos pios: revogadas para este fim as disposições em
contrario.
Angelo 1\loniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Presidente
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario de Estado dos
Negocios da Fazenda, c encarregado interinamente dos do Imperio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro, em vinte dous de Agosto de mil oitocentos
cincoenta c nove, trigcsimo oitavo da lndepcndrncia c do
lmperio.
Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador .

.Angelo Moni-:. da Sill'a Ferraz.

( 11 )

§ 3. 0 Isenção do recrutamento c do soniço aclivo da Guarda
Nacional, aos empregados no scrviç.o da estrada, nas mesmas
condições , c com as limitaçücs marcadas no contracto da estrada de ferro do Recife a S. ·Francisco.
Art. 2. o l~uaes favores são concedidos ás estradas de ferro
entre o Porto das Caixas c o município de Cantagallo na ProYincia do Rio de Janeiro; entre esta Côrtc c a Boa-Yista da Tijuca ; assim como entre a mesma Côrtc c o Jardim Botanico.
Art. 3.° Ficão revogadas tod:1s as Jisposiçües em contrario.
Angelo 1\loniz da Silva Ferraz, do nicu Conselho, Presidente do Conselho de Ministros, l\linistro c Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda c interinamente dos do Impcrio,
assim o tenha entendido , c faça cxeentar.- Pala cio do Rio
de Janeiro, em dcsoito de Agosto de 185fl, trigesimo oitavo
da lndepcndcncia c do lmpcrio.
Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador.

Angc7o Moni;:; rla Silvn Ferraz.

DECRETO N." 1.028-de 22 de Agosto de ts:JO.

Concede duas loterias em bcnc(tcio das obras da Matriz de
Nossa Senhora do Livramento de Bananeiras, da Provincta da Parahyba do Norte.
Hei por bem Saceionar o Mandar que se exPcutc a Resolução seguinte da Assemhlêa t:eral Lt•gislali\ a:
Art. Unico. Ficiio concedidas duas loterias em beneficio
das obras da ·Matriz de Nossa Senhora do Lhramenlo de Bananeiras, da Província da l'arahyba do Norte, as quacs serão
extrahidas nesta Côrte, segundo o plano das concedidas aos estabelecimentos pios: revogadas para este fim as disposições em
contrario.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Jlrcsidentc
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario de Estado dos
Negocios da Fazenda, c encarregado interinamente dos do Imperio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro, em vinte dous de Agosto de mil oitocentos
cincoenta c nove, trigcsirno oitavo da lndcpend(meia c do
lmperio.
Com a Hubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador.

Angelo

Moni~

da Silra Ferraz.

(B )
DECRETO N. o 1. O~!) -

de 22 de Agosto de 1859.

Concede quatro loterias em beneficio das Igrejas illatrizcs das
Cidades da Victoria, S. JJfatlteus, c da Villa de Guarapary, na. Prnt•incia do Espiritn Santo.
Hei por bem Snccionar e l\Iamlar que se execute a Resolução seguinte da AsscmbU·a Geral Lrgislativa: ·
Art. Unico. Ficao concedidas quatro loterias em beneficio
das Igrejas 1\Iatrizes das Cidades da Yictoria, S. Matheus, e
da Villa de Guarapaty, na Província do Espírito Santo, as quaes
correrão nesta Curtr, sob o plano adoptado para iguaes concessões, sendo o seu producto repartido proporcionalmente pelas
dita~ .Matrizes, revogadas para este fim as disposições em contrariO.
Angelo l\Toniz G:J. Silva Ferraz, do Meu Conselho, Presidente do Conselho de l\Iinistros, Ministro e Secretario de Estado
dos Ncgocios da Fazenda, c encarregado interinamente dos do
1mpcrio, assim o tenha entendido c ·raça executar. Palacio do
Hio de "Janeiro, em 'intc dous de Agosto de mil oitocentos
cincoenta e novr, trigcsimo oitavo da Indcpcndencia e do
Impcrio.
Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador.

Angelo Aloniz da Silva Ferraz .

.DECHETO N

o

1. 030- de 22 de Agosto de 1859.

Concede quatro loterias, cujo producto será applicado a.~
obras c outros objcctos de que necessitarem as Igrejas Matrizes das Parochias de ll'lontcs Claros, Contendas, S.
Romão, Januaria, Barra do Rio das Velhas, Grão Mogol,
c Curvello, da Provináa de 11/inas Geracs.
Hei por bem Saccionar c Mandar que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa:
Art. Unico. O Governo Mandará cxtrahir na Côrte, de
conformidade com o plano adoptado, quatro loterias, cujo pro~
dueto será applicado ás obras e outros objectos de que necessitarem as Igrejas Matrizes das Parochias de Montes Claros~
f:ontcndas, S. Homfto, Jnnuaria , Barra do Rio da~ Velhas,
(;rão Mogol, c Curvellos, da Provincin de Minas Gcracs; segundo
as circumstancias de cada huma dcllas, ficando revogadas ~s
f!i~posiçr1es em contrario.

'

i
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Angelo Moniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Presi<lente do Conselho de Ministros. Ministro e Secretario de Estado
dDs Nc~ocios da Fazenda, c encarregado intrrinamentc dos do
Jrnperio, assim o tonhn entendido c laça executor. Pnlncio do
Ui o de .Janeiro em vinte dous de Agosto de mil oitocentos cincoenta
c nove, trigcsimo oitavo da Jndcpendcncia c do lmperio.
Com a Hubrica de Sua Magesladc o Imperador.

Angelo Moniz da Silva Ferraz.

-JJECRETO N." 1.031 -de 22 de Agosto de 185!).

Autorisa o Governo a mandar passar Cartas de JYaturalisação de Cidadüo Brasileiro a Joaquim Frederico da
Costa Rubim, e outros.
Hei por bem Sanctionar e J\Iandar que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa:
Art. 1." Hc o Governo autorisado a mandar passar Cartas
<lc Naluralisaçfio de Cidadfio I:rasileiro a Joaquim Frederico da
Costa Hubim, Josó Hodrigucs Ferreira, Manoel José Antonio
do Amaral, .Joaquim Pinto de Madureira, Caetnno Marques
Corrôa, 1\JanoPl Franeiseo Ferro, Manoel Frnneisco Alves, Qucrino .los<'• Pinlwiro, FPiidano Avila Caldeira, J•adrn Francisco
Cardoso de 1\ldlo, .Joaquim l'erreira Pataens, .losó J,uiz da Cunha
Porto, Domingos Josó J<rancisco, Antonio da Costa Faria, Felisberto Alexai1drino Drumond, c Joaquim José de Azevedo
Côrtc Hcal, subditos portuguezes; a Anselmo l 1erez, subdito
hcspanhol; c <~o Barão von Pfuhl, subdito prussiano.
Art. 2. o Fiéão revogadas quacsquer disposições em contrario.
Angelo 1\loniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Presidente do Conselho de Ministros, l\linistro c Secretario de Estado
dos Negocios da Fawnda, e encarregado interinamente dos do
lmperio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do
IUo de Janeiro em vinte dous de Agosto de mil oitocentos cincoenta
p nove, trigcsimo oitavo da lndcpcndencia c do lmpcrio.
Com a Hubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador.

Angelo JJloniz da Silvu Ferraz.
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Angelo Moniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado
dos Ncgocios da Fazenda, c encarregado interinamente dos do
lrnperio, assim o tenha entendido c faça executar. llaJacio do
Hio de .Janeiro em vinte dous de Agosto de mil oitocentos cincocnta
c nove, trigcsimo oitavo da lndcpendencia c do lm pcrio.
Com a Rubrica de Sua l\lagcsladc o Imperador.

Angelo Moniz da Silva Ferraz.

DECRETO N.o 1.031- de 22 de Agosto de 1859.

