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N. 2;;()0. - IMPERIO.- Decmto de 3 de Junho de !874.Dctcrrnina que os Eleitores da Parochia de Santa
Catl1arina c os da nova Parocllia da Virgínia
liqucm pertencendo ao collegio da cidade da
Christina, na Província de 111inas Geraes, e cróa
nrn collegio na v i! la de S. .José rio Paraíso da
mesma Província........... . . . . . . . . . . . . . . • • • . . .
N. 2501.- Il\IPERIO.- Decreto de 27 de Junho de !874.Approva as pensões concedidas a D. Rita Gomes
de Barros e a D. Francisca Romana de Moraes..
N. 2502.- ll\IPERIO.- Decreto de 27 de Junho de f874.Approva as pensões concedidas a D. J\Iaria Santa
do Amor Divino e aos soldados Agostinho Dazual
c João Garahy da Silva.........................
N. 2503.- Il\IPERIO.- Decreto do 1. o de Julho de :1.874.Approva as pen.sões concedidas a D. Belmira Carolma de 01Ive1ra e a outras...................
N. 2504. - IIIIPEHIO.- Decrf\lo de :15 de Jnl11o de !874.Approva a pensão concedida a D. Josepha Carueiro 1\Ialheiros. .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . • ..
N, 250IJ.- 11\IPERIO.- Decrnto de !5 <lc Julho de !874.Approva as pcnsücs concedidas ao Cadete 2." Sargento reformado llyg-ino rlc Senna Barros c ao
soldado Clementino de Albuquerque .lllello....
N. 2506. - Il\IPERIO.- Decreto de i5 de Julho de !874.Crêa um collegio eleitoral na villa do Salgueiro,
da Província de Pernambuco..................
N. 2507. - IMPERIO.- Decreto de 15 de Julho de f874.Crêa um collcgio eleitoral na villa rle S. Bcruardo, no 2. o d istricto da Pro v inda do J\Iaranhão.
N. 2508. -11\IPERIO.- Decreto de 22 de Julho de !874.Autoriza o Governo para mau dar admittir A tfonsn
Celso de Assis Figueiredo Juu ior á matricula ern
qualquer das Faculdade> do Imperio...........
~. 2509.- IMPERIO.- Dccr·eto de 22 <Ir Julho rlc 1874.Determina que as Parochias de Cambriü, S. Pedro
Apostolo, Penha de I!apocoroy e Santíssimo Saeramento de Ilajahy. formem um collegio eleitoral, na Província r! e Santa Catharina........
N. 2tHO. - 11\IPERIO.- Decreto do i. 0 de Agosto de !874.Approva a concessão c.onslante rio Decreto rlo
Poder Executivo n. o 5337 de !6 de Julho de
{873, com diversas alterações..................
N. 25H. - IMPERIO .-Decreto do f. 0 de Agosto de 1874.Autoriza o Governo para mandar admittir á matricula na Faculdade de Direito de S. Paulo o
estudante Luci o Soares Bernardes de Gouvêa...
N. 2512. - IMPERIO.- Decreto de 5 de Agosto de :1874.Approva a rensão concedida a ll. 1\Iaria Francisca Gonça ves ... . .. .. . • . .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .
N. 25!3. - IMPERIO.- Decreto de 5 de Agosto 1lc 1874.Approva as pensôes eoncedidas ao soldado rn·
fonnado Raymundo rlc Souza Nonato r. ao do
12. o batalhão de infantaria José Joaquim Torres.
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N. 251.4.- IMPEHIO.- Decreto de !2 de Agosto de :1874.-

N.

N.
N.
N.
N.

N.

N.

N.

~.

N.

