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COLLECÇÃO DAS LEIS 

DE 

UEC:HETO N." 1.046-dc 4. de Junho de 1860. 

Aulori>a o (;onmo a prflrogar por mais hum anno a lirrn<;a, rom qur sr 
a!'ha ua Europa o Conselheiro Thomaz X a YÍl'l' Gan·i,1 <I<' .\JnH"iolH, e pam 
roncroll'l' huru anno d<> licença rom os rcspecthos wndnwntos ú Salm
tiano Jaeintho dtl Antlradc Pesstla, c ao l'adn' ~lano~l de \"cri\- Cruz. 

Hei por bem Sanccionar e l\Iandar que se execute a HP
solurno s<'guinte d:1 Assernbléa Geral. 

Art. I. o H e o Governo autorisado para : 
§ 1. o Prorogar por nwis hum anno a licença , com 

qun se acha na Europa, tratando de sua saude, o Conse
lheiro Thom11z Xavier Garcia de Almeida, Ministro do Supremo 
Tribunal de Justica. 

~ 2.° Conceder bum anno de licença cm•• os respectivos 
vt~twimenlos á ~ahtstiano Jacintho de Andrade Pessoa, quarto 
Escripturario do· Tlwsouro Nacional, afim de tratar de sua 
saude onde lhe convier. 

~ 3." Conceder hum aono de licença com os respec
tivos vencimentos ao Padre Manoel de V era-Cruz, Capitão 
Capcllão do Exercito, afim de tratar de sua saude na hovincia 
do Ceará, licando obrigado a deixar em seu luga•· Sacerdote, 
que o substitua convenientemente, e que se sujeite aos Regu
lamentos lllilitarcs. 

Art. 2. o Fi cão n:voga!las as disposições em contrario. 
João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, 

Ministro c ~ecrctario de Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Itio· de Ja
neiro ent quatro de .l unho de inil oitocentos e sessenta, tri~wsimo 
nono da lrull'pendcncia c do lmpctio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstmlc o lmp<•ra1lor. 

.Toão L1utow da Cunha Prmmaquá 
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DECRETO N.o 1.047- de fa. de Junho de 1860. 

Approva. a aposentadoria concedida ao Juiz dó' Direito Joao Carlos 
l'crcira lbiapina. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a 
Hcsolução seguinte da Assembléa Gernl. 

Art. 1.• llc approvada a aposentadoria concedida por, 
Hecreto de dczaseis de Dezembro de mil oitocentos e cin
eoenla c sete, a João Carlos l1ercira lbiapina, Juiz de Direito, 
da Cornarc.a do Príncipe Imperial na Provincin do Piuuhy, 
corn o ordenado de hum conto e duzeutos mil réis. 

Art. 2. o Ficão rc\'Ogadns as disposiçfics em contrario. 
Joilo Lustosa da Cunha Paranaguá, do l\Icu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estalkl dos Neg-ocios da Justiça, nssim 
o lr~n!Ja entendido o fnça executar. l1alacio do llio de Janeiro 
•'111 qualm de Junho de mil oitocentos e sessenta, trigcsimo 
nono da lndeppndcncia c do Imperio. 

Com a Huhrica de Sua :\lagcstadc o Impcrarlor. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

l>ECRETO N." 1.018-dc 9 de Junho tlc 1860. 

llppro1a a <~posenladoria concedida ao Juiz de Dir!'ito f.ons!'lheiro José 
Thomaz Nalmro de Ar;~ujo, com as honras de Desembargador. 

Hei por bem Sanccionar c l\Iandar que se execute a se
guinte Hesolução da Asscmbléa Geral. 

Art. 1.• Fica approvada a aposentadoria concedida por 
Decreto de vinte c l.Jum de Setembro de mil oitocentos e 
cincocnla e sete ao Juiz de Direito Conselheiro José Thomaz 
Nabuco de Araujo , com as honras de Desembargador, e com 
o ordenado de hum conto trezentos c cincocnta c sete mil réis, 
correspondente ao tempo de serviço prestado. 

Art. 2.° Ficilo revogadas as disposiçfies em contrario. 
João Luslosa da Cunha Paranaguá, do l\Jeu Conselho, 

1\linistro c Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha mt<lndido c faça executar. JlaJacio do Uio do Ja
neiro , no r c de Junho de mil oitoccn tos c sessenta , trige
simo nono da ltH.lependcncia c do In:pcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

J oüo Lustosa da C unlta Paranaguú. 
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DECRETO N.•,t:'Oi9-dc 9 de Junho de 1860. 

Approva a aposentlldorlà tloncedida 110 Juiz de· Direito José Gaspar 
dos Santos Lima. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se executo a 
Hesolução seguinte da Assembléa Geral. 

Art. 1." Fica appt:ovada a aposentadoria concedida pelo 
Decreto de nove de Junho de mil oitocentos c cincoenta o 
sete ao Juiz de Direito da Comarr:a do lHo das Mortes , Pro
vinda de l\linas Geraes, Josê Gaspar dos Santos Lima, com 
o ordenado correspondente ao tempo de serviço, que tem na 
~lagistratura. ' 

Art. 2. o Rev ogão-sc as disposições em contrario. 
João Lustos a da Cunha Paranagu;í, do Meu Conselho, 

:\linistt'o e Sccmt a rio de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em nove de Junho de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
da lndependcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

João Lmtosa da Cur.ha Paranaguà. 

DECRETO N.• 1.050- de 9 de Junho tle 1860. 

l\landa que o Doutor Ernesto Ferreira França seja admittido a defender 
thcscs em quah{ucr das Faculdades de Uit·cito do Impcrio. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a se· 
guinle Resolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. 1. 0 O Cidadão br-asileiro Ernesto Ferreira França, 
Doutor em direito civil e canonico pela Universidatle de Leipsig, 
será admittido a defender theses em qualquer das Faculdades 
de Direito do Imperio, a fim de poder oppór-sc ás cadeiras de 
qualquer dellas. 

Art. 2. o Fi cão revogadas para este elfeito quaesquer dispo· 
sições em contrario. 

João de Almeida Pereira Filho, do :Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o 
tenha entendido, c faca executar. Palacio do Uio de Janeiro 
em nove de Junho de 'mil oitocentos e sessenta, trigcsimo uono 
da lndcpcndencia c do lmperio. 

C.om a Rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

Jotio de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Parana,quú. 
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Transitou 1111 Chanccllaria do Jruperk> <'lll 1G uc Junho d1• 
t8HO. -Josino do 1Yascimenfo Silt•a. -HPgistrado. 

Publicado nesta Scr:retaria de Estado dos Ncgocios do Irn
pcrio aos 20 de Junho do 1860.- Jo.çé_.llonifacio ~Yascentes áe 
Azambuja. 

DECRETO :\. 0 1.051 -de 0 de Juaho de 18GO. 

ili>prma as Lri' tlr amortisn~;io rm fnYnr tia Innandade do Senhor do.' Pa>
;os tia Cirladp de> Panlll)·huna, d<1 Prnvinria de Minas Grrars, r i"·nla 
(),. direitos as •·ompra,; dt> lrrrenos lll'i'rssarios 110 hospita I e raprlla qu~ 
illli se prt'tl'ndr fundar. 

Hd por hem Sanccionar c l\Jandar que se execute a sc
~uinl!· Hrsoluçiio ua AssPtllblt~a (;era! Lc:,dslativa: 

,\ rt. I. ·• Ficuo uispensndas as Leis de amortis~çfio para 
qnr a Irmandade do Senhor rlos Passos d:~ Cidade do Parahy
buna, Província de 1\Jinas GPracs, J)ossa possuir bens de raiz 
<I té o Yn lo r de cem contos de réis. 

:\rt. 2." ~eriío isentas de sizn, noHJs e velhos direitos, 
c quaesqw·r outros impostos ;remes, as rompras dos terrenos 
neerssarios no Hospital de t·aridade, quP o Commcndador Josú 
Antonio da Silva l 1into prt'lende fundar sob a imot:ação do Senhor 
dos Passos na dita Cidad(\, c ;i Cdpella do mesmo Hospital e 
~nas tkpendcnl'ias, brm como as doaçõrs que o mencionado 
Comnwndador, ou outras pessoas houverem de fazer úquclle 
pio EslaLcleeimcnto at'~ o prPiixado ''alor de cem contos de réis. 

Art. :1.• Suo revogadas para Pste lim ql!aesquer disposi
c;iirs em ronlrario. 

João de Almeida Pcn•ira Filho, do 3lPn Conselho, :Minis
tro e Scrn~tario dn Estado dos 1\'egoeios do Irnperio, assim o 
lenha entendido P ü1ça executar. Palacio do Uio de Janeim 
em nove de Junho de mil oitocentos e sessenta, trigcsimo nono 
da Indcpcndencia c do Irnperio. 

Cam a Rubrica de Sua llagcstadc o Imperador. 

Joüo de Almeida Pereira Filho. 
Joiir Lustosa da Cunha Paranaguú. 

Transi lou na Chanrf'llaria do lmperio em 16 de Junho de 
18fi0.- J os i no do Xusl'imento Silt1a.- Hegistrado. 

Publicado ncsL:1 Sccrrtaria de Estado dos Negocios do Im
perio ilOS :!0 de Junho de IS:iU. - Jusé Bonifacio Nascentes de 
A::.ambuja. 
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DECltETO N.• 1.052-de 9 de Junho de 1860. 

Concrdc quatro loterias, sendo duas. em beneficio das obras da. Matriz da 
Villa do Pilar, na Proviucia da Pa,·ab,.ba do ,Norte, e as outras em bene
ficio das obras da Matriz da Villa · Leopoldioa, c das !lo Esttirito Santo 
na ProYincia de Miúas Geraes. 

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

Art. 1. • Fi cão cor1cedidas duas loterias do mesmo valor e 
plano das da Santa Casa de Misericordia de~ta Côrle , onde 
serão ext1·allidas, em benelicio Las obras da Igreja 1\Iatriz da 
Yilla do Pilar, Provinéia da Parahyba do Norte . 

. \ rt. 2. o l<'il;ão igualmente concedidas com as clausulas 
do artigo antecedente duas loterias, huma para e.onclusão das 
ohras da Igreja 1\latriz da Villa Lcopoldina, e outra para as da 
Matriz do Espírito Santo, no município do l\lar de llespanha, 
tlrovincia de Minas Geraes. 

Art. 3. o Fi cão revogadas as 11isposiçües em contrario. 
João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Minis

tro e Secrctaf'io de Estado dos Negocios do lmperio , assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeir·o 
em nove de .lunho de mil oitocentos e sessenta, trigesin1o nono 
da I ndepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa d(c Cunha Paranaguú. 

Transitou ua Chancellaria do Imperio em 16 de .lunho de 
1860. -Josino do Nasdmento Silra.- Uegistratlo. 

Publicado nesta Secretaria de Estado dos Negocios do lm
perio aos 20 de Junho de 1~60.-José Boni{ncio Nascentes de 
Azambuja. 

DECRETO N.• 1.053- de U de Junho de 186G. 

Approva a 1•ens~o annual de 606Sil00 concedida por Decreto de 25 tlc Agosto 
de 185~ ao Coucgo João Ba(ltista de Figueiredo. 

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

Art. 1." Fica approvada a pensão annual de seiscentos mil 
reis, concedida pot· Decreto de 25 de Agosto de 1858 , ao Co-
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nego Joiio Baplisla de Figueiredo, Vig:uio Collado da Frcguc
zia de Santa Barbara, da Villa do mesmo nome, na Provinda 
de 1\linas Geraes, correspondente á congrua que percebe. 

Art. 2." O agraciado não gozará desta mercê antes de ve
rificar-se a resignação do Beneficio, cujas obrigações não póde 
preencher. 

Art. 3." São revo~adas as disposjções em contrario. 
Jofio de .\lnu·ida Pereira Filho, do:\leu Conselho, l\linistro c 

SPrrelario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha en
tendido e faca executar. l'alacio do Hio de Janeiro em nove 
fie Junho de ·mil oito centos c sessenta, lrigcsimo nono da ln
dcpcndcncia c do lmperio. 

Com a Huhrica de Sua l\fagestadc o Imperador. 

Joüo de Almeida Pereira Filho. 

J oüo Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transilon na r.twnrdlaria do Irnperio em 1G de Junho de 
18!i0.- Josino du Nascimento Silca.- Hcgistrado. 

Puhlit·rulo 1wsta Secretaria de Estado dos Negocias do Im
JWrio aos 20 de Junho de 18fl0. - J usé Bmzi(acio 1\'ascentes de 
A::.amlmja. 

DECRETO~-" 1.03'~-dc 9 de Junho de 18GO. 

Approva a pcns;lo annual de ROOSOOO conrcdida por Decreto de 2r. de Junho 
dtl 1858 rcpartidarucntc a I>. llcrnarda Caetan11 tia Silva, D. Thcrczu Cac
tana da Silva, D. Antonia Cat•tana da Si! v<•, D. Francisca Cactan11 da Sih·a, 
c D. 1\Iaria Cactana da Si h a. 

Hei por bem Sanccionar c 1\Iandar qnc se execute a Rcso
lu~ão seguinte da Asscmhléa Geral .Legislativa. 

Art. t.o Hc approvada a pensão annual de oitocentos mil 
rt;is, concedida por Decreto de 2G de Junho de 1858 rcparti
dmllentc a D. Bcrnarda Cactana da Silva, n. Thcrcza Caelana 
da Siha, J). Antonia Caetana da Silva, n. Francisca Cactana 
da Silra c D. 1\laria Cuetana da Silva, fllhas legitimas do lhi
Jeeido Contador Geral do Thcsouro Nacional "\.ntonio Caetano 
da Siha. 

c\ rt. 2." .\s agraei:Hlas cornq.ariío a perceber a dita l\Icrc0 
da d.tla tio Ikt~rcto que llt'a eonccdcn. 

:\r f. 3." l'ir:ln rc \l)~;lr.f:.ts as di~posiçúcs em contr<trio. 
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João de Almeida Pereira :Filho, do 1\Jeu Conselho, Mi
nistro e Secretario do .Estado dos Negocios do lmperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. llalacio do Rio de Janeiro 
em nove de Junho de mil oit()!:'entos e sessenta, trigcsi!Jlo nono 
da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica do Sua Magestade o Imperador. 

i uão de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa da Cunha Paranagu(í 

Trnnsiton na Chancellaria do lmperio em 16 de Junho da 
18GO.- Josino do Nascimento Silva.-Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de Es1ado dos Negocios do lm
pcrio aos 20 de Junho de 1860.-José Bonifacio Nascentes de 
A:;ambuja. 

--
DECRETO n.o 10~5.- de !J de Junho de 1860. 

Approva a aposentador-ia concedida ao Conselheiro llcrculano Ferreira 
l'cuua, no emprego de lnspector Geral da Cai\a da Amortisaçilo. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se executo a Ueso
lução seguinte da Assernbléa Geral Legislativa. 

Art. 1. • I<' ica approvada a aposentadoria concedida por 
J)ecrcto de 21 do Outubro de mil oitocentos e cincoenta o 
sete ao Conselheiro Herculano Ferreira Penna no emprego de 
Inspector Geral da Caixa da Amortisação, com o vencimento 
que lhe competir. 

Art. 2.• Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Angelo Moniz da Silva .Ferraz, do 1\lcu Conselho, Senador 

do lmpcrio, Presidente do Conselho de .Ministros, Ministro c 
Secretario de Estlldo dos Negocios da Fazenda, c Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em nove de Junho 
do mil oitocentos c sessenta, trigesimo nono da lndcpel1-
dencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagestadc o Imperador. 

Angelo lUoniz da Silva Fara:::. 
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l)ECitETO N ." f .056 -de 13 de Junho de 1860. 

''i'Prtna a JICIISiiO ruens~l de áOSOOO eoncedida por Thlcfl'to de 21 de Se 
tl'mbro de 18$8 a Izai~s ,\utonío Alws. 

Hei por bem Sanceionar e l\fandar que se execute u Hc
~olução seguinte da Assembléa Geral Lq.;islatira. 

· Art. 1." Uc approYada a pensüó lllcnsal de cinrot•nta mil 
rt•is, concedida por Jlecrt>to de il de Setembro d<~ mil oitocen
tos cim:oenla c oito a Izaias Anto11io Alves, Capitão da Guarda 
:\;1cional da l'nnincia de S. Pedro do lHo Grandt• do Sul. 

.\rl. 2." Esta graça se contará da data do Decreto que a 
t·oncedeu. 

Art. :3." Ficão n•rogadas a,~ disposit;<les em contrario . 
.loão de Almeida P<'I"Cira Filho, do :\leu Conselho, Minis