Autorisa o Governo a mandar passar Cartas de Naturalisaçilo de Cidadão Bra.~ileiro a .Toaquirn Frederico da
Costa Bubim, e outros.
Hei por bem Sanctionar e l\Iandar que se execute a Resolu~·ão

seguinte da Assembléa Geral Legislativa:
Art. L o H c o Governo nutorisado a mandar passar Cartas
de Na!uralisaçüo de Cidadão llrasilciro a .Joaquim Frederico da
Costa Ilubim, .José Hodrigucs Ferreira, Manoel .losé Antonio
do Amaral, Joaquim Pinto de Madureira, Caetano Marques
Corrêa, Manoel Frandsc~o :Ferro, Manoel Franeiseo Alves, Qucrino .losc'• l'inlwiro, Fc·lidano Avila Caldeira, Padro Francisco
Cardoso de Mello, .Joaquim Ferreira Palaeas, .losí~ Luiz da Cunha
Porto, Domingos Josó Francisco, Antonio da Costa Faria, Felisberto Alexandrino Drumond, c Joaquim Jose de Azevedo
Côrtc Heal, subclitos portuguezes; a Anselmo l 1ercz, subdito
hespanho]; c ao Barão von Pfuhl, subdito prussiano.
Art. 2. • FiLão revogadas quaesquer disposições em contrario.
Angelo 1\loniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Presidente do Conselho de Ministros, l\Jinistro c Secretario de Estado
dos Negocios da Fazc~nda, c encarregado interinamente dos do
lmperio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do
Uio de Janeiro em vintedous de Agosto de mil oitocentos cincoenta
p nove, trigesimo oitavo da lndepcndencia c do lmpcrio.
Com a Hubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador.

Angelo JJJoniz da Silvu Ferraz.

.
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DECHETO N. 0 1.035- de 30 de Agosto

tSri~l.

A utorisa o Governo para mandar admittir a exame c á ma.
triwla ác diversos annos das Faculdades de jJfedicina e
de Direito do Imperio, os estudantes José de Goes Siqueira,
e outros.
Hei por bem Sanccionar c l\Iandar que se execute a seguinte Resolução da Asscmblóa {]eral Legislativa:
Art. 1." He o Governo autorisado a mandar :ulmittir a
exame das materias do primeiro anno medico, na I"aculdade
da Bahia ao estudante José de Gocs Siqueira; c na elo Rio de
Janeiro á Joaquim Pedro da Silva, que as estão frequentando
como ouvintes, cumpridas as disposiçües dos respectivos Estatutos, c sendo previamente approvados em língua inglcza.
Art. 2. 0 He da mesma sorte autorisado o Gon~rno a mandar
admittir a Pxame das materias do primeiro anuo jurídico da
Faculdade do Hccife os estudantes Miguel Calmon du Pin e
Almeida, Paulo Autran, Manoel do hego Barros de Souza
Leão, c Horacio 'Valfoid Jlercgrino da Silva, e na de S.
Paulo a Antonio Gonçalves Chaves Junior, que as estão frequentando corno ouvintes, cumpridas as disposições dos respectivos Estatutos, e satisfazendo o ultimo previamente o exame
de Hethorka.
Art. 3." H e o Governo igualmente autorisado para mandar
admittir na }<'acuidade de Direito do Recife á matricula do 3. 0
anno o estudante, que o frequenta como ouvinte, Leoncio de
Sá Cavalcanti de Albuquerque.
Art. 4.° Ficão revogadas para este fim as disposições em
eontrario.
_
Angelo Moniz da Silva l<'erraz, do l\1eu Conselho, llrcsidento
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario de l~slado dos
Ncgocios da i''azenda, c encarregado interinamente dos do Imperio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio
Janeil'O, em trinta de Agosto de mil oitocentos cincocnla c nove,
trigcsimo oitavo da Indcpeudencia c do Impcrio.
Com a Rubrica de Sua J\Iagestadc o Imperador.

Angelo Moniz da Silva Ferraz.

DECRETO N.o 1.03G- de G de Sctclllbro de 1859.
Approva a pensão annual de 500:jji000 réis concedida por
Decreto de 8 de Fevereiro do corrente anno a H. l'oluccna
Francisca de Jesus Maia.

,
( 11 )
LEI N."1.0',0- de 14. de Sdcmbro t.k 1S59.

p,·xando a Despeza e orçando a Receita para o exercicio
de 1859-1860.
J)om Pedro Segundo, por Graça de Deos, c Unanime Acclama<:ão dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo
do Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos Subditos, qtw a Assernblúa Geral DeCl'etou c Nós Queremos a Lei sPguint.e:

nespeza

{~ea•al.

Art. 1. 0 A Dcspeza Geral do Imperió para o exercicio de
J859-18GO he fixada na quantia de......
48.302:935~!)71
A qual será distribuída pelos seis diverso~ l\Iinisterios, na
fôrma especilic<!da nos artigos seguintes:
Art. 2. o O .Ministro e Secretario dê Estado dos Negocios
do Impcrio he aulorisado para despender com os objcctos designados nos seguintes paragraphos a quantia de.
9. 776:484~700

A saber:

1. o })olaçiio de Sua l\lugPstadP o Jmperador ..
2. 0 Dita de Sua Magestadc a Imperatriz ....
Alimentos da Princeza Imperial a Senhora D. Isabel .......•.....•...
4. o Ditos da Princeza a Senhora D. Leopolt.lina .....................•....
5.• Dotação da Princeza a Senhora D. Janum·ia, e aluguel de casas ....... .
G." Dita de Sua l\Iagestade a Imperatriz do
Brasil, Vi uva, Duqueza lic Bragança.
7.
Alimentos do Príncipe o Senhor D. Luiz.
R o Ditos do Príncipe o Senhor]). Felippe.
U.• Ordenados dos Mestres da .Familia Imperial ....•......................
1 O. Secretaria de Estado, sendo 12:000~ para
reimpressão das Leis, Decretos, P
Deeisões do Governo, drsde 1808 alú
18:l7, s!'gundo o nwlhoflo prcsrriplo

!'0!):000~000
96:000~000

3. o

12:000~000

6:000~000
102:000~000

tiO:OOO~OOO
6:000~000
6:000~000

0

U:GOO~OOO

...,

( 18 )

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

1!1.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

pelo Regulamento n. o 1 uo J. o de Janeiro de 1838 .................. .
Gabinete Imperial . • • . . • • • . • . ....•.
Conselho de Estado ................•
Presidcncias de Províncias .•.....•...
Camara dos Senadores c Secretaria, sendo
4 :HO~ para o augmcnto dos vencimentos dos Officiaes de Secretarí:J c
mais Emr1n'gados, c elevando-se a
22:500~ a verba da despeza com a
publicação dos trabalhos do Senado;
á 2:800~ com o expediente de Secretaria e casa, c á 4:000:t~ com cxtraordinarias e eventuacs •......•...•.
Dita dos Deputados c Secretaria ..••...
Ajudas de custo de vinda e volta dos Deputados ...•....................
Faculdades de .Direito, sendo 3:600:;;1
pnra gratificações aos Lentes que servirem por mais de 25 annos, e 4:000~
para acquisiçi'io de linos para ns
bibliothecas das mesmas Faculdades.
Ditas de Medicina, sendo 4:800~ para gratificações nos Lentes que S<'rvirem por
mais de 25 annos, 4 :800~ para gratificações a mais quatro oppositor('S :
4:000~ para compra de livros para as
bibliothccas; 6:000~ para organisação
de laboratorios c gabinetes, c 7:200~
para alu~ucl da casa da Faculdade do
Hio de Janeiro ...•.........•.•.
Academia de llcllas Artes ..........•..
1\lusco ....•••...•.•.....•......•.•.
Uygicne Publica .••.•..•......•..•..
Empregados de visitas de saudc dos
portos .....•..•...•.........•..
Lazarcto ...•.••...••...•...•.......
Instituto vaccinico ...........•.....•
Canaes, pontes, estradas, e outras obras
publicas gcraes, c auxilio ás provinciaes ....•....•..••........•....
Correio Geral c Paquetes a vapor, sendo
200:000~ para a subvenção concedida
á empreza de navegação a vapor entre
l\Iontevidéo e 1\iatto-Grosso; 120:000~
para subvenção lambem concedida á
outra cmpreza de navegação costeira
na Provineia do Maranh<io, e fieando