Appmva as pensões concedidas a D. Carlota Freire
de Carvalho Hittcncourt, e a outras •..........
251.5.- IMPERIO.-Decreto de 1.2 de Ag-osto de 1.87.&..Approva as pensões eoncedidas ao Alferes honorario do Exercito, Telemaco l\lariath da Silva
Souto, ao Cabo de ·Esquadra reformado lllanoel
Raymundo dos Santos c ao soldado reformado
lllanoel do Sacramento Helfort ...•..•...••.••••
2516. - IMPERIO.- Decreto de !2 de Agosto de 187~.Approva a· p_!)nsão conccdi~~a ao soldado reformado Sehast1ao Gomes da Silva .....••......•.•.
2517. - IMPEHIO.- Decreto de !2 de Agosto de !87~.
Approva a pensão concedida ao Tenente honorario
do Exereito João Fernandes de Sampaio Junior ...
2518. - 11\lPERIO.- Decreto de 1.2 de Agosto rlc 187~.
Apprúva as pensões concedidas ao CapiUo Justo
Dias de Siqueira c a outros ................... .
25HJ.- IMPERIO.-Dccrcto de 12 de Agosto de 187~.
Approva as pensões concedidas ao CaiJo de EstiHadra reformado Severiano Ferreim do NaseiJuento c a outro;; c declara que a pensão
concedida a D. Amelia da Fonscea deve entender-se sem prejuízo do meio soldo tiUC lhe compete por fallecimento de seu p;ti. ............ .
2520. - l~AZENDA.- Decreto de 1.9 de Agosto tle !87~.
Autoriza o Governo a conceder isenção dr. direitos ás machinas e utensi I ios necessarios á
illuminaeão a gaz das cidades de Maceió e Aracajü, e pâra fornecimento d'agua potavel a esta
ultima cidade ................................. .
2ii2J. -FAZENDA.- Decreto de 19 de Ago;lo de !874.Autoriza o üoverno para prorogar por uu.t anuo
a licença concedida ao L o Eseriptumrio da Tltesom·aria de Fazenda do l\laranhào, Luiz Carlos
Pereira de Castro .•.•..........•.•...........•.
2:i:l2. - FAZENDA.-Dccrelo de 1.9 de Agosto tlc 18i4.A.utgriza o. üovemo para conceder isenção de
direllos rle Importarão, ou de quaesquer taxas,
ás rnachinas e utensilios necessarios ás em prezas
de ranalisação d'agua pota vcl c gaz nas c1dadrs
d!l Olinda, Goyanna e Victoria, tia Província tlc
l'ernam buco ................•...................
2523.- JUSTIÇA.-Dccrrto dr 26 de Agosto rlr 1.874.Dcroga o art. 6. 0 rla Lei n.• 2033 de 20 de Setembro tle 1871., na parte que estabelece a coutpetencia dos Desembargadores para presidir ás
sessões do Jury nas COJuarcas espcciacs ....... .
2ti2~. - JIIIPERIO.- Decreto de 26 1le Agosto rlc 187~.Approva as pensões concedidas
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N. 2526. - IMPERIO.- Decreto de 2 tln Setemhro de t8H.
- Approva as pensões concetlidas ao Jllajor honorario do Exercito Fcliciano Teixeira tle Almeida, c ao Soldado Lino Ferreira tio Rosario.
N. 21i27. - IMPERIO.- Decreto de 2 de SelemLro <I c 187~.
- Approva a pensão concedida a D. Clelia Pires
Valença Guimarães; e eleva a que foi concedida
a D. Elisa Amalia da Silva Nery..............
N. 2528. -1\IAHINIIA.-Decreto de() <le Sete111hro de 187(1.
-Autoriza o Governo para concctlcr a ll. Luiza
Bernarda Cavalcante o montepio deixado por
seu irmão, o Capitão de lllar e Guerra Antonio
Joaquim Cruvcllo d'A vila......................
N. 2529. - JIIARINHA. -Decreto de 9 lle Setembro de 187(1.
-Autoriza o Governo para conceder mais um
anno de licença ao Secretario do Conselho Naval
llr. !Ienri<jtW Cesar ~!uzziu....................
N. 2:i30. - CUEHIIA .- Lei dr !l de SPlc111hm lk 187(1.Fixa as forças de terra para u anuo Jinaucciro
de !875 a 1876 . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . • . • . • • • . . . •
N. 2531. -JUSTIÇA. -Decreto 1lc \J de Sdemhro (](• !871..
-Autoriza o Guvcmo a coBrcder um anuo 1lc
licença. com o respectivo on]l~natlo, ao Juiz
substituto nesta Curte. Bnelwrel José Antonio
de Araujo Filgueiras .• -.........................
N. 2532. -JUSTIÇA. - Jlccrcto de !l til' Sclcmhro de 187~.
-Autoriza o Governo a eoncrdcr mais um anno
de licença, co1n o rcspPctivo or<lruado, ao lles·
embargador lh HPlar.ão tio ~Inrauhão Illnnocl de
Cerque ira Pinto..................................
N. 2õ33.-JUSTIÇA.-Decrclo d<~ !ldcSdl'lllhrodrf874.
-Autoriza o Governo a <.:uncccler \1111 anno de
licença com o respPdivo unlcnndo nos Desemhai·gadores Alexandre Bemardiuo dos Hcis c
Silva, José Nicolüu Higu<•ira Costa, lkrn~mlo l\lachatlo da Costa Doria, c ao Juiz 11<' Direito Fr~l'lcisco de Araujo Barros..........................
N. 253~.- MARINHA.- Lri di' !J d() Srli'Illhro dr fRi~.Fixa a For\·a Naval para n annu financeiro de
187õ- 1876.....................................
N. 2õ3õ. -FAZENDA. - Dcerclo d0 23 de Setembro de
187~. -Autoriza o Gor<'!'llO para CllllCCi!Cr um
anuo tle lircnça aos Escriplmarios da Atrandcga
do Santos João Antonio da Sil\·a I'Pr<'ira c da
do lllaranhao Josó Aflom;o dos Sanl'"' Bastos...
N. 2536.- FAZE:'IIDA. -D1~crcto de 23 de Scl<'IIlhro de
1874. -Autoriza o (;ovrrnP para conceder um
anno de licer:ça ao 3. 0 Escripturario da The:;ouraria de FnzeiH!a da Provinria do M:~ran!I:lu