lro c Secretnrio tle Estado dos Nc!-!"orios do lmpt>rio, assim o 
ll'llha cnl<~rHlido c faça cx<•cutar. Palacio do Hio de Janeiro 
~~~~ I reze de .I unho de mil oitocentos e sessenta, trigt>simo nono 
da J ndependeacia c elo I mperio. 

Com a H uhrica <lc> Sua 1\J agestadc o Imperador. 

João dr~ Almeida Pereira Filho . 

./oito Lustosa da Cunha Paranaguú. 

Sellado na Chancdfaria do Jrnprrio crn 2fi de Ju~11!o de 
fHGO.-ServinrJo de Din~ctor f;<~ral, Jollo Caetano da Silw. 

Publicado ncslrt Secrefarirt de Estado dos Nngocios do 
lalp<Tio em :26 de Junho d(~ 1Rfi0.-Jo.~,; Roni(ario 1Ya.çcenleJ> 
de .·L:nndJI(ja. 

DECHETU ;'-{.• 1.0ij7-de 13 de Jun!Jo de 18ü0 . 

. lppro"l a prnsão ~nuual de ~!12$000 rnnrrdida pur lkcreto de 15 •h' Abril 
d(' ló~9 ao soldado do Corpo du Poliria Rinmlo José l'ranrisco. 

Hei r;or bem Sanccionar e :\Jandar qtw se execute a Heso
fu~·ão St'l!llinle da Assewbk·a (;eral Lc~islaliva. 

Art. 1." Ht• approl'lldil a pensão il!lllltal de duzentos P 

llolcnta ,. dons mil rds, concedida fH>I" Decreto de quinze de 
.\hnl de 111il oitocentos rincoenlit c BO\e ao soldado do Corpu 
ti•• f'<• tiriH, Hirardo Jos•i Franciso:o. 
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Arr. 2. 0 Esta graça se contará da dala do D~crclo que a 
concedeu. 

Art.. 3. o Ficlll) re\'ôgad~g; as disposi~ões em contrario. 
João de Ahn~ida Percirà Filho, do l\leu Conselho, Mi

nistro c Sl'et'ctario de Estado dos Ne~ocios do lmperio, assim 
o tf'nha Pnlcndido c raça execntar. Palacio iio ll.io de Janeiro 
em trew ele Junho de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
tla lndependencia e do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua l\Iag-~stadR o Imperador. 

João de Almeidct Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Scllado na Chancellaria do lmperio em 26 de Junho de 
f860.-Scnindo de Dircctor (ieral, Jolio Caetano da SiTua. 

llublicado nesta Secretaria de Estado dos Negocios do lrn
JWrio em 9-(j de Junho de 1860.-Jasé Roni{acia Nascentes de 
A ;mnbujtl. 

___... . ..,.._ __ _ 

DECHEl'O N. 0 l .058-rlt• 13 de Junho du 1860 . 

.\p]<f<>l o a 11pos•mtadoria t·oncrditla por llrc:reto dr. 21> de .\gosto de 18:>7 
~ llonorio l't•reira de Azcn~tlo C<mhnho no lu;;ar tlc Srnclat·io do GoYcrn•> 
ti ;o l'ru1 incia Ul' l'm'namburo. 

Hei por bem Sanccionat' c Mandar q•Jc se e"ecutc aH.c
solm;ão seguinte da Asscmbléa Geral Leg-islativa. 

,\rt. t." Fica approvada a aposentadoria concedida por De
'Tdo 1h~ -vinte e sds de Agosto de mil oitocentos c cincoenta c 
sde a llunorio Pereira de Azercdo C:.wtiuho no Jug3r de Secre
tario do lioverno da l'rO\'incia de PemambLICO. com o ordenado 
annua I de dous ~~ontos de réis. 

Ar!. 2 • Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Jofw de Almeida l'ereira ·Filho, do 1\lcu Conselho, Minis

tro e Secretario de Estado doa Ncgor.ios do lmpcrio, assim o 
tenha enlmtlido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro~~~~ 
treze dP- .lun h o de mil oitocentos c sessenta, trigcsimo nono da 
lndcpcndencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua :\lagL•stadc o lmper:1dor. 

João de Almeida Pereira Filho. 
João Lus!osa da Cunha Paranaguá. 

Sellado na Chancellaria do lmperio em 2H de Junho de 
1RGO.-~crvindo de Dircctor Geral, João Caetano da Silva. 

Publicado nesta Secretaria de Estado dos Negoeios do lm
perio em :26 de Junho de 1860. -José Bonifacio Nascentes de 
A;(rmb1ua. 

l'a.rte I. 2 
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DECilETO N.• 1.059-dc 30 de Junho de 1860. 

D;·d11ra que os Lentes jubilllflos da antiga Arademia de l\larin.ha, Truente 
Coronel José de Pai1·11 c Sih11, c 1\111jor reforfi1ado José Joaqutm de. Anl;t, 
teern direito ao ordenado pur inteiro, que pcrrcbiâo quundo forllojulJIIados. 

Hei por l)('m Sanccionnr c 1\landar que se execute a Re
solução se~,ruinll~ da Asscmblé<t flefal Legislativa : 

Art. 1.• A juLilaçüo concedida por Decreto de 29 de l\laio 
(]O 1858 aos v~ntes da nnliga Aca(lcmia de )farinha, Tenente 
Coronel Jos~·~ de Paira e Silva, c Major reformado Josó Joaquim 
do ;\vila, dú-lhes direito ao ordenado por inteiro que pen~e
hiiío n'aquC'lla ópoca. 

Art. 2. • Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Xavier Paes Barreto, do l\leu Conselho, 1\Iinisl ro 

c Secretario de Estado dos 1'\egocios dn 1\Iarinha, assim o tenha 
entendido (~ faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em trinta 
de Junho de mil oitocentos e sessenta, trigC'simo nono da lndu
pendencia c do Imperio. 

Com a Hubrica do Sua l\Ingestadc O Imperador. 
Francisco Xavier Paes Ban·eto. 

DECRETO n.• 1.060 -de 4 de Julho de 1860 

Antorisa o r.overno para ronrrtlrr aos hrrdeiros do f;ollrcido An"tm~o Jose 
de Almeid11 Corte Hcal a rcmissao da parte da di\illa pron~nientc da arre
matação do rincão do ~airau, na PruYincia do Hio Grande do Sul. 

Hei por bom Sanccionar c Mandar que se execute a Re
solução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. O Governo fica autorisado para conceder 
aos herdeiros•do fallecido Alfonso Josó de Almeida Corte Real 
a rcmissiio da parte da divida proveniente do arrendamento, 
que fez na Província de S. l\~dro do Rio Grande do Sul, do 
rincão do Saican, pertencente á Fazenda Publica, correspon
dente ao ultimo pagamento, vencido em quinze de 1\larço de 
mil oitocentos c trinta c seis na fórma do respectivo contracto; 
ficando para eilse e!Teito revogadas as disposições em contrario. 

Angelo 1\loniz dn Silva Ferraz, do 1\Ieu Conselho, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, 1\Iinistro c 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, nssim o tenha entendido e 
f<tça e:\ccutar. Palacio do Ilio de Janeiro em quatro de Julho 
[](~ mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da Independcncia 
t' do lwpPrio. 

Com a Huhrica de Sua 1\Jagcstade o Imperador. 
Angelo fl.loniz da Silva Ferra;:. 



-11-

llECltETO N.• 1.061-dc 4 de Julho de 1860. 

Appron p pensao aonual, de 8648000 réis concedida por Decreto de 21 de 
. fevereiro de 1860, a·D,.}'rJncis~ l:iJla do Espírito Sa!1to Coelh.o, repartida· 

mente com D. FranciSCa eronuna·.Cóelbo, sem prcjmzo do me10 so1do. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a Re
solução se~uintc da Assemblí~a Geral Legislativa. 

Art. 1." Fica approvada a pehsão annual de oitocentos c 
SPs,cnta c quatro mil réis, concedida por Decreto de 21 de Feve
reiro de HWO, a D. Francisca Lin;, do Espírito Santo Coelho, 
m<ii do Brigadeiro Jcronimo Francisco Coelho, reparlid:Jmcntc 
com sua lllha D. Francisca Jeronima Coelho, sem prejuízo do 
meio soldo. 

Art. 2. o As agraciadas perceberão a pensão desde a data do 
referido Decreto. 

Art. 3. o São rcvõgadas para este fim as disposições em con
tmrio. 

João de Almeida Pcrrira Filho, do Mcú Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do Impcriç, assim o tenha 
enlcndido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em quatro de Julho de mil oito
centos c sessenta, trigcsimo nono da lndcpcndcncia c do lmperio. 

Com a n.ubrica de Sua l\lagcstadc o lmpcmdor. 

João de .4.lmeida Pereira Filho. 

João Luslosa da Cunha Paranaguá. 

Sellado na Chancellaria do lmpcrio em 11 do Julho de 
1860.-~crvindo de Director Geral, João Caetano da Silva. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Impcrio 
em 12 de Julho de 1860.-J osé JJonifacio Nascentes de Azambujtt. 

-·-
1lECRETO N.•t.062-dc 4 de Julho de 1860. 

Approva a pensao annual de 1:2008000 concedida por Decreto de 21 de 
Março de 1860 a D. Antonia Luiza Horta llarboza. 

Ilei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a Reso
lução seguinte da Assembléa Geral Legislativa : 

Art. 1.° Fica approvada a pensão annual de hum conto 
" rluzentos mil réis, concedida por Jlecreto de 21 de Março de 
18ü0 a D. Antonia Luiza Horta Barboza, viuva do Conselheiro 
Luiz Antonio llarboza, e a seus filhos. 
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Art. 2. 0 Esta pensão será pnga desde a data do referido 
Decreto; revogadas para esse fim as disposições em contrario. 

Joilo de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Miuistro 
.e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. 

Palacio do Hio de Janeiro em quatro de Julho de mil oito
centos c sessenta, trigesirno nono da ludcpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa da Cunha Paranaguú. 

Sdladu na Chancellaria do Irnrerio Plll 11 de Julho dt~ 
1860.-Sen·indo de Dircclot' Geral, João Caetano da Silva. 

Publicado na Secretaria de Estado dos .\'egocios do Imperio 
em 12 de Julho de 18UO.-José /Jorli{acio Nascentes de A:ambuja. 

DECHETO N .0 1.063- de 4 de Julho de 1860 . 

. \ppn11·a a prnsno annnal tlc 21 0,~000, concrtlida por Dccrrto de 8 de .Janeiro 
tio anuo pas;ado a D. Florinda Tht•mira Jacqncs üuriqnt•. 

Hei por bem Sanccionnr P. !\lnndar que se executea Ht>so
luçno seguinte da Assembléa (~eral Legislativa. 

A rl. 1. • H e approvada a pe11siío annual de duzentos e 
quarenta mil réis, concedida por Decreto de 8 de Janeiro do 
anno passado a U. Florinda Themira Jacques Ourique. 

Art. 2. • A agraciada perceberá sua pensão desde a data 
do referido Decreto. 

J\rt. 3.• Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Joiío de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, l\Iinistro 

e Secretario de Estado tios l\egocios do Imperio, assim o lenha 
entendido e faca exeeu ta r. 

Palacio do ·Hio de Janeiro em quatro de Julho de mil oito
een!os c sessenta, trigesimo nono da Indcpcntlencia c do Impcrio. 

Com a l{ubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

J oào de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa da Cunha Pm·anaguú. 

Sellado na Chancellaria do Imperio em 1t de Julho de 
1860.-Scrvindo de DirectorGeral, Joiio Caelano da Silm. 

Publicado na Secreta !'ia de Estado dos N€gocios do Imperio 
em12 de Julho de 1860.-Jose Bonifacio Nascentes de Azamb11ja. 
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DECRETO N. • 1.06~-de 7 de Julho de 1860. 

Approva a pensao annual de .1: IJOIQOO, . concedida por Decreto de 27 de 
Setembro de \8!>9 a D. Anna Mah;ellina de Carvalho Pardal, repartidamente 
fOill D. Marianna Leopoldina de <'!arvalho Pardal. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 1\eso
luçilo seguinte da Asscmbléa Geral Ll'gislaliva: 

Art. 1.• Fica approvada a pensão annnal de hum conto 
quatrocentos c quarenta mil réis, cencedida por Decreto de 
1.1 de Setembro de 1859 a D. Am.a Marcellina de Carvalho 
Pardal. viu\'a do Marechal do Exercito, Conselheiro de Guerra 
João Carlos Pardal, repartidamente com sua filha n. 1\larianna 
Lropoldina de Carvalho Pardal, sem prejuízo do meio soldo. 

Art. 2. • As agraciadas perceberão a pensão desde a data 
do referido ])pcreto. 

Art. :3." Siío revogadas para este fim as disposiçõe~ crn 
~outrario. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, l\Iinistro 
~~ Secretario de Estado dos Nrgocios do lmperio, assim o tenha 
cn tendido c faça e.\ecutar. 

Palncio do Rio de Janeiro em sete de Julho de mil oitocentos 
c sessenta, trigesimo nono da lndepcndPncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lngcstade o Imperador. 
João de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

SelladÓ na Chancellaria do Imperio em 12 de Julho de 
1860.-Scrvindo de Direclor Geral, João Caetano da Silva. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do Impet·io 
em 13 deJulho de 1860.-José Bonifacio Nascentes de Azambuja. 

DECltETO .N.• 1.065-de 28 de Julho de 1860. 

Approva a pensao auuual de 1 :OSOBOOO concedida por Decreto de 29 dtl 
Maio deste anno a D. Carolina Cecilia Campos de Oliveira, repartidamente 
com sua filha D. Adélia Car0lina a e Oliveira. 

llei por bem Sancciounr e l\landar que se execute a Reso
lução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. • Fica approvada a pensão annual de hum conto 
e oitenta mil réis, concedida por Decreto de vinte nove de 
:\I aio do corrente anno a D. Carolina Cecilia Campos de Oliveira, 
\'ÍU\"a do Chefe de Esttuadra Pedro Ferreira de Oliveira, repar
tidamente com sua filh'U D. Adélia Carolina de Oliveira, sem 
prejuízo do meio soldo. 

Art. 2. • As agracindas pcrceberlio a pcnsiio desde a data 
do referido Decreto. 
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Art. 3. o São para este fim revogadas as disposições em 
contrario. 

Jollo do .• -\lmeida Pereira Filho, do M,cn f.onscl hó, 1\li
nistro e Secretario do Estado dos Negoeios do Jmperio, assim 
o t~nhl\ entcndillo ~~ faça executar. Palacio do IUo de Janeiro 
em vinte oito de julho de mil oitoCP..lltos c sessenta, trigesimu 
nono da Independeu ria e do Jmpcrio. 

Com n Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 
J oãa de Almeida Jlr:rei1·a Filho. 
J oào Lustosa da Cunha Paranaguú. 

Transitou na Chancellana do Jmpcrio em 1 de Agosto de 
1860.- Josino do Nascimento Silva. 

Publicado na Secretaria de Estado dos NP~~;ocios do Jm
pcrio em 3 de Agosto de 1860.- José Boni{acio Nascentes 
de A:;ambuja. 

DECRETO N." 1.066 -de 28 deJulllodc 1860 . 

. \PJlroia a pensão annual dr. r.no ;oo~ réis conr.cd i tia por Derreto de 2õ de 
Al>ril do correu te a uno a D. llcuritJucta Esmcria ;i;aburo c Camciro. 

Hei porbcm Sanccionar c 1\fanrlar que se execute a Reso
lução seguinte da Assemhli•a Geral Legislativa. 

Art. t.• He approvada a pcusão annual de seiscentos mil 
réis concedida por Decreto de 26 de Abril do corrente anno a 
D. Henriqucta Esmeria Nabuco e Carneiro, viuva do Conselheiro 
João Carneiro de Campos. 

Art. 2. 0 .A agraciada pcrcebení a pensão desde a data do 
referido Decreto. 

Art. 3. o Fi cão rcvo~adas as disposições em contrario. 
João de Almeida Pereira Filho, do l\Ieu Conselho, Mi

nistro c Sccrqtario de Estado dos Nogocios do Imperio, assim 
o tenha entendido c faca executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte oito de JulhÕ de mil oitocentos c sessenta, trigesillilo 
nono da lndepcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 
João de Almeida Pereira Filho. 
I oilo Lustosa da Cunha Paranaguâ. 

Transitou na Cllancellaria do Jmpcrio em 1 de Agosto 
de 1860.- Josino do Nascimento Silvü. 

Publicado na Secretaria de J~stado !los Negoc.ios do Jrn
pcrio em 3 de ,\gosto de 18GO.- Jos(: Jloni(itcío Nasccnlc.s de 
.I :;mnlJIIjrt. 
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DECRETO N."' LOG7 -de. 28. de J.!llho de -1860. 

Cr~a hnmr. nova Secre~ia .. «<e E$\ado çom ~. denomina1;fto de Secretaria 
de Estado dos Ne~Õclos dá"· Ágrli:"lltura, Co:uímcrcio e Obras PubliCGs. 

Hei por bem Sanccionnr c Maildar que se execute a Reso
lução seguinte da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. 1." Fica crcada huma nova Secretaria de Estado 
com a denominação de Secretaria de Estado dos Ncgocios da 
Agricultura, Commercio e Obras P•tblicas. 

§ 1. o O respectivo Ministro e Secretario do Estado terá as 
mesmas honras, privilcgios p vencimentos do quo gozão os 
actuacs Ministros. 

§ 2. o Fica o Governo autorisado pam distribuir pelos diiTe
rentes l\finistcrios as attribuições que dcvão a cada hum 
competir. 

§ 3.0 O Governo dará llcfl;ulamentos á referida Secre
taria de Estado, empregando nella o pessoal neccssario, tirado 
das diversas Secretarias de Estado, da Hcpartição Geral das 
Terras Publicas, c da Direetoria Geral dos Correios. 
~ 4. 0 O numero de empregados das Secretarias de Estado 

nflo poderá exceder no actualmente existente ncllas e naqucllas 
duas Ueparlições, n~m a somma a despende1· em seus ven
cimentos poderá exceder a que ora se despcnc:le. 

Art. 2.° Ficilo revogadas as disposições em contrario. 
João de Almeida Pereira Filho, do :M:eu Conselho, Mi

nistro c Secretario de Estado dos Negocios do Impcrio, assim 
ó tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte oilo de Julho de mil oitocentos e sessenta, trige
simo nono da lndependencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador,. 

João de Almeida Pereira Filhe. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 7 de Agosto de 
1860.- J osino do Nascimento Silva. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio 
em 8 de Agosto de 1860. -José Boni{acío Nascentes de A.zam
buja. 
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DECRETO N .o 1.068- de 29 dA Julho de 1860. 

"\utorisa o Governo a manrlar passar rartas de naturalisaçllo d~ r.idad;io 
Brasileiro a Antonio Yiclra 1\Jal'icl, c outros. 

llr,i por bem Srmecionnr c Mandnr que se cxernle a 
Ucsolw.:ão seguinte da Asscmbléu Geral Legislativa : 

Art. 1.• H c o Gorrrno autorisado a mandar p;.ssar ear!as 
de naturalisa-:ão dn cidadão Brasileiro a Antonio Vieira Mncirl, 
João ~Jarlins de Almeida, ltobcrto .João llippcr Castro, Antonio 
Josó de Barros Lima, João Grrmano de Souza, João Pedro 
Pereira, Carlos Ernesto de ~lcsquita Falrão, João Gomi)S 
Hibeiro, Jgnacio Francisco de Souza Ferraz, Jos1~ Victor Coi
tinho Monteiro de Sá, Padre José Hibciro Goncalv1~s, i\fanorl 
Maria dn Silva, Joaquim Gomes Teixeira, Francisco Hodrigii('S 
l'crcira Brandão, Francisco Coelho Gomes, Padre Panlino 
Sourcs, Manoel Bcrn.nnlo Coelho, c Brnjumin Sarah JJipderich, 
subditos Portugnews; ao Padre Carlos Winekler, suhdito B;naro: 
ilO Padre Theodoro Testa Sr.nta M1uia do PrPsrp, snbdi!o Sardo; 
~1. José Lyra de S. Pedro, subdito llcspanhol; e ao Dr. Thi•o
doro Raicht>rt, subdito Pmssiano. 

Art. 2." Hcvog;io·sP as dispnsi<;fies em contrario. 

João de Almeida Pereira Filho, do :\lrn Consl'lho, J\Iinistro 
c Secretario de Esl<tdo dos Nrgotios do lmpPrio, assim o tPnha 
~ntendido e faça exrwtar. l'alacio do Hio de Janeiro Cllt 

vinte oito de Julho de mil oitocentos c sessenta, trigPsimo 
~wno da lndependencia c do Irnperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Jngestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

J{)ão Luslosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em 7 de Agosto 
de 1860.-Josino do Nascimento Silra. 

l'ublicndo na Secretaria de I~stado dos Negocias do Jm
perio em 8 de Agosto de 1860.- José Bouifacio 1\'a.~ccnles 
de A.zamhuja. 
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DECRETO N.• 1.069-de 4 de Agosto de 1860. 

Autorisa o Governo a ~eintegrar na_ praça de Aspirante ~ Guarda Mario~a 
os alumoos d!> teree1ro iiQno, da, ~cola-de,7!fVínha, Lllll Barbalho Momz 
Fiusa, Pedro Pinto da "Velga, Miguel Jo,aqoioi Pederneiras, Antonio Sen
riaoo Nunes e Francisco de Paula Telles de ·:Menezeé. 

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

Art. t. o H e o Governo autorisado a reintegrar na praça 
ele Aspit·ante a Guarda Marinha os alumnos do terceiro anno 
da Escola de Marinha, Luiz Barbalho Muniz Fiusa, i'edro Pinto 
da Veiga, :Miguel Joaquim Pedcrneii·as, Antonio Severiano Nunes 
P Francisco de Paula Telles de Menezes. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as· disposições em contrario. 
Francisco Xavier Paes Barreto, do Meu Conselho, Ministro 

e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palaoio do Rio de Janeiro 
em quatro de A~osto de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Francisco Xavier .Paes Barreto. 

--
DECRETO N .o 1.070-de 8 de Agosto de 1860 . 

. \utorisa o Governo para mandar matricular, e admittir a eume do primei
ro anuo da Far.uldade de Direito do Recife a :Manoel de Andrade Martins 
Vallasques. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a se
guinte Hesolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. 1. • H e o Governo autorisado a mandar matricular, 
c admittir a exame do primeiro anno da Faculdade de Direito 
do Uecifc a Manoel de Andrade Martins Vallasques, huma vez 
que apresente certidão de exame de Arithmetica c Geometria, 
prcparatorios que lhe faltão. 

Art. 2. • Fi cão revogadas quacsquer disposições em contrario. 
João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Minis

tro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em oito de Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Parte 1. 

J oiio de Almeida Pereira Filho. 
Joiio Lu.~tosa da Cunha Paranaguá. 

3 
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Transitou na Chancellaria do Imperio em 20 de Agosto 
de 1860.-Josino do Nascimento Silva.-Uegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio 
em 22 de Agosto de 1860. -José Bonifacio Nascentes de 
Azambuja. 

DECRETO N." 1.071-de 8 de Agosto de 1860. 

Autorisa o Governo para mandar matricular, r admittir a exame do primei
ro nnno da Faculdade de Medicina da Côrte a Sergio José de Oliveil·a 
Santos. 

Hei por bem Sanccionar c 1\Iandar que se execute a se
guinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. L • Hc o Governo autorisado a mandar matricular, 
e admittir a exame do primeiro anno da Faculdade de l\fedi
cina da Côrte a Sergio José de Oliveira Santos, huma vez 
que apresente certidão do exame de 1\IatiJcmaticas, preparato
rio que lhe falta. 

Art. 2. • Fi cão para este fim revogadas quacsqucr dispo
sições em conlrario. 

João de Almeida Pereira Filho, do 1\Ieu Conselho, i\Ji
nistro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em oito de _,\gosto de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
da lndcpendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua i\iagestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Sellado na Chancellaria do Imperio em 20 de Agosto de 
1860.-Josino do Nascimento Si/va.-Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio 
em 22 de Agosto de 1860. -José Bonifacio Nascentrs de 
Azambuja. 
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DECRETO N.• 1.072-de 8 de Agosto de 1860. 

Autorisa o Governo para mandar matricular e admittir a exame do primei· 
ro anuo da Faculdade de Medicina dll C4rte .a. José Pereit:a da Costa Motta. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a se
guinte Jtesolução da Assembléa Geral Legislativa : 

Art. 1.• He o Governo autorisado a mandar matricular 
e admittir a exame do primeiro anno da Faculdade de Medi
cina da Côrte a José Pereira da Costa Motta, huma vez que 
apresente ccrtidilo de exame de Mathematicas, preparatorio 
que lhe falta. 

Art. 2. • Fi cão revogadas para este fim quaesquer dis-
posições em contrario. . 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em oito 
de Agosto de mil oitocentos c sessenta , trigesimo nono da ln
dependcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almdda Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 20 de Agosto 
de 1860.-Josino do Nascimento Silva.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do lm
perio em 22 de Agosto de 1860.-José Bonifacio Nascentes de 
Azambuja. 

--
DECRETO N.• 1.073-de 8 de Agosto de 1860. 

Autorisa o GoYerno para, mediante certas condições, mandar matricular nas 
Faculdades do Imperio os alumnos que por motivos justificados nao tive
rem comparecido no prazo fixado para as matriculas. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a se
guinte Resoluçilo da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. 1.• Emquanto não forem definitivamente appro
,·ados os Estatutos das Faculdades de Direito e de Medicina, 
o Governo, ouvidas as congregaçõe11 respectivas, pode1·á man
dar matricular os alumnos que, por motivos justificados pe
rante as mesmas congregações, não tiverem comparecido no 
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pror.o fixado para. os matriculas; com tanto que nlio tenha de
corrido o tempo necessario pora constituir faltas, que fação 
perder o anoo. . 

Art. 2.• Ficlio revogadas as disposições em contt·ano. 
João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Minis

tro c Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, assim o 
t('nha entendido c faca executar. P'alacio do IUo de Janeiro 
em oito de Agosto de mil oitocentos e sessenta • trifwsimo 
nono da lndependencia e do lmpcrio. 

Com a llubrica ·de Sua Magcsladc o Imperador. 
João de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Paranaguit. 

Transitou na Chancellaria do Imperio l'm 20 de Agosto 
de 1860.-Josino do Nascimento Siha.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estndo dos Negocios do Im
perio em 22 de Agosto de 1860.-José Brnifacio Nascente.~ d 
A.zambuja. 