21 0:000~000
1:900:rPOOO
48:000~000
230:080~000

266: 390:tf000
3Hi:460~000

52:600\1000

1G1:066:tiiOOO ·

22:.!: :lijO:Jt-1100
~W:W.'f:r!OOO

9:000~000
18:000~000

20:511:tp000
120:000:;\1000
14:780~000

1 . 240:000~000

( Hl)
o Governo aulorisado para despender
au~ 10:000:til com o melhoramento do
servi~·o da Côrte para a Capital da Provincia de Goyaz, c d'esta para o norte
da mesma Provincia, augmentando-sc o numero das viagens mcnsacs
dos ditos correios, de S. João d'EI-Hei
ern diante ...•.....•.............
27. Repartição geral das terras publicas, medição destas, c colonisação, sendo
100:000;1l com o pessoal c material da
Hepartição; 250:000~ com a medição
das terras; 300:000~ com a introdução e estabelecimento de colonos ..
28. Catechcse c civilisação de Indios .....
29. Colonias l\Iilitarcs .......•...........
30. Estabelecimento de educandas no Parú.
31. Archivo Publico, incluídas as gratificações de que trata o Decreto n. 0 9tH. de
28 de Agosto de 1858 ............ .
Para auxiliar a publicação das obras do
39
Dr. Antonio Corrêa de Lacerda .....
~3.
Para auxiliar a publicação das obras do
Dr. Martins ..............••.....
31-. Cornmissão scienlifica para explorar o
interior de algumas provincias do lmperio ..............•..........
.,
3i). Descobrimento, c exploração de minas
de carvão de pedra .......••......
36. l\Iclhoramento da cultura da canna de assucar, do trigo, <~de oulws ecrl'aes,
nos lermos do art. 29 § 14 daLcin."
939 de 26 de Setembro de 1857 .•..
37. Eventuaes incluida a quantia nccessaria
para pagamento das d()spez:.~s feilas
com as exequias de S. l\1. El-Rei das
Duat> Sicilias D. Fernando 11 ...... .

-·

2. 88 J:000~000

650:000~000
80:000~000

200:000:jp000
2:000:it000
9:820~000
2:000~000
3:000~000

140:000~000

8:000:tfl000

q:OOO~OOO

60:000~000

No 1J1unicipio da Côrte.
38;
3!l.

t,o.

41.
~2.

43.

lnstrucç.ão primaria c secundaria .....•
Instituto Commercial .............. .
Dito dos Meninos Cegos .•...........
Dito dos Surdos-mudos ..••.•........
Bibliothcca Publica ...........•......
Jardim Uotanico da Lagôa de Rodrigo
de Freitas, sendo elevada á 21 :827;n,

266:826~200
14:560~000
31 :600~000
10:000~000

13:576:t}500

( :W)

4!L

45.
4.(i.
!~7.

48.

49.
50.
51.

5'l

a verba com a despeza de susteulo
e vestuario dos cscmvos da Naçiío, c
Africanos livres, c de jomaes de trabalhadores. . . • . . . . • . . . . . . . . . . . .
Jardim Botanito do Passeio Publico ...
Instituto Historico c Geographico ..•...
Imperial Academia de Medicina ...... .
Soeiedadc Auxilindora da lnduslria Nacional. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
Prestat;iío a João Caetano dos Santos,
corno emprezario do Theatro de S.
Pedro d'Airantara, nos termos das
Leis n. o 696 de 20 de Agosto de 185:l,
e. n. o 979 de H> de Setern bro de 1858.
Hospital dos Luza f(lS . . . . . . . . . . . . . . . . .
Com a limpeza da Cidade ............ .
Obras l1 uhlicas, sendo 310:000t,i000 para
o cnnal do llHlt)gue da Cidade Nova,
229:000~000 para o cars da Gloria;
300:000:tf000 p:ua o cncmramento das
aguns do Hio de l\laracanã, 100:000~
para o calçamento das ruas da Cidade pt'lo syslerna de parallepipedos; c
150:000:j;OOO para outras obras .....
F.xereicios lindos .•...........•......

2G:GHl~OOO
8:877~000.

5:000;'i!OOO
2:000~000
4:000~000

4.1: OOO;'ilOOO
2:000~000

103: 200\?000

1. 089:(}0(1~000
~

Art. 3." O Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da
J usliça h e autorisado para d<•spctHier com os objectos designados
nos seguintes paragraphos, a quantia de.. . . . . .
4. 786:275~!,35

A solH'r:
1. o Secn'taria de Estado .........•.......
2. 0 Supremo Tribunal de Justiça ........ .
~.o

4. 0

5. o
fj. o

7. 0
8. o
9."

Helações, indu ida a quantia de 3:000~
para pagamento do ordenado do Desembargador aposentado Severo A morim do Valle, na fôrma da Lei n. o 639
de 26 de Setembro de 1857 ........ .
Justiças de t.a Instancia .......... ..
Policia c segurança publica ....•.....
Pessoal da Policia ................. .
Guarda Nacional. .................. .
Telegraphos ........................ .
Bispos, Cathcdraes, &c., e Parodws
inclui dos 3:600\\\000 como con~ornw ao
Bispo ficsignntario do Par;í, 10:000~

220:5GOI?OOO
. 104 : 800~000

285:891~335
929:220~000

124:000(';000
454.: !Jo~;;ono
167:1121;;500
7~:45~~100

( 21 )
para reetlilicação do Palacio Episcopal
do Maranhão; e :10:000~ para a edificação, ou acquisiçüo .c preparo de
hum Palaeio EpiscoJJal na Cidade da
Diamantina; e /~:000:;;1 para reparos
da Sé da Bahia .........•........
10. Semi na rios Episcopaes, sendo 40:000~
para a edilicação do Serninario Episcopal da Diamantina; 6:000~ para
o auxilio do Seminario l~piscopal do
:\ masonas; 7 :500::; pai'a pagamento
do augmcnto de vencimentos que tiverão os Lentes de Liturgia e Canto
gregoriano; e 10:000~ para pagamento dos vencimentos dos Lentes do Seminaria Episcopal de S. Paulo .....
fl. Capella Imperial .............•......
12. Tribun;ws elo Commcrcio ............ .
13. Ueprcssão do trafico de Africanos ..... .
H. Sustmllo de presos ................. .
15. Evcnluaes ..•.......................

8'~8:675\'il500

1G2:200;tiJOOO
64:710~000
40:400~000

50:000:/POOO.
10:000:tPOOO
10:000~000

No lllunicipio da Côrte.

J li.
11.
1t;.

1!).

20.
21.

Culto Puhlieo ....................... .
Col'po Policial da Côrte •............
Casa de Correção c reparos de cadeas,
ineluida a qaaut.ia <if~ :~:000~000, em
f!lW lit'a lixado o ordenado do Dircclot·
daqudle Estabelecimento ...•.....
Conducção e sustento de presos .....•.
l}lum~n.açiio. publica ..••.........•...
hxcrctews lmdos ................... .

ij.:!J95:tP000
55:!:842\'POOO

120:000~000
40:000~000

52(.):000;)1000
~

Art. 4. 0 O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros he autorisado para despender com os ohjectos designados nos seguintes paragraphos, a quantia de...
8i!~:023:t;6H

A sabnr:
1. o
2. 0

Secretaria c!P Estado, moeda do paiz ....
J.egações c Consulados, ao cambio dt~
27 dinheiros slerlinos por mil réis.
supprirnidos os ordenados dos Consules Ger<ll''> Plll Iné;laterra c Portugnl,

15'd)93~088

( 22 )

:·
!'i

;!,•

'! ~I

4.•
I' o

i).

