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das pessoas que 1'lrofcssat·em religião differen
te da do Estado, e deterrtlitla que sejão re
gulados o registro e provas destes casamentos 
e dos nascimentos e obitos das ditas pessoas, 
bem como ns condições necessarias para que 
os Pastores de religiões tolel·adas possão pra-
tiea\· ilctos que 1:1roduzão etl'eitos ciVIs; ..... 
- Decreto de f&. de Setembro de 1861. -
Appl'ova a p'e'nsã'o ·mensal de 36~000 eon- ' 
cédida a D. C'andida Fraga Neves, viuva do 
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Hodrigues das Neves .................... . 
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Approva o pi:ivilegio concedido pelo Decreto 
n.• 2.156 do 1.• de Maio de 1858 a Guilherme 
Bouliech ·para fàbricar porcellanas de greda 
ceramica e louça fina, por tempo de 15 annos. 
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Autorisa o Governo a mandar passar Carla 
de naturàlisação de Cidadão Brasileiro a João 
Carlos de Olivêira Soares e outros ....... . 
- Decreto de 21 de Setembl'ó de 1861. -
Determino que a Lei n. • 1.114 de 27 de Se· 
tem~ro de 1860, decretada para o exercício 
de 1861-62, continue em vigor no anno finan
ceiro de 1862-63, em quanto não fôr pro-
mulgada a Lei de Orçamento deste ·exerci cio. 
- Decreto de 21 de Seten1b'ro dé 1861.
DetermiM que a pensão annual de 600:jjl000 
conc(~dida á làllceida D. Josefa Ma:ria Arugo
ncz de Faria, viuva do Dr. JoSé Candido de 
Faria, reverta em beneficio 'de seus quatro 
filhos de r'lómes Henrique, :J utio, Âdolpho e 
Candido, repartidamente até a màiol'idade 
destes, sem que seja tran!mlisSivcl de uns para 
outrds ................................. . 
·-- Decreto de 21 de Setembro de 1861.
Approva a pensão annual de 1: 000'!11.()00 con-
cedida a D. Lnizll. Adelaide <ia Viclót~a So<ircs 
de Andréa, filha legitima 'do fallecido 1\Iarc
rhal de Exercito rcrormado Barão de Caça-
pava .................................. . 

N. J .152. - Decreto de 21 de Sctcmbt'o tlc 1861.
Approva a pellsilo annnal de 400~000 con-
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cedida á Thereza Maria de Sá e Silva, viuva 
do Guarda da Alfandcga de 1.• classe Josí~ 
Maria de Sá c Silva .................... . 
- Decreto de 21 de Setembro de 1861.
Approva a pensão annual de 420~000 con
cedida a D. Joaquina Caetana da Rocha, viuva 
do Brigadeiro José Joaquim da Rocha ..... 
- Decreto de 21 de Setembro de 1861. -
Approva a pensão ammal de 600~000 con
cedida á n. Maria Nathalia Gerard, viuva do 
Dr. Aug-usto Franciseoni. ............... . 
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DE 

t8()1. 

-·-
I>ECHETO N. 1.117 -de 25 de l\laio de 1861. 

Autorisa o Governo n mand<Jr passar Carta de naturJiisação de cidadi!o 
Brasileiro a J\lanocl de Souza Siha Scroúio, c outros. 

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

Art. 1.• He o Governo autorisado para passar Carta de na
turalisação: 

§ 1.• Aos subditos Portuguezcs Manoel de Souza Silva Sero
dio,.,1ntonio Pereira de Magalhães, Domingos José Dias Dt·aga, 
Bento José 1\lartins, José Luiz Pereira Guimarã!'s, l'!'sidcnlcs 
na Côrtc c Provincia do Hio de Janeiro; Anselmo .losc da Cruz, 
residente na Província do Espírito Santo; AliJano José do Ama
ral, e Antonio Lopes de Castro de ~liranda, residentes na Pro
víncia de 1\Iinas Gcraes. 

§ 2. o Aos subditos Allemães Augusto Hildwirth, l\Ianocl Lieb
mann, Eduardo Stiba, Bruno Sperling e Jorge Gustavo Thson, 
residentes na Côrle c Província do Hio de Janeiro. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposi\Õ,•s em contwrio. 
José Anlouio SaraiHl, do Meu Conselho, Ministro c Secre

tario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha en
tendido c faça cxeculat·. Jlalacio do Rio de Janeiro em vinte 
cinco de l\laio de mil oitoeentos sessenta c um, quadragesimo 
da lndcpcndeneia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayl'io Lobatn. 

Transitou na Chancellaria do Impcrio em 7 de Junho do 
1861. -Josino do Nascimento Silva.-Ucgistrado. 

l Publieado na Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio, 
;: aos 10 dias do mcz de Junho de 1861.-José Boni(acio Nas~ 

ccntcs de Azambuja. 

;; 
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DEI.RETO N.1.118-de 25 de l\laio dr 18G!. 

!\pprova a Jll'nsão annual de 200SOOO rs. concedida a José da Silva GuimarJrs. 

Hei por hem Sanccionar c Mandar que se execute a Resoluçfio 
srguinte da AssrmbJ{)a Geral Legislativa. 

Ar L 1. o H e approvada a pensão annual de duzentos mil réis 
concedida por Decreto de dezanovc de Junho de mil oitocPiüos 
c sessenta ao Guarda Nacional da segunda companhia do pri
meiro batalhão do 1\Iunicipio da Capital da Província de Goyaz, 
José da Silva Guimarães. 

Art. 2. 0 O agraciado perceberá a mercê desde a data do 
Decreto que a concedeu. 

Art. 3. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
José Antonio Saraiva, do ~leu Conselho, Ministro c Secre

tario de Estado dos Ncgocios do Impcrio, assim o tenha en
tendido c fa~:a executar. Palaeio do Rio de Janeiro em vinte 
cinco de 1\laio de mil oitocentos sessenta c um, quadragcsimo 
da lndepemlcncia c do lmpcrio. 

f.nm a Rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão LoT!ato. 

Transitou na Chanccllaria do Impcrio em 7 de Junho de 
18tH.- Josino do N ascimcnto Silva.- ltcgistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgocios do lmperio 
em JO de Junho de 18G1.-José Boni(acio Nascentes de Azambuja. 

DECHETO N. 1.119-do t.o de Junho de 1861. 

Aulorisa o Governo a t•onrcdrr rlom annos de lircnça no Parocho Pedro 
J'ierantony, c ao Conselheiro l'rocnrador Fiscal do TjJcsouro José Carlos 
uc Almeida Arcas. 

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

Art. 1. o 11 c o Governo autorisado para conceder ao Paroclw 
Pedro Pierantony dous annos de licença com os vencimentos 
da respectiva congrua, para ir á Europa tratar da sua saudc. 

Art. 2.0 He lambem autorisado para conceder dous annos 
de licença com todos os seus vencimentos ao Conselheiro Pro
curador Fiscal do Thcsouro José Carlos de Almeida Arêas, para 
trnlar de sua saudc onde lhe convier. 
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Art. :l." Ficão revogadas <15 di!'posiçiil~s em cnnt r a rio . 
. los{~ Antonio Saraiva, do 1\leu Conselho, Ministro e Seere

lario de Estado dos Ncgocios do lmperio, assim o tenha en
tendido c faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em o 
primeiro de 'Junho de mil oilovcntos sessenta c um, ljtwdra
gcsimo da lndcpendencia e do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José Antonio Saraira. 

F1·ancisco de Paula de Negreiros Saycio Lobato. 

Transitou na Chanecllaria do I mpcrio em 7 de Junho de 
186 l.- Josino do Nascimento Silva.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos :\"cgocios do lmpcrio em 
10 de Junho de 1861.-José Bonifacio Nascentes de A:ambuja. 

DECRETO N. 1.120- de 5 de Junho de 1861. 

Autorisa o Goveruo para mandar pagar a Frederico Savcr Brunn o onlcnat!o 
~orreqoondcntc á eongrua que actualmrntc pcrcchun os l'arochos do lm
JI"t·io, c os vcnrimentos que, na proporção do augmento que tem tido 
a mesma congrua, deixou de perceber até o presente. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se cxceulc a llcso
lução seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Hc o Governo autorisado para mandar pagar a Fre
derico Savcr llmnn o ordenado correspondente ú congrua que 
actualmentc percebem os Parochos do Imperio, c os venci
mentos que, na proporção do augmcnto que tem tido a mesma 
congrua, deixou de perceber até hoje. 

Art. 2. ° Fi cão revogadas us disposições em ~~ontrario. 
José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Ministro c Secre

tario de Estado dos Negocios do lmpcrio, assim o tenha en
tendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em cinco 
de Junho de mil oitocentos sessenta c um, quadragesimo da 
lndcpcndencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua .Magcstadc o Imperadot·. 