Lourenço J.nzit:mo de Castro Bt•lf<Jrt...........
~- 2õ37.- FAZENDA. -DeerP!o <I~ 23 ti.; Sl'l(;lllhro de
1874.- Autoriz:t o Goyerno para cnlJrf'df'r um
aimo de licrnr;a ao i. 0 E-<r~riplnrario d<l Tlic"ouro !'i aciona I, Frnnl'isco J"''.' Xavil'r.........
N: 2538.- FAZENDA.- Dccn:lo t!P 23 !In Sdrmbro de
l8i~.- Autoriza o Govcmu para conc.ctlcr mais
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um anno de licença ao Chefe de sncrão da Alfandcga de Pernambuco, Dr. Luiz de Carvalho
Paes de Andrade...............................
21l39. -AGRICULTURA.- Decreto de 23 de Setembro
de !87~.- Autoriza o Governo para subsidiar a
Empreza concedida a Hcmique Dcslandcs, para
a navegação do rio Itapemcrim................
2t>i0.- BIPERIO.- Decreto de 23 de Setembro de
!874.- Autoriza o Governo para mandar matricular no L" a uno da Faculda1le de l\ledicina
do Uio tlc Janeiro o estudante ouvinte Alfredo
Alberto Leal da Cunha....................... . .
25U.- BIPEHIO.- llcereto de 23 de Sdrrnlll'o de
1874. -Autoriza o Govcrutil para JLlatHiar admittir
o estudante Aggcu Eduardo Vt:lloso Frdre a
exame do i." anno da Faculdade de Direito de
Pcrnawbueo .......... , • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • .
2542.- IMPEHIU. -Jlt•,•rrtn de 23 de SPlenrllt·o 1!1)
l.874.-Auluriza o Governo para nrandar adnliltir
:i matricula no 2. 0 anno da Faculdade de 1\Jedicina du Hiu de Janeiro o estudante Fcmando
Abbot.................................... • . . . .
2M3. -IMPEHIO. - llcerdo de 23 de Sctemhro de
i8H.-Auloriza o Uovcru@ para tnandar adrnittil·
a exame das ma terias do L" anno da Facultlade
de Direito do Hecife o estudante Franci,;co Ferreira de Siqueira Varejão......................
25M.- 11\IPERIO.- Decreto de 23 de Setembro de
!874. -Autoriza o Govcmo para mandar matricular no 1. o anno da Faculdade de Direito
do Recife o estudante Francisco Severo........
25~5.- IIIIPEHIO.- Decreto de 23 de Setelllflro de
!874. - Autoriza o Governo para mandar matricular no 1. o anuo da Faculdade de Direito
do Hecifc o estudante l\lanoel José Ferreira...
2üi6. - I.MPERIO. -Derreto de 23 de Setembro de
i874.-Auturiza o Governo para mandar admittir
a rxame das rnatcrias do L o anno da Faculdade
de Direito do Recife os estwlantcs Pedro Velho
do )!1):,(0 l\lclfo e Innoceneio f'crcgrirw Alves
Aroclla. .. .. .•. •. . . . . •. ..•.. .. ... . .•. •.. . .•. . . . .
25i7. - IMPERIO. -Decreto de 23 de Selcmhro de
i874.- Autoriza o Governo para mandar matricular no L 0 anno da Faculrladr, d<' Ili rei to
do !\ceife o estudante Pclino Joaquim da Costa
Unedes........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • •
2548. - 11\IPERIO. - Decreto de 23 tlP- Setembro de
1874.-Approva a pensão concedida a D. Isabel
lllaria Brandão . . . . . . . • . . . . . . . . . . •• . . . . . . . • . . . . .
2549. - IIIIPERIO. -Decreto de 23 de Setcut!Jro de
1874.- Approva a pensão concedida rcpartidamen te a n. Fclismina lllaria W e i · · e a seus
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- IIIIPERIO. -Decreto rir 23 ek Srlrntltro dt•
!874.- Approva as prnsües e:oneedülas a ll. Bernardina de Senna e ~ ll. Cnndida Adolpho ela
Fontoura Parrot........... ..... • .. .. . . .. ... .. .
2:;;;2. - IMPERIO. -Decreto de 23 de Setembro de
i874.- Declara que a pensão concedida ao Caho
de Esquadra do L • bata! hão de infantaria Roberto Achmidt deve entcndrr-se conferida ao
Cabo de ESIJUadra do dito batalhão Rohcrto von
Sl'hmadel.......... .... . .. .. . . . . .. ... . . .•••• ... .
2353. - IMPERIO. -Decreto de 23 de Sctrmhro de
1874.- Declara dever entender-se conferida ao
soldado do 2L o corpo provisorio de cavallaria
da Guarda Nacional da Província de S. Pedro,
a1lclido ao Asylo de Invalidos da Patria, Agost.inho Bazualdo, a pensão concedida ao soldado
addido ao dito Asylo Agostinho Bazual .. .... ..
2:;!'14, - 11\IPERIO.- Decreto de 23 de Setembro li r
!874.- Declara qnr a pensáo e:om:rdida a D. Gui- ·
lhcrmina Dutra da Fonseca fica pertencendo,
I'ITI partrs iguac>s, a srns filhos mcnorc>s Joa1[Uir11,
llyppolito r Julieta.............................
2:;:;:;, - ll\IPERIO. - Oer:rcto de 23 dr Setembro de
1874.- Eleva a 6onooo rtl~'ns:ws a pcnsno roncrdida ao Capitão honorario do ExPrrito Aulonio
da Cunha Frota; a r;oo r(•is dia rios a qur foi
e·oncetlitla ao Calto tlr Esrfltadra do hatalltão dt>
t1ngenh{'iros Josc\ 1los Santos Fcrrrira; e :lJlJH'O\':t
a concedida ao rx-Gttarda Na1·ional Cassiano
Conêa da Silva................... . . . . . . • . . . . . . •
2:J~;fi.- GUERRA.- Em 26 de Setemhro de 18H.- Estabelece o modo e :~s condicões do recrntamcnlo
para o Exercito e Armada:....................
2:it17. -AGRICULTURA. -Decreto do 1. 0 1le Outubro
de 1874.- Autoriza o Gov8rno a suhvencionar
a Companhia llc navrgar:ão a \~apor CatlJariIIC'llSr! •••••..••...•••••••••• , •••••• •• ....... •. ••