G.•

e applicada a sua imporlancia de
3:000~ para ordenado do Ccnsul em
Nauta •••.•.•.•.• • •.•• · •. • • • · · • · •
Empregados em disponibilidade, moeda
do paiz .....•..••..•........•.•..
IJespezas cxtraordinarias nu exterior,
ao cambio de 27 •... o • • • • • • • • • • • • •
~itas .n? in~crior, moeda do paiz ••..•
]~XÇI'CICIOS fllldOS ..•••••••• • • • ••••• • •

7: 599:;11999
135:000~000
4-0:000:ti~OOO
~

1

~•

IH

Art. 5.• O Ministro e Secretario de Estado dos Nogocios da
Marinha hc autorisado para despender com os objectos designados
nos seguintcs paragraphos a quantia de.....
7 .010:636~997
!I
:;. },

'

:,
I

·'(

: ~:

':I

,..
,,,' '

'I

l

A saber:

t.o Secretaria de Estado .•.....•.•.••..•
2.o Conselho Naval . . . • . • • • ..••....••
:J. o ()uartcl General da Marinha •.••..•.•
4.• Consdho Supremo l\1 ilitar ....•....•••
s.o Auditoria c Executoria ..•.•.•.••.••.
6. o Corpo d'Arm::tda c Classes anncxas ...
7.o Batalhão Naval. ............•.......
8.• Corpo de Jmperiacs Marinheiros. ..... .
9.• Companhia de Invalidos ..•..........
10. Contadoria da Marinha .•.•..••••..•..
tl. lulendencias c acccssorios ......•.....
12. Arsenaes ..........••.•......•...•.
1:1. Capitanhts l)p por los.... . . .....•....
H.. For~·a Naval c Navios de transporte ..•
15. Navios desarmados .••..••.•.•.•..•.•.
16. Jlospitacs ...•...................•..
17. Pharócs .•...••.....•..•••••..••..•.
18. Escola de Marinha .................. .
:19. Escolas .•. o • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • •
20. nibliotheca de Marinha ........•.....
21. lteformados .•......................
22. 1\!Jatcrial .....•.....•......•..••.•..
23. Obras, sendo 300:000~ para o J)ique
da Ilha das Cobras; 150:0001'} para
melhoramento do porto de Permarnbuco; 40:000~000 para cxplora«;ão
e estudos para mclho1·ar o porto do
Maranhão, o da barra do Uio Grande
do Sul, c o da Capital da Província
de Sergipe, c para o serviço da praticagem da barra da dita Provinda

92:450~000

ld : 200:;.000
S: :J!J7~550
12:120~000
3:370~000
52'~:5tH~200

28:8Si:tP950
128:192~400

5: 50G;,soo

56:000;;t:OOO
12i :090~fi00

1. 323::)56~839
1 OG: lc2H:t~-000
1.123:27!•:;110:.11i
25:38!~~000
51:568~400
26:!~4-3~960
76:328~076
1: '~2'.:;;000
1:3:33~700
62:099~886

2 .299:089;';'600

( ;!;l )

24.
25.

do Rio Grall(le; e 18G:OOO:tíl pilra
outras obras .......•...........•.
Despezas cxtraordinarias e cventuaes.
Excrcicios findos ................. .

G7G:OOO:jj~OOO

21 2:970~000
:jjl

Ar L 6. o O l\Jinislro c Secretario de Estado dos NPgocios da
Guerra he aulorisado para despender com os objeclos designndos
nos seguintes paragraphos, a quantia de. • .
1 t. 755:91J.t:ffi798
A saber:
1. 0

Secretaria de Estado, e Repartições annexas ....•..•.......•.. • •.•• • ..•

2. o

Contadoria Geral ........... _. . ..... .

3ti: 44.0~000

Conselho Supremo l\lililar .......... .
-í " Pagado ria das Tropas .............. .
5. • I nstrucção l\lilitar ................. .
6. o Arsenaes de Guerra ........•.•...•.•
7. o Corpo de Saude c Hospitacs ..•.......
8. o 1\epartição do Ajudante General ...•.
9. o Exercito ..•.•.•.••.... · · .•. • •••...
10. Olliciaes honorarios de 2.• linha c reformados .•..••.••..•••....•.•.•
11. Repartição Ecclcsiastica ....•......•.
12. Gratificações diversas ....•...........
13. lnvalidç,s ......•••.....•...••......
14. Pedestres ....••........•............
15. nccrutamento e engajamento .•.......

' 27: 980:jil000

3.°

t (i.

Fabt·ieas ..•..•..•.........•........

17.
18.

Presídio de Fernando de Noronha ....
Obras Militares, ficando o Governo autorisado para applicar á constmcção
de hum Quartel na Cidade do neciltl
o producto da cessão da Fortaleza
das cinco pontas na Província de Pernambuco, para contractar com a
Companhia do encanamento do Bebcribe a conslrucção de hum chafariz,
que sirva ao Quartel do Hospício, c ao
Hospital ltegimcntal em Pernambuco, em conformidade do plano
deste ullirno edilicio, c para mandar
construir hum Quartel na Capital da
Província do Paraná ............. .
Diversas dcspczas e cvcntuacs ...•....
Excrcicios findos .••••.....•...•.....

19.
20.

126:989:jji000
11:940~000
268:812~700

1. g:J4:017:ffi820

5:16: 36!~:ffl000
1H1:915:ffi800
6 .003:317~040
!.>W:503:ffi102
6t:G56!J11000
15(i:107~200

80:001:ffi130
300:762:til500
300:0UO:jj~OOO

1117: 022:tP50H

liü: :~05~000

62:0000:t;OOO
32:5808:ffi000
~

(:H)
~\.rt. 7. • O Ministro c Secretario de Estado os l\egocios da
I<'azenda he autorisado para despender com os ·objectos designados nos seguintes pa1 agruphos, a quantia de 14. 099.573~000

A saber:

t.• Juros e amortisação da divida Pxterna
fundada, calculada ao cambio de 27.

3.787:120~000

2.• Ditos da divida interna fundada, continuando a amorlisaçuo a ser feita
pelas sobras da reccila, logo que o
Governo o julgue opportuno ..... .
3." Ditos da di vida inscripta antes da
emissão das respectivas apolices, e
pagamPnto em dinheiro das quantias
da mesma divida menores de 4.00~,
na fórma dó art. !J!S da Lei de 24. de
Outubro de 1832.•..............
4. • Caixa d' Amortisação, lilial da Bahia, c
Empregados na substituição c resgate
do papd moeda ................ .
5. o Pensionistas do Estudo ............ .
6.• Aposentados ...................... .
7. o Empregados de RcparliçõPs cxtinclas ..
8. 0 Thesouro Naeional. ........••......
9.• Thesourarias ...................•...
10. Juizo dos Feitos da Fazenda ........ .
11. Alfandcgas ....................•....
12. Consulados ........................ .
13. Heccbcdorias ...................... .
14. Mesas de llcndas c Collcetorias ...... .
15. Casa da Moeda .................... .
16. Officina c .annazen1 de papel sellado .. .
17. Typographia Nacional .............. .
18. Ollieina das A poliees ................ .
19. Administração de Proprios l\acionacs .. .
20. Dita de terrenos diamantinos.. . ... .
21. Ajuda decustoaEmpregadosdcFazenda.
22. Curadoria de Africapos livres ........ .
23. Medição de terrenos de marinhas .... .
24. Prcmios de letras, descontos de assignados das Alfandegas, com missões, corri'lagens e seguros ............... .
2:i. Juros do ernprestimo dos Cofres dos Orphãos ......................... .
26. Obras, sendo 400:000~ para continuação
elo eacs da Alfandqm da Cidade do
Hio de Janeiro: 280:000:; para con-

3. 160: 186~000

10:000~000

39:2,10;;c000
5(i(j: 285~000
1~4!):02f~:t)l000

30: ~ !")7~000
468:800;;Jl000
709:181~000

71:C..67:jl000

1. 970:663:t$000
285:888:tJ-000

167: 7:36:1>000
469: 627~000
1~i: :200~000
51 :2!~0~000
11!0:000~(~00
3:360~000
29.49!)~0011

18:700::;1000
12:000::;000
1:900~0011
3:000~000

10:000:t:-000

.

!O:C00\'11000
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tinuação da nova Casa. da 1\Ioeda;
300.000~ para outras obras ....• ,.
Gratificações .....•.•.•• :: :·: ••••....
J~ventuaes •..• · •.....•.•••••••.••.
Exercícios findos •..•••••••..•...•...
Heposições e restituições de direitos e
outras ......•.••.....•.••.•....•
Paga111ento do ernprestimo dos cofres dos
Orphãos ..•...••••..............
Dito de bens de defuntos e ausentes .... .
Dito do deposito de qualquer origem .. .

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

980:000:t~OOO

1 O:OOO~Ô()Q
2o:óo~~o.
~·

.

~·

~
~

~··.