José Antonio Saraiva. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em 11 de Junho de 
1861.-Josino do Nascimento Sil·ra.- Registrado. 

_l,ublicado na Seerctaria de Est:ldo dos Negoeios do lmperio em 
25 de Junho de 18G1. -J usé Boni(aciu ...Vasccntcs tle Azamb~ja. 
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lmCHETO N. t .12l-dc 5 de Jug!JO dt~ JEGJ. 

Autorisa o Governo a ronrrrkr Carta de natnralisar~o ti~ Cidadãu Brasi
leiro no 'ulltlito Portu:;ncz Autoilio .To:;é tle AzPrrt!o. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a Ilcso-
1ução SC!-;Uinte da Asseml.Jlt'-a Gemi Legislativa. 

Art. Unico. O Governo hc aulorisado a conceder Carta de 
naturalisação ao subdito Portugucz Antonio José de Azevedo; 
revogadas as disposições em contrario. 

José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Ministro c Secre
tario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha en
tendido c fara executar. J>alacio do Bio do Jnneiro em eineo 
de Junho dê mil oitocentos sessenta e um, qunllragesimo da 
Ind<'pendencia c do ltnperio. 

Com a Uuhriea de Sua l\'lng-Psladc o Imperador. 

José Antonio Sarait·a. 

Francisco de Paula de N cgreiros Sayiio Loba to. 

Trnnsitou na Chanccl!Jria do Impcrio em 12 de Junho de 
1861.-- Josino do Nascimento Silra. -Registrado. 

Publicado na Secretaria de .Estado dos Negocios do Imperio 
em 15 de Junho de 1861.-J os é Bunifacio N ascentcs de Azam
buja. 

DECHETO N. 1. H2-dc 5 de Junho de 18tH. 

l\cconhccc Cidad:ío Brasileiro a José Gonçalves da Silva. 

Hei por bcní Snnccionar c 1\lnndar que se execute a Reso
lução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. Fica reconhecido Cidadão Brasileiro Josó Gon
çalves da Silva, que, residindo no Brnsil na época em que 
se proclamou a lndcpem!eneia, á qual adherio pela conti
nuação da sua rcsidencia, está por isso I compn~hendido na 
disposição do artigo sexto, parngrapho quarto da Constituição 
Política do Imperio, c como tal no gozo de todos os direitos 
civis e políticos que lhe rompelcm ; revogadas as disposições 
em contrario. 

Josó Antonio Sarniva, do Meu Conselho, Ministro e Sccre
lari~_ de Estado dos Negocios do Irnpcrio, assim o tenhu 
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cnlemlido c f<1ça executar. l'alacio do Ilio de Janeiro em 
ciuco de Junho de mil oitocentos sessenta e um, quadragcsimo 
da Independcncia c do lmpcrio. 

Com a llubrica de Sua l\lagcsladc o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 

Francisco de Paula de Negreiros Sa!JàO Lobato. 

Transilou na Chanccllaria do lmperio em 12 de Junho de 
1861. -Josino do iYascimento Silra.- Registrado. 

Publicado na Sccrclnria d11 Estado dos Ncgocios do lmperio 
em 15 de Junho de 18ü1.-Jasé Bonifacio Nascentes de Azam
buja. 

DECllETO N. 1.123-dc 5 de Junho de 1861. 

Autnri>a o Gmrrno a roncerlrr C.1rta de natnralisa~no ~~~ Cidad:ín nrasi
ll'iru aos Portuguez!'s l\lanuel ela Costa "\breu, c Antonio José. úa Cruz. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar quo se execute a Reso
lução seguinte da Assernbléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. O Governo fica autorisado a conceder Carta 
de naturallsação aos Cidadãos Portuguczes Manoel da Costa 
Abreu, c Antonio José da Cruz, ficando revogadas para esse 
fim as disposições em contrario. 

José Antonio Saraiva, do J\Ieu Consnlho, :\Iinistro e Secre
tario de J~sfado elos NPgneios do lmperio, assim o tenha en
tendido c faca cxPeutar. llalacio do llio de Janeiro em cinco 
de Junho de. mil oitncnntos sessenta e um, quadragcsimo da 
lndcpendencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\'lagestade o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

Transitou na Chancellaria do lrnperio em 12 de Junho de 
1861. -Josino do Nas cimento Silva.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do lmpcrio 
em 15 de Junho de 1861.- José Boni{acio Nascentes de Azarn· 
buja. · 
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I>ECHETO N. 1.12'1-de 8 de Junho de 1861. 

A[l!JrOYa a nposrntadoria I'Onrcdida ao Juiz de Dirrito Conselheiro Angelo 
Muniz da Si h a Ferraz no lugar de Dcscmlla1 gado r. 

Hei por bem Sanccionar e 1\landar que se execute a Re
soluçüo seguinte da Assembll•a Geral: 

Art. 1." Fica approvadu a aposentadoria concedida p(lr 
llecreto de vinle sete de Agoslo de mil oitocentos cincoenla 
c sete no lll;.iar de Desembargador, c com o ordenado de um 
conto duzentos trinta e oilo mil réis ao Juiz de Direito Con
selheiro An;.ielo l\loniz da Silva Ferraz. 

Art. 2.° Fieüo reyogmlas para este c!Teilo quacsquer uispo
sil;ões em contrario. 

l<'rancisco do Paula de Negreiros Sayão Lobato, do !\leu 
Conselho 1\Iinistro e Secretario de Estado dos Nrgocios da 
Justiça, assim o lenha entendido c faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em oito de Junho de mil oitocentos sessenta 
c um, quadragesimo da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Loba to. 

Transitou na C.!tancellaria (lo Irnpcrio em 13 de Junho de 
1861. -Josino do Nascimento Silva. 

DECRETO N. 1.125-dc 8 de Junho de 1861. 

Approva a aposentadoria concedida ao Juiz de Direito tuiz Ahcs tcite de 
Oliveira llcllo com as honras de Desembargador. 

Hei por bem Sanccionar c 1\landar que se execute a Reso
lução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. 1. • Fica approvada a aposentalloria concedida por 
Decreto de vinte um de Agosto de mil oitocentos cincoenta 
c oito , no lugar de Juiz de Direito com as honras de De
sembargador c com o ordenado que lhe competir, segundo 
o tempo de serviço que lhe fl'lr contado, ao Bacharel Luiz 
Alves Leite de ÜliYeira Bello. 

Art. 2. 0 São revogadas para este fim as disposições em con
trario. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayilo Lobato, do Meu 
Conselho, .Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da 

Q • J ustiça 1 ussiln o tenha entendido e faça executar. Pala cio do 
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JOo de Janeiro em oito de Junho de mil oitocentos scsscuta 
c um, quadragcsimo da Indepcndcncia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Francisco de Paula de Ncg1·ciros Sayão Lobato. 
Transitou na Chanccllaria do Impcrio em 13 de Junho de 

1861. -Josino do N~scimento Silva. 

DECHETO N. 1.126-de 8 de Junho de 18GL 

Approra a apo>rnta<loria concedida ao Juiz dos Fritos da Fazenda André 
Cor>ino Pinto Chichorro da Gama com u ordenado de DesemiJargatlor. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a Re
solução seguinte da Assembléa (~eral: 

Art. 1.0 He approvada a aposentadoria do Juiz dos Feitos 
da Fazenda da Província d<J Uilhia Andró Corsino Pinto Cllichorro 
da Gama com o ordenado de l)cscmbargador, concedida por 
Decreto de quatro de Março de mil oitocentos cincocnta c nove. 

Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Francisco de Paula de Negreiros Sayüo Lobalo, do l\1cu 

Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Ncg-ocios da 
Justiça, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de J anciro em oito de Junho de mil oitocentos sessenta 
e um, quadragesimo da lndcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a llubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 
Transitou na Chancellaria do lmpcrio em 13 de Junho de 

1861. -J o sino do N ascimcnto Silva. 

DEClmTO N. 1.127-de 8 de Junho de 1861. 

Approva a aposentadoria concedida ao Desembargador Cons~lhciro Francisro 
Gonçahes 1\lnrtins com as houras de Ministro do Supremo Tribunal de 
Justiça. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a Re
solução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Art. t.o He approvada a aposentadoria concedida ao De
sembargador l"rancisco Gonçalves .Martins, por Decreto de seis 
de Setembro de mil oitocentos cincoenta c oito, com as honras 
de Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, c ordenado cor
respondente ao tempo que tiver servido. 
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Art. 2.° Ficão revogadas as disposi~ti()s em contrario. 
Franeiseo de Paula de Negreiros Sayão Loba to, do l'ilrn 

Conselho, l\linislro c Seaetario de J~stado dos Nrgocios da 
Justiça, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em oilo de Junho de mil oitocentos sessenta e 
urn, quadragcsirno da Indcpcndcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua .\fagestadc o Jmpcradm'. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 
Transitou na Chancellaria do Impcrio em 13 de Junho de 

18ü1. -Josino do Nascimento Silm. 