N. 2:):J8.- IMPERIO.- Decreto do !. 0 de Outubro elr
1874.- Approva a pensão conrcdida a D. Ernil ia
Augusta da Fonseca. Fr0,itas....................
N. 2tit>ll. - Il\IPERIO. -Decreto do L o dt1 Outnhro dr1
1874.- Approva as pcnsües ronccdidas a n. !\laria Augusta Carneiro ela Cunha. Ara11ha t! suas
irmãs, e ;is rnmwres illarianna Hicanliua Pinto
dr- Araujo Corrêa c suas innãs....... ... . . . . . . .
N. 2i)G0. - Il\IPERIO. - Decreto do 1. o dt~ Ouluhro t]P
1!l74.- Approva a pensão concrdida ao soldado
reformado do Exercito Candido Ponson; e declara que a pens:1o concedida a D. Maria Jos(·.
Willongteby dos Santos fica pertencendo, ""'
par!Ps iguaes. :is rncnm·t•s (I ui ursa e Maria.....
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DECRETO N.

2~94- DE

3

DE JUJSHO DE !87~.

Approva a pensão concedida a D. lllarla Carolina Rosa de
··
Drumond.

Hei por 1Jem Sanccionar e .Mandar que se execute a
Resolução seguinte da Assembléa Geral:
Art. 4. o E' approvada a pensão de 42$000 mensaes,
concedida por Decreto de 20 de Agosto de 1.873, sem
prejuízo do meio soldo que competir, a D. Maria Caro•
lina Rosa de Drumond, viuva do l\Iajor do Corpo de
Engenheiros, Antonio Pedro Monteiro de Drumond;
fallecido de cholera-morbus na campanha do Paraguay.
Art. 2. o Esta pensão será paga dà data do citado Decreto.
Art. 3. • Ficam revogadas as disposições em contrario.
----~
O Dr. !o~ o Alfredo Corrê~ de · r.e~fil\.\f!C~)\\1 tC.Põ?".
selho, Mtmstro e SecretariO ~~'d-os Nê~M-'~ ')
'-f' I
~ ).

"-

o-,:
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r;> c>os....../ -"
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,\\.TO~

DO JlODER

llo Imperio, assim o tenha enlentliuo r, faça cxcculat:Palacio do Hio de Janeiro em trcs de Jnnllo de Hlll
oitocentos setenta c qnalro, quinqn:1grsimo terceiro da
Indcpcm!cncia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador.

João Alfredo Corrêct de Oliveira.
Chancellaria-müt· do Impcrio.-lllanocl Antonio Duarte

1e Azevedo,
Transitou aos 23 de Junho de 1871.- Anr[ré Augnsto

de Padua Flcury.- llcgislrado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do
Impcrio em 27 de Junho 1lc 1874.- O Direclor Geral interino, Dr. Domingos Jacy .Monteiro.

DECRETO N.

21U~- DE

3

DE JU:\110 DE

1871.

Approva a pensão concedida ao L o Sargento reformado rio S. o
Corpo de Volíintarios da Patria Americo Florentino de Albuquerque,

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute
a Resolução seguinte da AsscmlJl6a Geral:
Art. L" E' approvada a pensão de 000 réis rliarios,
concedida por Dcc:rcto de ':1.7 de Agosto de 1873 ao L o
Sargento reformado do 8. o Cqrpo de Volunlarios da
Patria, Americo. Florentino de Albuquerque, o qual
ficou impossibilitado de procurar meios de subsislencia, por ferimentos recebidos em comb:~le.
Art. 2. • Esta pcns:io ~:~·rú 11aga lla lbta do citado
Decreto.
_Art. 3.° Ficam revogadas ~~s (!;sposic;ucs em contrario.
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do i\Icu Conselho, 1\linistro c Secretario de Estallo dos Negocias do

LEUISLATI\"0.

Impcrio, assim o tenl1a entendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em tres de Junho de mil
oi toccn tos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro
da ludcpcndcncia o elo Jmperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagcslaclc o Imperador .
.To;Yo A/{rrdo Con·,:;t de Olirrira.

C'wnccllari;Hnúr do Impcrio. -Manoel Autonio Dual' te
de A::rmedo.
Transitou rm ~:3 dr Junho de 1R7'J.. •.,--AnrTré Augusto
de Prulua Flcury . - Hegislratlo.
Puhlicarlo na Secretaria ele Estado dos Negocies do
Impcrio em 27 do Junho rlo H17i.-O Dircctor Geral
interino, Dr. Domingos Jan: lllontci1·o.

DECRETO N. 2!f9{iCt•\t na. vi !la de

DE:: DF. JUNHO DE

f87í.

Cl!avr~,da

Provinria 1lo Par;í, nm collrl!io
Plciloral.
·.

H<'i por bem Samciouar c l\Iandar rJUC se execute a
Hcsulução seguiule da Asst>mbléa Geral:
Art. 1. E' crt>ado na villa de Cllaves, ria Província
do l'arú, nm collegio eleitoral composto dos Eleitores
da p:.~rochia da mrsma villa, ficando elevado a oito o
numero de seus Eleitores.
Art. 2.° Ficam revogadas as dispo.siçües em contrario.
O Dr. João Alfredo Corn1a de Olivt~ira, do l\Jeu Con~clilo, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias do
Imperio, assim o tenha cn tendi elo c faça executar. Palado do Rio de Janeiro em tres de Junho ele mil oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo ter.::eiro da Indepcndencia e do lmperio.
0

Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador.

· · i)."fJ{Jlrã;::--... :-~,
(\1 \\ [ül\ _o~ G;f,ü ·,· ..
Chancellarw-mor <lo Impcno/ ~M>l Antonzo Duari'ef,.f \
João Alfredo
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Transitou aos f.7 de Junho de f.SH.- Andrtf Azlgnsto
de Padua Fle11ry .-Registrado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do
Imperio em 20 de Junho de f.87!i.- O Director Geral
interino, Dr. Domingos Jacy Monteiro.

DECRETO N.

2~97

-

DE

3

DE JUNHO DE

f.87 ~.

Determina que os Eleitores da nova Pa1·ochia de Nossa Senhora
do Bom Conselho da Serra Preta, na Provincia da Bahia, votem
no collcgio do c~.misão.

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a
Resolução seguinte da Assembléa Geral:
A1·t. L o Os Eleitores tla nova Parochia de Nossa Senhora do Bom Conselho da Serra Preta, na Província
da Bahia, votarão no collegio do Caniisão, a que ficam
pertencendo.
Art. 2. 0 São revogadas as disposições em contrario.
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do 1\lcu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do
Imperio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em tres de Junho de mil oi locentos setenta c quatro , quinquagesimo terceiro da
Indcpcndencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador.

João Alfredo Corrêa de Oliveira.
Chancellaria-mór do lmperio.-JIJanoel Antonio Duarte

de Azevedo.

Transitou aos f.7 de Junho de

de Padua Fleury.-Registrado.