-·- -

DECRETO N.• 1.0'14- de H de A!.!'oslo de 1860. 

A utorisn o Governo a mandm· matricular c a<lmittir a exame •IH primcii'IJ 
auuo da Faculdade de Direito do Recife a JoJo Pereira da Siha Leit~. 

Hei por bem Sanccionar c l\Iandar que se cxecutt! a se
guinte Resolução da Assembléa Geral Legislalira: 

Art. 1. • He o Governo autorisado a mandar matricular 
c admittir a exame do primeiro anno da Faculdade de Direito 
do Recife a João Pereira dn Silva Leite, Jtuma vez que apresente 
l'ertidào de exame de Philosophia, preparatorio que lhe falta. 

Art. 2.• Ficão rerogadas para este fim quaesrtuer dispo
sições em contrario. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o 
lenha entendido c faça executar. Palacio do lHo de Janeiro 
em quatorze de Agosto de mil oitocentos e sessenta, lrigesimo 
nono da lndepEBdencia e do Imperio. 

Com a Uubrica de Sua l\lagestade o lmper·ador. 
João de Almeida Pe1·eim Filho. 
João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chanrellaria do Irnprrio Plll 20 df' Agoslo 
de 1860.-Josino do Nascimento Silva. -Reg:strado . 

. Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Im
perro em 22 de Agosto de 18GO.-José Bonif'acio Nasce11les de 
.&zambu;'a. 
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DECRETO N. • 1.075=-de flt. de Agosto de 1360. 

Autorisa o Governo para mandar matricular e adniittir a exame do Jirimei
ro anuo da Faculdade tJe Direito do Reclre a•Gooçalo de Aguiar Telles de 
'Po!Pnezes. 

Ilri por bem Sanccionar e Mandar que se executo a sc
~uinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. t. • Hc o Governo autorisado a mandar matricular 
4~ admittir a exame do primeiro anno da Faculdade d(' Direito 
do Recife a Gonçalo de Aguiar Telles de Menezes, hur!la yez 
qne apresente certidão de exame de Latim, preparatorio que 
lhe falta. 

Art. 2. • Ficão rcyogadas para e~te fim quacsquer dispo
sirües em contrario. 

· João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de J~stado dos Ncgocios do lmperio, assim 
o teuha entendido c laça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em quatorze de Agosto de mil oitoL'Cntos c sessenta, trigesimo 
nono da Indcpcndencia c do lmperio. 

Com a ltubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chancellaria do Impcrio em 20 de Agosto 
de 1860.-Josino do Nascimento Silva.-Rcgislrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Im
perio em 22 de Agosto de 1860.-José Boni(acio Nascentes de 
A ~mnbuja. 

DECHETO N.• 1.076-de H de Agosto de 1860 . 

. \ntorisa o lio~erno a mandar matriculat· e admittir a exame do primeiro 
anuo 1l<1 Faculdade de Direito do Recife a Antonio Lourenço de Carvalho 
~rrrfl.. 

Hei por hem Snnccionar e Mamhir que se execute a sc·
!:uinle Hesolução du Assembléa l~eral Legislativa: 

Art. f.• He o Governo autorisado a mandar matl'icular 
c admittir a exame do primeiro anuo da Faculdade de Direito 
tlo HPcifc a Antonio Lourenço do Carvalho SPrra, huma vez 
que apresente certidão de exame de Philosophia c Geometria, 
preparntorios quP lhe fa!Uio. 
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Art. 2. o- Ficao revogadas para este flm as disposições elll 
contrario. 

João· ele Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Mi
nistro 'tt'Sécretaiio de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em quatorze de .Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da lndcpendencia c do Jmperfo. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o lm perador. 

João de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Paranaguá . 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 20 de Agosto 
do 1860.-Josino do Nascimento Sara.-Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Im
perio em 22 de Agosto de 1860.-José Bonifacio Nascentes de 
A::amhuja. 

-
DECRETO N.• 1.077 -de 14 de Agosto de 1860. 

Aulorisa o Governo para mandar matricular, e admiltir a exame do pri
meiro aono da Faculdade de Direito do Recife a Rofiro Tavares de Almeida. 

Hei por bem Sanccionar e l\Iandar que se execute a se
guinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. t.• Hc o Governo autorisado a mandar matricular, 
e admittir a exame do primeiro anno da Faculdade de Direito 
do Recife a Rofiro Tavares de Almeida, huma vez que apre
sente certidão de exame de lnglez, preparatorio que lhe falta. 

Art. 2. • :Fieão revogadas para este nm quaesqucr dispo
sições ern contrario. 

João de Almeida Pereira Filho, do l\Icu Conselho, Minis
tro c Secretario de Estndo dos Negocias do lmperio, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em quatorze de Agosto de mil oitocentos c sessenta, trigesimo 
nono da Independencia e do Imperio. 

Com a Uubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em 20 de Agosto 
de 1860.-Josino do Nascimento Silva.-Registrado. 

l'ublicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Im
perio em 22 de Agosto de 1860.-José Bo11i(acio Nascentes de 
Azambuja. 
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DECRETO N.o 1;07&-de H. de Agosto de t86&. 

Aatorüa o GMemo para· mandaNna\ricular ~ tdmiU.ir a exame d~ ;rímmro 
anno da Faculdade de·~4f,S, ~;a,l)i.onía1o de Oliveira,$l'f!liro 
t"ilbo. 

Hei po1· bem Sanccionar e l\fandar que se execute a se
guinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. 1. o He o Governo autorisado a mandar A1atricular, 
c admittir a exame do primeiro anno da Faculdade de Direito 
de S. 11 aulo a Dionisio de Oliveira Silveiro Filho, hum a vez 
que apresente certidão de exame de 'Geometria, preparatorio 
que lhe falta. 

Art. 2. o Fi cão revogadas para este fim quaesquer dispo
siçõrs em contrario. 

João de Almeida Pereira Filho, elo Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim 
o tenha entendido c faca executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em quatorze de Agosto· de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da Indcpendencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chanccllaria do Impcrio em 20 de Agosto 
de 1860.-Josino do Nascimento Silva.-Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Im
pcrio em 22 d.l Agosto de 1860.-José Bonifacio Nascentes de 
Azambuja. 

DECBETO N.o 1.079-de 14 de Agosto de 1860. 

Antorisa o Goyerno a mandar matricular, e admittir a exame do primeiro 
anuo da Faculdade de Direito de S. Paulo a Carlos Thompson Flores. 

Hei por bem Sanccionar e :Mandar que· se etecute a se
guinte Hesolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. f. o He o Guvcrno autorisado a mandar m~tricular, 
e adnnttir a exame do primeiro anno da Faculdade de Direito 
de S. Paulo a Carlos Thompson Flores, huma vez que apre
sente certidão de exame de Latim, preparatorio que lhe falta. 

Art. 2.° Ficão revogadas para este fim quacsquer dispo
sições em contrario. 
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João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, i\li
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em quatone de Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 
João de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Pm·anaguá. 

Transitou na Chancellaria do lmpcrio em 20 de Agosto 
de 1860.-Josi:w do Nascimento Silva.-Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgocios do lm
pcrio em 22 de Agosto de 1860.-José Bonifacio Nascentes de 
Azambuja. 

DECRETO l'i.• 1.080-de tt~ de Agosto de 1860 . 

. \utorisa o GoYerno a mandar matricular, e admittir a exame do primeiro anuo 
da :Faculdade de 1\Iedicina da Côrte a Francisco de Paula Costa Junior, e do 
primeiro anuo da Faculdade d~ Direito do Heeirc a l\Ianoel RodriguPs de .\r
ruda Camara. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que sr, execute a st~
guinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. t.o He o Go\·erno autorisado a mandar matricular, 
c admittir a exame do primeiro anno da l<aculdade de .Me
dicina da Côrte a Francisco de Paula Costa Junior, huma vez 
que apresente certidão de exame de Historia e Geometria, 
prcparatorios que lhe faltão. 

Art. 2.• Hc da mesma sorte o Governo autorisado a man
dar matricular, c admittir a exame do primeiro anuo da Fa
culdade de Direito do Recife a l\Janoel ltodrigues de Arruda 
Camara, huma vez que npresente certidão de exame de t;eo
metria, preparatorio que lhe falta. 

Art. 8.° Ficão para este fim revogadas quacsqucr dispo
sições em contrario. 

João de Almeida Pereira Filho, do 1\leu Conselho, Minis
tro c Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em qua1orze de Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigcsimo 
nono da lndependencia c do Imperio. 

Com a nubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cun1w Paranaguá. 
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Transitou na• Cbancellatia do lmperio em 20 de· Agosto 
de ·1860.-Josino do ;Niut!imtnto Silva.-Registrado. 

Publicado na Seerêta'rla de Estailo dlls Negocios do lni
perio em 22 de Agosto de 1860.-José Boni(acio Nascentes de 
A.zambuja. 

DECRETO N.• 1.081-de U de Agosto de 1860. 

Autorisa o Governo a mandar matricular, e admittir a exame do primeiro auno 
da Faculdade de Direito de S. Paulo a Eduardo .Meircllcs Alws Moreira, c a 
Henrique Antoui., Alves de Carvalho. 

Hei po1· bem Sanccionar c Mandar que se execute a se
guinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. 1.• He o Governo antorisado a mandar matricular, 
e admittir a exame do primeiro anno da Faculdade de Dit·cito 
de S. Paulo a Eduardo Mcirelles Alves Moreira, e a Henrique 
Antonio Alves de Carvalho, huma vez que apresentem certidão 
de exame de Rhetorica, que lhos falta. 

Art. 2. • Fi cão revogadas para este fim quaesquer dispo
sições em contrario. 

João de Almeida Pereira Filho, do l\Icu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em quatorze de Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da lndcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Impcrado1·. 

João de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa da Cunha l,aranaguá. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em 20 de Agosto 
de 1860.-Josino do Nascimento Silva.-Registradfl. 

Publicado na Secretm·ia de Estado dos Negocios do lm
perio em 22 de Agosto de 1860. -José Bonifacio Nascentes de 
Azamb1~ja. 

Parte 1. 
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DECRETO N.• 1.082 de 18 de Agosto de 1860. 

Altera a Lei o~o',JS7 de 19 de Agosto ds tn&j f! o De'ereto o.d SU de 19 
t '1de Setembro de 1856, Hbré cleiÇI!es. 

Hei poi' bem Sanccionar c Mandar. que se execute a Reso
lução seguinte da Assembléa Geral Legislativa : 

Art. 1.• A Lei n.• 387 de 19 de Agosto de 1846, e o 
Decreto n.• 842 de 19 de Setembro de 1855 serão observados 
com as seguintes alterações: 
~ l. • Nenhuma província dará menos de dous Deputados 

á 1\ssembléa Geral. 
~ 2.• As provincins do lmpcrio serão divididas em dis

triclos cleitoraes de tres Deputados cada hum. Quando porém 
derem só dous Deputados, ou o numero destes n:'io fôr multiplo 
de tres, haverá hum ou dons districtos de dons Deputados. 

§ :3." Havcní tantos collegios clcitoraes quantas forem as 
ddadcs c lillas do Impcrio, colll tanto que nenhum dellrs tenha 
menos de vinte eleitores. Nos Municípios pm·ém em que se 
não v~rificar este numero, os respectivos eleitores formarão 
collcgio com os da cidade ou villa do mesmo dislricto que ficar 
mais proxima, excepto quando distarem entre si mais de trinta 
lcgoas por terra, caso em que poderá haver collegio de menos 
de vinte eleitores. 

§ !, .• " Os Deputados á Assembléa Geral serão eleitos por 
maioria relativa de votos. 

§ 5. • Não haverá supplentes de Deputados, á Assembléa 
Geral. No caso de morte do Deputado, opção por outro dis
tricto, ou perda do seu lugar por qualquer motivo, proce
der-se-lia á nova eleição no respectivo districto. 

§ 6. • A eleição dos membros das Assembléas provinciaes 
far-se-ha da mesma maneira que a dos Deputados á Assem
bléa Geral, ficando J'evogada a disposição do paragrapho deza
setc do artigo primeiro do Decreto de 19 de Setembro de 
1855, c distribuindo-se o numero que compele á cada pro
linda, nos tcmws do paragrapl10 dezaseis do mesmo artigo, 
pelos novos districtos, na IH'oporção do numero de .Deputados 
que cada hum delles eleger. 

§ 7. • As disposições dos paragraphos quarto e quinto são 
extensivas aos membros das Assembléas Provinciaes. 

§ 8." Nos districtos clcitoracs, que tiverem mais de hum Col
legio, o Governo designará para a apmação geral dos votos 
a Camara l\Junicipal da Cidade ou Villa mais importante dos 
mesmos districtos. 

§ 9.• Os El!'itores, de que trata o paragrapho doze do ar
tigo primeiro do Deerelo de 19 de s~ternbm de 1855, sfio 
unicamente os do Collegi0, que se reune na Cidade ouVilla, 
cabeça do districto eleitoral, e suJs runcções limitão-se a assistir 
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ao acto da apuração, e-teolamar contra qualquer irregulari
dade, que nella observetft,; Jançando-se a reclamação na acta 
respectiva. Poderio· porêm • assistir áquelle ·neto, e usar do 
mesmo direito d~ reefatrníÇM ot Eléitores dos demais Colle
gios do districto. 
~ 10. O Governo na Córle, e os Presidentes nas Províncias 

lixarão o numero de Eleitores que deva dar cada Parochia, 
na razão de hum Eleitor por trinta votantes, conforme a 
menor das qualificações feitas nos annos de 1857, 1858 c 1859, 
com tanto porém que nenhuma Parochia dê menos Eleitores 
do que o numero approvado na actual Legislatura, nem tenha 
augmcnto maior que a metade desse numero. 

Se faltar alguma das qualificações acima apontadas, regu
lará a menor das duas que existirem; havendo apenas huma, 
esta; c na falta das trcs, a do corrente anuo. 

§ 11. Quando de huma ou mais Parochias se houver des
membrado territorio para se annexar a outra, ou para formar 
nova Parochia, esta ou aquella juntamente com as que per
d~rão territorio não darão maior numero de Eleitores do que 
derão antes da alteração, ou quando reunidas n~ eleição da 
actual Legislatura, salvo o augmento permittido no paragra
pho antecedente. 

A distribuição do numero de Eleitores, que deve tocar a 
cada huma dellas, será feita sobre a base da qualificação an-
terior ao desmembramento. ·· 

§ 12. Nas Parochias que soffrerem alteração em seus ter
ritorios, ou que forem creadas depois da execução desta Lei, 
far-se-ha a distribuição do numero de seus Eleitores segundo 
a rc!!ra estabelecida no paragrapho antecedente. 

§ 13. As incompatibilidades estabelecidas pelo paragrapho 
vinte do artigo primeiro do Decreto de 19 de Setembro de 1855 
comprehendem os Juizes de Orphãos, c os substitutos destes, 
bem como os dos funccionarios_dcsignados no mesmo Decreto, 
que tiverem estado no exercício dos r!lspectivos cargos den
tro dos quatro mezes anteriores á eleição secundaria. 

§ 14. A incompatibilidade dos funccionarios clfectivos, a 
que se refere o paragrapho antecedente, e o vigesimo do ar
tigo primeiro do Decreto de 19 de Setembro de 1855, suhsiste 
ainda em todo o districto eleitoral, se não tiverem deixado 
seis mezcs antes da eleição secundaria o exercício dos respec
tivos cargos , em virtude de renuncia, demissão, accesso ou 
remoção. 

§ 15. Os prazos marcados nos dous paragraphos antece
dentes ficão reduzidos a tres mezes para a primeira elt ição 
de Deputados que se fizer em virtude desta Lei ; bem como 
nos casos da dissolução da Camara dos Deputados. 

§ 16. A eleição de Eleitores da proxima Legislatura terá 
lugar na ultima dominga do mez de Dezembro deste anno. 
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Art. 2.• A organisação dos novos dislrictos eleitoraes so 
fará de conformidade com o paragrapho segundo do artigo 
primeiro, attondendo o Go,•erno na annexação dos actuaes dis
trictos, quanto rõr possível a sua integridade e contiguidade. 

Feita a divisão e designação de que tratão os paragra
phos segundo, terceiro, oitaro, decimo g_ dccimo primeim do 
ill'ligo pdmciro, não poderão ser alteradas senão por Lei. 

:\rt. :l. • Ficão revogadas as disposições em contrario. 
João de Almeida Pereira Filho, do l\Ieu Conselho, Minis

tro c Secretario de Estado dos Negocio.> do lmperio, assim o 
tenha entendido, e Jaça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dezoito de Agosto de mil oitocentos c sessenta, trigesimo 
nono da lodependencia c do I ruperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

João lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chanccllaria do lmperio em 20 de Agosto 
de 1860.- J osino do Nascimento Silva. 

Publicado na Secreta;·ia de Estado dos Negocias do lm
perio em 20 dc! .Agosto de 1860.- 'osé Bonifacio Nascentes 
de A.zambuja. 

--·~fi,=:;-

LEI N." 1.083-de 22 de Agosto de 1860. 

C"rrlrudo r•rovidcucias .<oltre os Bauros de emissão, meio ,·irrulaur.e e 
dilcrsas < :nmpauhias e ~oriecfade>. 

Uo111 Pedro Segundo, 1)01" t;mça de Ueos <~ ljnanime 
.\cclama~·iío dos 11olos, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os nossos subditos 
que a Assernbléa (;eral Legislativa decretou e nós queremos a 
Lei seguinte: 

.\rt. L" Nenhum dos Bancos creddos por ])ecrctos do 
l 1odcr l~xecutivo poderá cmittir, sob a fôrma de notas ou 
bilhetes ao portador, quantia superior· ao termo médio de s•Hr 
e111issão operada no decurso do primeiro semestre do corrcnt•~ 
;wno, emqu;lnlo não <'Sti-rer habilitado para realisar em ouro 
o paganwnto de suas notas : excepto se, além do fundo dis
ponh;el ou de garantia c das outras condições estabelecidas 
nos respectivos estatutos, tiver em caixa parte cle seu capital 
l!fJIIivalenfP :1n excesso rio dito l•'rnln rn( dio de •·missil(l, c fOr 
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esta parte rep1·esentada pt>r· moeda de ouro ou barras do mes
mo metal do toque de finte dous quilates, ou por barras de 
prata de onzff dinheiros n11 relação fixada pelo art. 3! do 
Decreto n.• 1.721 de 5 de Fevereiro de f856, com tanto que 
o valor destas não exceda á quarta parte do da moeda e 
barras de ouro. 

Em quanto o Banco do Brasil não puder realbar tambem 
1'111 ouro o pagamento das respectivas notas, só poderá o Go
vrrno conceder-lhe e faculdade de eleyar a emissão além do 
duplo do fundo disponível, nos termos do art. t.•- § 7.• da 
Lei n. • 683 de 5 de Jt:lho de 1853, e do art. 18 dos esta
lutos do mesmo Banco, quando t,ll concessão não lhe der o 
direito de emittir quantia superior ao termo médio da emissão, 
c a lcnlado por trimestres desde a sua installaçlio a ti! o que se 
tiver completado em 1\larço do corrente anno. 

§ 1." Se a emissão actual de qualqtJCr Banco exceder os 
limites fixados no principio dest1J artigo, será elle obrigado a 
reduzi-I:~ a e»ses limites, dentro do prazo que o Governo 
tleterminar, nunca maior que o de seis mezes. 

§ 2• Nenhum dos Bancos creados por Decretos do Poder 
Executivo poderá emittir ou manter na circulaçllo notas, bilhtl
tes, c em geral escriptos que contcnhão promessa ou obrigação 
de valo1· recebido em deposito, ou de pagamento ao portador, 
tle quantia inferior a cincoenta mil réis na Côrte e Província 
do nio de Janeiro, e a vinte cinco mil réis nas outras Pro
"\'incias. 

Se dentro de seis mezes, contados da publicnçno desta 
Lei, o Banco do Brasil não se achar habilitado para realisar 
snas notas em ouro, não podeM dahi em diante conservar na 
drculaç'ão mai~ de vinte cinco por cento da sua emissão total, 
representados pelos referidos bilhetes de quantia inferior a 
cincoenta mil réis na Côrte, e vinte cinco mil réis nas Pro
víncias. 

O Governo marcará, na fórmã do art. 5.• da Lei n." 53 
de G de Outubro de 1835, hum prazo razoavel, dentro do qual 
as notas ou bilhetes de taes valores deverão ser resgatados, 
ficando estes, desde que tiver começado o resgate ou substi
tnit;ao, isentos do imposto do sello respectivo. O abatimento 
ou valor total dos bilhetes ou notas, não resgatadas nos prazos 
fixados na fórma desta Lei, revm-terá em beneficio dos estabe
lecimentos pios que o Governo designar. 

~ 3.• Se no fim do prazo de hum anno, contado rJa pu
hlicação desta lei, os Bancos não se acharem ainda habilitados 
para trocar suas notas por moeda de ouro, o Governo fará 
restringir aunualmente, em quanto não conseguirem este resul
tado, a somma das notas ou bilhetes em circulação, na pro
porção que marcará de accórdo com os mesmos B<u1cos ; não 
podendo esta ser no primeiro anno inferior a H •;. nem 
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superior a 5 •f., e nos annos seguintes inferior a 6 •f. 
nem superior a 12 "/. da dita somma, na qual não se incluirá 
a que os. mesmos. Bancos tiverem addiciooalmcnte emittido 
em virtude da êxeepção de que trata o principio deste artigo. 

§ 4.• Será permittido aos Bancos de circulação, que 
actualmenlo se achão creados por Decretos do Poder Execu
tivo, substituir seus títulos de garantiâ pelos valores men
cionados na parte 1. • deste artigo; e logo que suas notas fOrem 
eonvertiveis em moeda de ouro, á \'Ontadc tio portador, pode
riio t•mittir na razão dupla dos referidos rnetaes ou moeda de 
ouro que elfectivarncntc possuírem, dentro dos limites marcados 
nos seus estatutos, que por este facto ficarão desde logo alte
rados neste sentido. 

§ 5.• Será considerado fallido o Banco de circulação que 
não satisfizer á vista e em moeda corrente, ou, verificadas 
as hypotheses do pagamento previstas pelo paragrapho an
tecr.~dente, em moeda de ouro, á vontade do ·portador, a 
irnportancia de seu bilhete ou nota apresentada ao troco; 
e pelo tempo da mora o portador terá direito ao juro corrente. 
Nas mcsrnns penas incorrerão os Bancos que violarem as 
disposições dos§§ t.•, :.!.•, 3.•, c 4.• deste artigo. 

Provado o facto por protesto ou qualquer outro modo 
que produza fé, o juiz competente, a requerimento da parte, 
ou I·"~" denuncia do promotor publico ou de qualquer fiscal 
da Fazenda, ou ex-oficio, procederá nos termos da Lei tí 
abertura c declaração da fallencia. 

§ 6.• As notas dos Bancos, no caso de fallencia, serão 
consideradas ti tu los de deposito, c corno taes serão classi
ficadas e graduadas. 

~ 7.• Em cada hum dos Bancos creados por Decretos 
do Poder Executivo haverá hum llscal da nomeação do Go
verno, ao qual competirá: 

t.• Fiscalisar todas as operações doBnnco e as deliberações 
de seu Conselho Administrativo, e da Assembléa Geral dos 
Accionistas, e suspender a execução das que fôrem contrarias 
aos estatutos e á presente Lei, dando irnmediatamente conta 
ao Golerno para que este decida se devem ser ou não exe
cutndas. 

2. o Assistir, quando julgar conveniente, ás sessões da 
Asscmbléa t:cral dos Accionistas, ás do Conselho Administrativo 
e de suas Commissões, e dar parecer sobre qualquer materia 
sujeita á sua deliberação. 

3. 0 Assistir ao recenseamento das caixas do Banco, e 
exigi-lo quando julgar conveniente. 

!J. • l~xamina ,. a cscripturação do Banco tod.1s as lezes 
que fôr a bem do interesse publico. 

Este liscal perceberá hum honorario annual, que será 
fixado pelo Ministro da Fazenda, e pago pelo Banco. 



-31-

§ 8. • Só poder~o fazer parte dos dividendos dos Bancos 
o sOOiedades Anonymas~• qoalq~er ·natureza ow lucros li
. q~ proveníeníe& dfi üeranQçs eiJeetiva,mente. 'Cen~tuidns 
nO. •. respectivo semestre. 

§ 9.• O Govérno .pólletá· promover o ·resgate do papel 
moeda, na fórma da Lei n. • 401 de 11 · de S~tembro de 
18~6. sem prejuízo da disposição do art. 2.• da Lei n.• 683 
de 5 de Julho de 1853. 

§ 1 O. Nenhum Banco, que não fôr dos actualmente 
I'Stabelecidos por Decretos do Poder Executivo, Companhia 
ou Sociedade de qualquer natureza, comrnerciante ou indi
viduo de qualquer condição, poderá emiltit·, sem 'autorisaçlio 
do Poder Legislativo, nJtas, bilhetes, vales, papel ou titulo 
algum ao portador, ou com o nome deste em branco, sob 
pPna de multa do quadruplo do seu valor, a qual recahirá 
integralmente tanto sobre o que emittír como sobre o por
tador. 

l~sta disposição todavia não comprehendc os recibos c 
mandatos ao portador, passados para serem pagos na mesma 
praça em virtude de contas correntes, com tanto que sejão de 
quantia superior a cincoenta mil réis. 

Tacs recibos e mandatos devm·ão ser apresentados no 