DECRETO N. 1.128-dc 12 de Junho de 18GL 

Approva o Derreto de 2G de Agosto de 18S9, pelo qtwl se <lrclarou que a 
)'CnsJo ti c 1: 21'11/)lllltl concedida em 1 :> de 1\laio de 1 S!,H a D. Anna Joa
flltina de 1\lello c Alhnqucrquc, vi uva do Coronel Fraueisco Victor de 
l\ll'llo c Alhnqncrqnr, repartidamente com suas !ilhas, foi sem prrjnizo 
do meio soldo. 

Hei por bem Saneeionar e 1\Iandar que se execute a TI.e
solu~ão seguinte da AssemLl{~a (icral Legislatira. 

Art. 1. 0 He approvado o Decreto de vinte seis de Agosto 
de mil oitocentos cincocnta e nove, pelo qual se declarou 
qne a pensão annual de um conto c duzentos mil réis con
cedida pelo Decreto de doze de Maio de mil oitocentos cin
coenta e oito a J). Anna Joaquina de Mello e Albuquerque, 
viuva do Coronel Francisco Victor de l\lcllo e Albuquerque, 
repartidamente com suas filhas D. Jrmina Gevenuina de Mello 
c Albuquerque, c n. Guilhermina Carolina de Mello c Al
buquerque, foi sem prejuízo do meio soldo. 

Art. 2.° Ficüo revogadas as tlisposiçoes t'lll contrario. 
Josú Antonio Saraiva, do 1\Icu Conselho, Ministro c Secre

tario de Estado dos Ncgocios do lmpcrio, assim o tenha enten
dido c fuça executar. Palaeio do Rio de Janeiro em doze de 
Junho de mil oitocentos sessenta c um, quadragcsimo da In~ 
dcpcndencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayilo Lobato. 

Transitou na Chanccllaria do lmperio em 20 de Junho de 
1861.-J o sino do Nascimento Silva.-Rcgistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgocios do lrnperio em 
25 de Junho de 1861.~José Bonifacio Nascentes de Azambuja. 
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DECI\ETO N. 1.129- de 1!) do Junho rlP t8Gl. 

Aflllrova a aposcnla•loria conccdi!la ao Juiz de Di•·eito .Joiío ~raurit~iu 
\\'anllcrlcy, Barão de Cotrgipc, em um lugar do Dcsernbargador. 

Hei por bem SanC'cionar c Illantlar que se cxeeule a Resolução 
seguinte da Assemblen Geral. 

Art. 1." H e approvada a aposcnt::tdoria concedida por De
creto de vinte t!P Agosto de mil oitocentos cinencnta e sele 
no Juiz de Direito João .Mauricio \Vanderley, Barão de Co
tegipc, rm um lugar de Desembargador, com o ordenudo corres
pondente ao tempo que tem de s1·rviço. 

Art. 2.• Ficão rcvogad<Js as disnosiçõcs em ronlrnrio. 
Fr;mcisco d1~ Paula de Nrgrciro3 S<Jyão Lobalo, do i\imt Con

selho, )Jillistro e Secretario de Estado dos Nrgocins da .Justiçn, 
assim o tenhn entendido e fa~·a executar. Palaeio do Hio de 
Janeiro em dezanove de Junho de mil oitocentos S!'sscnta c um, 
qundragcsimo da lndepentlcncin n do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l'.lngcstadc o Imperador. 

Francisco dtJ Paula de Nrgrciros Sayün Lobato. 

DECHETO N. t. 130-de 28 Junho de 18\il. 

Autorisa o Gonrno para mandar abrir praça de Aspirante a On.trda 
Marinha a José lgnacio Borges Machado. 

Hei por bem Sanccionar e l\Inndar que se rxecutn a se~uintc 
llesolução da Asscmbléa Gernl Legislalivn. 

Art. 1." O Governo he autorisado para mandar nhrir praça 
de Aspimnte a Guarda Marinha a José Ignacio Borges :\Tacll:H:<', 
alumno paisano do segundo anno da Escola de Marinha. 

Art. 2. o Ficão revogadas as disposiçiies em contrario. 
O Chefe de Esquadra, Joaquim Josó lgnacio, do l\Ieu Conse

lho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da 1\Iarinha, 
o lenha assim entendido e litça executar. Palaeio do Rio de 
Janeiro em vinte oito de Junho de mil oiloctmlos sessenta 
c um, quadragesitHO da lndPpt•ndcncia c do I mp\'rio. 

Com a Rubrien !lt: Sua Magcstade o lmprrador. 

Joaquim José I gnacio. 
2 
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DECRETO N. 1.131.- do 6 de Julho de 1861. 

Approvn a pensfio ammal de 800$000 concedida 11 D. Maria .Amalia de 
Azambuja Carvalho de Moraes, 'inva do Enearregado de Negotios do 
llmsil na llclgira, Pedm Can·alho dr Moraes. 

Hei por lJem Sanecionar c ?ITandar quo se execute a Rcso
luçTto sc~uinte da Asscrnblí~alicral Legislativa: 

Art. 1. • Fie a approvada a pensão annunl de oitocentos mil 
réis concedida por Decreto de dezasclc de l\Jaio de mil oito
centos S('Sscnta e um a D. l\laria Amalia de Azambuja .Car
valho de Moraes, viuvil do Encarregado dos Negocias do Brasil 
na Hclgiea, Pedro Carvalho de Moraes. 

Art. 2. o A agraciada perceberá a mesma pensão desde a data 
do lleerPto que a concedeu. 

Art. 3. o llcvoi(ão-sc <ts disposições em contrnrio. 
José Antonio Saraiva, do l\lcu Conselho, l\linistro o Secre

tario de Estado dos Negocias do lmpcrio, assim o lenha enten
dido c faça cxceutar. Palacio do lHo de Janeiro em seis de 
Julho dl) mil oitocentos sessenta e um, quadragcsimo da lndc
pcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José Antonio S'Jraiva. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão LobatG. 

Transitou na Chanccllaria do lmpcrio ern 10 de Julho de 
1Siil.- Jvsino do Nascimento Silva.- Hcgistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos NP:;(ocios do Impcrio 
nm 16 de Julho de 1861.-José Boni(acio Nascentes de Azam
buJa. 

nECHETO N. 1.132- de 21~ de Julho uc J86L 

Exonera o Desembargadnr Joilo Candido de llcus e Silva da obriga~ao do 
1: 3G6H980, L'ln que se :.eha para com a Fazenda Nacional. 

Hei por bem Sanecionat· c l\lanuar que se execute a Hcso
Jução scguinlt) da Assembl(•a Geral Legislativa. 

Art. 1. '' O Desembargador João Candido de Deus e Silva fica 
exonerado da obrigação, em que se acha pam eom a F,tzenda 
Puhliea, n't importaneia tln um conto trezentos sessenta c seis 
mil novect)ntos c oitenta n\is, provcnil'nlc de dospcza d~ im
I•ressão de suas obras na Typographia Nacional. 
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Art. 2.• Ficfío revogadas as disposições em eontrJrio. 
José Maria da Sill'a Paranhos, do Mnu Conselho, l\linislro e 

Secretario de Estado dos Negoeios da Fazenda c l1n•sidcnlc 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
e li1ça executar. Palacio do l\io dt' .Jvnciro en; vinte qualro 
de Julho de mil oitocentos sessenta c um, quadragesirno da 
lndcpendcncia e li o Impcrio. 

Co111 a Hubrica de Su:t MagPstade o Imperador . 

.losr Maria da Silw Para11hos. 

DECRETO N. 1.133 de 2" de Julho de 1861. 

Permittc que a lgrrja Matriz da Frc~uczia da Ilha de Paquctá possa pos
suir urna data (k terras c, duas casas. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a Hc
soluç<io seguinlc da Asscrnbléa Geral Legislativa. 

Art. 1." A Igr<'ja Matriz da Frcguczia da Ilha de Paquclá 
poderá possuir uma data de terras de quarenta brnçns e duas 
pequenas casas na dita Ilha, que houve por doação feita por 
Manoel Cardoso H amos. 

Art. 2.0 Ficfío rnogadas ns Leis c mais disposit;ües em con
trnrio. 

José lldcfonso de Souza Hamos, Senador do lmpcrio, do l\Jeu 
Conselho, 1\linistro c Scerelario de Estado dos Negodos do Im
perio, nssirn o tenhn entendido c fat;a executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em vinte quatro dt~ Julho de mil oitocentos 
sessenta e um, quadragesirno da lndcpendencia c do Irnperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José Ilde(onso de Souza Ramos. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

Transitou na Chanccllaria do Jmperio em o 1.• de Agosto 
de 186 1.-J o sino do N ascimcnto e Silva.-Hcgistt·ado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negoeios do lrnperio 
em 3 de Agosto de 1861.-José Bonifacio Nascentes de Azam
buja. 
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lWCHETO N. 1.131~- tlc 27 de Jnlho de Jt-\Gl. 