187~.-

André Augusto

Pub!icado na Secretaria de Estado dos Negocios tio
lmpeno em· 20 de Junho de 1874.- O Director Geral
interino, Dr. Domingos Jacy .lllonteiro.
~~

LEGISLA TlVO.

DECRETO N.

2~!)8- DE

3

DE JUNHO DE 187~.

Crêa na Yilla do Tury-Assú, 1la Província do 1\Jaranh!ío, um
t:o llegio eleitoral.

Hei por bem Sanccionar e 1\Iandar que se execute a
Resolução seguinte da Assembl1~a Geral:
Art. f. o Fica creado na vi !la do Tury-Assú, Província
do 1\faranhão, um collegio eleitoral, composto dos Eleitores da freguezia do mesmo nome.
Art. 2. o Revogam-se :ts disposições em contra rio.
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do l\feu Conselho, Ministro e Secretario de Estar! o dos Negocios do
Imperio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em tres de Junho de mil oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo terceiro da
Independcncia e do Imperio.
Com a ruln·ica de Sua lHagcsladc o Imperador.

João Alfredo Corrêa de Oliveira.
Chanccllaria-mór do Impcrio.-.Uanoel Antonio Duarta
de Azct'edo.
Transitou aos 17 de Junho de :187L-André Augusto
de Padua Fleury.-Rcgistrado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do
lmpcrio em 20 de Junho de 187~.-0 Director Geral
interino1 Dr. Domingos Jacy Monteiro.

DECRETO N. 21,!)!) -

DE

3

DE JUNHO DE

1871.

Determina quf) as Paroehias de S. Sebastião da Doa-Vista, de
Anajaz e de Deja, da Província do Pará, fiquem pertemcndo:
a primeira ao collcgio eleitoral de Camctá, a segunda ao de
Breves e a terceira ao de Igarapemirim.

.\CTOR DO I'OlJEfi

prrtcilcentlo: a pdmcira ao collcg·io eleitoral rlr~ Camclú,

a scgumla ao de Rr·cvt~s e a tnrccira ao ele Igarapcmirim.

Art. 2. o Ficam rr~Yog·adas as disposiçõt'S em contrario.
o nr . .João Alfrctlo CrHTt~a dt~ Oliveira, do l\Ieu Conselho, l\Iinistro c Secn:tario 1lc Estndo rios Nnr.;ocios do
Imrrrio, ~s,~im o tenha cntcmli:io c faça CXt't:llLar. Pal:lcio do Rio rlc Janeiro em trcs dt) Junho tle mil oitocentos setenta e quatro, quintjuagesimo terceiro da lndcpenrlcncia e do lmpcrio.
Com a rubrica llc Sua ?.Tngeslal1c o Imperador.

Joilo Alfredo Corrr:rt de Oliveira.
Chancrllaria-mth· tlo lmpcrio.-.1llllwcl Antonio Dnrrrtn
de A_:credo.
'I.'ransitou ao;:; 17 tlc Junho tlt' l8í'i.--Andrr: Augu.;/o
de Parlua Flenry.- Ucgistrado
Publicado na Sf'crctaria tk Estado dos Ncgorios tlo
Imperio em 20 de .Junho dt' 1S'7!l,.-0 Direclor Geral interino, Dr. Dominqos Jacy Mo11teiro.

DECRETO N. 2:i0f) -

DE :') llE .f r:'\!! I) DI:

Pfi'í.

Dclrnnina qn() n:> Elrilnrc~ tl:i P:nrw~1i1 r!" ~a11h l.:illt:ll'ÍI!:! r• o;
da no\·a Parorhia tla Yirginh fi·pH'III p·•rkll!'r'tJdn an r·<)ilegin
d~ cirbrlc rla Christim. na ProYiwia rl<' :\fina ..; r;rrar.,, r r,;-(-n,
um collegio na yifJa dn S. Jo:,·· tln P~rnis11 r!n. nlo:;t:J:t l'!·nYincia.

Hei por bem S·n1cci:m:1t' t' ;\Ll~Hl:lr que sd e\er·n!c
a Hcsolncão seguin!e da A.o;,cm::!(~;J Ge1·al:
Art. :l." Os Eieitnrt's rla l'z1roclli:J t1r· :\:llll:t Calll:lrina e os tla Ilova Parwhi:1 da Yirr!·ini:t lit':llll JWI'tencenrlo ao colkgio tl:i cid:llle til Chi'isLin:~ tio :l."
llistricto eleitoral.lla Provin1~ia tlc l\Iin:1s Gt•rars.
Art. 2. o E' crr'ado na Yi!Lt t!t) S . .íosr., rln Par:1i::o
um collegio composto :los El.·i ll>rn·; tLt< J':~:·nr·:ti:J:; Jo:'rtencentes ao Illllllicipio dessa \ i!la, l[lll' f:Jr:'t p:1r!n tlo
:;. o tlistricto e!cilur:d dG mr::cionada Piovint'ia.

LEt;ISI..\TI\"11.
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Art. :1." SJ,, revogadas a-: disposiçiics em contrario.
O Dr . .Jo:Io Alfredo Corrêa de Oliveira, tio Meu Conselho, l\Iinistro e Secretario 1le Estado dos Ncgoeios
do Impcrio, assim o tenha entr~ndido c faça executar.
PaL.tcio tlo Hio de .Janeiro em tres <lc Junho de mil
oi loccn tos setenta c rrua tro, qu ÍIH[Uagcsimo terceiro
lia Intlcpcndencia o do Impcrio.
Com a ruhrica tle Sna

1L\,~n,la:le

o Imprra1lor.

Chancel!aria-mór do Im per io. -Jiwwel .filtonio Duarte
de Azevedo.
Transitou aos l7 de .Junho tle 1{)71.-Antlré Augusto
de Padua Fleury .-llcgistrallo.
Publicado na Srwretaria de Estado dos Negocios tlo
Impcrio em ~O tle Junho de f87rt,.-O Dircctor Geral
interino, Dr. Domin!Jag .Jacy .ll1onteiro.