prazo de tres dias contados das respectivas datas, sob pena 
de perder o portador o di mito regressivo contra o passador. 

§ 11. He permittido ás Caixas Matt·iz e Filiaes do Banco 
do Brasil receber em pagamento notas dos outros Bancos M 
circulação existentes nos lugat·es em que cada huma dellas se 
achar assentada, e estes estabelecimentos serão obrigados a 
trocat· semanalmente, em lugar certo, as notas que tiverem 
recebido huns dos outros, e a realisar os respectivos saldos 
em moeda corrente. 

§ 12. Não poderão fazer parte do fundo disponível ou 
da garantia da emissão dos Bancos. as moedas de prata, nem 
as notas do Governo do valot· de 1~000 a 5~000, nem notas 
de qualquer Banco. 

O Governo desmonetisará as moedas de ouro de 5!ij000. 
Art. 2. • Na organisação c regirnen das Companhias e So

ciedades Anonyrnas, assim civis como mercantis, observar
se- hão as seguintes disposições: 

§ 1." As Companhias ou Sociedades Anonymas, Nacionaes 
ou Estrangeiras, suas Caixas Filiaes ou, Agencias, que se incor
porarem ou funccionarem sem autorisação concedida por Lei 
ou por Decreto do Poder Executivo, e approvaçãO de seus 
estatutos ou escripturas de associação, ~lém de incorrerem na 
pena do art. tO do Decreto n. 575 de 10 de Janeiro de 11:!fJ.9, 
pagarão as que tiverem capital social a multa de 1 a 5•;. do 
mesmo capital, c as que o não tiverem a de 1:000~ a 5:000~000, 
pelas quaes multas, assim como por todos os actos das refetidas 



Sociedades, Hcão solidariamente responsaveis os socios .. que as 
organisarem ou tomarem pa1·te em suas deliberáçOes, di
recção ou ·gerencia, e as pessoas que directa ou, indirec-
tamente as ptomovêrem. ' 

Esta di~posição he applicavel aos Monte-Pios, ás Sociedades 
de Soccorros l\lutuos, ás Caixas Economicas, e a toda e qual
quer Sociedade sem firma social, administrada por mandatarios, 
ainda que seja bencftccnlc. Aos Presidentes das Provincia5, c 
na flírma dos Hegulamentos do Governo, pertence a faculdade 
de autorisar c approvar os estatutos dos 1\Jontc-Pios c das So
eicdadcs de Soccorros Mutuos ou de qualquer outra Associação 
de bcneficencia estabelecidas nas Províncias, salva a disposição 
do art. 10 § 10 da Lei n.• 16 de 12 de Ag.:Jsto de 183'h 

§ 2.• Emquanto por Lei não f(lr regulada esta matcria, fica 
l!cpcndente de autorisação legislativa especial a crcação c 
organisação ou incorporação: 1. •, de Bancos de circulação ou 
dt> suas Caixas Filiaes e Agencias; 2.•, de Companhias que em
prehendercm a construcção de estradas de ferro e canae11 de 
navegação que servirem a mais de huma Província. 

Esta disposição hc extensiva á approvação ou confirmaçilo 
dos estatutos ou escripturas de associação c prorogação do tempo 
de duração das referidas Companhias ou Sociedades Anonymas. 
~ 3.• A autorisaç-i'io c approvação de que t~ata o paragrapho 

:tu[': t•dente devení ser solicitada por intermedio do Governo, 
o q uJI, ouvida a respectiva Secção do Conselho de Estado, 
remetterá á Assembléa Geral os documentos e informações que 
julgar convenientes. 

§ 4. 0 As disposições dos paragraphos antecedentes ficão 
PXlensivas ás reformas e modificações ou alterações dos estatutos 
ou das escripturas de associação. 

% 5. • Em quanto o Governo não declarar constituida h uma 
Companhia ou Sociedade Anonyma, não se poderá emittir, sob 
qualquer pretexto, titulo algum, cautela, promessa de acções, 
ou declaração de qualquer natureza, que possa uertificat· a 
qualidade de accionista; c ainda depois de constituída, suas 
acções não serão negociaveis, nem poderão ser cotadas, sem 
que esteja rcalisado hum quarto do seu valor. 

A infracçi'io das disposições do presente paragrapbo dará 
lugar ;í imposição da multa de hum a cinciJ cont<Js'+de réis 
aos que emittirem, transferirem, negociarem ou cotarem acções 
de taes companhias ou sociedades, ou sob qualquer pretexto 
tomarem parte ·em seus actos ou tmnsacções. Esta pena he 
applicavel aos que promoverem ou se encarregarem: 1. , de 
distribuir acções de Companhias .ou Sociedades Anonymas funda
das em Paizes Estrangeiros; 2. •, de promover em qualquer praça 
do Imperio emprcstimos a favor de Governos Estrangeiros ou 
de Companhias cstabelccid11s em outros Paizes, sem autorisação 
do (~orerno Imperial, e antes do registro dos respeçtivos estatutos 
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ou oontrru:tos, ou servirem de intermediarios em transacções sobre 
taes títulos ou ac~. 

§ 6. o A carta de autoiisação e os estatutos das Companhias 
e Sociedades Anonymas, depois de competentemente approvados 
c r~gistrados no prazo que o Governo determinar em seus Re
gulamentos, serdo publicados nos periodicos de malor'circulação 
do lugar do registro, por ordem da autoridade competente, o 
á custa dos interessados. 

Do registro dos contratos das demais Sociedades a autoridade 
competente mandará pelo mesmo modo publicar unicamente 
os nomes dos associados ou dos seus gerentes, quer as Sociedades 
sejãg em nome collectivo, quer em commandita, a razão social, 
o seu capital, objecto ou fim. 

§ 7. o As disposições penaes do § L o deste artigo fi cão exten
sivas ás Companhias c Sociedades referidas no mesmo para
grapho, que, estando legalmente incorporadas, ultrapassarem 
o circulo de suas operações traçado pelos seus estatutos, ou 
fôrem dirigidas de hum modo contrario ás condições e regras 
estabelecidas por elles ou pela presente Lei. 

§ 8. o As Companhiàs ou Sociedades Anonymas especificadas 
no § t,o do presente artigo, que actualmente funccionarem 
sem autorisação e approvação de seus estatutos ou escripturas 
de associação, serão obrigadas a solicita-la dentco do prazo e 
pela fórma que o Governo determinar em seus Regulamentos. As 
que o não fizerem incorrerão nas penas com minadas no dito § 1. o 

§ 9.0 Os gerentes ou directores das Compa':lhias ou Socie
dades Anonymas, de que trata o § 1. o deste artigo, serão obri
gados a publicar e remetter ao Governo, nos prazos e pelo 
modo estabelecidos nos seus Regulamentos, os balanços, de
monstrações e documentos que por estes forem determinados,. 
sob pena de multa de 100' a 1:000,000 por cada falta ou omissão. 

§ 10. Os Bancos não poderão emprestar sobre penhor de 
sua~ proprias acçõcs. 

§ 11. Os direclores ou membros da gerencia ou adminis
tração dos Bancos serão substituídos annualmcnte na quinta 
parte. A antiguid1.1de, e, no caso de igual antiguidade, a sortt~ 
regulará a substituição. 'fP• 'r- -

S 12. Não serão admittidos votos por procuração para a. c.J'":'..--~ 
eleição de directores ou membros da gerencia ou administração \ L ~ 
dos Bancos. }.:?. /~ _rz; 

§ 13. Os direct.o1·es e supplentes substituídos não poderão { ·..>.c 
ser reeleitos dentro do primeiro a uno, contado do dia da sub- / { ~ 
stituição. Q'7 ' 

§ 14. As Caixas Economicas, como estabelecimentos de be- j/r?dC-.• .._ 
ncficcncia, serão dirigidas e administradas gmtuitamcnte por_f~.? )" 
directores nomeados pelo Governo; e os· bons serviços por 
estes prestados serão reputados relevantes em qualquer occa-
sião e para qualquer fim. 

PM~ L 5 
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§ 15. As Caixas Economicas nilo poderão fazer outra ope
ração que não St>ja a de receber a premio semanalmente valores 
não excedentes a 50~00 por cada depositante. As quantias 
depositadas na mesma ou em differente Caixa por hum mesmo 
individuo, e que por accumulação ou por qualquer outro mo
tivo excederem ao computo de 4:000~.000, não vencerão juros. 

S 16. Os dinheiros recebidos pelas Caixas Ecouomicas serão 
entregues, no prazo maximo de oito dias, á Estaçlio de Fazenda 
que o Governo designar· em cl!da Província ou 1\lunicipio, c 
vencerão o juro de 6 •fu desde o dia de sua entrada. Os juros 
serão accumulados semestralmente, c a rclirada dos dcposítos 
só poderá ter lugar com prévio aviso do depositante, feito 
com antecedencia de oito dias pelo menos. 
~ 17. As Caixas Economicas que actualmonte funccionão 

com auturisaçfío do Governo continuarão ás operações con
forme seus estatutos, podendo os fundos que não estiverem em
pregados em títulos da divida publica fundada ou tluctuante 
ter o destino determinado no paragraplw ante<,edente. 

§ 18. A disposição do § 1G deste artigo fica extensiva aos 
capitaes c contril.miçiíes dos 1\Iontc-l'ios c das Sociedades de 
Succorros l\lutuos que o requererem. 
~ 19. Os J\lontes de Soceorro não poderão fazer· outras ope

raçõt!s senão as de ernprestimos de dinheiro sobre penhor, 
pela taxa de juro que o Governo annualméntc fixar, c a prazo 
nunca maior de nove mezes. Os fundos destes estabelecimentos 
para tal fim poderfío co11sistir no producto de subscripções, 
doações e legados de particulares, ou poderão ser fomecidos 
por emprcstimo do Governo, c1uando este o julgar conveniente, 
pela importancia depositada nos cofres puulicos ua fôrma dos 
§§ 16, 17 c J8 deste artigo, ou por particulnrcs a titulo bcne
lico ou oneroso. 
~ 20. Os lucros rcnlisados pelos l\Jontcs de Soccorro crea

dos em virtude da presente Lei, tledt:zidos os juros dos fundos 
fornecidos por emprestirno na fúrma do paragraplw antece
dente, farão parte do seu capital ; c logo que este seja sniTi
ciPnte para suas opcraç,ões, poderão ser applicados annualrnenlo 
;ís dcspezas dos estabeleeimentos pios tflle o Govemo designar. 
~ 2l. Os dinheiros rccchiciPs em virtude dos§§ 11i, 17 c 

18 deste artigo, que não tiverem a applicac;üo autorisada pelo 
§ 19, serão empregados nas operações de amortização da di
vida publica fundada, ou nas dcspczas ordínarias do Estado, 
sendo escripturmlos como deposito. 

§ 22. As Caixas Economicas, os l\Jontc-Pios eu de Soccorro, 
c as Sccicdades de Soccorros Mutuos, creados em virtude da 
pn~scnte Lei, firão isentos do imposto do sello, c terão a lil
culdadc de aecitnr doações e legados. 

§ 23. As Sociedndes dt~ qualquer cspecie, c os indivíduos 
IJUe csta!Jclcecrem cnsas d0 emprcstimo sobre {JCnhorcs sem 
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nutorisaçüo, ou que tendo-a obtido não tiverem escripturação 
regular na fórma que estabelecerem os Regulamenlos do Go
verno, ficão sujeitôs, além das penas com minadas no S 1. q deste 
artigo , e das em que _incorrerem em virtuqe do Codigo Crhni
nal, á de prisão simples de dous a seis mezes, que será im
posta pela competente autoridade policial. 

§ 21.. As transacções e transferencias de acções de Compa
nhias c Socied:tdcs Anonymas, e dos titqlos da divida publica, 
c de quacsquct• outros que admittão cotação, só poderão ter 
lu~rar por intermedio dos rPspccUvos corretores, sob pena de 
nullidade, além das que forem applicavcis a taes actoz; em 
virtude dos respectivos Ucgularncntos, salvo as disposições dos 
trataõos em vigor. 

Art. 3. o O Governo fica autorisado para fazer as despczas 
ncccssarias para substituição da actual moeda de cobre em 
circulação, por outra de nova cspecic, dei.Jaixo das seguintes 
bases: 

1.• O valor nominal de cada peça não poderá exceder a 
10 o;. sobre a importancia das dcspczas de sua liga c fabrico. 

2. • Sú serão obriga to rios os pagamentos na nova moeda 
até o valor da mínima moeda de prata, a qual será de 500 rs .• 
logo que o Governo tenha dcsmonctisado a de 200 rs., para 
o que fica autorisado. 

3. • O Governo não sú marcará em seus Regulamentos os 
prazos c modo da substituição da moeda de cobre, mas 
tambcm determinará a qualidade da liga da nova moeda, 
seu peso, vnlor, diamctro ,C typo. 

4.• ;\ mocõa de cobre substituída será inutilisada c ven· 
dida Cflmo sizallta. 

5.• A actual moeda de cobre que não fôr levada ao troco 
nos prnzos que o Governo designar ficará sujeita ás disposi
çiics do art. 10 da Lei n. • 53 de 6 de Outubro de 1835. 

Art. 4. 0 O Governo só poderá pcrmillir o cunho da prata 
dos particulares em caso (]e necessidade, devendo a scnho
riagcrn pertencer á Fazenda Publica. 

Art. 5. 0 O Governo fica igualmente aulorisado não só 
para conceder, aos accionistas das estradas de ferro que gozão 
da garantia do juro, o. permuta de suas acçõcs por apolices 
da divida puLlica interna de fi"/• ao par, ou pm· títulos da 
divida publica cxtema de 4 •12 "1. ao par, se os ditos accio
nistas entrarem effectivamente no Thesouro com a quantia ne
cessaria para preencher o valor nominal das mesmas acções, 
mas tarnbcm para realisar a dita permuta por qualquer outro 
meio que não seja menos favoravcl aos interesses do Estado. 

A somma proveniente da primeira das indicadas operações 
terá a applicação que lhe fôr dada nas Leis do Orçamento. 

Art. 6. • As multas de que trata a presente Lei, sslva a dis~ 
posição do§ 23 do art. 2.•, wrão impostas administrativamente. 
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Metade do seu producto será applicada em beneficio do 
Monte de Soecorro do lugar mais proximo, ·ou, na sua falta, 
de qualquer outro estabelecimento pio; e a outra metade será 
dividida entre os empregados ou pessoas que promoverem a 
sua imposição ou derem noticia da infracçao. 

,/' _, Art. 7. • O Governo nos Regulamentos que expedir para 
( ,:, A~ a boa execuçllo desta Lei poderá impôr multas de 100~ até 

./':? ~ 1:000~000, e de accordo com as presentes disposições detcr
A'..:-y.~.Jl__,~ minará as condições necessarlas para a organisaç.ão c incor-

& poração das Companhias c Sociedades Anonymas e dos esta-
r-;: ~ •• ~ .. belecimentos de que tratão o art.t.• c os~§ 1.",14, 18, f9,e 
.,..<. d ., ~- -: 20 do art. 2. • desta Lei, sua inspcc'ção e exames, os casos e 
:? , '// a fórma da suspensão ou dissolução dcllas, e o que ft\r ne-

- / ccssario para exercício das funcções de corretor e regularidade 
de seus actos. 

Art. 8.• Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Mandamos portanto a todas as autoridades, a quem o 

conhecimento e execução da referida I~ei pertencer , que a 
cumprão e fação cumprir e guardar tão inteiramente como nella 
se contém. O Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro , aos vinte dous de 
Agosto de mil oitocentos e scssent., trigesimo nono da lnde
pendencia o do Impcrio. 

IMPERADOn com Rubrica e Guarda. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

Carta de Lei pela qual V. M. I. manda executar o Decreto 
da Assembléa Geml Legislativa, que hout·e por bem sanccionar, 
contendo providencias sobre os Bancos de emissão, meio cir
culante e diversas Companhias e Sociedades. 

Para Y. M. I. vM. 

Carlos Augusto de Sá, a fez. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Sellada na Chancellaria do Imperio em 23 de Agosto do 
1000.-Josino do Nascimento Silva. 

Foi publicada a presente Lei na Secretaria de Estado dos 
Negecios da Fazenda em 25de Agosto de 1860.-José Severiano 
da Rocha. 

Registrada a n. 58 do Livro das Cartas de Leis e Decretos 
do Poder Legislativo em 25 de Agosto do 1860.-José Francisco 
de Souza Bracarense. 
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DECRETO N.• 1.08,-de 2-2 de Agosto de 1860. 
' . ~ 

Appron. a pensllo annnal de·~0$000 reli toneedida por l>eert'to de !O de 
Fevereiro deste anuo ao Guant~_ National Ubaldo dà Siha Drandllo. 

Hei por bem ~anccionar e Mandar que se execute a Re
solução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. t. o Fica approvnda a pensão annual de duzentos e 
quarenta mil réis, concedida por ]}(>ereto de 20 de Fevereiro 
de 1860 ao Guarda Nacional da segunda companhia de ~ rti
lharia da Côrtc, Ubaldo da Silva Brandão. 

Art. 2. o Esta pensão será paga desde a data do referido 
Decreto ; revogadas as disposições em contrario. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, 1\li
nislro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim 
o lenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e dous de Agosto de mil oitocentos e sessenta trige
simo nono da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa da Cunha Poranaguá. 

Transit6U na Chancellaria do lmperio em 28 de Agosto 
de 1860. -Josinodo Nascimento e Silm. 

Publicado na Secretaria de Estado dos l\"cgocios do lm
pcrio em 30 de Agosto de 1860. - José Bonifacio Nascentes 
de A:~:ambuja. -

DECRETO N.• 1.085- de 22 de Agosto de 1860. 

Approva a penslo aonual de 1:00011100 reis toneedida por Deereto de !j de 
Dezembro de 18f>9 á Viseondessa de Ge)'ana. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a Re
SElluçli.o seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Fica approvada a pendo anouat de hum conto 
de réis concedida por Decreto de 21 de Dezembro de 1859' á 
Viscondessa de Goyana. • 

Art. 2. • Esta pensão será paga desde a data do referido 
Decreto ; ~evogadas para este fim as dispo&içõcs em contrario. 
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.Toi'lo de Almeida Pereira Filho, do 1\Jcu Conselho, Mi
nislro c Secretm·io de Eitado dos Nc~ocios do lrnpCI'io, assim 
o tenha entendido c faça executar. l)alacio do 1\io de Janeiro 
em vinte e dous flc Agosto de mil oitocentos c sessenta, tri
gcsirno nono da lndcpcndcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Uagcstadc o Imperador. 

Joiio de Almeida Pereira Filho. 

Jorio Lustosa da Cunha Paranaguâ. 

Tmnsitou na Chancellaria do Jmpcrio em 28 de A~os{o 
de 1860. - Josino do Nascimento Silt·a. 

Publicado na SPcrctaria de Estado dos Nc:;rocios do Im
pcrio em 30 de Agosto de 1860.- José /Jonz{acio Nascentes 
de Azambuja. 

-·-
DECRETO ~." 1.086-dc 2~ de .\gosto ue 1860. 

Antorisa o Governo a manrlar matricular nn Faculdade de J\fcdidua ria Bahia 
a Thmuaz Loureuço rla Silw l'iuto. 

Hl!i por bem Sanccionar c Mandar qua se execute a seguinte 
Hcsolução da .\ssembléa Geral Legislativa: 

Art. 1." Hc o Governo autorisado a mandar matricular 
na Faculdade de l\ledicina da Bahia a Thomaz Lourenço da 
Silva Pinto, levando-se-lhe ern conta os exames de prcparatorios 
feitos na Faculdade de Direito do Recife. 

Art. 2." I•' i cão revogadas para esse fim quaesqucr dis
posições em contrario. 

Jr>üo de Almeida Pereira Filho, do 1\leu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte, doas de Agost.o de mil eitocentos c sessenta, lrigesimo 
nono da lndcpcndcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

Joãu Lustosa da Cunha Paranaguá. 
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Transitou na Chancellaria do lmpt>rio em 28 de Agosto de 
18GO. -J o~ino do Nascimento Silva.- Hegistrudo. 

Publicade na Secr~taria de Estado dos Ncgocios do Imperio 
em 30 de Agosto de 1860.-José Bonifacio Nctscentes dr: 
Azambuja. 

DECRETO N .8 1.087 -de 22 de Agosto de 18GO. 

Autorisa n Govcmo o mandar matricular no primeiro anno da Fnruldadc 
de !Jircilo de S. Paulo a Pedro Luiz llodrigucs Horta, c 1\ligucl Fii(Ullir<)a 
de Faria; e no ~cgun•lo anuo da Faculdade de Direito do lledfl' a Ernesto 
Julio llandcira de 1\lcllo, se for appro1'ado nas matcrias d" primeinJ. 

Hei por bem Sanccionar c Irlandar que se execute a seguinte 
Resolução da Assembléa Geral Le~islntiva : 

Art. 1." H,~ o Governo autorisado a mandar matricular no 
primeiro ilnno da )<'acuidade de Direito de S. Paulo a l'cdro 
Luiz B.odrig-ues Horta, c Miguel Figueirôa de Faria, quo frequen
tão como ouvintes, satisfazendo este préviamente o exame do 
prepamtorios que lhe falta. 

Art. 2.• He lambem autorisado o Governo a mandar ad
mittir a exame das materias do primeiro anno da Faculdade 
de Direito do ltecife, e sendo approvado, à matricula do segundo 
anno, que frequenta como ouvinte, e ao respectivo exame, 
mostrando-se para isso hahilitado na fónna dos Estatutos, a 
Eruesto Julio Bandeira de Mello. 

Art. 3." Ficãu revogadas para esse fim quaesqucr dis
posições em contrario. 

Julio de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, l\linistl'O 
c Secretario de Estado dos Negocios do lrnperio, assim o tenha 
entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
dous de Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
da Indepcndencia c do lrnpe1·io. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 28 do Agosto 
de 18GO.- Josino do Nascimento Silva. -ltegistrado. 

Publicado na Secreta•·ia de Estado dos Negocios do Imperio 
em 30 de Agosto de 1860.- Jose Bonifacio Nascentes de 
Azambuja, 
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DECRETO N.• 1.088-de 22 de Agosto de 1860. 

Autorisa o Governo a mandar matricular no primeiro anno-da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro a Fabio Sizino Bastos da Silva, e Ezequiel 
Alrredo dos Saulo& Ribeiro, e oo primeiro anuo da 1-'aculdade de Medicina 
da Bahia a Marcos Antonio 1\lonteiro da Silva. 

Jfei por bem Sanccionar e Mandar-que se execute a seguinte 
Resolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. f.., Ue o Governo autorisado a mandar matricular 
no primeiro anno da }<'acuidade do Medicina do Uio de Janeiro 
a Fabio Sizino Bastos da Silva, e Ezequiel Alfredo dos Santos 
Uibeiro, sendo préviamente approvado, no exame de historia 
que lhes falta : e no primeiro anno da Feculdade de :Medicina 
da Bahia a 1\farcos Antonio 1\lonteiro da Silva, levando-se-lho 
em conta os exames de preparatorios que fez, não obstante 
o lapso de tempo exigido para sua validade; e á exame das 
rnaterias do dito anno, huma vez que se mostrem habilitados 
na fórma dos respectivos Estatutos. 

Art. 2. o Ficllo revogadas para esse fim quaesquer dis
posições em contrario. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte dous de Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da lndependcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em 28 de Agosto 
de 1860.-Josino do Nascimento Silva. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio 
em 30 do Agosto de 1860. -José Bonifacio Nascentes de 
A:ambuja 

DECRETO N. 1.089- de 29 de Agosto de 1860. 

Appro•·11 a peoslo anoual de l:HOSOOO réis, concedida por Decreto de 11 
de Julho do corrente anuo á Baroueza da Victoria, repartidamente com 
sua filbn D. Olympia 4e Gusmao Coelho. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execut" a Re
solução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1.o He approvada a pensão annual do hum conto 
quatrocentos e quarenta mil réis, concedida por .Decreto de 11 
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de Julho de corrent~ .anno à- Baroneza da Victoria, repartida
mente_ com __ sua .. m_._-ba_._"'.»' .a!f,it·-. ta,dle, ,Gusmão .C.oclhó.t' Sem 
pr,ejuizo ~o meJo·~t~~ •. ~~J , íf~-~~JtiMas,a~rnendoh~ 
pensão desde a datd' llo Jlecre ,o ql_\e ,a-concedeu; 

Art. 2'. o Ficiio revoga$lns as diS()~Sições em -COI)tn\rio. 
João de Almeida Pcre~ra Filho, do Meu Conselho, :Ministro 

e Secretario de Estado dos NegoCios do lmperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
11 nove de Agosto de mil oitocentos c sessenta, trigesirno nono 
da lndcpendcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua hfagestade o Imperador 

João de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa da Cúnhà Paranaguá. 

Transitou na chanccllaria do Imperio em 1 de Setembro 
do t8(i0. -Josino do Nascimento Silva. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do lmpcl·io 
Pm 3 dP Setembro de 1860. -Jose Ronifacio Nascentes, dt! 
Azamfmja. 

. ... 
DECRETO N. 1.090- clo L• dP Setmnhro de 1860. 

l'rovitlencia ~obre o processo nos crimes de furto de gado v:.trcum, cara l
la r, c outros. 

llci ,por bem Sanccion3r (l 1\landor qun se PXCCUlc a nc
solnçiio sPguintc da Asscmbléa Geral LPgislativa. 

Art. 1." Os crimes de· furto de gado vaccnm c cavnllar, 
nos campos e pastos das fazendas de criaçiio ou cultura, são 
casos de denuncia, c no seu processo e julgamento se obser~ 
var;i o mesmo que acerca do outros crimes se acha estabe
lecido em a· Lei numero quinhcmtos e sessenta de dous do Julhu. 
de mil oitocentos e cincoonta, c. Regulamento numero ~c
centos c sete de nove de Outubro do mesmo anno. 

Art. 2." Tumbem terá luga1' o -procedimento official dll 
Justiça nos crimes seguintes: 
~ 1.0 Destruição e damnificaçiio de oqucduclos c mais obra~ 

publicas, assim como particulares, franqueadas ao uso publico. 
~ 2. • Furto c damno de cousas pl'l'tcncc~ntrs á F:.ltPntln 

Publica. 
l'arte 1. H 
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% 3. 0 Injurias c calumnias não impressas, ameaças, feri