{jAPITULO 11.
Receita Geral.
Art. 8.~ A Receita Geral do Imperio he orçada na quantia
de. • . • . • • . . . • • . • • . • • . . . • • . . • . . . . . . . . . . 45. 000:000~000
.
•;;,t
Art. 9. ~ Esta Receita será effectuada com o prodQcto da ' ·
nenda Geral, arrecadada dentro do exercício da presente ~f;
snb os títulos abaixo designados:
...
'lh·~
1. 0 Direitos de impor·tação para consumo, ficando isento del!ti
o sal extrungeiro.
~·p1
2. 0 Ditos de baldeação e ree~portação.
.,.;,
3. 0 I>ilos idem para a Cosia d' Africa.
. ,
, ,..
4.. 0 J~xpedicnte dos gN1eros estrangeiros navrgndos porca~;
tagcrn, livres de direito de consumo.
·}~~:
5. 0 Dito dos ditos do paiz.
6. o Dito dos ditos livres.
'''" ., ·
7. o A rrnazenagern •
, , , '·
8. 0 Premios de assignados.
,,
9. Ancoragem.
.
10. ])i,·eitos- de 15 .por 0 /o das cmbarcaçücs eslrangeiras que.
,.,j.
passao a nacwnaes.
. . · ·· ·
0
11. Ditos de o por /o na compra e venda de cmbarcaÇõés. ·.J;;..
12. Ditos de 15 por 0 /o de exportação de páo brasiJ.
13. Ditos de 5 por o;. de exportação.
H. Ditos de 2 •;. idem.
15. Ditos de 1 por •;. idem do ouro em barra.
16. Ditos de -i por o;. dos diamantes.
17. Expediente das Capatazias.
18. nenda do Correio Geral.
19. Dita da Casa da 1\loeda.
0
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20.

21.
22.
23,
2!,..

25.
26.
27.
28.

29.
:10.
~H.

32.
33.

34-.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41 .

42.
4.3.
44.
45.
!~6.

47.
4.8.
49.
50.
51.
5~.

ncndu da srnhoriagem da prata.
Dita da Typographia Nacional.
Dita da Casa de Correc~ào.
Dita da Fabrica da polvora.
Dita da de ferro de Ypanema.
Dita dos Arsenaes.
Dita dos Proprios Nacionaes.
Dita de terrenos diamantinos.
l•'úros de terrenos e d~ marinhas, excepto as do l\Junicipio da Córte, e producto da venda das posses, oH
domínios uteis d'aquellcs terrenos de marinha, cujo
aforamente fôr pretendido por mais de hum individuo
á quem a Lei não mandar dat' prefcrencia, ou nfio sendo
esta requerida em tempo, os quaes scriío postos em hasta
publica para serem cedidos á quem mais der.
Laudemios, não comprehendidos os provenientes das
vendas de terrenos de marinhas da Córte.
Sisa dos bens de raiz.
lJecima urbana de huma lrgna além da demarcação.
Dita addicional das corporações de mão morta.
Direitos novos e velhos e de Chancellaria.
J)itos das patentes dos Officiaes da (~uat·da Nacional.
Dizima de Chancellaria.
Joias das Ordens honorificas.
,
Matriculas das Faculdadrs de Direito e de'l\lcdicina.
Multas por infracçõcs de Regulamentos.
Sello do papel fixo e proporcional.
Premios de depositos publicos.
Imposto dos Despachant-es, Corretores e Agentes de
leilões.
Emolumentos.
Imposto sobro lojas, casas de descontos, & c.
Dilo sobre casas tlc moveis, roupa & c,, fabricados em
paiz estrangeiro.
Dito sobre barcos do interior.
Dito de 8 por •f. das loterias.
Dito de 8 por •;. dos premios das mesmas.
Dito sobro a mineração.
Dilo sobre datas mincraes.
Taxa dos escrayos.
Venda de tert'as publica..;.
Cobrança da divida a cti\ a.

Peculiares do JJ1unic1pio.
5:1.
!)'J..
!:i5.

Concessão de pennas d' agua.
Dízimos.
Deci111a mbann.
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n6.
57.
5~.

59.
flO.
&1.
6:l.

Emol.u mrnlo~; de Policia.
l1uposto sobre rasas de modas.
Dito de patente no consumo de aguardente.
Dito do gado do consumo.
!\leia sisa dos escravos.
Sei! o de heranç.as c legados.
Rendimentos do m-ento.

E:clra,rdinar ia.
ü:l.
ti4.

Co,Htribu-ição para o 1\Ionte Pio.
lndemnisa.çües, jncluido o producto das Lolm'ias, que
o f;overno deve mandar extrahir nos termos do Art.
1. da Lei n.o 696 de 20 de Agosto de 185:1, e do
2. 0 da de 11. 0 979 de 15 de Setembro de 1o58.
Juros de capilaes nacionaes.
Venda de gcncros e proprios nacionaes.
lteccila eventual.
0

...

()i),
()6,

67.

/Jepositos.
1. o
2.
3. o
4."
5. o
0

Em prestimo do Cofre dos Orphãos.
Bens de defuntos c ausentes.
Jlremios de loterias.
Salario de Africanos livres.
])ppositos de di vet sas origens.

Art. 10. O Govemo fica autorisado para emiltir bilhetes
do Thesouro até a somma de 8:000:000t~~OOO comn aniecipação
de receita no exercício desta Lei.

ArL 1 L Fica exlinda a Com missão de Engenheiros,
creada pela Lei n.• 598 de 1fl. de Setembro de 1&.;0.
Art. 12. Fica abolido o estanco da yenda do páo-hrasil
e permiltido o commercio deste produeto nos termos da legislação fiscal , que regula o dos outros gcneros. de exportação.
Art. 1:1. O Governo deverá incluir especificadamcute nas
futuras propostas de Lei do Orçamento tanto as somrnas, que
forem precisas para serviços. não contemplados até agora nessas
propostas, corno para pagar os juros garantidos ás Companhias.
das estradas de ferro, e de outras cmprezas industriaes, e quaesquer subvenções, com que se tenha obrigado a auxilia-las.
Art. H. Cada um dos Ministros fará especificar nas tabeBas explieativas dn proposta annual do Orçamento as obras
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que por conta da Hepwtiçào a seu cargo devem ser mnpn~
hcndidas, ou continuadas, que quantias se tem _despendido em
cad,a uma dellas, quanto será precis-o para conclui-las, e a
quota que cumpre consignar-=lhe na Lei cuja proposta fôr
apresentada.
Art. 15. Hc approvada a delibrração que tomou o Governo de alienar a Fortaleza das cinco Pontas em Pemambuco.
Art. 16. Será concedida ao ernprezario, contructado pelo
Presidente da Bahia, ou a qualttuer Companhia que mr por elle
organisada pilra estabelecer na Capital daqnella Provinda a illuminação a gaz, isenção dos direitos de importa~~ão sobre os
objectos destinados á realisação da em preza, com as mesmas
condições, com que igual favor se tem já concedido a outra~
emprezas semelhantes.
Art. 17. Igual isenção será concedida á qualquer emprczario, ou Companhia a respeito dos mate1iaes necPssarios para
o encanamento de agua potavel na Cidade de 1\Iaceió, Província das Alagoas.
Art. 18. Das quantias destinadas ao Asylo de lnvalidos
da l\larinha pagará o Thesouro a mesma taxa de juro do crnprestimo dos cofres dos Orphãos, estabelecida pela Lei n." 77!)
de 6 de Setembro de 1854., contando-se esse juro desde o dia
em que as referidas quantias tiverem entmdo para os Cofre~
Publicos.
Art. 19. Ficão em vigor todas as disposições da V'i do
Orçamento antecedente, que não versarem particularmente sobre
a fixação da lleceita e Despeza, e não tiverem sido expressamente
revogadas.
Art. 20. Ficão revogadas as Leis e disposições em contrario.
Mandamos, portanto, n lodns ns Autoridades, a qumn o.
mnhecimento da referida Ld perf.cncer, que a cumprão e
fação cumprir e guardar tão inteiramente como n'ella se rontém.
O Secretario de Estado dos Negodos da Fazenda a faça imprimir, publicar e correr. lJada no Palacio do Rio de Janeiro~
aos 14 de Setembro de mil oitocentos cincoenta e nove, trigesimo oitavo da Independencia e do Jmperio.
IMPERADOR. Com Rubrica e Guarda.
I

Angelo lloniz da Silva Ferraz,

( ::w )
Carta de Lei, pela q~t(t/ Vossa Ma,qeslrule l111perial
tnauda executar o Decreto da Assembléa Geral Legislativa ,
que houve por bem Sanccionar, orçando a Ueceita e fixando.
a Despeza Geral do lmperio para o exercício de 1859-1860,
e dando outms providenc·ias, como nella se declara.
Pura Vossa 1\Iage:-.tade Imperial Ve r.
Augusto

Fn~derico

Colin a fez.