DECRETO N.

~WOJ

-

fiE

27

DE JU:'íiiO DE

i87í.

1\pproya as pensões concedi1las a D. lUta Comes de Uarros e a
D. Francisca Homana de :uoraes.

Hei por hem Sanccionar c Mandar que se execute a
R!:soluç:lo seguinte Ja AssmnlJiéa Geral:
Art. 1.• E' approvada a pe.nsão de 3li-~OOO mcnsaes, concedida JlOI' Decreto de ::;r) de Junho d1~ 187:3, a D. Hita
Gomes de BaiTos, Yiuva do AJf,~rcs Ja Gu:1rda Nacional tla
Prorincia de S. Pedro do Hio Graili!c do S!!l, João Fr:mei:·co de B:liTns, fal!ceido e:n consCiflH.:ncia de mulcstia
adrJUirida em c,unr1anlw.
Art. ::!. • Fie:\ igualmen~c approvatl.a a pensão ·tle
:w ,000 illi'll:'ans, rolll'ediJa por Herr:•to de ~de A!;osto
de 107:1, a D. Franr:i::ca lillillall:l il1~ _jior:u~s, m:!i dos Alferes dn commiss;Jo Antonio, Pedro c Dirc1~0 Joaquim
Corrêa tlc .Moraes, c tios L"' Cadetes Julio, J :- _: J~\ ~Ci~Rire~ ~~ ·.,
cclino Joaquim con,~a tle l\Ioracs, os,
. / \\"' \

,· ,~)
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'

'):~'
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~
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fallccitlos em campanha, sendo dous em comln te, dous de
cholera-morbus, e os dous ultimos que se tomaram invalidos na guerr·a do Paraguay.
Art. 3. • Estns pensões serão pagas da data dos citados
Decretos.
Art.4. o Ficam revogadas as disposições em contrario.
O Dr·. João Alfredo Com~a de O\i veira, do Meu Conselho, l\Iinistro e Secretario de E~ ta do dos Ne5ocios do lmperio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de .Janeiro em vinte e sete de Junho de mil
oitocentos setenta e quatro, quirHJUage~imo terceiro da
lndependencia e :lo Imperio.
Com a rubrica de Sua 1\Iagcstac\e o Imperador.
Joila Alfredo Col'l'êa de Olh·eira.

Chancellaria-múr do Impcrio.-lllanoel .1nto11io DMI'le

de A:evedo.
Transitou aos :J de Julho de tSH.- André Augusto de
Padua Fleury.--Registrado.

Publicado na Secretaria tle Estado dos Ne:rocios do
Imperio em 8 de Julho de 1874.- O Dircctor Geral interino, Dr. Domingos Jacy Monteiro.

DECRETO N.

2~02- DE

27

DE JUNHO DE

187L

Approva as pensões concedidas a D. Maria Santa do Amor Divino
e aos soldados Agostinho Bazual e João Garahy da Silva.

Hei por bem Sancr:ionar e Mandar que se execute a
Resolução seguinte da Assembléa Geral :
Art. L • São approvadas as scguintP-s pensões, conce(] idas por Decretos de 6 de Agosto de i873: de 3G5000
mensaes a D. :Maria Santa do Amor Divino, mãi do Alferes da Guarda Nacional da Província de S. Pe(lro do
Rio Grande do Sul Ricardo Antonio de Souza, morto em
combate; de 400 rs. dia rios ao soldado addido ao Asylo
de lnva\idos da Patria Agostinho Bazual, c ao soldado
reformado do mesmo Asylo. João Garahy da Silva, os

uwisr.ArJro.

9

qu:1r~, ~m conscqucncia tlc ferimentos rrcehidos em
combate, licaram impossibilitados de procurar meios de
suhsislt'ncia.
Art. 2." Estas pensões serão pagas lia lia ta llos citados
Decretos.
<\rt. 3. • Ficam revogadas as disposições em contrario.
O Dr. João Alfredo Corr~a de Oliveira, do :Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios do
lmperio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e sete de Junho de
mil oitocentos setenta r quatro, quinquagcsimo terceiro tb Indcpcndcncia c do Impcrio.

Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador.

Jorio Alfredo Corrêa de Olit·eira.
Chancellaria-mór do Impcrio.-.,Janoel Antonio Duarte
de Azevedo.
Transitou aos 3 rl<; Julho de !87'1,.-Antlré Augusto de
Parlua Fleury .-Heg1strado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do
lmpcrio em 8 de Julho de 1874.-0 Dircctor Geral interino, Dr. Domingos Jacy Monteiro.

DECRETO N. 2503-

DO

1. o

DF: JULHO DE

1874,.

Approya as pensues concedidas a D. Belmira Carolina de Oliyeira e a outras.