mentos, oiTcnsas ou violcndas qualificadas criminosas por lei, 
contra empregados pubUcos, só mente em actos de exercício de suas 
funcçõcs, quer o dclinquentc Sl'ja preso em flagrante, quer não. 

Art. 3.° Ficão revogadas as Leis de seis de Junho c vinte 
e seis de Outubro de mil oitocentos c trinta o hum e mais dis
posições em contrario. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do J\Tl•U Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tl'nha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
Pm hum de Setembro de mil oitocentos e sessenta, trigcsimo 
nono da lndepcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\1agestade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

DECRETO N. 1 . 001-do 1. o de Setembro de 1860. 

F:lna a 1, 2t10SOOO rris a pcnsno annual de GOOfiOOO reis conccdit1a por Decreto 
dr ;, de Janeiro de 1 S:>8 ao Tenente Coronel Francisco XaYier de Barros Gahão. 

Hei por bem Sanceionm· e l\landar que se exemtc a Reso
lução seguinte da :\ssemblt'·a Geral Legislativa. 

A; t. 1. o A pensão de seiscentos mil réis annuaes conce
dida por Decreto de cinco de Janeiro de mil oitocentos c vinte 
oito ao Tenente Coronel :Francisco Xavit'r de Barros Galvão, hc 
eJeyada a hum conto c duzentos mil réis de conformidade com o De
creto de dezoito de Noycmbro de mil oitocentos e cincoenta c nove. 

Art. 2.• O ;;grnciado perceberá o accrescimo da referida 
rcnsão desde a data do Decreto que a concedeu. 

Art. 3. o Fi cão revogadas Cftiacsquer dispm:ições em contra rio. 
João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Minis

tro c Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, assim o 
tenha entendido e faça cxecutat·. Palacio do Rio de Janeiro 
cm o t.• de Setcmbm de mil oitocentos c sessenta, trigesimo 
nono da IndPpendenci:l c do Irnperio. 

Com a Uubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Paranayuá. 

Transitou na Chnncellaria do Imperio em 6 de Setembro 
dt• 1860.-Joúno do Nacimento Silva. 

Pnblicndo na S•-errtaria de Estado dos Negocias do lmpc
rio <'lll 18 de ~dt'll! hm de 18ül) .-J ''sé lloT)i{acio N asrcntes 
·!P A~·m•fl1tj·•. 
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DECRETO N. 1.0~2- do t.e de Sclcmbra de 1860. 

Designa a antiguidade que devem,contar os Officiacs da Armada, c do Corpo 
de Fazenda, que tiverem servidó; por nomeaQOes provisórias, nos Navios de 
Guerra, como Praticantes, Pilotos, Piloto1 Eserivaes ou em qualquer outra 
pra~~-

Hlo!i por bem Sanccionar c l\Iandar que se execute a seguin
te Resolução da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Os Officiaes da Armada, e os do respectivo Corpo 
de Fazenda, que tivflfem effectivamcnte servido á bordo dos 
Navios de Guerra Nacionaes, como Praticantes, Pilotos, Pilotos 
Escrivães, ou em qualquer outra praça, em virtude de nomea
çiíes provisorias, e dependentes de confirmação da Secretaria de 
Estado, ou Quartel General da Marinha, contarão suas antigui
dades desde a duta das ref~ridas nomeações. 

Art. 2. o Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Francisco X3.vier Paes Barreto, do Meu Conselho, Ministro 

e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, o tenha assim 
~ntcndido c faça executar. Palacio do H.io de Janeiro em o 
primeiro de Setembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 
nono da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 

Francisco XatJiet· Paes Barreto. 

DECRETO N. 1.093-de :s de Setembro de 1860. 

Dispensa as Leis de Amortisaçlio em favor do Hospital Portugucz, erecto na 
Cidade do Recife. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a -Reso
lução seguinte da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. t.o São dispensadas em favor do Hospital Portuguez, 
erecto na Cidade do Recife da Província de Pernambuco, as 
Leis de amortisação, afim de que possa elle possuir o predio, 
em que funcciona na dita Cidade, bem como para obter quaesquer 
outros, não excedendo o valor destes a duzentos contos de réis, 
que serão convertidos em Apolices da divida publica inaliena
veis, no prazo que fôr fixado pelo Governo. 

Art. 2.° Ficão rcvoi'adas as disposições em contrario. 
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i\ngelo Muniz da Silva .Ferl'az, do !\leu Conselho, Senador 
do J mperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro c 
Secretario de' Estado dos Negocios da Fazenda, c Presidente
do Tribunal do Thesonro Nacional, o tcnhà' assim eptcndido 
o far.a executar. Palacío do Rio de Janeiro, em cinco de Se
tembro de mil oilocentos c sessenta, trigcsimo nono da lndc
pendencia c do lmpcrio. 

Com a Hnhrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

An!.Jelo Moniz da Silva Ferra::.. 

-- .......... 

m~CHETO ~. 1. On'~- de 5 de Setembro de 1860. 

',L:uda t:ontur n<: aposentndoria eonccdiua a Antonio Teixeira Alyes di1crsas 
épocas como tempo tlc scni~o. 

Hei por bem Sanecionar c Mandar que se execute a Rcso
luçfto sc~uinle da Assemblt·~a (;erul Legislativa: 

,\ rl. 1." () Gon~l'!lo m:mdarü contar ao Solicitador dos Feitos 
da Fazenda da Provineia de !\linas Geraes, Antonio Teixeira 
Alvt•s, aposcn!n(!o por Dctrdo de vinte dous de Agosto de mil 
oi!orentos cineocnln c einco, o tempo de scniço nutorisado 
pda Provisão da Junta da Fazenda de onze de Junho de mil 
oitocentos c vinte dous, o tempo de serviço gratuito prestado 
;í WlfUisição dos Fiscacs desde mil oitocentos c trinta c tres 
ató mil oitocentos c quarenta e dons, quando foi novamente 
Honteado, c o tempo em que esteve sem exercício em virtude 
da demissão, que foi seguida da reintegração em Junho de 
mil oitocentos c quarenta e nove. afim de se fixar o sEu ven
cimento em relação aos anuos de scni<:O que se liquidarem 
em conformidade com o Decreto de vinte de Novembro de 
mil oitocentos c eincoenta. 

Art. 2. o I< irão revogadas as disposiçücs em contrario. 
A~elo l\loniz da Silva Ferraz, do l\lcu Conselho, Senador 

do lmpcrio, l' residente do Conselho de l\linistros, .Ministro e 
s~~cretario de Estado dos N1~gocios da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional, o tenha assim entendido c 
faça •~x1~cutar. l'alacio do Uio de Janeiro em cinco de Se
lt:mhro dP mil uiloccntos e sessenta, trig-csimo nono dn Iude
f"'ndencia ~~ do lrnpl'fio. 

Com a l\uiJrica tlc Sua l\It~f!ciilade o Imperador. 
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DECRETO N. 1.095 -de 10 de Setembro de 1860. 

Autorisa o Governo. a ,re~rmar a,1 'l'abclló. .das maiorias dos OIJjciacs 
combàteutes da Armada Nacional. 

Hei por bem Sanccionàr c l\fandar que se execute a 
seguinte Hesoluçllo da Assernbléa Geral Legislativa. 

Art. 1.• He o Governo autorisado a reformar a Tabella 
das maiorias dos Officiaes combatentes da Armada Nacional, 
podendo exceder os creditos votados até cem contos de r·óis. 

Art. 2. o I'' i cão revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Xavier Paes Barreto, do 1\Ieu Conselho, l\1 inistro 

" Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, o tenha assim 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
dez de Setembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
!la lndcpcndcncia c do lmperio. 

C um a rubric:1 de Sua l\fagcstadc o Impcrauor. 

Francisco Xavier Paes Barreto. 

--
DECRETO N. 1.096 -de 10 de Setembro de 1860. 

ll<'~ula os flircitus civis c politieos dos filhos de estrangeiros nascidos no 
Brasil, cujus 11ais uão estiverem em serviço de sua nação, e das eslrau
~riras que casarem com Brasileiros, c das Brasileiras que casarem com 
eslrangciros. 

Hei por bJrn, Sanccionar c Mandar que se execute a Rcstt
Iução seguinte da Asscmblóa Geral Lcgisl&tiva. 

Art. 1. o O direito que regula no Brasil o estado civil dos 
estrangeiros ahi residentes sem ser por serviço de sua nação 
y~derá ser lambem applicado ao estado ·civil dos filhos dcss~s 
mesmos estrangeiros nascidos no lmperio, durante a m~ti
tlartc sómentc c sem prcjuizo da nacionalidade reconhcctda 
pelo art. 6. • da Constituição. Lol{o que estes filhos chegarem 
ü maioridade entrarão no exercicio dos direitos de cidadãos 
brasileiros, sujeitos ás respectivas obrigações na fórma da Cons
tituição c das Leis. 

Art. 2. 0 A estrangeira, que casar com Brasileiro, seguirá a 
condição do marido; c scmclhanlemcntc a Brasileira que casar 
<'OIII eslran;;eiro, seguirá a condição deste. Se a Brasileira 
<~nviuvar, rerobrarit sua condição brasileira, huma vez que de
dare que <Jllt'r fixar dumieilio no lmpcrio. 
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Art. 3. o Ficão revogadas as disposições em contrario. 
João d~ Almeida Pereira Filho, do !\leu Conselho, Ministro 

c Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do lHo de .Janeiro em dez 
de Setembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 
João de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Parana:;uá. 

Transitou na Chanccllaria do lmpcrio em tr.. do Setembro 
de 1860.- Josino do Nascimento Silva. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Neg-oeios do Im
pcrio em 18 de Setembro de 1860.-José Boni{acio Nascentes 
de Azambuja. 

DECRETO N. 1.097 -de 10 do Setembro de 1860. 

Autortsa o Governo a m<~ndar passar Cartas de naturalisação <1 Antonio Maxi
miano de Figueiredo, c outros. 

Hei por bem Sanccionar c 1\Iandar que se execute a Re
solução seguinte da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. 1. • H c o Go\·erno autorisado para mandar passar 
Cartas de naturalisação de Cidadão nrnsileiro aos subditos Por
tuguczcs, Antonio l\Iaximiano de Figueiredo, José !\Ia ria Ferreira 
Pastor, Antonio José Alves, Padre Candido Cypriano da Hocha 
Couto, José Rodrigues Tigre, João de Assis Bastos, Joaquim 
Antonio do Soccorro, Manoel José de l\foura, Carlos Antonio 
de Castro Paes, João Antonio Munhós, 1\Ianocl Marques Dias, 
Antonio de Oliveira Alhodos, Domingos Clandino da Silva, 
João Gaspar do Oliveira, Pedro Soares Diamante, Frederico 
Fernandes Paes, c João da Silva l\Iorac~, residentes na Cürtc 
c Província do Uio de Janeiro; Padre Antonio da Cunha Lima, 
Antonio de Souza Dias, Padre Antonio (;ucdcs de Assis, Pad~ 
José .l'asques Gonçalves, Manoel Martins da Silva, Padre Manoel 
Ignácio l\Iontciro, José Vicente, e Padre Bernardo Barboza de 
Andrade Pinto Brandão, residentes na Província de S. Pedro 
da Itio Grande do Sul; Ernesto Cyrillo do Amaral Rego, e 
Hilario l\laia da Rocha, residentes na Província de Santa 
Catharina; José Joaquim Lourenço, 1\Ianocl da Fraga Santos, 
l"rancisco Marques Fernandes da Silva, Francisco José de Oliveira 
Machado, Padres l\lanocl José Rodrigues Torres, c José Bento 
da Costa, residentes na Província de Minas-Geraes; Francisco 
l\larlins de JPslls, Jos(~ Antonio Yicira de Faria, c Matheus 
FcrrPira da ~i!va, r'.'sirll'lll~·,; na Província du Espírito Santo; 
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João Augusto da Camara, rcsidento na Província de Sergipe; 
João Pereira Vianna, residente na Província das Alagóas; Padre 
Thomaz Coelho Estimà, residente na Província da Parahyba ; 
Antonio Pinto Teixeira, residente na Província do Ceará ; 
Joaquim Pinto de Moura, residente na Província do Piauhy; 
Antonio Maria da Costa c Silva, José Francisco de Azevedo, 
l\lanoel Alves Leite, Joaquim José Videira, José da Rocha Prado, 
Estacio Manoel de Faria, e Manoel Antonio Gomes Ribeiro, 
residentes na Província do Maranhão; Antonio da Cunha Mendes, 
e José .Ferreira \'az de Carvalho, residentes na Província do 
Grão-Pará; c Manoel José Gomes, engajado no serviço da Armada. 

Art. 2. 0 He lambem o Governo autorisado para mandar 
passar Cartas de naturalisação de Cidadão Brasileiro aos subditos 
Francczes, Fernando Etchelarne; engajado no serviço da Ar
;nada, Rcné Joseph Avrignon, engajado no serviço do Exer
cito, Carlos Philipp Garçon Ríviere, Engenheiro Civil, residente 
nesta Côrtc, c o Padre Antonio Francisco Maranink, residente 
na Província de S. Pedro l:lo IUo Grande do Sul: aos subditos 
Hcspanhóes, Padres Domingos Rodrigues, e José V alies de S. Fer
nando, residentes na mesma Província; aos Allemãcs, João 
Roberto tehmann, lzidoro Paulo de Oliveira, Rodolpho Schnei
dt>r, cngnjado no serviço do Exercito, e Christiano Eduardo 
'Villiam Walkcr, residente na mesma Província; ao subdito 
Austríaco, Pedro Tabachí, residente na Província do Espírito 
Santo; ao subdito da Confederaçãa Helvetica, .Herman Thyler, 
c ao Italiano, Januario Sequitini, residentes na Província de 
Minas Geraes ; ao subdito Oriental, Antonio Bento Cassai, e 
ao subdito lnglez John M" Geniti, residentes na Província de 
S. Pedro do Hio Grande do Sul; Bernardino Guastavino, subdito 
Argentino, engnjado no serviço da Armada, e Joaquim Oscar 
Elster, subdito Dinamarquez, residente na Província da Bahia. 

Art. 3.° Fica para este fim dispensada a disposição do 
art. 1. o do De~ reto n. o 291 de 30 de Agosto de 184.3. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
e St>crctario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pulacio do Rio de Janeiro em dez 
úe Setembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua !lagestade o Imperador. 
João de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em H de Setembro 
de 1860.-Josino do Nascimento Silva. 

Jlublicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Im
perio em 18 de Setembro de 1860. -José Bonifacio N asccntes 
de Azambuja. 
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DECRETO N. 0 1.098-dc 18 de Setembro de 1860., 

Manda continuar em Yigor para a proxima Legislatura o Decreto n. 672 
de 13 de Setembro de 185~, que marca o subsidio, e a indemoisaçM 
para as despezas da viagem de vinda de \"olta dos Deputados. 

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

Art. 1. o Continúa em vigor durante a proxima Legisla
tura o Decreto n. 672 de 13 de Setembro de 1852, que marca 
o subsidio, e a indemnisação para as despezas da viagem de vinda 
c volta dos Deputados. 

Esta indcrnnisação não poderá verificnr-sc scnfto no cnso 
de etrecluar-sc a viagem. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Jofto de Almeida Pereira Filho, do !\leu Conselho, Minis

tro r~ Secretario de Estado dos Ncgocios do lmperio, assim r• 
tenha entendido c faça executar. l'alacio do Hio de .Janeiro 
r~m dezoito de Setembro de mil oitocentos c sessenta, trigesimo 
nono da lndepenrlencia c do lmperio. 

Com a Huhrica de Sua 1\Jagcstadc o Imperador. 

João dr Almeida Pereira Filho. 

João Lusto.wt da Cunha Paranayuá. 

Transilou na Chancdlaria do Irnperio em 22 Setembro 
de 1860 .-J osino do Nasrfment 9 Silva. 

Pu blicatlo na Sccrc tnria ele Esta do dos Negocios I mpcrio 
ern 2U de Setembro cln 1K{l0.-Josc' Roni(rtcio Nascente.~ dr: 
A:::.amh1(ja. 

--
LEI N. 1 .09!}- de 18 de Setembro de 1860. 

ProhihP .1s loterias C rifas de f(Uai!JUPI' CS(li'.Cil', uno autor,isadi!S por LI' i, C df1 
faculdndc ao r;owrno para coucrdcr loterias. 

Dom Pedro Segundo, por Graça de Dcos c Unnnime Ae· 
elamar;ão dos Povos, Imperador Constitueional c Delensor Pr~r
pctuo do Brnsil, Fazemos s.1bf'r a todos os Nossos Subditos 
que a ,\sscmblr;a Geral Legislativa decretou, c Nós queremos 
a Lei seguinte: 

Art. 1.° Ficão prohihidas as lolt'rias c rifas de qualqunr 
PspPcir• não nntorisarlns por Ld, ainda que carrfto nnnexas 
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:í. qualquer outra autotisada, sob pena de prisão simples de 
dous á seis mezos, perda d~ .todos os bens c valores sobre que 
versarem, ou f()rem. neoossarios para seu curso, e de multa igúal 
a mrtade do valor dos bilhetes distribuídos. 

§ 1. • Será reputada loteria, ou rifa a venda de bens, mer
cadorias, ou objcctos de qualquer natureza que se promctter 
ou c!Tectuar por meio de sorte; toda c qualquer operação em 
que houver promessa de premio ou de beneficio dependente 
de sorte. 

% 2.o Nas penas deste artigo incorrerão: 
1. o Os autores, cmprchendedores, ou agentes de loterias 

ou rifas. 
2.• Os que distribuírem, passarem ou venderem bilhetes 

de loterias, ou rifas. 
3. • Os que por avisos, annuncios, ou por outro qualquer 

meio promoverem o seu curso, c cxtracção. 
§ 3. o O producto dos bens, valorrs c multas de que trata 

o presente urtigo, deduzidos cincocnta por cento da sua im
portancia á favor da pessoa ou Empregado que der noticia da 
infrucção, ou promover sua repressão, será npplicado í1s dcs
pezas dos Estabelecimentos pios que o Governo drsignar. 

§ !~.? Contra os infractores se procederá na fúrrna dctcr
rninndo pela Lrgislação em vigor sobre os delictos policiacs. 

Art. 2.o Fica competindo ao Governo a faculdade de con
ceder loterias, c revogada a Lei de 6 de Junho de '1831 ; ob
servando-se sobre este objecto as seguintes disposições: 

§ 1. o Em quanto senão exlrahircrn todns as loterias conce
didas até hojt~, nenhuma outra o será pelo Governo, podendo 
este restringir o numero dcllas, modificar as clausulas da 
eoncessão, c a V• annulla-la, quando tenha cessado, ou se tenha 
modificado o ohjecto da mcsina e0ncessão. 
~ 2. • V crificada a hypothesc do paragrapho antecedente, 

não poderá o Governo conceder mais de cincocnta c seis lo
terias annualmentc. 
~ 3.° Continuarão a ser extrahidas em cada anno, sem 

limitação de tempo, as loterias concedidas com esta clausula 
pela Legislação vigente em beneficio de diversos Estabelecimentos 
pios, c outros que são por esta fórma auxiliados. 

§ 4. o O Governo sómente poderá conceder loterias em favor 
de Estabelecimentos pios de utilidade geral, e para construc
ção e reparos de lgrrjas Matrizes. 

§ 5.0 A concessão das loterias será feita por via de Decreto 
e\.pedido pelo Ministerio da l~azcnda, competindo áquellc a cuja 
Hcpartiçüo csti ver sujeito o Estabelecimento, em favor do qual 
liH'em concedidas, a fiscalisação immediata do emprego do pro
dueto de\las, c no da Fazenda a guarda do dinheiro, em quanto 
não tilr empregado, e bem assim a tomada das respectivas contas, 
i<1nto do Thcsourciro das loterias, como dos n'jraciados. 

Pcrrte I. 7 
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§ G.o O Governo não poderá concedet' loterias para a cons-
1rÚcção e reparo de obras, sem que lhe sejão pt·esentes, e pot· 
dlc approvados, o plano das mesmas obras, c o orçamento da 
despeza que devão custar. 

§ 7.0 Não será entregue aos agr2eiados o producto de cada 
loteria, ou parte dclle, sem terem apresentado no Thcsouro 
Nacional a demonstração da applicação das sommas que hove
rem anteriormente recebido; devendo prestar fianç.a nos casos 
c pela fórma dcterminudos nos Hegulamentos do Governo. 
~ 8." A designação da ordem, segundo a qual serão extra

hidas as lotcrins em cada nnno, deverá ser feita logo no prin
cipio dellc, por meio de Decreto e\prdido pelo l\linistcrio da 
Fnzcndll, á que fira sujeita a Thesouraria das loterias. 

Art. 3.° Ficão rcvozadas as disposições em contrario. 
l\landamos portanto a todas as Autoridades, a quem o co

nhecimento da referida Lei pertencer, que a cumprfio, c fação 
cumprir c guardar tão inteiramente como nclla se contém. O 
Secretario de Estado dos Ncgocios do Jmperio a faça impri
mir, f;Ublic<Jr c correr. 

I>ada no Palucio do Rio de Janeiro em desoito de Setem
bro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da Indepcn
dencia c do Imrcrio. 

IMPERADOR Com Rubrica e Guarda. 

João de Mmeida Pereira Filho. 

Carta de Lei pela qual Vossa Magestade Imperial Manda 
executfJr o Decreto da Assemblt!a Geral, Legislativa, que Houve 
por bem Sanccionar, prohibindo as loterias e rifas de qualquer 
cspecie não autorisadas por Lei, e dando faculdade ao Gover
no para conceder loterias. 

Para Vossa l\lagcstade Imperial Ver. 

José Feliciano França, a fez. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Sellada na Chanccllaria do lmperio em 22 de Setembro 
de 1860. 

Josino do Nacimento Silva. 

Publicada na Secretaria de Estado dos Negocios do Impc
rio em o 1. o d!~ Outubro de 1860. 

José nonifacio Nasrentes de Azambuja. 
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LEI N. 1.1 00-de 18 de Setembro de 1860. 

Fixa a Força Naval para 'ó nono Dnaoceir() de 1861 a 1862. 

D(}ffi Pedro Segundo, por Graça de Deos é Unanime Accla
mação dos Povos, lmpererador Constitucional e Defensor Perpe
tuo do Brasil: Fazemos saber a todos os nossos subditos que a 
Assembléa Geral Legislativa Decretou e Nós Queremos a Lei 
seguinte: 

Art. 1. • A Força Naval para o anuo financeiro, que h a 
de correr do t.• de Julho de 1861 ao ultimo de Junho de 1862, 
constará: 

~ 1.0 Dos Officiacs da Armada, e das demais classes, que 
fôr preciso embarcar, conforme as lotações dos Navios c Estads 
:Maio1· das Divisões Navaes. 

§ 2.• Em circurnstancias ordinarias, de 3.000 praças de 
1\Jarinhagem e de pret dos Corpos de Marinha, embarcadas em 
Navios armados e transportes, c de 5. 000, em circumstancias 
extraordinarias. 

§ 3. • Do Corpo de Imperiacs Marinheiros, das Companhias 
de Aprendizes Marinheiros creadas pelas Leis anteriores, do 
natalhão Naval, e das Companhias de Imperiaes Marinheiros 
da Província de Mato-Grosso; continuando a autorisação para 
eleva-los ao seu estado completo. 

Art. 2. • A força acima mencionada será preenchida pelos 
meios autorisados no art. r..• da Lei n.o 613 de 21 de Agosto 
de 1851. 

Art. 3.0 03 Alumnos externos da Escola de Marinha, que 
obtiverem approvação nos tres annos do respeclivo curso, e se 
houverem distinguido por seu bom comportamento, poderão 
ser admittidos no serviço da Armada como Guardas-Marinhas, 
huma vez que se sujeitem ás condições estabelecidas para os 
Alumnos internos no Regulamento approvado pelo Decreto 
n.• 2.163 dot.o de. Maio de 1858. 

Art. 4.• Os Officiaes da Armada, que forem transferidos 
para a 2. a classe, nos termos do art. 2. •, § 1. • n. • 2 do De
creto n. o 260 do 1. o de Dezembro de 184-1, c nessa classe se 
conservarem por mais de hum anuo, não cont:!rão de então por 
diante a antiguidade do posto. 

Art. 5.° Fica revogado o art. H1 do Regulamento ap
provado pelo Jkcreto n." 2.163 do 1. • de l\'laio de 1858. 

Art. 6. 0 O Governo he autorisado: 
§ 1. • Para crear mais duas Companhias de Aprendizes Ma

rinheiros nas Provindas, onde julgar conveniente. 
§ 2. • Para alterar os Hegulamentos da Contadoria c In

tendcneia da .Marinha, afim de harmonisar suas disposições 
com as do Decreto n. • 2.3\3 de 29 de Janeiro de 1859, não 
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augmcnloodo o pessoal ora existente nesgas eslaçGes, nem ele
vando os vencimentos dos rcspecti~os Empregados, além dos 
que percebem. os de igual categoria do Thcsouro Nacional. 
Esta disposição só tcrü vigor até á proxima Sessão Legislativa. 

Art. 7." As disposições da presente Jjr:i terão cxccurão 
desde a sua promulgação, c são permanentes as dos arts. 3. o 

c 4. o 

Art. 8. o Fi cão revogadas todas as disposiçiiC'S em contrario. 
l\Jandamos portanto a todas as autoridades, a quem o conlw

cinwlllo c execução da referida Lei pertencer, que a cumprão c 
f<H;iio cumprir e guardar tão i ntciramcntc como nella se contém. 
O Secrdario de Estado dos Nrgocios da l\Iarinha a faça imprimir, 
pu!J!ieur c correr. 

Pulado do Hio de Janeiro, em dezoito de Setembro de mil 
oitocentos c sessenta, trigcsirno nono da lndependcncia c do lm
rt'rio. 

HIPEHADOR com Uubrica c Guarda. 

Francisco Xavier Paes Barreto. 

Carta dt• lei, pda qual Vossa ftJ,7grstarfc lmpcrial ftlrmdrt 
e.urutar n D~creto da .A<scmblt;a Geró!l Lfgislativa, que llmwc 
por bem Sanccionar, ])(tra regular a Porça Naval no anno finall
ceiro, que h a de co1·rer do pri1wiro de Julho de mil oitocentos e 
scsswta e hum até o ultimo de Junho de mil oitocentos e sessenta 
e dous. 

I\1ra Vossa ~Jagestauc Imperial vêr. 

Jlcrmcncgildo da Cunha nibeiro Fcijó, a fez. 

J oiio Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Scllada na Chanccllaria do lmpcrio em 22 de Setembro de 
13GO.-Josino do Nascimento Silva. 

Foi publicada a presente Lei nesta Secretaria de Estado dos 
!\q.;ocios da Marinha em 21- de Setembro de 1860. -Francisco 
X aricr lJomll'l1lJIO. 

HP:;i~~rada a 11. 2 do LiHo compdcnte. Secretaria de Es
f a do dos !\ •';oeios c~J .'\larinha em :! 1 de Setembro de 1860.