Anlorisa o f;oyrrno :1 con~·cdt•r ao Con:-.Piheiro Fausto ,\ugusto c.lc .\guiar, 
lJirf'<'lor GPral •la h•crl'laria dP Estado elos ~rgcios do lmpt~riu, um ann'l 
<k lir·P;lça "'''ll o eolli[Wlt•:,t~ Ol'd,·n:ulo, para tratar tl<' sua sautlc na 
Eur<J(Ill. 

Hl'i por b•·m Sancdonnr c J\l:lllunr quP se cxeeute a Hcso
lnt;fío S~'t;uinle da Assernhlóa GPral Legislativn. 

A ri igo Unit:o. O GnvPrno llea auturisado para coneeuer no Con
sdhdro Fausto Augusto de Agui:n·, ])irector Geral da Secretaria 
de Estado dos NL'I·Wcios do lmperio, um anno de licença C\:Ill 

o compdcnte un!Pnallo, ;í conbr do dia tres de 1\laio de ~nil 
oitocentos sesst•nta e um, para tratar de sun saude na Eu
ropa ; revogadas :1s d isposit;õt·s PJil eontrario . 

.Josó lldefonso dt• Souza Hamos, Senador do lmpPrio, do Meu 
Conselho, :\linistro e SL•crctario de Estado dos l\'egocios do lm
perio, assi;n o !Pnha entendido c fal_'a executar. Palacio do Hio 
ele Janeiro l)fll vinte sl'le de Julho de mil oitocentos sessenta 
e um, quatlraf!csimo tia lntlepentlcncia e Llo lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Ingeslade o Imperador. 

José 1/dt•{onso de Souza llamos. 

Francisco de Paula de Ncgrcires Sayão Lobato. 

Transitou na Chanccllarin do Impcrio em o L o de Agosto 
de IHUl.-Josino do Nascimmto Silva.-Begistrado. 

Pnblieado na Scc•·etaria fk Estado dos Nl'gocios do lmperio 
um 3 de Agosto de L861.-José Iloni(aeio Nascentes de A.cam
buja. 

DECl~ETO N. 1.1:g;- de 27 dtJ .Tu lho de 18G I . 

. \ntnrisa o Ga' <'rno a rnnre!IPr 11111 :mno <IP lirença rom todos os scns vrn
ri!lll'!ltos no Juiz <l:• Direito Antonio Borges LPal Cnstcllo Jlrancu c ao 
Cun,clhl'iro Josó Bruto <la Cunha Fir,:ucirrtlo. ' 

Hei por 1Je111 Sancdonar e ~I<HHlür que S!~ execute a Heso
ln~iío sc~uinl(' da Assemi.Jl,··a (]era!. 

A rli~o. Unico. H e o GüVL'fllO autorisado para eoncedcr ao 
Bacharel Antonio Borges Leal C;1stdlo Braueo, Jniz de Hi
n·ito da Comarca de Oeiras, na i'rmineia do Piauhv · e ao 
Conselheiro Jos6 Bento da Cunha Figueiredo, Lente 'catiJC-
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uratieo da Faculdade de Direito do Hccifo, um armo do li
cen~·il com lndos o~ seus vencimentos, afim do tratarem de 
sua saudn onde lhes eom·cnha ; rcvo;.jndas as <lisposiçríes em 
contrario. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão LoiHJto, do Meu Con
sdho, Ministro e Secretario fie l~stndo dos Ncgocios tla Jus
liçn, assi111 o knha l'ntcndido e faça executar. Palacio do 
nio de Janeiro ('1\l vinte sete de .Julho de mil oitocentos ses
senta c um, quadragesimo da lndcpcnd!:ncia e do !mpcrio. 

Com a Rubrica de Sua I\Jagestadc o Imperador. 

F1 ancisco de Paula de N egrciros Sayão Lobato. 

DECHETO N. 1.136- uc 3 de Agosto de 1861. 

Appro,·n a pensão de 500 r(is dinrios concedidn a cadn um dos Guardas Nncio
nacs dn Proyinria da Parah)·ba, Francclino Antonio l\larqucs c 1\ntouio Fclix 
da Conceição. 

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

Artigo Unico. Fica approvada a pensão de quinhentos réis dia
rios, concedida por Deercto de seis de Dezembro de mil oitocentos 
c sessenta, a cada nm dos Guardas Naeionaes da Província da Pa
rahyba, l<'rancclino Antonio Marques c Antonio Felix da Concei
ção: revogadas as disposi~·ücs em contrnrio. 

José Ildel'onso de Souza Hamo~, do Meu Co11selho, Ministro e 
Secretario de Estndo dos Ncgocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executnr. Palacio do Hio de Janeiro em trcs de 
Agosto de mil oitocentos sessenta c um, qundragcsimo ua lndc
pcndencia e do Jmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José llde(onso de Souza Ramos. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayào Lobato. 

Transitou na Chnnrellaria do lmperio em !J de Agosto de 
18!i1.- .Joúno do 1Ym·cimenlo Siha.-Hegislrado. · 

Publicado na Seerelaria de Estado dos NPgoeios do lmperio 
em 26 de Agosto de 18lil.- .José lloni(acio Nascentes de A.:;am
buja. 
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DECRETO N. 1.137 - de 14 de Agosto de 1861. 

Approva a (JPnsão annnal de 3tJOg(l00 concrdida ao Capitão rdormado do Exrr
citn Jollo Fmncisco do Rego narrrto, eorrespondcutc ao meio soldo que 
prrerhr. 

Hei por bPm Sanccionar c Mandar que se execute a Resolução 
s11guinte da Assembll·a Geral Legislativa. 

Art. 1. o Fica approvada a pensão annual de trezentos mil réis, 
concedida por llecreto de vinte trcs de OulHbro de mil oito
cnntos c sessenta, ao Capitão reformado do Exercito, João Fran
cisco do HPgo Barreto, correspondente ao meio soldo que per
cebe. 

Art. 2. o l'icllo revogadas as disposições em contrario. 
José lldcfonso de Souza Hamos, do Meu Conselho, Senador do 

lmperio, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do lmpe
rio, assim o lenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em quatorze de Agosto de mil oitoecnlos sessenta c um, 
quadragPsimo da lndcpcndcncia c do Imperio. 

Com a Bubrica de Sua Magcsladc o Imperador. 

José lldc(onso de Souza Ramos. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobat o. 

Transitou na Chanccllaria do lmp<·rio L'm 22 de Agosto de 
1861.- Josino do Nascimento Silva.--lkgislrado. 

PublieaLlo na Secretaria de Estado dos Ncgocios do lmperio 
em 26 de Agosto de 1861.-Jo~é Boni(acio Nw;ccntes de Azam
buja. 

----·-------
DECHETO N. 1.138-de 17 de Agosto de 1861. 

Approva a pensao aunnal de 30ogooo concedida a O. Josefa Cruz e Silvn 
de Andrade, viuva do Tenente Coront!l Joaquim José de Andrade Vascon
cellos. 

Hei por bem Sanccionar e Mandm· que se execute a Resolução 
seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Fica approvada a pensão annual de trezentos mil réis 
concedida a D. Joscfa Cmz o Silva d11 Andrade, viuva do Tenente 
Coronel Joaquim Josó de Andrade Vasconcellos, por Decreto de 
vinte cinco de Jandro do corrente anno, desde a data do mes
mo Decreto, c sem prejuízo do meio soldo. 
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Art. 2. • Revogão-sc as disposições em contrario. 
José lldcfonso de Souza Ramos, do Meu Conselho, Scnado1· do 

lmpcrio, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias do lmpc
rio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Itio de 
Janeiro em dezasete de Agosto de mil oitocentos sessenta c um, 
quadragesimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

José llde(unso de Souza Ramos. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em 22 de Agosto de 
1861.- J osino do Nascimento Silva.- Rrgistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Ncgocios do Imperio em 
26 de Agosto de 1861.- José Boni{acio Nascentes de Azambuja. 

DECRETO N. 1.139-de 17 de Agosto de t861. 

Approva a pensilo annual li e 1 :200SOOO concedida a D. Escolastica Dasilia de 
Seixas, irmnn do rallecido Arcebispo da Bahiu, Marquez de Santa Cruz. 

Hei por bPm Sanccionar c 1\Jandar que se execute a Resoluçiío 
seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa. 

Art. 1. • Fica approvada a pensão aunual de um conto e du
zentos mil réis, concedida por Decreto de oito de Janei1'o do cor
rente anno, a D. Escolastica Basilia de Seixas, irmãa do fallecido 
Arcebispo da Bahia, Marqucz de Santa Cruz, a qual perceberá a 
dita pensão desde a data do mesmo Decreto. 