Hei por bem Sanccionar e l\landar que se cxecu te a
seguinte da Assembléa Geral :
Ar· f.. L" SITo approvadas as seguintes pensões mensncs, concedidas por Decretos 1lc 2i'j de Junho de 187:3:
de 42~000 a D. Belmira Carolina de Oliveira, viuva do
Tenente-A.iudantc do cxtincto 2." Corpo de Caçado1·es
a cavallo Izidoro Paulo de Oliveira, fallecido no Paraguay por ferimento recebido em combate; de 42#000,
repartidamente, a D. America Tourinho __
·
_
PARTE r.
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D. Jovina Tourinho de Pinho, irmãs tlo Tenrntruc Voluntarios da Patria Durval Cantlido Tourinho de Pinho,
morto em combate no l'araguay; de :!ti.>OOO a IJ. Antonia Augusta do Nascimento Fran~.:a, viuva do Alft'rcs
de Voluntarios da Patria Luiz l\larques da Fr:mr;a, faiJecido no Paraguay em consequencia <.le ferimento rccehido em combate; de :lG;)OOO a IJ. UmiJCiina Nunes
da Silva Rocha, mãi do Alferes de Yoluntarios da l'atria Davirl Ferreira da Hocha, morto em combate no
Paraguay; de 3G6000 a D. Leonidia Jacintha Garcia,
viuva do Alferes da Guarda Nacional da Província dn
S. Pedro do Rio Grande do Sul Fcliciano Hodri!fllCS
Garcia, fallccido de molestia adquirida em campa1tl1a;
e de i8~000, sem prejuízo do meio soldo que pcrcr·bc,
a D. Maria Carolina Neves dos Santos, vi uva do Alferes
do 2. • Hcgimento de Cavallaria ligeira Carlos Pereira
dos Santos, morto em combate no Par:1gnay.
Art. 2." Estas pensões serão pag:1s da data dos citados Decretos.
Art. 3." Ficam revogadas as disposiçür•s em contrario.
O Dr. João Alfredo Corrt~a de Oii\·cira, <lo Meu Conselho, l\Iinistro c Secretario de Est:1do dos N1•g1Jcio:; diJ
lmperio, assim o tenha entendido c f~ça exe,~ntar. l'aIacio do llio de Janeiro em o primeiro de Julho de mil
oitocentos setenta e quatro, quiwjuagcsimo terceiro
da Indcpcndencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagcstallc o Imperador.

Joíin Al{l'l'du Corda de Oliveim.
Chanccllaria-múr do lmpcrio.- Mttnocl Antonio Duarte

tle Azevedo.

Transitou aos 8 ue Julho 1e 1871.- Andd Anguslu
de Padtta Fleury.- Hegistrado.
·
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocio ..; 1!0
lmperio em 9 de Julho de i87~.- U Dircctor Geral interino, Dr. Domingos Jacy .llfonteiro.

H

LEGlSL.\'l(IVO.

DECHETO

N. :mM- DE w DE JULHo

DE 187~.

A ppro\·a a pcnslo r·onccdiua a D. Joscpha Cn.mciro 1\Jalhciros.

Hei por bem Sanccionar c l\lanrlar que se execute a
Hcsolução f'cg·uinte da Asscmbl!'a Geral:
Art. L • E' npprovacla a pensão de :wsooo mcnsaes,
co!lCI'dida por Decreto <le 2!) do Fevereiro de 1872 a
ll. Jo,opha Carneiro .i\Ialheiros, viuva do Capitão do
Volunlarios da Pati·ia José Pereira l\lallteiros, falleeidu
li:J HrpulJiica do P:1rnguay.
1\rt. 2.• Es\a pensão ser;·l paga da data do citado JJecrdo.
o Jlr. Jo:1o Alfr<'lio Corrêa tlr~ Oliveira, do :ueu Consn!IIIJ, l\linisi.t'o c Secretario Jc Estado dos Ncgodos
do lnql('rio, assim o tenha onlnmlido c faça executar.
Palario do Hio d<' Janeiro em quinze de Julho dn mil
oiloccnto~ setenta c quatro, !JLÜllifUagcsimo terceiro da
lndL'flt~LHlencia c tio Impcrio.
Com a rubrica tlc Sua l\lag·cstado o imperador.
Joizo A ljredo CoruJa de Ulil'Cil'!l.

C!J:mcollaria-múr tio hnpcrio.-.Uanoel Antonio Duarte
rft; A::cvedo.
Tr:msilou aos 18 de Julho de l87i.-Jln1nf Augnsto de
i'adua Flcury.-Hegistrado.
Puhlicatlo na Secretaria de Estado do,; Negocio.~ do
JmpC'rio em 20 ele Julho de iH7'L- O llireetor Geral
interiuo, IJr. Domingos Jacy illontoiro • ......-------,.~--~
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AC'fOS DO PODER

DECRETO N. 2i:i0t.i - DE

w

DE JULHO DE 1874.

Approva as pensões concedida~ ao Cadete Segundo Sargento reformado Hygino de Senna Barros e ao soldado Clcmentino de
Albuquerque l\lello.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a
Resolução seguinte da Assembléa Geral:
Art. 1. o São approvadas a~ seguintes pensões dia ria~,
::oncedidas por Llecretos de 7 de 1\lart:o tio corrente anuo:
de seiscentos róis ao Catlete Seguntlo Sargento reformado
do Corpo de Voluntarios da Patria Hygino de Senna
Barros, e de quatrocentos róis ao soldado do extinclo
4,7,• Corpo de Voluntarios da Palria, atldido á companhia
de infantaria da Província tia Parahyba do Norte, Clementino de Albuquerque Mello, os quaes, em cotJsequencia de ferimentos recebidos na campanha do Paraguay, ficaram impossibilita dos tle prover aos meios
de subsistencia.
Art. 2. o Estas pensões serão pagas da data dos citados
Decretos.
Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrario.
O Dr. João Alfretlo Corrêa de Oliveira, do l\leu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em quinze de Julho de mil oi locentos setenta e quatr·o, quinquagcsimo terceiro da
Imlependencia e do lmper·io.
Com a rui.Jrica tle Sua .Magestade o Imperador.

João Alfredo Corrl:n de Oliveira.
Chancellaria-mór do Imperio.-.Manoel Antonio Duarte

1-c Azevedo.

Transitou aos 18 tle Julho de 1871.- André Augusto
da Padua Fleury .-Uegis trado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios du
hnperio em 20 de Julho ele 1874.- O Direetor Geral
interino, Dr. Domingos Jac!J Jllontciro.

13

LEGISL.\ 'f I \'O.

DECRETO N. 2:)06-

DE

Hi DE

JULHO DE

1871.

Crêa um collegio eleitoral na villa do Salgueiro, da Provincia
de PernamiJnco.