./ortrpil:~ .Uariu de s~u::a. 
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LEI N. 1.101-do .20 de. Serembro de 1860. 

Fixa as Forr.as de Terra para o anno financeiro de 1861-186~~ 

Dom Pedro Segundo, por Graça de Deos c Unanimc ac
cla maçüo dos povos, Imperador Constitucional c Defensor Per
petuo do Urasil , Fazemos sab(~r a todos os nossos subditos, 
IJllll a Asscmbléa Geral Dectctou, c Nos queremos a Lei se
guinte: 

Art. 1. o As Forças de Terru para o anno financeiro de 
1861-1862 constarão. 

§ t.o Dos Olliciaes dos Corpos moveis c de guarnição, da 
!\f-partição Ecclesinstica, e tios Corpos de Saude, do Estado 
Maior de 1. a c 2. a C!asse, de Engenheiros, c do Estado 1\laiot· 
General. 

§ 2. 0 De 18,000 praças de prct de linha em circumstancias 
ordinarias, c de 25,000 em circumstancias extraordinarias. 

Art. :.!. 0 As forças fixadas para circumstancias ordinarias 
serão divididas em 12.000 praças de prct dos Corpos moveis 
e 6.000 dos Corpos de guarnil;.ão fixa. A 1.• Classe com
prehende o natalhão de Engenheiros e os corpos moveis de 
artilharia, Cavallaria c Infantaria, e a 2.a a força de Artífices, 
os Corpos de guarnição, as Companhias lixas c as de Pe
destres. 

Art. 3. o O Governo organisará a 2. a Classe da força como 
mais comeniente mr ao serviço publico, c a distribuirá se
gundo as cxigcncias do mesmo serviço. 

Art. 4. 0 As forças fixadas no art. t.o serão completadas 
por engajamento voluntario, e {Jclo recrutamento nos termos 
das disposições que existirem. 
~ Unico. Os estrangeiros que estiverem nas circumstancias 

da Lei, c se quizcrem contractar para servir no exercito, go
zarão das mesmas vantagens pecuniarias que os nacionaes. De .. 
pois de 2 annos de serviço sem nota poderão ser naturali
sados cidadãos brasileiros, dispensadas as formalidades cxc
gidas na Lei de 23 de Outubro de 1832 ; sendo a carta de 
naturalisação isenta de quaesqucr despezas ou emolumentos. 
Fica subentendido que nos Corpos de mais de 4 Companhias 
não scrno admiltidos mais de 100 estrangeiros, nos de menos 
do 4 Companhias até 50, c nas Companhias avulsas nunca 
mais da terç.a par'lc da força no estado completo. 

Art. 5. • A respeito dos indivíduos que assentarem praça 
voluntariamente, ou que forem recrutados, terão lugar as se
guintes disposiçõ~s. 
~ 1. o Os voluntarios servirão por 6 annos, e os rccmtados 

por !J. 
§ 2. o Os voluntarios, além da gratificação diaria igual ao 

soldo iuteiru, oo ao meio soldo da 1. • pruça, em quanto forem 
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praças de pret, conforme tiverem, ou não senido no Exer
cito o tempo marcado na Lei, perceberão como premio file 
engajamento huma gratificação que não exceda a 400~000 réis, 
c quando obtiverem escusa, o Governo lhes concederã nas co
lonias militares, ou de nacionaes que se estabelecerem, hum 
prazo de terras de 22,500 braças quadl'adas. 

§ 3.• Além do crime de deserção, qualquer outro que im
porte a condemnação por tempo superior a seis mczes de pri
são, fm·á perder ás praças de pret as vantagens de volun
tario. 

§ 4. o Os recrutados poderão dar substitutos idoneos , c 
quando estes não scjão considerados taes pelo Governo, terá 
lugar a substituição mediante a quantia de 600~000, que entrará 
para os cofres p•Jblicos para se applicar ao ajuste de Yolun
tarios. 

Art. 6.• O Governo fica :mtorisado para destacar até 5,000 
praças da Guarda Nacional em circumstancias extraordinarias. 

Art. 7.• Fica revogado o art. 26 do Regulamento n.o 772 
de 31 de Março de 1851. 

Art. 8. 0 Os Officiaes do Exercito que forem transferidOS· 
para a 2.• Classe nos termos do art. 2.•, § 1." n. 2 do J)c
crelo n ." 260 do 1.• de Dezembro de 1841, c nessa classe se 
conservarem por mais de hum anno, não contarão de então 
por diante antiguidade de posto. 

Art. 9." O Governo fica autorisado: 
1.• Para reformar a Contadoria geral da Guerra, Pagndoria 

das Tropas, Arscnacs de Guerra, Arrnazcns de artigos bcllicos, 
c os Conselhos Administrativos para fornecimento dos Arsenacs 
não augmentando o pessoal ora existente nessas Estações, nem 
elevando os ordenados dos respectivos Empregados al1ím dos 
qnc percebem os de igual categoria do Thesouro Nacional, 
c dos Arscnacs de :Marinha segundo a natureza daquellas !{c
partições. Esta disposição sú terá vigor até a primeira sessão 
LPgislatira 

2. 0 l'ara alterar o Regulamento organico do Corpo de Saudc 
do E~ercito, reduzindo o pessoal administrativo dos Jiospilaes 
c Enfermarias militares, bem comG o dos alumnos pensionistas, 
elevando o quadro dos t.o• c :!. 0

' Cii'Urgiões e Pharmaceuticos, 
com tanto, porém, que este augmrnto não exceda a 10 na 1." 
classe, a 30 na 2.•, c a 12 na 3.• 

Art. 1 O. As disposições da presente Lei terão execução 
desde a sua promulgação; c são permanentes os arts. 7.• e 8.• 

Art. 11. Fi cão rcvogad as todas as disposições em con
trario. 

1\landamos portanto a todas as Autoridades a quem o co
nhrrimento e cx:cCilçi"io da rrferida Lei prrtenccr, que a cum
prão, e fação eumprir e ~aardar tão inteiramente como 
nella se contém. O Secretario de Estado dos Nogotias da Guerra 
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a faç-a imprimir, public_ar e correr. Dana no Palacio do Rio 
de Janeiro aos vinle dias do mez de Setembro de mU oitocentos 
e sessenta tril{esimo .noo~ da·,Iodependencla e do Imperio~ 

IMPERADOR Com Rubrica e Guarda. 

Sebastião do Rego Barros. 

Carta de Lei pela qual l'ossa Magestade Imperial 
j[anda executar o Dec1·eto da Assembléa Geral, que Houve 
por bem Sanccionar, fixando as Forças de Terra para o annô 
financeiro de 1861-1862. · 

Para Vossa Magestadc Imperial Ver. 

'Carlos Antonio Petra de Barros, a fez. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Scllada na Chancellaria do lmperio em 22 de 5etembro 
de 1860. 

Josino do Nascimento Silva. 

Foi publicada a presente Lei na Secretaria de Estado dos 
Ncgocíos da Guerra em 28 de Setembro de 1860. 

Libanio Augusto da Cunha Mattos. 

Regislrada a 11. 187 do Liv. n. 3 de Leis. Secretaria de 
Estado dos Negocios da Guerra em 29 de Setembro de 1860. 

Guilherme Caridido Bellegarde~ 

-·-
DECRETO N. 1.102-de 21 de Setembro de 1860. 

Autorisa o Governo para mandar passar Carta de naturalisaçlio de Cidadão 
Brasileiro a Serafim Francisco de Carvalho, e outros. 

Hei por bem Sanceionar e Mandar que se execute a Re
solução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. t.o He o Governo autorisado para mandar passar 
Carta de naturalisação de Cidadão Brasileiro aos subditos Por
tuguezes 8erafim Franciseo de Ca.rvalho, Antonio Francisco Pinto 
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de Souza, Antonio José do Sampaio, João de Assis c Brilo, 
Manoel José Vieira Mourão Braga, José Joaquim Barboza Araujo, 
Antonio da Silva Ferreira, e José Carlos de Mello Barreto, 
rosidentes nesta Côrtc; Josú Caetano Monteiro, José Coelho de 
.l\liranda, e Urbino .Josú Fernandes de Castro, residentes na Jlro
vincia do Piauhy; Caetano José do Amaral, Antonio Augusto 
Bezerra Paes, ~ Luiz Antonio de l\IoraPS, residentes na Província 
de S Paulo; José Jonquim Fiuza da Hocha, c Josú Venancio 
da Costa, residentes na Província de .Minas Geraes; 1\Janocl Joa
quim J\Iorcira, e Josú Au~usto de Abranchcs, residcntrs na 
Província da Bahia; José 1\laria de OlivPira, Gennsio .Josú da 
Silva Braga, c José Joaquim Hodrigucs Cabral, residentes na 
PrO\·incia do Rio do Janeiro; Joar(llim José Fernandes Pcdroza, 
Francisco Antonio de Oliveira, Padre José Antonio de Almeida 
c Silva, Joaquim de Almeida Yidal, Salvador l\Iarlins do Es
pírito Santo, residentes ua Província do ltio Grande do Sul; 
João da Silva Serra, Padre José (iodinho, c l\lanocl da Silva 
Sardinha, residentes na Província do l\faranhüo; Alexandre 
Ferreira Guimarães, residente na Província das Al;1gô.1s; José 
Pimentel Tavares, José Bartholomcu Correu, c Joacfuim Hibeiro 
dos Santos. 

Art. 2.0 Jle tambr~m o Goremo :mtorisado para mandar 
pnssar Carta de naturalisnção de Cidadão Brasilrlro ao subdilo 
Prussiano Augusto Lridlcr, engajado no serviço do Exercito; 
ao subdito Dinamarqucz Adolpho Jorge Guilherme Hamann, 
residente nesta Côrtc; ao subdito Allemão Joiio Kallehaman, 
residente na Provincia da llahia; c ao subdit!> Franccz André 
Adolphc Daux. 

Art. 3.° Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Minis

tro c Secretario de Esta3o dos Nc:.;ocios do Impcrio, assim o 
trnha entendido, c faça executar. l'alacio do Hio de Janeiro 
em vinte hum de Setembro de mil oiloecntos c sessenta, tri
gcsimo nono da lndcpcndcucia o do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua .Magcstadc o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa da CunhaParanaguâ. 

Transitou na Chaneellaria do lmpcrio em 28 de S!•lcmbro 
de t8GO.-Josino do Nacirnento Silva. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ne~ocios do Im
perio Plll o f.o de Outubro de 1860.-Jnsr' Boni(acio Nascentes 
de Azamlmja. 
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DECRETO N. 1.103-de 21 de Setembro de 1860 . 

.A.pprova a pensão annual de 48118000 réis, concedida a D. Mnria Carlota Leitllo 
Bandeira. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a Re
soluçiio seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art. 1.o Fica approvada a pensão annual de quatrocentos 
e oitenta mil rtiis concedida a D. Maria Carlota Leitão Ban
drirn, sem prcjuizo do meio soldo a que possa ter direito, c 
percebendo a agraciada a pensã0 da data do Decreto que lh'a 
conl"i>rio. 

Art. 2.o Revogão-sc as disposições em contrario. 
Joiio de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 

c Secretario de Estado dos Negocios do lmpcrio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
hum de Setembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
da lndependcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Jagestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 28 de Setem
bro de 1860.-Josino do Nascimento Silva. 

Pnhlic:.ulo na Secretaria de Estado dos Negocios do lm
pcrio em o Lo de Outubro de 1860.-Jast! Boni(acio Nascentes 
de Azambuja. 

--
DECHETO N. 1.104-de 21 de Setembro de 1860. 

Approva a prnsiío mensal de 1 ~SOOO réis concedida por Decreto de 23 de Se
te muro do anuo passado a Paulino Gomes tia Paixão. 

Hei por bem Sanccionar c 1\Jandar que se execute a Reso
lução srguinte da Asscmbléa Geral Legislativa: 

Art. 1. o H e opprovada a pensão do doze mil réis mensaes, 
eonc~dida por Decreto de vinte tres de Setembro do anuo passa
rio a Paulino Gomes da Paixão, praça reformada do Corpo de 
lmprrincs Marinheiros. 

Art. 2. o O ag-raciado pct·cebcrú a referida pensão desde a 
data do mrsmo Deercto. 

Parte 1. H 
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Att. 3.• Ficão revogadas quaesqtler disposições etn con~ 
trario. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, 1\finis
tro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Jtio do Janeiro 
elt:J vinte hum de Setembro do mil .oitocentos c sessenta, tri
gcsimo nono da Jndependencia c do lmpcrio. 

Com a Uubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chanccllaria do lmpcrio em 28 dt' Setem
bro de 1860.-Josino do Nascimento Sill•a. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Im
pnio em o 1. 0 de Outubro de 1860.~José lloni(acio Nascentes 
de Azambuja. 

DECRETO N. 1.105-de 21 de Setembro de 1860. 

Reconhece Cidadão Ilrasilciro o Pmlre Felix !\faria de Freitas Albuquerque. 

Hei por bem Sncrionar e 1\land:u qne se ex<'cute a Resolu
ção seguinte da Assembléa (;era! Legislativa: 

Artigo Unico. l<'ica reconhecido C.dadiio llra.>ilciro o Padr{l 
l<'clix !\faria de Freitas Albuquerque, lilho legitimo do Desem
bargador Francisco 1\faria de Freitas Albuquerque, que como 
tal está comprchendido na disposiçilo do art. 6.0

, ~ 2.o, da Cons
tituição Política do Jmpcrio, e tem gozarlo de todos os direito~ 
civis c políticos que lhe t:ampetcrn, cuja posse ser-lhe-h a mantida 
com todos os seus effcitos; revogadas as disposições cm contrario. 

João de Almeida Pereira Filho, do 1\Jeu Conselho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Ncgocios do lmpcrio, assim o fl'nha, 
entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte 
hum de Setembro de mil oitoceuto.l c sessenta, trigcsimo nono 
da lndepcndcncia c do lmperio. 

Com 11 Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunlta Paranaguá. 

Transitou na Chanccllaria do lmperio em 28 de Setem
bro d~ 1860.-Jo~ino do Nascimento Silva. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgocios do Im
perio em o t.• de Outubro de 1860.-José Boni(acio Nascentes 
de A:::ambuja. 
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DECltETO N. 1.106- de 21. de Setembro de 1860. 

Appróva a pensao annual de 40081100 réis. concedida por Decreto de 30 de 
Junho deste anno a ·Pedro José Cardozo. 

fiei por bem Sanccionnr c Mandar que se execute a Re
solução seguinte da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. Lo Ile approvada a pensão annual de quatrocentos 
mil réis concedida por Decreto d!} trinta de Junho do corren
te anno a Pedro José Cardozo. 

Art. 2. o Fi cão revogadas tiS disposições em contrariQ. 
João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Minis

tro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do lUo de Janeiro 
em vinto e hum de Setembro de mil oitocentos o sessenta, 
trigesimo nono da lndependencia o do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chanccllarla do Imperio em 28 de Setembro 
de 1860.-/ osino do Nascimento Silva. 

Publicado na Secretaria de Estado !'!os Negoclos do Impe
rio em o t.o de Outubro de 1860.-José Boni{acio Nascentes 
de Azambuja. 

DECRETO N. 1.107- do 22 do Setembro de 1860. 

Autorisa o Governo a aposentar Silvano Frnndseo Alves, Membro da 
Junta Vaccinica da Côrte. 

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

Art. t.o He o Governo autorisado a aposentar Silvano 
Francisco AI ves com o ordenado que percebe na qualidade d1~ 
Membro da Junta Vaccinica da Côrte. 

Art. 2." Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, 1\H

nistro o Secretario de Estado dos Ncgocios do lmperio, aiSirn 
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o tenha entendido o faça executar. I' alado do Ui o de Janeiro 
em vinte c dous de Setembro de mil oitocentos e sessenta, 
trigesimo nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

João LttsttJsa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chancellaria do lmpcrio em 28 de Setembro 
de 1860. -Josino do Nascimento Silva.- Hegistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Nef'octos do lm
perio em o 1. • de Outubro de 1860.- José Boni{acio Nascentes 
de Azambuja. 

--
DECRETO N. 1.108- de 22 de Setembro de 1860. 

Approva o Decreto n.• 2.1\16 de 23 de Junho de 1858, c o contracto a fJUe 
o mesmo se refere celebrado com José Antonio Soares para a nave!(~lçilo 
por vapor entre l\Iontcvidéo e a cidade de Cuyabá, capital da Província de 
l\Iatto-Grosso 

Hei por bem Sanccionar c l\Jandar que se execute a Re
solução soguintc da Asscmbléa Geral Lrgislativa. 

Art. 1." Hc approvado o Decreto numero dons mil cento 
c noventa e seis de vinte e trcs de Junho de mil oitocentos e 
cincoenta e oito, c o contracto a que o mesmo se refere, ce
lebrado com José Antonio Soares, para a navegação por· vapor 
entre ~Iontevidéo c a cidade de Cuyabá, capital da Província 
de Matto-Grosso. 

Art. 2." I<'icão rcvügadas as disposições em contrario. 
João do Almeida Pereira Filho, do l\Icu Conselho, .Mi

nistro c Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido c faca executar. Palacio do ltio de Janeiro 
em vinte d~s de Setembro de mil oitocentos e sessenta tri
gesimo nono da lndependencia c do lrnpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

Joilo Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chanccllaria do lrnpcrio rrn 28 de Setembro 
de 1860.- Josino du Nascimento Silva.-I\egislrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Irn
perio em o J ."de Outubro de 18GO. - Juçé Bonifaciu Nas
crnfP.,. rir .brrmf>11jrr. 
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DECHETO N. 1.109-de 22 de Setembro de 1860. 

Approva ~ D1~creto n.• 2.184 dc5 de Junho dl' 13ó8, pelo qual o Poder Exe 
cutho llppro,ou ós Estatutos da Companhia. de Nave~açiio a vapor na ba
hia do Rio de Janeiro, de que he empresario a Dr. Clinton Vau Tuyl. 

Hei por bem Sanccionar e 1\'Jandar que se execute a Re
solução seguinte da Assemblúa Geral I.egislativa : 

Art. 1 .• He approvado o Decreto-numero dous mil cento 
e oitenta c quatro de cinco de Junho de mil oitocentos e ein
eoenla e oito, pelo qual o Poder Executivo ~pprovou os Esta
tutos da Companhia dH navegação a vapor na bahia do Rio 
de Janeiro, de que he empresario o Dr. Clinton Van Tuyl. 

Art. 2. • Fi cão revogadas as disposições em eontrario. 
João de Almeida Pereira :Filho, do Meu ConsPiho, Mi

nistro c Secretario de Estado dos Negocios tio lmperio, a55im 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em vinte dous de Setembro de mil oitocentos c sessenta, tri
gesimo nono da lndependencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

João f.ustosa da Cunha l'aranaguá. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 28 de Setembro 
de 1860. -Josino do Nascimento Silva.- Ucgistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Im
pt~rio em o t.• de Outubro de 1860.- José Buni/"acio&.Nas
rentes de Azambuja • 

-·-
DECRETO N. 1.110-dc 24. de Setembro~D 18GO. 

Autorisa o despacho livre de direitos dos utensis c objedos que fon·m 
prrcisos á Empreza incumbida do esgoto das aguas e asseio publico da 
Cidade do RP.cifc. 

Hei por hem Sanccionar e Mandar que se execute a Reso
lução seguinte da Assembléa {~eral Legislativa: 

Art. 1." O t;overno fica autorisado a mandar ad mil li r a 
(lespacho livre de direitos todos os utensis c objeclos que 
furem precisos á Empreza incumbida do esgoto das aguas e 
;:sscio publieo da Cidade do Recife, contmctada pela Prcsidcncia 
de Pernarnbw:o eom Carlos Lniz Cnmbronnn. 
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Art. 2.• A qualidnde c quantidade dos objectos ncccssarios 
á mesma Empreza, que devilo ser isentos de dil·eitos de con
sumo na conformidade do artigo antecedente, serão determi
nados pelo Governo. 

Art. 3. • Fi cão revog-adas as disposiçües em contrario. 
An~elo l\Ioniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Senador 

dn lmperio, PrPsidente do Conselho de .Ministros, l\Jinistro c 
Secretario de Estado dos Ncgocios da Fazenda c Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro. em vinte quatro de 
SctPrnbro de mil oitocentos c sessenta, trigcsirno nono da 
lndepcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Uubrica de Sua 1\Jagestade o Imperador. 
Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

--·--
DECRETO N. 1.111-dc 27 de Setembro de 18GO. 

A nl.orisa o Governo n mandar sati~fazcr no T'a<lrc Gnilhl'rm<' Paulo Tilbury 0o 
ord1'11.1do correspondente ao tempo em que e~tc,·e privado do exercício da 
Cadeira <la li•1goa Ingleza do Seminario de S. José. 

HPi por bem Sanrr.ionar c l\landar quP se execute a seguin
te Resolução da 1\ssembl,~a Geral Legislativa: 

Art. L o H c o Governo autorisado para mandar satisfazer 
ao }ladre Guilhrrmc Paulo Tilbury o ordenado, á razão de qua
trocentos mil réis por anno, correspondente ao tempo em que 
esteve privado do exercício da Cadeira da Lingoa lngleza do 
Scminario de S. Josú df'sln Côrtc, em virtude do Aviso de vinte 
non~ de Julho de mil oitocentos e trinta c hum, até vinte sete 
de FPVPrciro de mil oitomntos c quarenta e oito, em que foi 
provido na de Professor publico da mesma lingoa nesta Côrte. 

1\ rt. 2. 0 I;ic;1o re\'ogadas as disposições em contrario. 
João de AlmPi!lrt Pen~ira Fi Ih~. do l\Jeu Conselho, 1\linistm 

n Sccrrtario .dit Estado dos Negoeios do Irnpcrio, assim o tenha 
entendido c faca exeeutar. Palacio do Hio do Janeiro em vinte 
sete de Setembro de mil oitoceti.tos e sessenta, trigesimo nono. 
da Indcpcndcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lngcstade o Imperador. 
João de Alme-ida Pereira Filho. 
Joüo Lustosa da Cunha Paranag1cá. 

Transitou na Chanecllaria do lmpcrio em 3 de Outubro, 
de 18GO.·-Jo.úno do Jlí ascimcnto Siha.-Hcgistrado. 

Publicado na ~ccrctaria dn Estado dos l"íf'~ocios do lmpcrio 
em G deOulu'hro de !SUO. -J os,; Boni(acio 1Yasccntcs de A:amfmja. 
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DECRETO N. 1.112 -de 27 de Sclemhro de 1860. 

Autorisa o Governo a, fazer. eJtensir.t ao Bacharel .Tosé da Mottn Aze.vedu 
Corrêa a disposiçã6 do art. 1.• do Decreto u. 23 'dê ao de Agosto de l83"· 

Hei por bem Sanccionar e Mandar qúe se execute a seguinte 
Resoluç.ão da Assembléa Geral Legislativa . 

Art. t.• A disposição do art. t.• do Decrdo n. 23 de 
trinta de Agosto de mil oitocentos e trinta c quatro fica ex
tensiva ao Bacharel formado pela Universidade de Coimbra José 
da !\lotta Azevedo Corrêa. 

Art. 2. • J<'icão revogadas as disposições em contratio. 
João de Almeida Pereira }<'ilho, do Meu Conselho, Minis

tro e Secrl!latio de Estado 1dos Negocios do lmperio, assim o 
lenha entendido e faça executar. Palacio do. Jtio de Janeiro 
em vinte c sete de Setembro de mil oitocentos e sessenta, trigc
Simo nono da Indcpeudencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa da Cunha Paranagud. 

Trallsitou na Chanecllaria do lmperiõ em 3 de Outubro 
de 1860.- Josino do Nascimento Silva.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do lmperio 
em 6 de Outubro do 1860.- José Boni(acio Nascentes de 
Azambuja. 

DECRETO N. 1.1Í3-de 27 de Setembro de 1860. 

Autorisa o G_overno a !'mndar matri~nl~r c allmitt!r a exame, nwrl~a~tl\) 
•·crtHs comhçõcs, na faculdade de D1re•to do Hec1re, e nas de l\Iethcm:'o 
lla Bahia, e desta Côrte, a Vicente Jansen Pereira, Manoel de Souza Rolirr, 
de Alcnc;Jr, Manoel Soares da Rocha, Candi•lo VaiPriano da Silva Freire, 
.loal{uim Ahcs l.outi, Antonio Esperilliao Mattos do Prado, Jucintho CanJozd) 
lla Silva, José Liuo Pereira Juuiol', Olegario Ferreira Bandeira, João Au
~tnsto Ncpomuceno 1\lachallo, llclarmino José Ferreira da Silva, Jeronimo 
J,onrcl•ç-o de Araujo, Manoel Jgnaciu Lisi.Jôa, c li arcos de O li\ eira AI rnda 
Filho. 

Hei por bém Sanccionat· c mandar que se execute a s~ 
guintc Resoluçi.io da Assembléa Geral Legislativa : 

Art. t.o Ilc o Governo autorisada a mandar matricular 
c admittir 11 acto : 

§ 1.• Do primeiro anno da Faculdade de Direito do Hccife, 
precedendo exame c approvaçno dos prepara to rios que lhes faltãG• 
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os esltulanlt>s Vicente Jansrn Pereira, l\Janoel dt> Souza Rolim 
dcl Alencar, 1\lanot-1 Soares da Hocha, Candido Valcriano da 
Silva Freire, e o Baehard em letras Joaquim Alves Conti. 
~ 2.• Do ~rimeiro anno da Faculdade de Medicina da Côrte, 

pre1~edendo exame de llisloria, a Antonio Espcridião Mattos 
do Prado, Jacintho Carc!ozo da Silva, c .J_vs{• Li no Perl'ira Junior, 
dP()(lis de sorem appronulos nos exames preparatorios que lhes 
fali fio. 

% 3.• Do primeiro anno da Faculdade de J\fedicina da Bahia 
a OIPgario Ferreira Bandeira, c Joao Augusto Nepornuceno Ma
chado, depois de approvados nos exames prcparatorios que 
lhes fallão. 
~ 4.• Do primeiro anno do curso Pharmacentico da Côrte 

a Hclarmino José Ferreira da Silva, depois de approvado no 
f'xarne de mathematicas. 

§ 5. • Do primeiro anno da Faculdade de Medicina da Bahia 
o alnmno do primeiro anno do curso Plwrmacentico daquella 
Faculdade Jeronimo Lourenço de Araujo, que frequenta a aula 
de anatomia, depois de approvado no exame de philosophia: 
c do segundo da mesma Faculdad~ a J\Janocl lgnacio Lisboa, 
que frequenta o terceiro anno do referido curso Pharmaceutico, 
precedendo os exames de philosophia c de anatomia geral e 
dPscriptiva. 

§ 6. • A mandar. admittir a exame de anatomia, que fre
quenta como ouvinte na Faculdnde de Medicina da Côrte, a 
Marcos de Oliveira Arruda Filho, não podendo porém proseguir 