Art. 2." Hevogão-sc as disposiç.ões em contrario. 
José lldcfonso de Souza Rarno5, do l\lcu Conselho, Senador do 

lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Impe
rio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Itio de 
Janeiro em d()zaseto de Agosto de mil oitocentos sessenta c um, 
quadr;1gcsimo da lndepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José lldefonso de Souza Ramos. 

Fra11cisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

Transi I ou na Chanccllaria do lmpcrio em 22 de Agósto de 
1861.- J os i nu do N ascimeuto Silva.-1\cgistrado. 

Publicado na St'cretaria de Estado dos Negocias do Irnperlo em 
26 de Agosto de 1861.-José Boni{acio Nascentes de Azamb~tja. 
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DECHETO N. 1. HO- de 17 de Agosto de 1861. 

Approva ,, pensão annual tie i~O~OOO conccditla a Phillis llroom, Yiuva do 
<_:hrfc •lé Diyisão gratluatlo Jorge llroom. 

Hei por bem Sanceionar c ;uan!lar que se execute a Resolução 
segnin te da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. • Fica approvada a pPnsão annnal de setecentos c vinte 
mil róis, concrrlida por Decreto de vinte e nove de Novembro do 
nnno passnrlo, a !lhillis Hroom, viuvn do Chefe de Divisão gradua
do Jorge Broom, a qnnl perceberá desde a data do mesmo Dc
eretn, S('!l1 pn·jnizo do meio soldo a tplc possa ter direito. 

Art. 2. • Revog;io-se as 1lisposições em contrario. 
José lldef(mso de Souza Hamos, do Meu Conscl h o, Senador do 

Impcrio, i'llinbtro e ~-'ecretnrio de Estado 1\(\s Negocios uu lmpc
no, nssim o tenha Pnlentli<lo e l'açn e:wcutar. Palacio do llio de 
Janeiro em 1kzasete de Agosto de mil oítocllntos sessenta c um, 
quauragcsimo da lndcpendc;lcia c do Imperio. 

Com a Hnbriea de Sun Magcstade o imperador. 

J usé lldefonsu de Souza Ramos. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

Transitou na Chancellaria do Impcrio em 22 de Agoslo de 
18G!. -Josino do Nascimento Silva.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado rlos Negocios do Imperio 
em 26 de Agosto d,~ 1861.- José Boni(acio Nascentes de A.zam
bllja. 

-·-
DECRETO N. 1.1H- de 17 de Agosto de 1861. 

Elrl'a u oitocentos mil réis o ordenado du Porteiro da Academia das Deltas 
Artrs. 

Hei por bem Sanccionar c l\landar que se execute a Hcso
hl\~í'io seguinte da Asscmblón Geral Legislativa. 

Art. 1. • Fica clcv:.\do a oitocentos mil reis o ordenado do 
Porteiro da Acadl·mia das lldlas Artes, o qual nenhuma gra
tilicação JW!'I;el>cril ll'ora em diante pelo mesmo emprego. 

Art. 2. • Fi cão revogadas as uisposiçõcs em contrario. 
Jm;ó lldci(mso de Soma llarnos, do l\luu Conselho, Senador do 

lmpcrio, Ministro e Secret:uio uc Estudo dos Negocios do Im-



( 17) 

perio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de J qneiro em dezasete de Agosto de mil oitocentos sessenta 
e um, quadragesimo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jose llde{onso de Sottza Ramos. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

Transitou na Chanccllaria do lmpcrio em 28 de Agosto de 
1861.-J os i no do 1Yascimento Silva_-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do lmperio 
em 2 de Setembro de 1 861.-J os é Bonifacio Nascentes de ÂZ!fm
buja.. 

LEI N. 1.H2 -de r~ de Setembro de 1861. 

Fixa a Fol'~a Naval para o anno financeir6 de 186t a 11(:3. 

Dom Pedro Segundo, por Graça de Deus, e Unanime Accla
mnção dos Povos, Imperador Con~titucional e Defensor Perpl'tuo 
do Brasil: Fazemos saber a todos os nossos subditos, que a 
Assembléa Geral Legislativa Decretou n Nós Queremos a Lei 
seguinte: 

} · ': 1.• 1t For~a Naval, para o anno financeiro de mil oito
cent. ~ sessenta e dous a mil oitocentos sessenta e tres, constará: 

~ 1. • Dos Offil'iaes da Armada, e das dl'mais classes, que fór 
preciso embarcar, conforme as lotações dos Navios, o estado 
maior das Dil'isõt•s Navaes. 

§ 2.• Em circumstancias ordinarias, de tres mil praças de 
marinha~em, c de pret dos Corpos de Marinha, embarcadas em 
Navios armados e transportes, e de cinco mil, em circumstancias 
extraordinnrias. 

§ 3.• Do Corpo de lmperiaes Marinheiros, das CoP1panhias 
de Aprendizes Marinheiros, erradas pelas Leis anteriores, do 
Batalhão Naval, e do Corpo de lmperiaPs Marinheiros da Pro
víncia de Mato Grosso; continuando a autorisação, para eleva
los ao seu estado completo. 

Art. 2. • A Força acima mencionada será preenchida pelos 
meios autorisadt•s no arlií/,'o quarto da Lei num('ro seisc~ntos e 
treze, de vinte um do Agosto de mil oitocentos cincoenta 
o um. 

Art. 3.• O Governo he autorisado para crt>ar mllis uma Compa
nhia de Aprendizes .Marinheiros na Província que melhor convier. 

Part~ I. 3 
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Art. 4. o Fica desde já considerada permanente a disposição 
do paragrapho segundo do artigo primeiro da Lei numero seis
centos noventa e quatro, de dez de Agosto de mil oitocentos 
cincoenla c tres, na parte que fixa o numero das Companhias, 
de que deve compór-se o Corpo de lmpcriaes Marinheiros. 

Art. 5.• Os Aspirantes reprovados uma vez nas materias do 
primeiro anno da l~scola de Marinha, e aquelles que, em virtude 
do paragrapho primeiro do artigo quarenta e um do Regula
mento, que baixou com o Decreto numero dous mil cento 
sessenta c tres, do primeiro de Maio de mil oitocentos cin
coenta c oito, perderem o mesmo anno, poderão repeti-lo como 
alumno;; externos, c ser de novo admittidos ao internato, se 
obtiverem approvações plenas, e forem menores de dezoito 
annos. 

Art. 6. o Os Aspirantes, que tiverem baixa por motivo de 
reprovações, c que forem posteriormente approvados nos trcs 
annos do curso, poderão ser admittidos ao serviço da Armada 
como fiuardas Marinhas, uma vez que se tenhão distinguido pelo 
seu bom procedimento, c se sujeitem ás condições estabelecidas 
para os alumnos internos no citado Regulamento do primeiro 
de Maio de mil oitocentos cincocnla c oito. 

Art. 7. o Fi cão revogadas todas as disposições em contrario. 
Mundarnos portanto a todas as autoridades, a quem o conhe

cimento c execução da referida Lei pertencer, que a curnprão 
e fação cumprir, c guardar tão inteiramente como nella se con
tém. O Secretario de Estado dos Negocios da Marinha a faça 
imprimir, publicar c correr. 

Palacio do Rio de Janeiro em quatro de Setembro de mil oito
centos sessenta e um, quadragesimo da lndependencia c do 
lmpcrio. 

IMPERADOR com 1\ubrica c Guarda. 

Joaquim José 1 gnacio. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda 
executm· o Decreto da :lssembléa Geral Legislativa, que Houve 
por bem Sanccionar, para regular a Força Naval no anno 
financeiro, que h a de correr do primeiro de Julho de mil oito
centos sessenta e dous até o ultimo de Junho dé mil oitocentos 
sessenta e tres. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

José Pereira de Andrada a fez. 

· Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 
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Scllada na Chancellaria do Imperio em 11 de Setembro de 
1861.- J o sino do Nascimento Silva. 

Foi publicnda a presente Lei nesta Secretaria de Estado dos 
Ncgocios da Marinha em 12 de Setembro de 1861.- Francisco 
Xavier Bomtempo. 

Uegistrada á fls. 3 do Livro competente. Secretaria de Estado 
dos Negocios da Marinha em 12 de Setembro de 1861.- Fran
cisco Vespasiano Tito Soare&. 

LEI N. 1.14.3-de 11 de Setembro de 1861. 

Fixa as forças de terra para o anno financeiro de 1862 a 1863. 

Dom Pedro 11, por Graça de Deus c Unanime Acclamação dos 
povos, Impcrad0r Constitucional c Defensor Perpetuo do Rrasil : 
Fazemos saber a todos os Nossos subditos, que a Assembléa Geral 
Decretou, e Nós Queremos a Lei seguinte: 

Art. 1. o As forças de terra para o anno financeiro de 1862 a 1863 
constarão: 

§ 1. o Dos Officiaes dos Corpos Moveis e de Guarnição, da 
Uepartição Ecclesiastica, e dos Corpos de Saudc, do Estado-Maior 
de 1. • e 2. • Classes, de Engenheiros c do Estado-Maior General. 