João Lustosa da Cunha Paranaguá.
Sellada na Chancellaria do Imperio em 1;) de Setembro
de 1859.
Josino do Nasdrnento c Silva.
Foi publicada a presPnte Lei na Secrelnria rle Estado dos
Negocios da Fazenda em 19 de Setembro de 1859.
José Scveriano da Rocha.
Hegislrada a O. 13 do Livro das Cartas de Leis e Decretos
do Poder Legislattvo em 19 de Setembro de 1859.

José Francisco áe Souza Bracarenst;

LEI N.• t.or~t- de 14 de Setembro de 1859.

JJ anda vigorar no exercicio de 1860-186 t a Lei do Orçamento de 1859-1860, e autorisa o Gut~enw para alterar o contracto com a Companhia Brasileira de PaquetetJ
a Vapor.
Dom Pedro Segundo, por Graça de Deos, c Unanirnc Acelarnação dos Povos, Imperador Constitucional c Defensor· Perpetuo
do llrasil: Fazemos saber a todos os Nossos Subditos que a
Assembléa Geral Decretou, e Nús Queremos a Lei seguinte:
Art. 1. • A Lei, que fixa a Dcspeza e orça a Receita Geral
do Imperio para o exercício de 1859-1860 regerá tambcrn no
de 1860-1861, com excepção das disposições que forem privativas daquelle exercício.
Art. 2. O Governo fica desde já autorisado a innovar o
conlracto com a Companhia Brasileira de Paquetes a Vupor, ou
0
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Carla de Lei, pela qwtl Vossa illa,qeslruÜ l111paial
mauda executar o Decreto da Assembléa Geral Legislativa ,
que houve por bem Sanccionar, orçando a lleceita e fixando_
a Despeza Geral do Imperio para o exercício de 1859-1860~
e dando outras providencias, como nella se declara.
Para Vossa l\Iage1--tade Imperial Yc r.
Augusto Fn·dcrico Colin a fez.
João Lustosa da Cunha Paranaguá.
Sellada na Chanccllaria do Impcrio em 15 de Setembro
de 1859.
Josino do Nasdmento e Silva.
Foi publicada a presPntc Lei ua Secretaria rle Estado dos
Negocios da l~azcnda em 19 de Setembro de 1859.
José Severiano da Rocha.
1\egisfrada a O. 13 do Livro das Cartas de Leis e Decretos
do Poder LegislatiVO em 19 de Setembro de 1859.

José Francisco áe Souza Bracarense;

LEI N.• t.OU-de 14 de Setembro de

1~5!J.

Jlanda vigorar no exercicio de 1860-1861 a Lei do Orçamento de 1859-1860, c autorisa o Govenw para alterar o contracto com a Companhia Brasileira de Paquete8
a Vapor.
Dom Pedro Segundo, por Graça de Dcos, c Unanimc Acelamação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo
do llrasil: Fazemos saber a todos os Nossos Subditos que a
Assembléa Geral Decretou, e Nús Queremos a Lei seguinte:
Art. 1. o A Lei, que fixa a Dcspeza e orça a Receita Geral
do lmperio para o exercício de 1859-1860 regerá tambem no
de 1860-1861, com exccpção das disposições que forem privulivils daquelle exercício.
Art. 2. 0 O Governo fica desde já autorisado a innovar· o
conlracto com a Companhia Brasileira de Paquetes a Vupor, ou

(
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a conlractar com ontra Companhia o tnt>smo serviço, como
entender mais conveniente; podendo augrnentar a subven«;ão
actualmente concedida, e os preços das passagens estabelecidos
nas rcspecti vas tabellas.
Arl 3.• Ficão revogadas as disposições em contrario.
Mandamos, por tanlo, a todas as Autoridades, a quem o
conhecimento da ren~rida Ld pertencer, que a curnprão, c façlio
(:umprir, e guardar l:io inteiramente, eomo nella se eont(•m.
O S('Crelario de E:-.tado dos 1'\c~odos da Fazenda a fa4;a iJJIprimir, publicai" e correr. Dada no Palacio do Hio de Janeiro
em quatorze de Setembro de mil oitocentos cineoenta c no\c,
trigesiwu oita\0 da ludependeneia c do l111perio.

ll\ll'EBADOR t:orn Hubrica e Guarda.

Angelo Jlloniz da Silva Ferraz.
Carta de Lri, pela q11al Vo.~.w Magestade lmpaial
Manda executar o Decreto da Assembléa Geral Legislativa,
que llotwe por bem Sanccionar, mandaudo vigorar no exercicio de 1860-t8Gl a Lei do Orçamento de 1859-1860,
e autorisando o Got)enw para alterar o contracto com a
Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor.
Para Vossa Magestadc Imperial Yer.
José Thomaz da Silva Quintanilha Junior, a fel.

João Luslosa da Cunha Parnnaguá.
Sellada na Chanccllaria do Imperio em 15 de Setembro de
1859.
Josino do Nascimento Siha.
Foi publicada a presente Lei na Secretaria de Estado dos
Negocios da Fazenda em 19 de Setembro de 1859.
J·osé Severiano da Rocha.
Registrada a ll. 17 do Lv. das Cartas de Lei e Decretos
do Poder Legisla ti vo em J \) de Se lembro de 185\l,
José Francisco de SouzA Bracarcnsc.

'I

I
!
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LEI~."

1.042-de HdeSetcmbro <lc

18.~9.

Fixa as Forças de term para o anno financeiro de 1860 á 1861.
Dom Pedro St•gundo, por Graça de J)('os, e Unanime Accla- ·
mação dos Puvos, Imperador· Conslitticional c Defensor PPrpeluo
do Brasil, Fazemos saber <Í. todos os Nossos Subditos, que a Assembléa Geral I>ecn~tou, e Nús Queremos a Lt>i seguinln:
Art. 1. • As Forças de terra pam o armo financeiro de mil
oitocentos e sessenta a mil oitocentos sessenta e um constarão:
§ t.o ])os Olllciaes dos Corpos moveis e de guarnição, da
ltepartição Ecclesiastica;-. e dos Corpos de Saude, de Estado Maior
de primeira e de segunda classe, de Eugcnlwiros, e de F~stado
l\laior· General.
§ 2. De deze~eis mil praças de pret de Linha t'm circumstancias ordinarias, e de vinte e quatro mil em circumstancias
extraordinarias.
§ 3. 0 De mil cento e vinte praças de pret em companhias
de Pedestres.
Art. 2.• A alteração qne as Forças fixadas houverem de
solfrer em qualquer das eircumstancias acima rmmcionadas, terá
lugar por augmento ou diminuição das praças de pret das companhias dos Cot·pos arregimentados do Exercito.
Art. 3. 0 As Forças fixadas no artigo primeiro serão completadas, por engajamento voluntario, c, na insulllciencia deste
meio, pelo recl'lltamento nos termos das disposiçõrs vigentes.
O contingente necessario pat'a completar as ditas Forças será
distribuído ern circumstaucias ordinarias pelol\Iunicivio da Côrte,
c pelas Províncias.
Art. t,.. o A respeito dos indivíduos qtw assentarrm praça
volunlariamcnl.t>, ou que fort•m r«"crutados, lt-riio lugar as seguinlt~s disposiçiícs:
§ f.o Os voluntarios servirão por seis annos, c os recru:..
tados por nove.
§ 2. 0 Os yoluntarios, all>m da gratificação diaria igual ao
soldo inteiro, on ao meio soldo de primeira praça, em quanto
forem praça de prf't, conlhrmc tivcrf'm on não sPrvido no
Exercito o tempo marcado na Lei, percelwrão, eomo premio
de engajamento, lturna gratilleação que não cxeeda a quatrocentos mil réis; e quando concluírem seu tempo de serviço e
forem escusos, terão hurna data de terra de vinte c duas mil
e quinhentas bmças quadl'adas.
~ a.• A quantia que exime o recrutado do servit;o continua
a sPr a de seiscentos mil réis.
A rl. 5. o O Govemo tica autorisado para destacar até quatro
mil praças da G~IUrda Nado na! em .cin:unstancias extraordinarias.
Art. 6." As habilitações scientificas exigidas na Lei numero quinhentos c oitPnta e cinco de sPis d•• SP!Pmbro ue mil
0
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r