no segundo anno sem ser approvado no exame de historia. 

Art. 2.• Ficão revogadas as disposições em contrario. 
João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 

e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
f'ntendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte 
c sele de Setembro de mil oitocentos c sessenta, trlgesirno nono 
da Jndrpendencia c do I rnpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chancellaria do Irnpcrio em :l de Outubro 
de tSGO.- Josino do .7'1 ascimento Silva.- Hcgislrndo. 

Publicado na Srerrlaria de :Estado dos Nrgocios do Impcrio 
f'lll (j de Outubro de 1860.-Jn.~é llnni(ru:io Nascrnte.ç de 
A;;ambufa. 
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LRI ·N. 1.114- de 27 de Setembro de 1860. 

l1ixando a dcspezo c orçatido ~ teeeita p,ata o exercício de ts&r..,-1862. 

Dom Pedro Segundo, PQr .Graça de Deos, e unauime accta
mação dos povos, lmperadal"Constitociorial e Defensor Perpetuo 
do Brasil : Fazemos saber a todos os Nossõs subditos que· a 
Asscmbléa Geral Decretou e Nós Queremos a Lei seguinte : 

CAPITULO I. 

DESPEZA GEUAL. 

Art. 1." A dcspeza geral do lmpcrio para o exercício de 
1861-1862 he fixada na quantia de...... 51.313:939;;298 
a qual será distribuída pelos seis diversos Ministerios na fórma 
especificada nos artigos seguintes: 

Art. 2.• O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
do lmperio he autorisado para despender com os objectos de
signados nos seguintes paragraphos a quantia de 10.996 :087:fti800 

A saber: 

1." Dotação de S. l\'1. o Imperador ..... . 
2.o Dita de S. M. a Irnperatriz ......... . 
3." Alimentos da Princeza lmJlerial a Se-

nhora D. Isabel. .•....•....•...... 
!L• Ditos da Prhiceza a Senhora D. Leopol-

dina ...............•........••. ·. 
5." notação da Princeza a Senhora D. Ja

uuaria, c alugueis de casas ..•...... 
6." Dita de S. l\'1. a Imperatriz do llrasil, 

viuva, Duqueza de Bragança ....... .. 
7.0 Alimentos do Príncipe o Senhor D. 

Luiz •............................ 
8. 0 Ditos do Principe o Senhor D. Felippc. 
9." Ordenados dos Mestres da Família Im-

perial .......•....•..•...• · .. · · · · · 
10. Secretaria de Estado ................ . 
ft. Gabinete Imperial, ficando desde já sup

primido o lugar de Ajudante do Por
teiro, e passando o or.denado deste 
para o Porteiro, a titulo de gratificação. 

12. Conselho de Estado ................ . 
13. Presidcncias de Províncias .......•.. 
14. Camara dos Senadores .......•...... 
15. Dita dos Deputados ............... . 

Parir f. !I 

800:000:fti000 
96:000:jji000 

12:000~000 

6:000~000 

102:000:fti000 

50:000~000 

6:000:fti000 
6:000~000 

9:600~000 
210:000~00 

1:900~000 
48:000~000 

231:280~00() 
266:390~000 
346 : 400/JiOOt) 
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1G. Ajudas de custo de vinda e volla dos 
Deputados ..•....•.•..•.........•.. 

17. Faculdades de Direito .•.....•....... 
18. Ditas de Medicina ............... .. 
19. Academia das Bellas-Artcs ..•....... 
20. l\'lusêo ..................•.....•... 
21. Hygicne Publica .............. :- ... . 
22. :Emprl•gados dP saud1~ nos portos .... . 
23. L:~zaretos . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
2~. Instituto Vaccinico ................ . 
2?j, i;:~rantia de juros <Ís estradas de ferro c 

de rodagem ..................... . 
26. Obras puulieas gcra!'S, c auxilio ;;s pro-

rinciaPs ......................... . 
2i. Correio (;era I ..............•....... 
i8. Sulnf•nçiio ils Companhias de navega-

ção a vapot' ..................... , 
29. HPpartição Geral das Terras Publicas , 

mcdi~:ão destas c colonisação ...... . 
~JO. Cat<~chesc c eivilisacão dos lndios ... . 
:31. Colonias l\Iilitarrs . : . .............. . 
:.12. Estabelecimento de educandas no Parú. 
:13. Archivo Publico .................. . 
:!L Para auxiliar a publicação das obras 

do Dr. Antonio Conêa de Lacerda 
:J.'). Para auxiliar a publicação das obras do 

Dr. l\Iartius .............•....•... 
:16. Com missão scicntifica para explorar o. 

interior de algumas Províncias do Im
perio, conforme a ta beiJa A ........• 

:11. Ilescobrimcnlo c exploração de minas 
de carvão de pedra ............... . 

38. MelhoramPnlo da cultura da canna de 
assucar, do trigo, e de outros ccreacs .. 

39. Soccorros publicas, e melhoramento do 
estado sanita rio ....•.............. 

íO. Para começo da cdificáção de hum Pa-
lado Imperial ...........•.......•. 

ít. Instituto Cornmercial. .............•. 
42. Bito dos meninos cegos ............. . 
4:3, Di to dos surdos-mudos ...........•.. 
41-. Bibliotheca Publica ..•... , .•........ 
45. Instituto Hislorico e Geographico ••.... 
46. Imperial Academia de .Medicina ...... . 
~7. Sociedade Auxiliadora da lndustria Na-

cional ........................... . 
·~H. EvcnluaPs ................... , ... . 

52:600~000 
163:246~000 
229:350~000 

39:604:t:I000 
9:000:tfl000 
18:000~000 
2:!:030~000 

120:000:t:IOOO 
14:780~000 

63f~: 318\?Hit,. 

605:681!1l1800 
600:000!/POOO 

2.565:000!/POOO 

!l14: 240~000 
80:000;5000 

200:000:t~OOO 
2:00011!000 

12:640:t11000 

2:000:tP000 

3:000\'POOO 

130:000:t~OOO 

8:000:t11000 

20:000:tPOOO 

200:000;tfi000 

f50:000::';1000 
12:160i'i\OOO 
33:884-l'POOO 
16:000~000 
13:576i'i\500 
5:000:t~OOO 
2:000:tP000 

4:000~000 
:JO: OOO~Of'O 
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No lPitnafelplo do CÔrle. 

49. Instrucção Prirnaria e Secundaria .•.. 
50. Jardim Botanico da Lagôn de Róllrigo. 

de Freitas .....•......•.....•.•. 
:)1. Dito do Passeio Publico ..• : .•.•...•. 
52. Prestação a João Caetano dos Santos .. -
53. Hospital dos Lazaros .............. . 
54. Limpeza c irrigação da cidade ...... . 
35. Obras l)ublicas ................... . 
56. Exercícios findos ....•...•.•........ 

273:301;',1300 

23:001:tfoOOO 
9:717~000 

41:000~000 
2:000~000 

205:200l'ft000 
1.336:128~000 

~ 

Art. 3. O .\linistro c Secretario de Estado dos Ncgocios 
da Justiça h e autorisado para despender com os objectos designados 
nos seguinte;; paragraphos a quantia de.... 5.082: 167l'ft49!,. 

A saber: 

1 . o Secretaria de Estado ........•....... 
2." Tribunal Supremo de Justiça .•....... 
:~." Hclaç.ões, incluída a quantia de 3: 000~ 

para pagamento do ordenado do Des
embargador Severo Amorini dG Valle, 
na fôrma da Lei n.• 639 de 26 de Se
tembro de 1857 ...........••...... 

!h• Tribunaes do Commercio .......•.... 
5. • Justiças de prin1cira Instancia . ....... . 
G. • Ajudas de custo e gratificações por com-

missões ext1·aordinarias .........•... 
7. o Despeza secreta e repressão do trafico 

de Africanos ...••... ~ .......•... ,. 
8.• Pessoal e..material da Policia .• ; ...•. 
9. • Guanla · ~cional ...............•... 

1 O. Telegraphos .... ; ................. . 
11. Uispos, Cathedraes, Relação Metropoli

tana, Parochos, Yigarios Geracs e Pro
visares , comprehendida a despeza 
com as Cathcdraes e Cabidos das Dio
ceses de Goyaz e Cuiabá, sendo 
50:000~000 para reparo dos Palaci(ls 
Episcopaes, alugueis de casas onde 
não os houver, compra de para
mentos , e estabelecimento das Ca
maras Ecclesiasticas dos Bispados no-
vos ............................• 

t2. Scrninarios Episcopacs. · incluídos 
10:000:jjl para pllgamento dos Lentes 

220:500:/11000 
1 o r~: 8oo~ooo 

289:893:;\1334 
40:400:/rOOO 
896:320~000 

50:000~000 

174:000;)000 
507 : 194~000 
167:621~500 
75: 174~100 

982:871~060 
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do Seminal'io Episcopal de S. Paulo, 
na ·t()nformidade da LP-i n. o 1. 04.0 rle 
14'de Sétembro de 1859; 6:000$000· 
para o Seminario Episcopal da Pro
víncia do Amazonas, e 4 :000l1!00!) que 
serão despendidos com os Pensionistas 
que os Hispos do Imperio julgarem 
habilitados para e~tudarem no Semi-
nario Americano em Roma ...... . 

I :1. Conducção, sustento, vestuario c cu
rativo de p1·esos ......•.•......... 

1 'J.. Eventuaes . . . .................... . 

No Jlunicipio da Cih•te. 

·J a. Corpo Policial da Ctlrle ............ . 
16. Casa de Correcção c reparo de eadêas .. 
17. I Iluminação Publica .......•........ 
18. Exercícios findos ...... ~ ........... . 

1!H : liOO~OUO 

HO:OOO~OOO 
':!; 

5ü t : 7:l::l:t\5UO 
120:000~000 
550:000~000 

~ 

Art. 4. o O Ministro e Secretario de I~slado dos Nrgocios 
Estrangeiros he autorisado para despender com os objedos de
signados nos seguintes paragraphos a fJUantia de !JI9:500~ü4-l 

A saber: 

1.~ Secretaria de Estado, moeda do paiz .. 
2." Legações c Consulados, ao cambio de 

27 dinheiros sterlinos por mil róis .. 
3.o Empregados em disponibilidade, moe-

da do paiz ..................... . 
4. o Com missões mixtas, idem ......•...• 
5.o Com missão exploradora dos terrenos que 

interessão aos limites do Impcrio com 
a Guyana Franceza .............. . 

6." Exploração e estudos topographicos c 
gcographicos sobre limites c navcga
qação fluvial .•.•.................. 

7." Ajudas de custo ................... . 
8. 0 Extraordinarias reservadas ..•........ 
9." Evenluacs ......•..........••...... 

10. Dilfercnc;as de cambio c corumissões .. . 
li. Excl'eicio~ findos ............ , ..... . 

1~3:890~088 

9:199~!.)!)9 
15:880:t11000 

Hi:SOO~OO 

18:800~000 
40:000~000 
50:000:t11000 
25:200~000 
56:000:ti'OOO 

~ 
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Art. 5. 0 O Mini,stro ·e Secretario. de Estado dos Ncgocios 
da Marinha h c autorisádo pari\ .despender com-os objcclos desig
nados nos seguintes ~graplrOIS~.áquantürde. 7 .169:793~184 

A saber: 

1. o Secretaria do Estado ......•..•. • •... 
2." Conselho Naval. .................. . 
3. u Quartel General da Marinha ...•.•.•. 
!~.o Conselho Supremo l\Iilitar. . . . . • . ... 
5.• Auditoria o Executoria .......••...... 
6.• Contadoria ...••.••......•......... 
7.• Corpo da Armada e Classes anncxas ..• 
8.• llatalhiio Naval. .................. . 
H.• Corpo do lmperiaes Marinheiros ....• 

10. Companhia de In validos .•.....•..... 
11. Imcndencia o accessorios ..•........• 
12. Arsenacs .•..•..................... 
13. Capitanias do portos .•......•..•.... 
11L l~orça Naval e navios de transporte .. 
15. Navios desarmados ...••....•.....•. 
16. llospitaes .....•.................... 
17. Pharocs ....•...•...•.............. 
18. I~scola de Marinha ••............... 
:19. Bibliotheca de Marinha ..•....•...... 
20. Heformados •...•..•....•.......... 
21. ~Iaterial •.•...•................... 
22. Obras, sendo desdcjá30:000~000 para 

a continuação do cacs do Varadou ro, 
c 30: 000~000 para o melhoramento 
da barra do rio Mamanguape, na 
Província da Parahyba do Norte .... 

::!3. .Ucspczas cxlraordinarias o cvcntuaes .. 
24-. Exercícios findos ....••.•....•..•..• 

95:050~000 
41:200~000 
14:871~998 
12: 68lJ~000 
3:370~000 
56:000~000 

526: 111~200 
25:309~500 
128:015~000 
5:540~000 

126:112~000 
1. 40!~: 925;;;960 

141:G73:tll581 
1. 067: 481~416 

34:202~000 
59:213~000 
26: 375;;,!~00 
76:250~076 
1:272~413 

65:371~140 
2.299:089~600 

746:7~4~900 
212:910!tiiOOO 

~ 

Art. 6. • O Ministro e Secretm·io de Estado dos Negocios da 
Guerra he autorisado para despender com os ohjectos designados 
nos seguintes paragraphos·a quantia de..... 12.828: 928~068 

A saber: 

1. • Secretaria de Estado c Repartições an-
nexas ....•........•...........•• 

2. • Repartiçi'ies do Fazenda ..•••.•.....• 
3.• Arscnacs de GuetTa, Armazens de ar

tigos bellicos, c Conselhos Adminis
friltivos, ficando approvada a crea~ão 

225:576~000 
51:180~000 
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do Laboratorio Pyrotechnico do Caru-
pinho •..•.• • •..•.•..•...•..•..••. 

4. • Conselho Supremo Militar c de Justiça. 
5. • lnstrucção 1\filitar, ficando approrada 

a creação da Escola ·de Tiro establ'lc-
cida no Campo Grande ........... . 

G." (~orpo. d<~ Saudr e Hospitaes ...... : .. 
7. • Excrcrto ......................... . 
S. • Com missões militares .............. . 
9.• Classes inacliras .................. . 

10. (~ratiliençõrs dirersas, ajudas de custo 
e rccrutamePto ...•............... 

11. Fabricas . . . . . . . . . ............... . 
12. llrcsidio de F•~rnnndo de l'loronha ... . 
t:J. Obms militares ................... . 
14. Diversas tiPspt>zas <' <'VcntuaPs ........ . 
15. Exercicios flndos .................. . 

2.030:950~800 
42:31~000 

302:787~700 
599:288~000 

7.027:405~358 
112:039~000 
570:719ltt962 

450:600:t11000 
185:760~300 
87:065~000 

54J:833:ti19't8 
G01:408t000 

~ 

Art. 7." O :\linislro e Secretario de EstadodosNcgociosda 
l'azenda he autoris:Hio para despender tom os objcctos desig
nados nos seguintes paragr·aphos a quantia dl' u.:l17:!~62~111 

A saber: 

1." Juros, amorlisnção c mais despPzas <la 
dividn externa fundada, pertencente 
ao Estado, ao cambio par de 27 ... . 

2." Ditos da divida in tema fundada ..... . 
:L • Ditos da dhida inscripta antes da <~mis

são das respccti v as A policcs, & c ... 
!~." Caixa dil ,\ rnortisação, filial da Bahia 

l.'V c ...........••.•.....•..•••••. 
5.o llcnsionistas c .Aposentados .......... . 
6.• Empregados de Hcparti~.õcs cx!inctas .. 
7. • Thesouro c Thesourarias de l'azcnda .. 
S. • Juizo dos Feitos da Fazenda .....••... 
9.• Estações de arrecadação ..•.....•.... 

10. Casa da l\Ioeda .................•... 
11. Administração de estamparia c impres-

são do Thesoum Nacional ........ . 
r-> Typographia Nacional ............. . 
13. Administração de proprios nacionaes e 

de terrenos diamantinos ....•...... 
H. Ajudas de custo c gratilicaçõcs por ser

viços temporurios c extraordinarios .. 
lii. I :unldQria de .\fricanus livre~ ........ . 

3.648:71 l:t\111 
3.460:156~000 

12:000:ti>OOO 

40:000~000 
1.066:033~00 

26:362:tPOC0 
1. 223: 17 4~000 

72:713~000 
2.744:015~00 
162:700~00 

49:228~000 
15') : ooo;,ooo 

47:ft.70;,000 

90:000~000 
1:900:tr000 
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17. 

18. 

1 !J. 
20. 
21. 
22. 

23. 
24. 
25. 

-71-

Medição de terrenos de Marinha ..•.••. 
Premi os, descontos de bilhetes da Alfan

dega, commi~s !j.8rre~;ageos, segu
ros, juros rectproçqs; agio de moedas 

.lm~!"~~ae;~p~~~ti~~·â~ C~f;~··cids' (:);_ 
phãos .....................•..... 

Obras ......•....•...•............. 
Eventuaes .....•................... 
H.eposições e restituições .•........... 
Pagamento do emprestimo do Cofre dos 

Orphãos ........................ . 
Dito de bens de defuntos e ausentes .. . 
Dito de depositos de qualquer origem. 
Exercícios findos ................... . 

CAPITULO 11. 

RECEITA GERAL. 

Renda Ordinaria. 

3:000~000 

100:000~000 

200:000~000 
1.200:000i)000 

20:000~000 
";f; 

::; 
~ 
~ 
~ 

Art. 8. • A receita geral do Imperio h e orçada na quan-
tia de................................. 49.659:651~00 

Art. 9.• Esta receita será effectuada com o producto da 
renda gorai arrecadada dentro do exercício da presente Lei, sob 
os títulos abaixo designados: 
t.• Direitos de importação para consumo, ficando isento 

delles o sal estrangeiro. 
2.• Direitos de baldeação e reexportação. 
3.• Ditos idem para a Costa d'Africa. 
!~. • Expediente dos generos estrangeiros navegados por cabo-

tagem, livres de direitos de consumo. 
5.• Expediente dos generos do Paiz. 
G. • Dito dos ditos livres. 
7.• Armazenagem. 
8.• Premios de assignados. 
9.• Ancoragem. 

10. Direitos de f.5 por cento das embarcações estrangeiras que 
passão a nacionaes. 

11. Ditos de 5 por cento na compra e venda de embarcações. 
12. Ditos de 15 por cento de exportação de Páo Brasil. 
13. Ditos de 5 por cento de exportação. 
14. Ditos de~ por cento idem. 
15. Ditos de t por cento idem do ouro em bana. 
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16. Ditos de meio por cento dos diama,1tes. 
17. Expediente das Capatazi,as. 
18. Renda do Correio GeraL, 
19. Dita da Casa da 1\foeda. 
20. Dita da senhoriagem da prata. 
21. Dita da Typographia Nacional. 
22. Dita da Casa de Correcção. 
23. Dita da J.<'abrica da Polvora. 
2r.. Dita da de Fcrm de Ypanema. 
25. Dita dos Arsenaes. 
26. Dita de proprios nacionaes. 
27. Dita de terrenos diamantinos. 
28. Fóros de terrenos e de marinhas, excepto as do 1\Iunicipio 

àa Côrte, e producto da venda das posses ou domínios 
uteis daquelles terrenos de marinha, cujo aforamento 
fôr pretendido por mais de hum individuo a quem a Lei 
não mandar dar prefcrencia, ou não s:-ndo esta requerida 
em tempo, os quaes serão postos em hasta publica para 
serem cedidos a quem mais der. 

29. Laudemios, não comprehendidosos provenientes das vendas 
de terrenos de marinha da Côrtc. 

30. Siza dos bens de raiz. 
31. Decima urbana de huma lcgua além da demarcação. 
32. Decima addicional das corporações de mão morta. 
33. Direitos novos c velhos c de Chancellaria. 
34. Ditos das patentes dos Officiaes da Guarda Nacional. 
35. Dizima de Chanccllaria. 
36. Joias das ordens honorificas. 
37. :Matl"iculas das Faculdades de Direito e de Medicina. 
38. 1\lullas por infracção de Regulamentos. 
39. Sello do papel fixo e proporcional. 
40. Premios de dcpositos publicos. 
41. Emolumentos. 
r.2. Imposto dos Despachantes, Corretores e Agentes de lei

lões. 
43. Dito sobre lojas, casas de descontos, &c. 
H. Dito sobre casas de moveis, roupa, & c., fabricados em paiz 

estrangeiro. 
45. Dito de 12 por •f. das loterias, desde já, sendo applicado 

hum pot· cento ao fundo capital dos Montes de Soccorro 
que o Governo designar. 

46. Dito d~ 12 por •t. dos premios das mesmas, desde já. 
47. Dito sobre a mineração, 
~8. Dito sobre datas mineraes. 
t.-9. Taxa dos escravos. 
50. Venda de terras publicas. 
51. Cobmnça da divida activa. 
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P•ctdiares do Munieipio. 

ti2. Concessão de pennas d'agua. 
53. Dizimos. 
5.t. Decima urbana. 
55. Emolumentos de Policia. 
56. Imposto sobre casas de modas. 
57. Dito de patenle de consumo de aguardente. 
58. Dito do gado do consumo. 
59. !\feia siza dos escravos. 
60. Sello de heranças e legados. 
61. Armazenagem de aguardente. 

Sxtraordinaria. 

62. Contribuição para o Monte-Pio. 
63. lndemnisações, incluído o producto das loterias que o Go

verno deve mandar extrahir nos termos do art. 1. • da 
Lei n.0 696 de 20 de Agosto de 1853, e do 2.• da de n.• 
979 de 15 de Setembro de 1858. 

64.. Juros de capitaPs nacionaes. 
65. Venda de generos e proprios nacionaes. 
G6. Receita eventual. 
67. Producto de loterias para fazer face as despe.zas da Casa 

de Correcção e do melhoramento sanitario do lmperio. 

Depositas. 

1. o Emprestimo do Cofre dos Orphãos. 
2. o Bens de defuntos e ausentes. 
3. • Ditos do evento. 
4. o Premios de loterias. 
5. • Salario de Africanos livres. 
6. • Depositos de diversas origens, 

Art. 10. O Governo fica autorisado para emittir bilhetes 
do Thesouro até á som ma de 8. 000 contos como anticipação de 
receita no exercicio desta Lei. 

CAPITULO III. 

DISPOSIÇÕES GEBAJ!S, 

Art. 11. O Governo fica desde já autorisado : 
§ 1. o Para cobrar nas Alfandegas do Imperio, até o fim do 

exer·cicio da presente Lei, hum imposto addicional de 2 até 5 
por cento sobre o valor das mer·cadorias despachadas para 
consumo, conforme a sua qualidade e os direitos a que estejão 
iujeitas. 

Parte I. 10 
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~ 2.• Para oobrar, até o fim do exercício da presente l.cl, o 
imposto addicional de 2 por cento sobro a exportação, para 
portos estrangeiros, dos productos nacionacs actualmcntc su
jeitos a dit·oitos do 5 por cento de exportação, começando a sua 
cobr:mça do 1. o de Janeiro de 1861. 
~ 3. o "Para substituir a pena estabelecida pelo Alvará de 9 

lle Junho de 180!), c artigo 17 do Rcgufamcnto n.• 151 de 11 
de Abril uc 18í2, por hurna multa de 10 a 30 por cento do 
valor do cscr<!Vo, repartidamente entre o vendedor c comprador, 
a qual scriÍ. imposta pelo clwfe da estação fiscal encarregada da 
arrecadação do imposto. 
~ (j. o Para sujeitar, quando julgar conveniente, ao paga

mento de direitos de consumo o~ couros, clwrques, c mais 
prouuetos do r;iado, importados pelo interior da Província de S. 
PPdro do Ilio Grande do Sul, de qualquer porto do Estado Orien
tal, ou dos outros Estados limitrophes, para serem consumidos 
no I mperio; P para impOr direitos de transito sobre os mesmos 
.genrros destinatlos para o estrangeiro, ficando neste caso ro
vogado o arli1,ro 25 da Lei do 18 de Setembro de 1845 na parte 
relativa ás fronteiras, quo julgar conveniente. 

§ 5.• Para substituir o imposto de 2 por cento de Chanccl
laria, estabdecido pelo art. 9. •, § 2. • da Lei de 31 de Ou
tubro ue u:~:m, por h uma multa até quatro por cento, nunca cx
cciknuo de GOO:jOOO rs. sobre o valor do pedido nas acções civcis, 
ou crimes civrlmcnte ir)lentadas, c rPalizavel sómcntc nos easos 
de recurso de appt•llação, guardadas porém as isenções estabe
l~·cidas no ~ut. t.•, §§ 1.• c 2." do Decreto n.• 150 uc 9 de 
Abril uc 18!t2, c art. h." do de n.• 413 de 10 de Junho de 1845. 

§ G." Para realizar a venda dos proprios nacionacs, que fo
rem uesnccr.ssarios ao serviço publico, e que não derem hum 
n~ndimrnto, pelo menos, equivalente ás dcspezas de seu custeio, 
t~ ao jmo ctJITrspondenlf1 ao- seu valor. 

§ 7 ." Pam alorar os terrenos de alluvião, onde existirem 
rna rinhas, c bem assim ()S alagJ!li~;os, ou t(~rrenos sevolutos en
_tTavados nas povoações ou seus arreuorcs. :Esta disposição fica 
~xtcnsiva a quaesquer outros terreno~ devolutos nas mesmas con
dições. 

§ 8." Para aforar ou vender, na conformidade da Lei n. 0 

H01 de 18 de Setembro de 1850, os terrenos pertencentes ás 
antig-as 1\lissõcs c Aldêas dos lndios, que cstivercmabandona
dos, cedendo todavia a parte que julgar sufficientc para a cultura 
dos que uelles ainda permanecerem, o os requererem. 

§ 9." Para alterar, até o fim do corrente anno civil, o syi
tema de arrrcnuaçiio do imposto do scllo, decretado não só nas 
Leis de 2l de Outubro de 18!~3. 18 de Setembro de 18!~5, 15 
de Junho c 6 uc Setembro de 1850, c 17 de Setembro de 1851, 
como uo Decreto n. • GG3 de G de Setembro de 1852. observan
do-se ne~;sa nlteração HS lirguinte disposiçõeii: 
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f. • As taxas do 9Clto proporcional poder1io ser clévadas até 
o dobro das estabelecidas nas Leis anteriores, ecomprehenderão 
em geral todos os contractos, titulos c papeis que contiverem 
promessa, ou obrigação, e destrato ou eioneração de obrlga~ão~ 
11lém dos mencionados no art. 12, § 1.0 da Lei de 21 de Ou
tubro de 1843, e no Regulamento de 10 de Julho de 1850. 

2. a As taxas do sello lixo snr1lo elevadas de 100 a 200 réis 
J?Or cada meia folha de papel, segundo o seu formato, igualadas 
us de todos os papeis fonmscs, do que trata o artigo 3/~ do ltc
gulamento de 1 O do Julho de 1850; ficando a e lia sujeit06 em 
g~ral n1lo só os papeis e. documentos que actualmcnte as pa
gao, mas lambem todos os que 11zcrem parte, forem juntos ou 
appensos a processos administrativos ou judiciarios, c toflos 
os contractos, titulos, c papeis, de que trata o paragrapho ari~ 
teccdcnte, c que não estiverem sujcilos ao scllo propOI"cional. 
O pagamento das novas ta1.as será obrigatorio do 1.• de Janeiro 
de 1861 em diante. 

3.• A revalidação do que trata o art. 13 ua Lei n.• 939 de 
26 de Setembro do 1857, que fica revogado, será regulada pCia 
manrira seguinte: 

I. Os documentos, ou papeis de qualquer cspecie sujeitOI' 
ao sello proporcional, apresentados em juizo ou ás autoridades 
c Repartições Publicas, que o não tiverem pago nos prazos es
tabelecidos nos Regulamentos do Governo, deverão pagar 5 por 
cento do respectivo valor até a vespenl do vencimento, c 10 
por cento depois de vencidos. Se porém dentro dos prazos 
estabelecidos houverein pago hum sello inrerior á taxa devida, 
ficarão sujeitos á revalida~;ão, pagando o triplo da ditfercnça 
entre o dito sello e taxa até a vespera do vencimento, e o sex
tuplo depois dellc. 

H. Os titulos, c papeis sujeitos ao sello fixo, que não forem 
sellados no devido prazo, serão revalidados, pagando hum scllo 
dez vezes maior do que o marcado nas respectivas tabellas, e 
o quadruplo da ditrerença quando houverem pago t:na menor 
que a devida. 