§ 2. 0 De U.OOO praças de prct de linha cm.circumstancias 
ordinarias, c de 25.000 em circurnstancias cxtraordinarias. 

Art. 2. o As forças fixadas para circumstancias ordilwrias serão 
divididas em dez mil praças de prct dos Corpos Moveis, c quatro 
mil dos Corpos de Guarnição. 

Art. 3. o As forças lixadas no ~ 2. o do .art. 1. o serão com
pletadas por engajamento voluntario, c pelo recrutamento nos 
termos das disposições que existirem. 

Art. 4.• A respeito dos indivíduos, que assentarem praça vo
luntariamente, ou forem recrutados, observar-se-hão as seguintes 
disposições: 

§ 1. • Os voluntarios servirão por seis annos, c os recrutados 
por nove. 

§ 2. 0 Os voluntarios, além da gratificação diaria igual ao soldo 
inteiro, ou ao meio soldo de primeira praça, cmquanto forem 
praças de pret, conforme tiverem ou não servido no exercito 
o tempo marcado na Lei, perceberão, como premio de engaja
mento, uma gratificação que não exceda a 400~000 para os 
primeiros, e a 300~000 para os segundos, paga pelo modo que 
fôr estabelecido nos ltegulamentos do Governo ; e quando forem 
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escusos do serviço, se lhes concederá nas colonias militares ou 
de nacionr.es um prazo de terras de 22. 50ll braças quadradas. 

§ 3.• Os recruíados c volunlarios poderão eximir-se do ser
viço militar por substituição de indivíduos, que teuhão a ido
neidade precisa parn o mesmo serviço. 

Art. 5. • O Governo fi~a autorisado a c.lestacat· até 5.000 praças 
da Guarda Nacional em circumstancias extraordinarias. 

Art. 6.• O Governo fica desde já autorisado a transferir os 
Officiaes elo Exetcilo no primeiro 1l0sto de uma pm·a outra arma, 
devel'do o Official tnnsferido considerar-se o mais moderno da 
anoa para que pasgar, conforme. o exigirem as conveniencias 
do serviço, e u aptidão dos que o ret:uerercm. 

Art. 7. • Fiei! o revogadas as disposições em contrario. 
:Mandamos portanto a todas as autoridades, a quem o conhe

cimento e execução da referida Lei pet·tencer, que a cumprão, 
e fação cumprir e guardar tão int~iramcnte como nella se eontém. 
O Secr<·t~!l'!o de Eslado dos Neiocios da Guerra a fa~a impri
mir, pub:icar e correr. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos onze dias do mcz 
de Setembro ue mil oitocentos sessenta e um, qúadragesimo 
da Independencia e do Imporio. 

IMPERADOR, com Rubrica e Guarda. 

~JIIlarque: de Caxias. 

Cl',rta de Lei, pela qual Vossa Magestade Impc1·ial lk· ·tda 
executar o Decreto da A.~sembléa Geral, que /louve p01· bem 
Srrnccianar, fixando as {o1·ças de terra para o anno financeiro 
d6 mil oitoceutos sessenta e dous a mil oitocentcs sessenta e tres. 

Para Vos3a i\lagestadc Imperial ver. 

Jo~é Carlos de Almeida Torres a l'ez 

Francisco dtJ Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

Sellada nn Chancellaria do lmperio em 13 de Setembro de 
1861.-J O$ i no do Nascimento Silva. -Registrada. 

Foi publicada a presente Lei na Secretaria de Estado dos 
Negocias da Guerra em 19 de Setembro de 1861.-Vicente 
Ferreira da Costa Piragibe. 

Registrada á 11. 256 v. do Livro de Leis n.• 3.-Primoira Di
rectoria Geral da Secretaria de Estado dos ~egoch>s da Guena 
em 19 de Setembro de 1861.-Manoel Joaquiin do Nascimento 
e Silva. 
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DECRETO N. 1.141- -de 11 de Setembro do 186l. 

Faz extensiyo os effeitos civis dos casamentos, celebrados un fórrr.a das Leis 
do Imperio, aos das pessoas qüe-- professarem religião diiTereute dn do 
Estado, e determina que sejão regulados o regislro e pr"''as destes casamento11 
e dos nasdmentos e obitos das ditas pessoas, bem como as coodir.Oes 
necess:~rias para que os Pa>torcs de religiões toleradas possao pratica._ 
actos que produza~ etTeitos ciYis. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar qne se execute a Resolução 
seguinte da Asscmbléa Geral. 

Art. 1. • Os effeitos civis dos casamentos celebrados na fórma 
das Leis do Imperio serão extensivos: 

1.• Aos casamentos de pessoas que professarem Religião diffe- · 
rente da do Estado celebrados fóra do lmperio se'~undo os ritos 
ou as Leis a que os contrahentes estcjão sujeito~. 

2. • Aos casamentos de pessoas que professarem Heligião di !Te
rente da do Estado celebrados no lmperio, antes da publicação 
da presente Lei segundo o costumo ou as prescripções das 
Religiões respectivas, provadas por eerlidões nas q uacs veri
fique-se a celcbraç:w do acto religioso. 

3.• Aos casamentos de pessoas que professarem Heligião diffe
rento d1 do Estado, que da data da presente Lei em diarte 
forem celebrados no Imperio, segundo o costume ou as llres
cripções das Heligiiíes respecti-vas, com tanto que a cclcb··açllo 
do acto religioso seja provado pelo competente n~gistro, c na 
fórma que determinado fôr em Regulamento. 

4.• Tanto os casamentos de que trata o~ 2.•, como os do 
precedm1te nüo poderão gozar do benelic:o dt'sta Lei, se entre 
os contrahentes se de1· impedimento qtw na conformidade das 
Leis em -vigor no lmperio, naquillo que lhes possa ser appli
cavel, obste ao matrimonio Catholico. 

Art. 2. 0 O Governo regulará o registro e provas destes casa
mentos, c bem assim o registro dos nascimentos c obitos das 
pessoas que não professarem a Religião Calholica, e as condi
ções necessarias para que os Pastores de Religiões toleradas 
posslio praticar actos que produzlio elfeitos civis. 

Art. 3. • Ficlio revogadas as disposições em contrario. 
José lldefonso de ~ousa Ramos, Senador do Imperio, 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 onze de Setembro de mil oitocentos 
sessenta e um, quadragesimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

José llde(o11so de Sousa Ramos. 

Francisco de Paula fk Negreiros Sayão L'lbato. 
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Transitou na Chancellaria do Imperio em 16 de Setembro 
de 1861.- Josino do Nascimento Silva. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio 
em 28 de Setembro de 1861.- José Bonifacio Nascentes de 
Azambuja. 

DECRETO N. 1.14.5- de H de Setembro de 1861. 

Approva a pensão mensal de 368000 concedida a D. Candida Fraga Neves, 
,·iuva do Commissario da 3.• Classe da Armada, José Rodrigues das 
Neves. 

Hei por bem Sanccionar e l\landat· que se execute a Resoluçlío 
seguinte da Assembléa Geral. 

Art. t.o Fica approvada a pensão mensal de trinta e seis 
mil réis, concedida por Decreto de 2fJ. de Outubro de 1860, á 
D. Candida Fraga Neves, vi uva do Commissario da 3. • Classe 
da Armada José Rodrigues das Neves. 

Art. 2. 0 A agraciada pcrcebeni esta pensão deste a data do 
Decreto que a concedeu. 

Art. 3." Hevogão-se as disposições em contrario. 
José lldefonso de Sousa Ramos, do Meu Conselho, Senador 

do Imperio, Ministro e SecreJario de Estado dos Negocios elo 
lmperio, o tenha assim entendido e faça executar. Palacio 
do Hio oe Janeiro em quatorze de Setembro de mil oito
centos sessenta c um, quadragcsimo da Indcpcndem:ia c do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

José Ilde{onso de SrJusa Ram•J.~. 

Francisco de Paula de N rgrciros Sayãn Lo bato. 

Transitou na Chanccllaria do lmperio em 18 de Setembro 
de 1861.- Josino dv Nascimento Silva.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio 
em 28 de Setembro de 1861.- José Boni(acio Nascentes de 
Azambuja. 
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DECRETO N. 1.146- de 1ft. de Setembro de 1861. 

Approva a pensão annual de '164SOOO concedida a D. Cnndida Roza Pereira 
Nunes, viuva do Alferes reformado Francisco José Nunes. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a ltesoluçll~ 
seguinte da Asscmbléa Geral. 

Artigo Unico. He approvada a pcnsl'io annual de duzentos 
sessenta e quatro mil rPis, concedida por Decreto de 20 do 
Novembro do anno passado á D. Candida Roza Pereira Nuocs, 
viuva do Alferes reformado I?rancisco José Nunes, a qual a 
perceberá desde a data do mesmo Decreto, e revogadas as 
disposições em contrario. 