>

f

oitocentos c cinrol:'nl:l, ~ no Hcgulamcnto approvado pPio DPcreto numero setecentos setenta e dous de trinta e hum de
:Março de mil oitocentos cincocnta e hum, para o accesso dos
Officiaes das armas de C;ivallaria e Infantaria, não comprellendidas na disposiçiio do artigo trinta c sete do citado Hcgulamenlo, são desde já dispensadas para o preenchimento de dous
terços das vagas, que se vcrifiwrcm annualmcnlc nas duas referidas armas.
Art. 7 .• O Governo fica desde jtí. autorisado pnra :
§ 1. • Alterar os ~cgulamPnlos da Sccrdaria de Estado dos
Negocios da Guena, das Repartições do Ajudante General, e do
Quartel Mestre General, e das Fabricns.,da Polvora, e de Ferro
de S. João de Ipanema, não augmcntando o pessoal ora existente,
diminuindo na somma total dos crcditos votados para estas !\epartições e EstabelecirnPnlos huma quantia nunca menor de
vinte e cinco contos de réis, e conv~rlendo em Renda Public<t
os emolumentos cobrados pela Secretaria de .Estado.
§ 2. • Modificar os ltegtiiamcntos das Escolas Militares, s~>m
augmentar o numero de annos de t-studos, e a despeza procedente do Regulamento approvado pelo Decreto numero dous
mil cento e dezcseis do primeiro de Março de mil oitocentos e
cincoenta e oito.
§ 3. Estabelecer na Província de Matto-Grosso, desde já,
huma Fabrica de Ferro, e outra de Polvora, dando-lhes os competentes ltegulamentos.
§ 4..• Separar ns duas Companhias de Cavallaria do Corpo
fixo da Província da Bahia, afim de formar hum Esquadrão.
§ 5." Crear desde já mais scltl Cornpan h ias de Pedestres, sendo
hurna destinada ao serviço da Polici•l do lHo Jequitinhonha, na
Jlrovincin de l\linns (~t~raes, duas iÍ guarnição dos novos Presídios
das margm1s do Hio Arag-naya. 4' llrolt~rção dos habitanlt•s dn
outms Sertões da Província de üoyaz conlra as incursões dos
selvagens, duas ao serviço da Policia ·das Comarcas da Boa-Vista, e
Tacaratú, na Província de Pernambuco, e duas ao mesmo serviço
dasComarcas dcUrubú e·Xiquc-Xique, na Província da Bahia.
§ 6. o Dar nova organisação aos Corpos fixos da Província
de Matto-Grosso.
Art. 8.° Ficão revogadas as disposiçües em contrario.
Mandamos por tanto á todas as Autoridades 11 quem o conhecimento c execução da refrrida LC'i pPrlcnccr, que a cumprão,
e fação cumprir e guardar Hio inteiramente como nella se contem. O Secretario de Estado dos Negocios da Guerra a faça
imprimir, publicar e correr. Dada no Palacio do lHo de Janeiro aos quatorze dias do mez dP Setembro de mil oitocentos
cincoenta e nove, trigcsirno oitavo da lndcpcndencia 1c do impcrio.
0

IMPEilADOR com Hubrica c Guarda.'
.,'.

Sebastião do Rrgo Barros.

( 33 )

Carta de Lei pela qual Vossa Magestade Imperial Ma11da
executar o Decreto da Assembléa Geral, que houve por bem Sanccionar, fixando as Forças de terra para o anno financeiro de
mil oitocentos sesse'Y!la a mil oitocentos e sessenta e hum.
Para Yossa l\Iagcsladc Imperial V cr.
Carlos Antonio Potra de Barros, a fez,
João Lustosa da Cunha Paranaguá.
Scllada na chanccllaria do Impcrio em 15 de Setembro de
1859.
Josino do Nasrimento Silva.
Foi publicada a presente Lei na Secretaria de Estado dos
Negocios da Guerra em 16 de Setembro de 1859.
Libanio Augusto da Cunh;t 1\latlos.
Hegistrada nesta Secretaria de Estado em 17 de de Sctcmbr.o
de 1859.
João Baptista Piquett:

LEI N. 0 1.0-4.3- de 15 de Setembro de 1859.

Fixa a Força 1\'aval, paraoanno financeiro de 1860 a 1861.
Dom Pt'<lro Segundo, por Grac;.a de Deos c Unani-me Accla111ação dos Poyos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil : Fazelllos saber a todos os Nossos Subditos;
que a Asscrnbléa Geral Legislativa Decretou, e Nós Queremos
:1 Lei seguinle:
Art. 1." A Força Naval, para o anno financeiro de mi{
qjtocentos e sessenta a mil oitocBntos c sessenta c um, constamí:
§ t.o Dos OHiciacs da Armada e das demais classes, que
fôr preciso embarcar, conforme as lotações don navios c estado maior das Divisücs Navaes.
~ 2.''
Em eircumstancias ordinarias de 3.000 praças de
mr\rinhagem c de prct dos Corpos de 1\Iarinha, embarcadas
em Navios armados e 'Iransportcs, c de 5.000 em circumstaneias extraordinnrias.
§ :~." Do Curpo de Imperiacs Marinheiros, das Companhias
de AprendizPs Marinheiros, creadas pelas Lei~' anteriores, do
Batalhão Na Vlll, c da Companhia de Irn pcriacs :\lariulwiros da
~

..

...

( 33 )

Carla de Lei pela qual Vossa bfagestade Imperial Ma11da
e:recutar o Decreto da Assembléa Geral, que houve por bem Sanccionar, fixando as Forças de terra para o anno financeiro de
mil oitocentos sesse'l'lla a mil oitocentos e sessenta c hum.
l'ara Vossa l\Iageslade Imperial Ver.
Carlos Antonio Potra de narros, a fez,
João Lustosa da Cunha Paranaguá.
Scllada na chancellaria do Impcrio em 15 de Setembro de
1859.
Josino do Naseimcnto Silva.
Foi publicada a presente Lei na Secretaria de Estado dos
Negocios da Guerra em 16 de Setembro de 1859.
Libanio Augusto da Cunha. 1\latlos.
Hegistrada nesta Secretaria de Estado em 17 de de Setcmbr.o
de 1859.
João Baptista Piquett.

LEI N."

1.0~3-

de 15 de Setembro de 1859.

Fixa a Força Aaval, paraoanno financeiro de 1860 a 1861.
Dom Pt'dro Sc~undo, por Grar;.a de Deos c Unani-me Acclamação dos Pmos, imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos Subditos,
que a Asscmbléa Geral Legislativa Decretou, e Nós Queremos
:1 Lei segn in te :
Art. 1." A Força Naval, para o anno financeiro de mi{
•)itocentos e srsscnta a mil oitocentos e sessenta c um, constar.-J:
§ t.o Dos UHieiacs da Armada e das demais classes, que
fôr preciso embarear, conforme as lotações do!> navios e estado maior das Divisões Navaes.
~ 2."
Em eircumstancias ordinarias de 3.000 praças de
mà'rinhagem e de prct dos Corpos de Marinha, rmbarcadas
em Navios armados a Transportes, c de 5.000 em eircumstRneias extraordinarias.
§ 3." Do Curpo de Impcriacs Marinheiros, das Companhias
de Aprcndizrs Marinh~ros, creadas pelas Lei~· anteriores, do
Batalhão NaVlll, c da Companhia de Irnprriaes ~Iariahciros da
~

..

...

r:
( 3í )

a

Província de Mato-Grosso, continuando
aulorisação, para
eleva-los ao seu estado completo.
Art. 2. • A Força acima mencionada será preenchida pelos
meios <•Utorisados no artigo quarto da ·Lei numero seiscentos e
treze de vinte c um de Agosto de mil oitocentos c cincoenta e um.
_,
Art. 3. • ~<ica o Gover~JO autori~ado_ desde já a cr~·ar_ tnais
/
2 71 · llllta Companhia de Impenaes ~Iarmht~Jros na Provmr1a dl'
.t?ç, I
:\Iatto-Grosso, se assim julgar conveniente, dando-lhe a organisação, que ft'n· eompativel com o serviço especial, á que t··
destinada esta força, não excedendo pon;m o SPU estado rompido a cem praças de pret.
Art. 4." Ficão relogadas todas as disposições em contrario.
:\!andamos, portanto, a todas as Autoridades, a quem o
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, qun a
curnprão, e fnção cumprir e guardar tão inteiramente enn1o
n'ella se eontém. O Sceretario de Estado dos l\egorios da :\Iarinha a faça imprimir, publicar e concr. Palacio do Bio dl'
Janeiro em quinze de ~etemhro de mil oitoct~nlos c eincoenta <'
nove, trigesimo c;itaYo da Independencia c do lmpcrío.
BIPEHADOH Com Itubrita c Guarda.