111. As transferencias das Apolices da Divida Publica o quacs
quer letras de cambio, ou da terra, sacadas pelo Governo e 
seus ugentcs, a favor de particulares, ficão sujeitas ao sello pro
porcional. 

§ 10. Para substituir o imposto estabelecido pelo § 2. • do 
Alvará de 20 do Outubro de 1812, o alterad(} pelo art. 8.•, § 
4.• da Lei de 22 de Outubro de 1836, e art. 10 da de 21 
de Outubro do 1843, por huma taxa, que deverá comprehender 
todas as industrias o profissões que forem exercidas nas difl'eren
tcs Cidades e Villas do Imperio, com exccpção sómcntc das que 
pela natureza privilegiada das respectivas funoções, e ou pela fll
conhecida insutncicncia c penuria de seus recursos, n1lo a de
verem ou puderem supportar. A referida taxa será em parte 
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nxa, e em parte nrilnel, 11ssentando ll fixa sobre a natureza, 
classe e condiçllo das industrias e profissões,' e lmport~ncia 
commercial das Cidades e Villa!l em que forem exercidas, e a 
variavel sobre o valor locativo do predio, ou local , em que 
funccionarem. Huma e outra serllo estabelecidas pelo Governo: 
não devendo porém excedllf a taxa variavel a 1 O por cento, 
quando se der 110 mesmo tempo o pagamento da fixa, e a 20 
por cento no caso contrario. 

§ 11. Para fa!er as opemções de credito necessarias para 
cumprimento dos contractos dos emprcstimos externos de 1824 
e 1843. 

S 12. Para augmentar o pessoal da Secretaria de Est1do dos 
lllegocios da F11zenda com mais hum Primeiro Official e dous 
Se~undo11. · 

§ 13. Pafll desapropriar á Camara l\lunicipal da Côrte o 
dominio directo dos terrenos desnecessarios do Jardim Dotanico 
da Lagôa de Rodrigo de Freitas, continuando em vigor a au
torisação conferida pelo art. 11, § 2. o d.a Lei n. o 719 de 28 
de Setembro de 1851. O producto da dita desapropriação fará 
parte do patrimonio da mesma Camara, e será empregado em 
Apolices da Divida Publica, na fórma do art. 49 da Lei n.• 
628 de 17 de Setembro de 1851. 

S 14.. Para pagar ao Banco do Brasil os 2.000 contos de papel 
moeda, que resgatar durante o exercicio desta Lei, emittindo 
Apolices da Divida Publica de 6 por cento, ou fazendo qual
quer outra operação de credito, que entender mais vantajosa, 
se com o producto da renda publica não puder realizar o dit(l 
pagamento. 

S 15. Para mandar satisfazer em Apolices da Divida Publica 
interna, na fórma do art. 38 da Lei de 15 de Novembro de 1827, 
os conhecimentos da mesma divida, sempre que por circums
tancias cxtraordinarias nl!o seja possível o exame e fiscalisaçi'Jo 
dos respectivos titulos no Thcsouro Nacional. 

S 16. Para contractar com o Engenheiro Henry Law, ou com 
quem mais vantagens olferecer, a construcção de hum segundo 
dique na Ilha das Cobras para o serviço da :Marinha de Guerra 
o mercante, não excedendo o seu custo a 855:000~000 réis. 

§ 17. Para despender até 100:000~000 réis com a desapro
priação dos predios contíguos aos Ar:;enaes da Bahia e l'er-
nambuco. , 

§ 18. Para despender até 250:000~000 réis com a cons
trucção de huma ponte, que ligue o bairro de Santo Antonio 
ao da Boa-Vista. 

§ 19. Para despender com a conslrucção de cdificios pro
prios para a Faculdade de Direito do Recife, e l\Jedicina do 
Rio de Janeiro, as quantias para isso consignadas no art. 16, 
~§ 7. • e 8. • da Lei n. o 939 de 26 de Setembro de 1857, 
~ 20. Para despender a quantia necessaria com a conti-
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nuaç§o do exame da navegabilldade a vapor no rio S. Francisco, 
da Cachoeira de Pirapóra para cima. 

§ 21. Para ceder huma parto do terreno nacional deno
minado Jatobá, extremo das .fazendas Grande e Boqueirão da 
Provincia do Piauhy, afim de ser edificada nelle a Igreja 
Matriz da Freguezia do S. João do Piauhy. 

§ 22. Para conceder, fóra das zonas das fronteiras na Pro
vincia do Amazonas, e nas que se achão nas mesmas circums
tancias excepcionaes,. terras e campos devolutos para criação 
de gados, sob a condição de. pagarem os conccssionarios o t·cs
pectivo preço, logo que taes terras e campos forem medidos 
e demarcados llll fórma da L<'i n.o 601 de 18 de Setembro 
de 1850;. revertendo para o dominio nacional, com perda das 
bemfeitorias existentes, os terrenos concedidos, se os conces
sionarios, ou seus successor('!s, não quizerem, ou não puderem 
pagar a importanda dos mesmos terrenos, .calculada segundo 
a base da citada Lei. Essa concessão poróm não poderá ex
ceder, em terras de cultura, a meia lcgua quadrada , c em 
campos de criar, a trcs lcguas para cada concessionario. 

§ 23. Para conceder á Ordem Terceira de Nossa Senhora 
do Carmo, da Imperial Cidade do Ouro Preto, o uso perpetuo 
da banqueta de casliçaes de prata, que pertenceu á extincta 
Confraria do Senhor do Bomfim, outr'ora erecta na Capclla da 
mesma Ordem. 

§ 2!~. Para mandar pagar ao Vigario Geral do Baixo Ama
zonas a competente congrua, satisfazendo igualmente o que della 
lhe seja devido. 

§ 25. Para desapropriar as nascentes d'agua que forem ne
cessarias para o abastecimento da Cidade do Rio de Janeiro. 

§ 26. rara comprar terrenos nas proximidades das estra
das de ferro, para estabelecimento de colonias , ficando para 
esse fim em vigor o credito concedido pelo Decreto n.• 885 de 
4 de Outubrl) de 1856, concedendo aos Nacionaes, que se-oes
~abelec<.'rem nessas colonias, nas já areadas, ou em, ot~tras que 
para o futuro se crearem, os mesmos favores dt.iquc gozão 
os colonos estrangeiros. 

§ '1:7. Para auxiliar a em preza de navegação a vapm· entre 
as lagôas da Provincia de Alagóas com huma subveQção de 
30:000~000 réis, concedendo-lhe para esse fim os. tavorcs que 
forem necessarios. 

§ 28. Para encampar o contracto feito com a Companhia de 
Commercio e Navegação do Mucury, indcmnisando os seus 
Accionistas do capital das referidas acções, e applicando para 
esse fim o producto do emprestimo contrahido em virtude da 
Lei n. o 1.011 de 8 de Junho de 1859. 

§ 29. Para mandar desde já extrahir até doze Loterias para 
cumprimento do contracto celebrado cem a Empreza Lyrica da 
CMte por Decreto de 12 de 1\larço de 1858, podendo tambem 
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desde já rescindir o mesmo oontrac.,1o, ele ncc~rdo ooTh 11 refcrtda 
Empr~;za. 

1' 30. Para contr11ctar a dcmollç1io do morro do Castcllo 
co111 a Companhia ou Emprczario que m_elhm·es condições offe
rccer, debaixo das seguintes cl<iusulas : 

1. • Dous terços, pelo menos, do capital, em quo fôr orçada 
n cmpreza deverão ser levantados fóra do lmperio sem com
promisso algum do Governo Imperial, relativamente nos juros 
c amortização do mesmo capital. 

2.• O Governo cederá ao Emprezarlo, B titulo gratuito, 
os proprios nacionacs situados no dito morro, assim como os 
terrenos resultantes da demoliç1'ío, c dos aterros solJre o mar, 
Pxceptuando destes os neccss.arios a estabelecimentos e logra
douriJs pub:icos. 

3.• O Estado poderá concorrer com algum auxilto, que n1'ío 
~xceda a illil contos de réis, prestado pela lurmí.l que o Governo 
JUlgue mais conveniente {Jara as dcspezas de desapropriação 
das propriedades particulares, comprchendidus no perímetro 
do plano approvado pelo mesmo Governo. 

1.• Serilo isentos do pagamento da siza c dccima urbana, 
durante o prazo de 20 annos, os terrenos c prcdios que fkarem 
dentro da área da concessão, bem como a!! desapropriaçõNf 
de que trata n clausula antecedente. 

5. • Gozarão de despacho livre de direitos os instrumentos, 
machinas c mtttcriaes, que os concessionnrio~ importarem de 
paizcs estrangeiros para as obras especificadas no seu contracto. 

6. • A disposição do art. 8. o da Lei n. o 806 do 23 de Setembro 
de 1854 he extensiva ás desapropriações a que se refere o 
presente artigo. 

§ 31. Para mandar proceder aos exames necessarios á 
desobstrucção do Rio Cunhahú c canalisaç11o do Rio Ceará-mirim, 
na Província do Hio Grande do Norte, c para fazer realizar 
esses melhoramentos sem augmento de despeza, nlóm da decre
tada pelas competentes verbas. 

§ 32. Para alliviar do pagamento do imposto de 5 por 
cento ou meia siza, pela compra dos vapores Guarany, Rio-Par·
dcnse, e Correio, a Companhia Jacuhy de navegação a vapor 
na Província de S. Pedro do Hio Grande da Sul. A isenção 
do dito imposto se extcnderá ás compras, que por espaço de 
10 annos fizer·~ mesma Companhia de barcos de vapor, que 
se destinarem e elfecthamente se cmvrcgarcrn na navegação 
fluvial da dita Província. 

Art. 12. Ficão desde já em vigor as !!eguintes dispo
sições: 

§ 1." O Decreto n." 306 de tr• de Outubro de 18~3, 
que extinguia o vinculo de Jaguará em Minas-Gerucs, será 
observado com as alterações que se seguem : 

1. • O preço das arrematações dos bens poderá ser pago 
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a prazos, mediante fiança Jdoneo, conforme fôr estabelecido 
em Regulamento do Governo. 

:1. • O prazo das letras não execederá ao tempo fixado no 
art. 4. o da I.ei n. o IS86 de 6 do Setembi'O de 1850, ficando 
a Fazenda Publica exonerada, pelo acto da venda, de qualquer 
rPsponsabilidadc, roalva a disposição do art. 10 do Decreto n.• 
1i28 d1~ 22 de Agosto de 1847. 

J. • Os bens quo não forem arrematados par falta do licitantes 
poderão ser arrendados, dividindo-se como mais conveniente 
fôr, assim para a arrematação, como para o arrendamento, 
as fazendas em sesmarias, c estas em lotes, o podendo o Governo 
fazer arrematar a todo o tempo os bens arrendados, dando 
prMcrcncia, tanto por tanto, aos arrendatarios. 

4. • Nas arrematações pódcrão tambcm ser distribuídas as 
differcntcs especics de bens pelas diversas fazendas e sesmarios, 
como melhor convier. 

§ 2.' .Ficão isentas das ta :tas respectha~ as carrocinhc~ da 
Santa Casa da 1\iisericordia da Córto, destinadas á conducção para 
os cerniterios dos cadaveros dos pobres enterrados gratuitamente, 
assim como as empregadas no transporte dos enfermos pobre:s 
para o hospital geral, c deste para as enfermarias externas. 
~ 3. • Os bilhetes de loterias premiudos; e não reclamados, 

presc1·evem no fim de cinco annos, contados do dia em que 
forem recolhidos os valores correspondentes aos cofres publicas. 

§ 4.0 Todos os proprios nacionaes, que estiverem á dis
posição dos differentes :Ministerios, deverão ser mencionados, 
annualmcnte nos respectivos relatorios, com declaração do 
seniço em que se a chão, se publico ou particular , e neste 
caso iie por locação ou concessão gratuita. A despeza com 
os proprios:nacionacs, que estiverem ao iierviço dos ditre
rcntcs Ministerios, correrá por conta daquelle que os utilisar, 
c sení paga pela verba.-Obras Publicas-do mesmo Minis
teria. 

§ 5.0 Os Puocbos collados e Oi Vigarios geraes estão com
prchendidos, para o pagamento dos re~pectivos direitos, no 
% 3.• da tabclla anncxa á Lei n.o 243 de 30 de Novembro 
de 18H. 
~ 6. 0 O art. 37 da Lei n.o 2!~3 do 30 de Novembro de 

18Y.:'1 rnmprt~bende a ordem de Pedro I, creada por De~ 
ereto do t6 do Abril de 1826; o os agraciados com dis
tincçõcs de q:uaesquer ordens honorificas do lmperio serão 
oLrigndos a satisfazer os direitos mlativos a todos os gráos 
antHriorgs, comprchendidos na ultima graça. 
~ 7. 0 A disposição do artigo 11 da L1~i n.o 840 de 15 

de Setembro de 1855 fica extensiva á compra c venda dos 
escravos, devendo ser transcripto no titulo o conhecimento 
do pagamento do imtmsto de meia siza, o qual St~rá desde já 
substituído &>ela taxa fixa de 40~ por venda de cada cs-
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cravo; ficando prohibidas, sob pena de nullidade, as cart~ts 
de ordens para cllas, entre pessoas ausentes, e não podendo 
ter clfeito neste caso as referidas vendas senão por meio 
de procurações cspeciaes. 

§ 8.• A demarcação para pagamento do imposto da de
cima urbana na Côrte, estabelecido pelo § 1. • do art. 2. • 
da llcsolução de 23 de Novembro de 1832, he a que existia 
naquelle anno, feita pela Camara Municipal em virtude do 
art. tl. • da Lei de 27 de Agosto de 1830. 

§ 9. • Os Officiaes das armas de cavallal'ia e infantaria, 
que já o erão em 31 de Março de 1851, serão promovidos 
por antiguidade, estudos theoricos, ou merecimento, ainda 
quando carcção das habilitações scientificas de que trata a 
Jegislaç.ão em vigor, guardadas as seguintes regras: 

1. • Os Officiaes das referidas armas, elevados a essa 
categoria depois de 31 de Março de 1851, serão promo
vidos, quando pela legislação em vigor, e satisfeita a dispo
sição deste artigo, lhes couber direito a accesso ao posto 
irnmediato, na razão de dous terços por antiguidade , c 
hum terço por estudos scientificos. 

2. • Para o preenchimento das vagas nos postos dos Offi
ciacs superiores, nas dilfcrentes al'lnas, guardar-se-ha sempre 
o equilibrio entre os princípios de antiguid«de, e mereci
mento. 

3. • Fica entendido que as presentes disposições não 
dispensão todas as outras condições exigidas pela legislação 
vigente. 

§ 10. Ficão approvados os Decretos expedidos pelo Go
'crno sob n.• 736 de 20 de Novembro de 1850, n.• 870 
de 22 de No,·embro de 1851, n.• f. 918 de. 4 de Abril de 
1857, n.• 2.343 de 2:l de Janeiro de 1859, e n.•• 2.54.8 e 
2.M9 de 10 e f!~ de Março do corrente anno, que refor
márão o Thcsouro c Thcsourarias de Fazenda nas Províncias, 
e cstabclccêrão regras para a tomada de contas dos res
ponsaveis para com a Fazenda Publica ; e assim tambem a 
tabella annexa ao Decreto n.• 2. 532 de 25 de Fevereiro 
deste anno , fixando os vencimentos dos Empregados da 
Officinu de Estamparia e Impressão do 'fhesouro Nacional ; 
e os vencimentos dos Empregados da Typographia Nacional, 
estabelecidos no Decreto n.• 2.492 de 30 de Setembro de 
1859. Os Empregados das Recebedori~s da Cõrte, e Pro
vincias da Bahia n Pernambuco perceberão desde já os ven
cimentos fixadGs na tabella B annexa á presente Lei , os 
quacs n1io serão calculados dentro do período de 3 annos, 
contados dà promulgação della, prara nquelles que nesse prazo 
houverem de sPI" aposentados. A cste5 se abonará sómentc 
o ordenado da tabella junta ao Decreto u: 2.551 de 17 
de llarço do corrente anuo. 
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S 11. Ficão revogadl(s todas as Leis, que têm concedido 
ao Governo creditos · especiaes para servicos não contemplados 
até agora nas Propostas de Leis de Orçamento, c annullados 
os respectivos creditos, ou sejão definidos ou indefinidos, 
na parte que não tiver sido, ou não fôr despendida até o fim 
do exercício de 1858 a 1859, e que não estiver sujeita a con
tractos celebrados com quaesquer indivíduos ou Companhias; 
devendo o Governo incluir especificadamente nas futuras Pro
postas de Lei de Orçamento as sommas que forem precisas, 
tanto para occorrer aos mesmos serviços, como para pagar os 
.iuros garantidos ás Companhias das esti·adas de ferro, e outras 
em prezas industriaes, e quaesquer subvenções com que se tenha 
obrigado a auxilia-las. 

Art. 13. Ficão em vigor todas as disposições das Leis 
de Orçamento antecedentes, que não versarem particularmente 
sobre a fixação da receita c despeza, ou sobre autorisações 
para fixar, ou augmentar vencimentos de Empregados Publicos, 
para creação de novas despezas, reformas de Repartições ou 
de Legislação fiscal, e que não tiverem sido expressamente 
revogadas. 

Art. 14. Ficão revogadas as Leis c disposições em con
trario. 

:Mandamos portanto a todas as Autoridades, a quem o 
conhecimento da referida Lei pertencer, que a cumprão e 
fação cumprir c guardar tão inteiramente como nella se contém. 
O Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda a faça 
imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro, aos vinte sete de 
Setembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da 
lndepeitdcncia c do lmperio. 

BlPERADOR com Rubrica e Guarda. 

Angelo llfoniz da Silva Ferraz. 

Carta de Lei pela qual l'ossa Magestade Imperíal Manda 
executar o Decreto da Assembléa Geral Legislativa, que Houve 
por bem sanccionar, orçando a receita e fixando a despeza 
Geral do Imperio para o exerctcio de 1861 a 1862, e dando 
outras providencias, como nella se declara. 

Parte I. 

Para Vó5sa Magestade Imperial Vêr. 

Carlos Augusto de Sá, a fez. 

João Lustosa da Cunha Pm·anaguá. 
11 
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Sellada na Chanoollaria do Imperio em 28 de Setembro 
de 1860. 

Josino do Nascimento Silva. 

Foi publicada a presente Lei na Secretaria de Estado 
dos Negocios da Fazenda em o t.• de Outubro de 1860. 

José Seviriano da Rocha. 

Registrada a n. 63 v. do Livro das Cartas de Leis c Dccrdos 
do Poder Legislativo em 28 de Setembro de 1860. 

José Francisco de Souza Bracarcnse. 

Tabella -A.- a que se rel'ere o§ 56 do art. 2: 

5 Chefci de Secçilo, servindo hum de Presidente, 
a 5:400~000 de gratificação ..•...•.•....• 

Comedorias, a 1 : 600~000 ..........•....... 
9 Adjuntos, a 3:600~000 ................. .. 

Comcdorias, a 1 :600:tPOOO ................. . 
2 Desenhistas, a 3: 600:t~J000 .•.•......•..•.... 

Comedorias, a 1: 600~000 .•..............•. 
Pessoal ao serviço da Commissão (vinte pessoas), 
a 300~000 .•............................ 

Comedorias, a 240~000 por pessoa •......•. 
Forragens para 80 animaes, a 120~000 .... . 
Remonta do material, &c., &c .......... . 

27:000~000 

8:000~000 

32:400~000 

14:400~000 

7:200~000 

3:200~000 

6:000~000 

4:800~000 

9:600$000 
17:400:tflOOO 

130:000~000 

ilngelo Moni:& da Silva Ferra:&. 



-83-

'l'abella B-aque se refere o 8:10 do art. :12, 
dos Empre~ados das Recebetlorias do Rio de 
.Janeiro, Bahia e Pernambuco, e seus ven
clntentos. 

I RIO DE JANEIRO. BAHIA E PERNAMB. I 

O, 8 por o/ o da •·enda di-
vididos em f 7l pa1·tes. 

'·'por 0
/ 0 da renda di-

vididos em 67 pa1·tes. 

EMPREGOS. 
Vencimento annual de Vencimento aunual de 

cada emprego. cada empreg(). 

~ ~ 

..; ..; 
<; Ord. 

...; .;:: o; Ord. 
...; .;:: 

;; ~ C> ;; l:S c 

& ... ;::! 

~ ~ ::t ~ o 

Administrador ....•. 1 2:QOO;'P 800;'P 14 11:2003 600;'P 10 

Escrivão •...• ...... 1 1 :600;'P 600;'P 12 1 900;'P 400;'P 7 

1. os Esc ri pturarios .•• 2 1 :0007P 400;'P 6 1 700;'P 300~ 5 

2. 0
' Dilos ........... 6 800~ 300~ 5 3 500;'P 250;'P 4 

Amanuenses ••••.•.• to 600;'P 200;'P 3 3 400;'P 200~ 3 

Praticantes ••.•••••• 20 360~ U.Oiií - 3 300~ 100!//J 

Thesoureiro ..•. .... 1 1 :600:tfi 600;'P 8 1 900!//J 4003 6 

Fiel do: Thcsoureiro .. 1 600~ 300!//J 1 300~ 300~ 

Recebedor do Sello .. 1 j :200!//J 400!//J 6 

Fiel do Recebedor do 
Sello .•..••••...•• 1 400!//J 200!//J 

Lançadores ••.•••.•. 7 800!/fJ ft.OO~ 8 2 600~ 300~ 7i 

Porteiro ...•........ 1 600~ 200~ 3 1 400~ 200:t!J 3 

Continuo •••....••.. 1 400~ 200~ 1 300:t!J 100!//J 

Correios ...•••.....• 4 300!i!! 200;'P 2 24.0~ 100;'P 

Cobradores .•.•.•••• 15 n 6 ( .. ) 
( •) Estes Empregados perceberão a commissão de 3 °/o pela arrcca

<laç<io dos impostos, sobre que não ha multas, e a gratificação diaria 
de 4SOOO para cavalgadura, quando forem incumbidos da cobrança nas 
Frcgnczías de fúra da Cidade. 

( *') Abonar-sc-ha a estes a mesma commissuo de 3 °/o, srndo a gra
lilkaç.ão diaria para cavalgaduras arbitrada pelos Jnspcctorcs das The
sourarias, na fórma do Decreto n. 0 2.25i de 16 de Fererciro de 1859. 

Anqelo Moniz da Silva Ferraz. 
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DECRETO N. 1.115- de 27 de Setembro de 1860. 

Autorisa o Governo a matHiar matricular c aumiltir a examl', prcrnchend~ 
certas r.ondições, os sc~uintcs itHiivitluos: no quiuto anr10 da Faculdade 
de 1\ledicina da C.lrtc a José J\larei.1no da Silya Pontes, e no tm·criro anuo 
a Antonio Simões de faria; no pritnl'iro da faeuldadc de !llcdicina •la 
Bahia a Ladisláo HibPiro •lc Nolaes ; no primeiro da Faculdade de LJin•ito 
de S. Paulo a Vcnaol'io de Oliveira Ayrcs; no primeiro •la Fnculda•lc de 
Direito do Recife a Francisco de Assis Pereira Horha Junior e Josti Pl'drcira 
·França; c no primeiro da ,\cadt•mia de l\lariuha a Luiz José l't•}'Pira dll 
Carvalho. 

Hei por bem Sanr!'.ionar e :\Tandar qne se execute a seguinte 
Resolução da Assembléa l;eral Legislativa: 

Art. 1.0 He o Governo autorisado para mandar admiltir 
iÍ matricula: 

§ 1.0 O estudante José Marciano da Silva Pontes no qninto 
mmo da Faculdade de Medicina da C1irte, e em couformidade 
do~ respectivos estatutos, fazendo previamente exame c sPndo 
il{lprovado nas malerias do quarto anno ela mesma Faeuldadc. 
~ 2. 0 O estu<lalltc Antonio SiriHies de :Faria no terceiro anno 

da mesma I~ acuidade, bem ClHllO ao exame das respeeti v as 
materias de conformidade com os respectivos estatutos, S•) tiver 
sido approvado nas ma terias dos annos anterion~s. 

§ 3.0 O estudante Ladisláo Hibeiro de l\ovacs no primeiro 
anno da Faculdade de Medicina da Uahia, bem como ao exame 
das respectivas materias, de conformidade com os estatutos da 
mesma Faculdade, eonsidcrando-s•) validos os exames le francrz 
c de gcographia feitos pelo mesmo estudante em 1857. 

§ 4.o O estudante Venancio de Olheira Ayres no primeiro 
anno da Faculd<.~de de Direito de S. Paulo, bem como ao exame 
das respectivas matcria:;;, de conformid::tdc com os estatutos da 
mesma Faculdadr, fazendo préviamentl~ exame, c sendo ap
provado em historia. 

§ 5. 0 O estudante Francisco de Asgis Pereira Rücha Juniot· 
no primeiro anuo da Faculdade de Direito do 1.\ecifc, de con
formidade com os respectivos estatutos, considerando-se valido, 
não obstante o prazo di'COtTido, o exame de pbilosophia feito 
pdo mesmo estudante na dita !~acuidade. 
~ 6.o O estudante José Pedreira França no primeiro anno 

da mrsma Faculdade, bem como ao exame das rcspecLhas 
matcri.as de conformidade com os referidos estatutos, lhzcndo 
primeiramente Pxmne, c sendo approYado no preparatorio que 
I IH~ falta. 

§ í. 0 O estudante Luiz José Pereira de Carvalho no primeiro 
nnno da .\cad~mia de :\Inrinha, na eonformidade dos respectivos 
csl;1luto,;. 
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Art. 2." Ficão revogadas as disposições em conh·ario. 
João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 

e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido c faça executat·. Palacio do Rio de Janeiro em vinto 
e sete de Seternbt·o de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono 
da lndepcndcncia c do lmperio. 

Com a Uubrica do Sua 1\Iagestarle o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 
Jodo L~tstosrt da Cunha Parana,quú. 

Tnmsiton na Chancrllaria do lmpcrio em 5 de Outubro 
de 1860.- Josino do Nascimento Silva.- Registrado. 

Publiraclo na Secretaria de Estado dos Ncgocios do lmperio 
em 8 de Outubro de 1860. -José Boni(acio Nascentes de Azam
buja. 

I> EC RETO N. 1.116 -de 3 de Outubro de 1860. 

l\landa a<lmittir á matrirula nn Escola Crnlral a .João AIHs Pinhriro ole 
Canalho, Alrino Baptista ~lontciro, c Antonio Luiz da Cnnha Bahiano. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar qne se execute a Ueso
lução seguinte da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. 1." He o Governo autorisado a mandar admi!tir á ma
tricula do 1." anno da Escala Central, ficando dispensado do 
Pxamc de historia, a João Alves Pinheiro de Carvalho; no 2." 
annn Alcino Raptista 7\lon!ciro; e no 4." a Antonio Luiz da Cunha 
llahiano, que frequcntão a mesma Escola como ouvintes. 

Art. 2. • Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Sebastião do Hego Rarros, do Meu Conselho, :Ministro c Se

cretario dr, Estado dos Negocios da Guerra o tenha assim en
tendido c expeça os despachos necessarios. 

Palacio do Hio de Janeiro em 3 de Outubro de 1860, trige
simo nono da lndepcndcncia c do lrnperio. 

Com a Hubrica de S. M. o Imperador. 

Sebastiãr~ do Rego Bartos. 

Joao Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chanccllaria do Impcrio em !J de Outubro dt~ 
1860. -Josino do Nascimento Silva.- Jtrgistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgocios da r.ucrra em 
1:3 de Outubro de 1860.-Libanio Augusto da Cunha j}fattos. 

Jtegistrado na Secretaria de Estado dos l'íegocios da Guerra em 
I i> de Outubro de 1860. __,.. Joáo Baptista l'iquct. 
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