José lldefonso de Sousa Hamos, do Meu Conselho, Senador 
do Irnperio, Ministro c Secretario de 1~stado dos Ncgocios do 
lrnperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em quatorze de Setembro de mil oitocentos 
sessenta e um, quadragesimo da lndcpendencia e do Imperio. 

Com a Itubrica de Sua 1\lageitade o lmpcradar. 

José Ildefonso de Sousa Ramos. 

Francisco de Paula .de Negreiros Sayão Lobato. 

Transitou na Chancellaria do lmpcrio em 18 de Setembro 
de 1861.- Josino do Nascimento Silva.- Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do lmperio · 
em 28 de Setembro de 1861.- José Bonifacio Nascentes de 
A:;ambuja. 

DECRETO N. 1.147-de 1!~ de Setembro de 1861. 

Approva o privilegio concedido pelo Decreto n.• ~.156 do 1.• de Maio de 
lHMI a Guilh.erme Bouliech. para fabricar porcellanas de greda ceramica 
e louça fina, por tempo de 1 á annos. 

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

Art. 1. • H e approvado o privilegio concedido pelo Decreto 
n.• 2.156 do 1." de Maio de 1858 a Guilherme Bouliech 
para fabricar porcellanas de greda ccrarnica c louça fina pelo 
tempo de 15 annos, na fórnta das condições no mesmo De
creto especificadas; tornando-se cfl'ectivo este privilegio nas 
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p1•ssoas de Luiz Boulicch, Clothildo Gariot, e Julia Bcrnardct, 
filhos do fallocido conccss!onario primitivo. 

Art. 2.0 Ficl'\o revogadas as disposições em contrario. 
:Mnuod f'clizardc de Souza c Mello, Senador do lmperio, 

Conselheiro de Estado, Ministro e Secretario de Estado dos 
Ncgocios da A~ricullura, Commercio c Obras Publicas, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em quatorze de Setembro de mil oitocentos i;esscnta e 
um, quadragesimo da lndependcncia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Manoel Felizardo de Sousa e Mdlo. 

-·-
DECRETO N. t.US- de 18 Setembro de 186l. 

Autorisa o Gov~>rno n mandar passar· Carta de naturalisaçllo de Cidadao 
Brasileiro a Joao Carlos de Oliveira Soare.s e outros. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se exécute a Resolução 
seguinte da Assembléa Geral. 

Art. 1. • H e o Govc"no autorisado para mandar passar Cartas 
de natnrnrsaçiio de Cidadão Brasileiro a João Carlos de Oli
veira Soaros, Francisco Cardoso Ventura, Manoel José da Costa, 
Manoel Augusto Soares de Oliveira, Gaspar Leite de Faria, 
Joaquim 1\:1tonio Gonçalves de Mene7.cs, José Francisco Ar
teiro, Haulino lgnacio Nunes, Joaquim de Souza Arnellas, 
Antonio Francisco dos Santos, Paulino José Coelho Bastos, 
Antonio Lopes de Castro Miranda, José Gonçalves da Costa, 
Padre Manoel Joaquim de Boaventura, Manoel Coqueijo de 
Sampaio, Feliciano Coqueijo de Sampaio, José Rodrigues Couço, 
Manoci José Bitlencourt, .lulio Marques Cezar, Jol!o Vieira 
Paraizo, Antonio Bento Alves, Francisco Anselmo de Brito, An
tonio dl) Abl'co Guimarães Cambraia, Manoel Trixeira Campos, 
Padre Josó Joaquim l{odrigues da Fonte, Joaquim da Silva 
Magalhães Porto, José Maria Salazar, c João Gaspar d•~ Oliveira, 
subditos Portngurzes; a Guilherme 1\íiller, sub dito lnglez; ao 
Dr. Carlos Jesó Frederico Carron du Villards, subdito Sardo; 
a Pedro Victor Bcnauld, subdito Francez; a Frederico Wagner, 
Dr. lgnacio Be1.er, Filippe Feidel, c Theodoro Otto Murquardscn, 
subditos Allcmães; a Conrado Sturzenchcr, e Jouo Sturzencher, 
subditos Suissos; a Theortoro Guilherme Ossousky, sttbdito Po
laco; ao Padre Estevão Simiglia, subdito Italiano. 
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A r L 2. o Vi cão rcvogau<IS as llisposic;iks •~m conl r a rio . 
.José lldcfonso llc Sonza Ramos, do i\leu Conselho, Senador 

d9 lmpcrio, Ministro c Secretario de J~stado dos Ncgocios do 
Ilnperio, assim o tcn h a entendido c faça executar. Pala cio 
do lHo de Janeiro em dezoito de Setembro de mil oitocentos 
sr5senta c um, quadragcsimo da Indcpcndcncia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

.José lldc(onso de Souza Ramos. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

Transitou na Chanccllaria do lmperio em 28 de Setembro 
de 181JI.- .Tosírw do Nascimento Silva.- Registrado. 

Publicado na ScrTP!aria de Estado dos Ncgoeios do lmpf'fio 
em 7 de Outubro de tSGl.- .Tosr! Ronifacio lVascentrs -de 
A :;ambujfl 

---
1lEt~RETO N. 1.149-de 21 de Setembro de 18G1. 

Jlrtermina <JilC a l,ei n. 0 1.1H de 27 de Setembro de 1860, decretada para o 
nercicio de 1861-6~, continue em vigor no anuo financeiro de 1862-63, 
crn quanto não filr promulgada a Lei do Orçamento deste exercício. 

Hei por bem Sanccionar c l\landar que se execute a Reso
lução seguinte da Assembl{~a GPral Legislativa. 

Art. 1." A Lei n. o 1.114 de 27 de Setembro de 1860, de
cretada para o exerci cio de 18G1- G2, continuará em vigor 
no anno financeiro de 1862- ()3, emquanto não tôr promul
gada a Lei do Orçamento desse exercício; considerando-se como 
parte da mesma Lei as despezas não contempladas nella, mas 
autorisadas por outras Leis anteriores e posteriore-s á vresentc; 
t~xccptuando-se os crcditos abertos para serviços limitados ao 
exercício da referida Lei n. 0 1.11ft., os quacs não continuarão 
além do seu termo, c modificando-se algumas das suas dispo
sições na forma dos seguintes paragraphos: 

§ 1. o Fica nJVogada a autorisação concedida pelo paragrapho 
decimo do artigo dccimo primeiro. 

§ 2. o O Governo h c desde já autorisado: 
1. o Para vagar as dividas de exercícios findos liquidadas, 

c as que se liquidarem no corrente e futuro exercício. 
2. 0 Para rever o llegulamcnto do imposto do Sello, man

dado executar pelo Jlccreto n.o 2.713 de 2G de Dezembro de 
1860, não podendo augmcntar as taxas nem amplia-las a ob;iectos 
nellc não comprelwndidos. 

Pm·te I. !~ 

,, 
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:3." Pilra incuitJbir o~ Eserivães do Ciwl, c.mmulativaltll'nlt• 
com os Tabelliães de Notas, e Escriviles dos Juizns tle Paz, 
sem dependcncia de distribuição, de lavrarem as escripturas 
publicas do compra c venda de escravos. Neste dornHH'Ilto 
ni'io será transcriplo por cxtrnso o conhecimento do impo~to, 
declarando-se sómento o seu 1mmrro c data, a quantia e a 
estação arrecadadora. 

Art. 2. • Ficão revügadas as disposições em contrario. 
José Maria da Silva Paranhos, do .Meu Conselho, Ministro 

e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda. e Presidcutc 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palado do Uio OH Janeiro t'm vinte um ele 
15ctembro de mil oitoeontos st•ssPnta c um, qmulragesimo du 
Independeocia e dn lmpr•rio. 

Com a Hubrit·•• de Sua :\Ia~t·stadl' o lrnpí'ra.lor . 

./osrf Mm·ia da Sihm Pamnlws. 

1\egistrado no Uv. de Rt~g. dos Drcrrtos do Poder Lrgis
latívo. Secretaria do Estado dos Negocios du Fazenda em 2:1 
de Setembro de 1861.- .Tose Francisco de Sousa Bt·acarmse. 

Fmncisco de Pmda de lrl•greiros Sayiío Loba tu. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em 23 de Setembro 
de 1861.-J o sino dfJ Nascimento Sill'a. 

Publicado na Secretaria de I~stado dos Negocios da Fazruda 
em 26 de Setembro de 1861.-Jose SPveriano da Rocha. 