Francisco Xaricr Paes Barrr/o.

Carta de Lei, pela qual Yossa ]fagestade Imperial
Jlanda executar o Decreto da Asselllbléa Geral Lcgislatira,
que Ilow:e por bem Sanccionar, para regular a Força .:Yaeíll
do anno financeiro, que ha de correr do primeiro de Julho
de mil oitocentos sessenta até o ttltimo de Junho de mil
oitoccnlo,ç e scssellla e um, na {Ürllla acima declarada.

ª

Para Vossa l\Jagestadc lr11pcrial Yer.
;\pparicio Leocadio Sonres a fez.
Joiio Luslosa da Cunha Parana~(uil.
Sellada na Chancellaria do lmperio em 19 de Setembro
de 1859.
Jo~ino do l\'ascirncnto SilY<L
l~oi publicada a presente Lei n' Psta SPcrctaria dP Est-adn
dos l.'le~ocios da !\Iarinha em 20 de Setembro de 185~.

Francisco XaYier nomtempo.
Hrgistrada a f1 J. a do Livro 1. o de Cartas de L'· i. St>rl'l1laria de Estado dos Nt>gntios cla ~Iarin!:a e1n :ll de SclPml!ro
1859.
Cenasio José da,Cruz.

r
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DECHETO J\". 0 1.044-- de 20 de Setembro de 18:5\L
'

Approta o Decreto n.o 2.242 de primeiro do Setcmúro de 1t5S,
c respectiras condições pelas quaes (oi contractada cem u
Conselheiro Francisco Gonçalt:es J1lartius, ou com a Compauhilt que cllc vrgonisar, 1t 1Wt'efJOÇãv ú t·apor no 1·io Jrquitinlwnha; c autorisa ao Governo a conceder ú Cmnpanlua
Pernamf~ttrana de naregaçüo costeira a rupor !tWII C111J'restimo
de trc.~elllus contos de réis.
Hei por twm SatH~eionar e l\Iandar que se ncmtc a Hrs(Jseguinte- fla Assc1nbléa Geral LegitlatiYa:
Art. 1.° Fica aJ provado o llel'rPlo nulncro deus lllil du~~·nlo:; c quarenta e dous' do rn·imciro de SPtnllblO de mil
oitocentos e cincoenla c oito, c rcspccliHJS condi~;ü('S 1wlas quacs
!oi eontraetada com o Conselheiro Francisco CoiH;aln•s ?\lartins,
ou com a Companhia que ellc organisar, a uaYPpa~,:iio a \apor
no rio .lequitinilOnha, Pxccpto 11 que concede privik;.do t>xclu~i\0
da llll'Sillll llli\'Cgar:uo, podendo SCI' este fH\Ol' St:!Jstituido r<il'
l\u11t auijmenlo dt~ snhYPIIÇfto até dez contos de n'·is por anno.
Art. 2." lk o (~merno autorisado a t:(•der uo Empn·zar[o
ou Colltpmtltia, o tcJTPno que na Cüchoeirinita rossue n h1Zt·ndil
l\acimwl llltdianle a competente indemnisa~;iio .
. \r!. :t" Hc lambem autorisado oGo\erno:
~ 1." .\ ron<Tdt'l' <Í Co111pnnhia PernamLucana de lHIYcgaçfto
roslt'ira ú "'l:tll', sob pmmtias come11ientcs, Lum eHtprcstimo
tk tresentos contos de réis, por cs1 aço de tkz alllws, Hnct•nf!o
<' juro nmHwl de ü por cento.
~ 2. 0
A ['rorogar por 111ais hum am~o o prazo ddermin:td<,
p;tl'il o conH't,:O d;~s duas \ i<tgens Jlor nwz óa Cidade do J\pcit',~
;1 da Forlokza . r•li111i11ada a r·.lau~ula do prh ile;~io e\rlli~Í\o
da rd·l~rida llU\('g·at:ão exarada no contructo da lllPsnw Cornpanhia, c a augmcntar a respecliYa subnn~·ão com dez contos<!(·
r:'•is por anno.
Art. /1. o Fin1o rcyos-mlas qlwt·sq uer d i~p9siçõcs f' !li ((llll rariu.
João de Alnwida Pr·rcira Fill:o, do l\Ieü Consellto, :\1 inislro
t' :-:tferc~ario de Estado dos r\cgocios do 1mpcrio, a~sim o lf•nha
nllr•ndido P f'tH;a f!\ccul:Jr. Palar:io do Hio <.le Janeiro em \in! e
de ~etcmbro do mil oilo8entos e cincocnta c l1(l\e, tr igcsimo ·
{'Ífayo da Indepcndencia, e do h~1perio.
lu~ilo

Com a Rul1rieG de SL'a :\Tagcstade O l;npcrador.

'.

1oào ('c .1/m@úla Pacira Fil/itL

·.·
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DECliETO N. 0 1.045-de 20 de Setembro de 1859.

A11torisa o Governo a garantir á Companhia União e Inrlustria,
ou a contrahir elle mesmo, dentro on fora do Imperio, hum em71restimo, que não exceda a seis mil contos de réis, dos quae.>
st~riiu a/1plicndn.ç até trcs mil a concln8iio da estrada de rodaqem
de l'ctropolis IÍ Cidade da Parlwybuna; e o restante ao pa,qammto do que e!la deve por letras caucionadas com titulas garantidos ]leio Governo, e por letras endossadas pela l'hcso!trantt
dt't l'rovincia do Rio de Janeiro.
Hei por bem Stwccionar e Mandar que se executo a 1\csolução seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa.
Art. 1 o O Governo fica autorisarlo para garantir á Companhia União c Iudustria incorporada pelo Dt1creto nunwro mil
~ trinta ~~ um de sete de Agosto de mil oitocentos c cincoenta
e dous, ou para contrahir elle mesmo dentro ou fOra do llliperio
llnm emprestimo, que não exceda a quantia de seis mil contos,
dos quaes serão applicados até tres mil contos <i conclusão da
linha da estrada de rodagem, pela mesma Companhia cmprchandida de Pelropolis á Cidade da Parahybuna , c o restante ao
pngamento do que clla deve por letras caueionadas com litulos
:.!arantidos pelo Governo em virtude do disposto no artigo \'in te
P dous da Lei numero novecentos c trinta e nove de Yintc a seis
rle ~etcmbro de mil oitocentos e ciueocnta c sete, c por letras endo~sadas pela Thesouraria rla Provincia do Hio de Janeiro.
Art. 2. o No caso de ser pelo Governo kvantndo o emprcstimo, de que trata o artigo antecedente, c applicado aos
fins ncllc determinados, podeni o mesmo Governo, se entender
eonveniente, apropriar-se da dita estrada no todo, on na parlt~
mtTespmHIPnte ao valor total dos eapitaes vor el\e fonwcidos.
Art. :1. 0 St•riío applieatlos ao pagalllenlo do juro t' ;nuor1.i5ação, que não excederão a sete por cento do capital, que o
t~ovcrno houver de contrahit· por emprestirno, assim os juros
garantidos pelas Provindas do Rio de Janeiro c Minas (ieraes. c
pelo Thesouro Na«ional aos capitaes despendidos na construcçiio
da estrada, como o rendimento desta.
Art. 4. 0 O Governo far<i no contracto com a C:ompanhia a novaçfio, que fôr conveniente em virtude do disposto nos artigos
nntccGdentcs.
Art. 5. o Fica revogado o artigo vinte e dou!'! da Lei numero
noveeentos c trinta c nove de vinte e seis de :5cternbro de mil
oitocentos e cineoenta e setr~. c mais disposições em contrario.
João de Almeida Pereira tilho, do l\1eu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Ncgoocios do Imperio, assim o tenha
entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Ja~iro en. vinte
!lc Setembro de mil oitocentos c cincoenta e nove, trigesimo
oitavo da Independencia c do lmperio.
Com a Rubrica di Sua Magestade O Imperador.

JoàfJ de Almeida Pet·cira Filho·
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