DI<:CRETO N. 1.150- de 21 de Hctembw de 1861. 

ll~termina que a pensão anuual de GOOSOOO concedida á r,tlltcitla 1>. Josefa 
Maria Aragouez de F11ria, 'iuw do D1·. José Caudido de Fnria, reverta !'m 
beneficio de seus quatro lilhos de nomes Henrique, Julio, Atlolpho e Caudido, 
repartidamente até a maioridade destes, sem que seja trausmissirel d~ 
uns para outros. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a Reso
lução srguiute da Asscmbléa Geral. 

Art. t.o A pensão annual de seiscentosmilréis, concedida por 
Decreto de quatorze de Agosto de mil oitocentos c sessenta 
á fallacida D. Josefa Maria Aragonez de Faria, viuva do Dr. 

-------
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.fo~é Caudido de l'aria, reverterá, eu•JI\mnc~ foi declarado por 
,._, Decreto de vit1te oito de Junho de mil oitocentos sessenta e um, 
i· em beneficio de seus quatro filhos de nomes Henrique, Julio, 
,t .\dolpho e f:andido, rcpartírlarnet~c c até a maioridade de~tes, 
\.., sen1 qu~ sPja t.rans1uissivel de uns para outrcls. 

Art. 2.° Firão revoltadas as disposiçücs em contrario. 
José lldcfonso de Souza ltamos, do Meu Conselho, Senador 

t: ... · do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do 
~ lmperio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
I do Rio de .Janeiro em vinte 11111 de Setembro de mil oitor rrntos sesst•nta c um, l{iladra'gesimo da lndependcncia e do 
f· lmperio. 
'· 

Com a Huhrica de Sua .\fagcstadc o Irnpcrador. 

José llde(onso de Souza Ramos. 

'• Francisro de Pwtla de Negreiros Sayão Lobato. 
~ 
~ Transilo:1 nn ChnncPllaria d<l lmpcrio em 28 de SctPrnhro 
~; de 1861.-.Jo,·l:no do Na.~cimento s,tm.-Registrndo. 
,;/ 

t 
!é Public~aclo na Sct,rdaria rlc Estado dns Ne;.rncíos do Impcrio 
t· Plll 7 dt~ Outnhro de 1:-ltil..-.Tosé Tl!lni(acio Nascentes d€ 
~, ..l:anl~uja. 

DECitETO :\'. J .131-dP 21 dl' Set;•mbro de fHHJ . 

. \Jtprava a p!'thi\O anmwl de l:IJUilSOOO i'Oilr<l<li<la 11 ll. I.nila Adclaidr, d;r 
Yidoria ~oan•s de Anrln'a, lilhil lrgitima tlu l'allt•,·itlo l\larerhal d•· E\~r
rito rr.furmar!o Bar·ao de Cac;apa\a. 

Hei por hrm Sanccionar P Mandar qu~ se cxeeute a Heso
luc;.ão ser-;uinte da A>st~mhlé<t Geral. 

ArL l ." Fica approvada a pensão anmwl de um conto de 
n'·i>, r·onceuida por D1•n-••lo de ao de Ahril do corrente anno, 
a n. Luiza Ailelairln da \·ietoria Soares de .\udréa, filha le
gitima do fallcddo )farechal de Exercito reformado Barão de 
Caçapava. 

Arl. 2." Herog-ão-se as disposiçÕt!S ern contrario. 
Jose llddonso de Souza Harnm. dll l\leu Conselho, Sen01dor 

do lrnpcrio, ~Iinistrn n Ser!l'<'l.nrio de Estado dos Negodos do 
lllijlf'rio, <h'-'illl o t•·rr!la c·nl<'rHiido P fa•:a l'XP<'tltar. · Palacio 
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do !tio de Janeiro em vinte Ulll de Sctembm de mil oilo
n·ntos sessenta c um, quadragesimo da lndcpendcncia c tio liu
pcrio. 

• Com a 1\ubrica tlc Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

José lldc(onso de Souza Ramos. 

Francisco de Paula de ?'legreiros Sayão Lobato. 

Transitou na Chaneellaría do Irnperio em 28 de Setembro 
de J 861.-J o sino do Nascimento Silva.-Hcgistrado. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio 
rm 7 de Outubro de 18!;1.-José Boni(acio Nascentes de 
A;:,ambuja. 

DECBETO N. 1.152-de 21 de Setembro tle 18tH. 

Appr.11 a a prusilo aunual (],~ 100$000 concedida ú Thereza l\1;1ria de Sá " 
ó'ilva, 'ima tlo Uuarda da Alf'audcga de 1.• classe .iosé .Maria de :-;á e 
:-;ih a. 

Hei por be:u Sanccíonar c :Mandar que se cxr~cute a Hcso
ln~iío sl'guintc da Asscmbléa Geral. 

Art. t.o Fiea approvada a pensão annual de quatroeenl.o!; 
mil réis, concedida por Decreto de qunt•·o de Dezembro do 
anno passado á Thcreza Mnria de S;í e Silva, viuva do (;uar·da 
dn Alfandcga de 1." classe José l\Iaria de Sá e Silva. 

Art. 2. 0 Hevogâo-se as disposições crn contrario . 
.José lldcfonso uc Souza Hamos, do l\Icu Conselho, St~nador 

do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça exeeutnr. l'alacio 
do lHo de .Janeiro t•m Yinte um de Setembro de mil oitoeenlos 
se~senta c um, quadragesimo da lt1dcpcndencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestarle o Imperador. 

José Ilde(onso de Souza Ramos. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão !..obato. 

Transitr;m na Chancellaria do lmperio em 28 de Setembro 
de 1861.-Josino do Nascimento Sdva.-Registrado. 

Publicado na Secretaria de Estado rios Nr~ocíos do ltn
perio em 7 de Outubro de 18Gl.-Jos·é Boni(acio Nascentes 
de .f:;ambu.fa. 
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UECRETO N. 1 .153-de 21 de Setembro de 1861. 

Approra a prnsão annual rlc 420SOOO concedida á D. Joaquina Carta na 
da llochn, viuva tio Brigadeiro José Joaquim da llocha. 

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

Art. 1. o Fica approvada a pensão annual de quatrocentos e 
vinle mil réis concedida por Decreto de onze de Maio do cor
rente anuo á n. Joaquina Caetana da Rocha, viuva do Bri
gadeiro José Joaquim da Rocha, sem prejuízo do meio soldo 
tJUe percebe. 

Art. 2. o Revogão-se as disposições em contrario. 
José lldcl'onso de Souza Uamos, do l\lcu Conselho, Senador 

do lmpcrio, Ministro c Secretario ue Estado dos Negocios do 
lmpcrio, assim o tenha entendido c faça executar. Pala cio do 
Rio de Janeiro em vinte um de Setembro de mil oitocentos 
sessenta c um, quauragesimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\iagestadc o Imperador. 

Jose Ilde{onso de Sou:a Ramos. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

Transitou na Chanccllaria do Impcrio em 28 de Setembro 
de ll::lG I. -J o sino do Nascimento Silva.-Rcgistrauo. 

Publicado na Seerctaria de Estado dos Ncgocios do lm
p~rio crn 7 de Outubro de 1861.-J os é Bonifacio Na.~centcs de 
Azambuja. 

DECRETO N. t .1:>4.-ue 21 de Setembro ue 18lil . 

. \ pprova a pcnsilo alllllliil de 60ogooo rs. concedida á D. Maria Nathalia tieranl, 
rim·a do l.Jr. Augusto Francisconi. 

Hei por bem Sanccionar c l\fandar que se execute a Reso
lução seguinte da Assembléa Geral. 

Art. J. o Fica approvada a pensão annual de seiscentos mil 
réis, concedida por Decreto de lres de Novembro de mil oito
eentos c sessenta, a D. Maria Nathalia Gerard, viuva do 
Dr. Augusto Franr.isconi. 

Art. 2.0 Rcvog<1o-sc as disposiçücs em contrario . 
.losé lldefonso de Souza llamos, do :Meu Conselho, Senador 

do Imperio, Ministro c Secretario de Estado dos ~Pgodos do 



lrnperio, ;~s.;im o tenh.t entendido e fc~ça executar. Palacio 
do Hio de Janeiro em vinte um de Setembro de mil oito
centos sessenta e 11111, quadragt'!simo da lndependencia e do 
Impcrio. 

Colll a Hubrica de Sna :\Iagcstndc o Imperador . 

.lrwJ lldtfonso 1le Sou:.a Ramos. 

Francisco (Ü~ Paula de :'i egreims Sa:;rlo Lo bato. 

Tran,ilou na C\l:lllcPJlaria do lrnpeno cru 28 de Selcmbm 
de 18()1. --- J usino do .Yascimrnto Siha.- Ht•gislrado. 

Puhlkado 11:1 S:·crl'faria !h Eshrlo dos l\m;ocios do lmperio 
em 7 de (Jtltubro de W61.-José Boni{acio Nascentes de 
A :(/lii1JIIja. 

'"'".'::.:-'· .. .--
.' ~::-~ .' w-~·.f0_./ 
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