Hei por hem Sanccionar e l\landar rJue se execute a
Resolução seguinte da Assembléa Geral :
Art. l. o E' cre:tdo na vil la do Salgueiro, rla Província
de Pernambuco, um collq~io ele i tora I, fJUe se comp,orá
dos Eleitores da Parodtia da mesma vi lia.
Art. 2. o Ficam revogadas as clisposi1~ões em contrario.
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do 1\leu Con3olho, l\linistro e Secretario de Estado dos Nrg-orios do
lmperio, assim o tenha eutenrlido e faça rxPcut;tr. Palacio do Hio de Janeiro em quinze ue Julho de mil oito·entos setenta e quatro, quiiHJuagesimo terceiro da Injependcncia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lageslade o Imperarlor •

.!Mo Alfredo Corda de 0/it:âra.
Cltanccllaria-mór do Imperio.-Jilanoel Antonio Duarte
de A::credo.
Transitou aos 18 de Julho de 1871. -

André Augusto

de Padua Fleury.- Registrado.

Puhl ieado na Secretaria de Estado dos Nq:;ocios do
ImpPrio em 20 dP Julltn de f874.- O Direclor Geral
inLr•rino, Dr. Domingos Jacy 11/ontciro.

\
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.\CTOS DO POOE!l

DECRETO N. 2:i07-

DE

Hi

DE JULHO DI!.

Crea um eollegio eleitoral na Yilla 1lc S. Bcmanlo,
lricto da ProYimi:t do Maraltltão.

1874.
!tO

2." dis-

Hei por bem Sanccionar c .1\Iandar que se cxrcute a
Hcsolur:ão seguinte Lia Asscmhléa Geral :
Art. Lo A Parocltia de S. Bernardo da Pamailylta,
do collegio eleitoral do Brejo, c a de Nossa Senl10ra da
~onceição tle Arayozes, do collcgio ela Tutoya, ambas dó
2." districto eleitoral da Província do l\laranlt<io, tieam
constituindo novo collegio, que se reunir:'t na villa de
S. Bernardo.
Art. 2.° Fic.amrcvogatlasa;; tli,posi1;õcscm eonlrario.
O llr. João Alfredo Corrt\t d1~ Oliveira, do l\luu Conselho, l\Iinistro e Secretario dt• E:;latlu do.-; Nt•goc:ios do
lmJ•erio, a:;sim o lt·nlta l'!lil'!ldido ,. faça rxerular. l'alacio do Hio ele Janeiro em quinze de .Julho tle 111il oitoecntos setenta c quatro, quintJnagcsimo terceiro da ludcpendcncia c do lmpcrio.
Com a rubrica de Su:t ,\l:lgcsi:Hic o lmpr·t·a•.hr.

Jor/o Al(rrrlo Corr,:a de Olircint.
Chanccllaria-múr tio Impcrio .-Jl!anoel Antonio Duarte
de A::credo.
Transitou aos i8LleJnlho tle 18i1.-Antlrd Augusto de

Padua Fleuru. -Hcgis traclo.
l'uhlicaLio na SI'Cl-claria dt• E,;l;Hlo dos Nl'got~io~ do
lmpcrio em ~O de Julho de 1H7i. -0 Dircrlor Gl'ral i uterino, Dr. Domingos Jncy Monteiro.

LE(;JSL.\TII O.

nEcrmro N.

2:;os:- nE 22 nE

Jur.uo nr. 1874,.

Anluriza o Govcmo para mandar ar!mittir All'onso Celso de Assis

FiguPirctlo Junior ;l matricula rrn <Jnalrjncr das Far,uldadcs
do lrnpP!'io.

Hei por bem Sanccionar c ~bndar que se execute a
seguinte Hesolur;ão da Assemblt'~a Gera I :
Art. 1. o E' autorizJLio o GoYci·no para manJar
admiltir ú matricula em qualquer das Faculdades do
Imperio a Affonso Celso dn As~is Figueiredo Junior,
disprnsantlo-se-llw a illa(le exi·~ida por Lr~i.
Art. 2." Ficam revogadas as disposições em contrario.
O Dr. João Alfrerlo Corrr~a de Oliveira, do Meu Con·
sclho, l\Iinistru e Secretario de Est:Hio dos Ncgocios rio
llll[1erío, assim o tenha entendido e faça executar. Pala~iu do 1\io de Janeiro em vinte e dous de Julho de mil
oitocentos setenta e quatro, quirHruagcsimo terceiro da
lnclcpendencia e do lmpcrio.
Com a rubrica de Sua l\Iagcstarlc o Imperar.lor.

Jorlo Alfredo Corrêa de Oliveira.
Chancellaria-mór doilmpcrio.-.Manoel Antonio Duarte

de 11zeveúo.

Transiton em 2!.l de Julho rle 187'1.- Andrt: Augusto

de Pallua Fleury . - Hegistrado.

Pub~icado na s~~r'l'ctaria de Estado tios Negocios do
lmpcno em 30 de Julho de 187~.- O Director Geral
interino, Dr. Domingos Jacy Monteiro.

li i

M;TOS DO I'ODER
DEt~BETO

N. 2:;m- nr: ::!2 nr: Ju.llo nE 1R7ft.

Jklrnni11a que as l'arui'!Iia-; 1le (::IIIIIJJ·iú, :;. l'rdm Apn~.[,Jo,
Prnlla de Itnpocoroy c Santissimo Sacramento de ltajally,
formem Ulll f'oiiPgio Plcitoral, na ProviiH'b. dr Snnfn Cafllarinn.

Hei por bem Sanccionar c l\lamlar que SI~ execute a
seguinte da A~semllléa Geral:
Art. J." As Parochias dt~ C:unbriú, S. Pedro Apnst.nlo, Pt~nha de Itapocoroy n Sanlis~imo Sa~ranwnto
de Itajahy, Lia Província dl' Santa Catharina, formarão
um collcgio eleitoral, tendo por st'~tll) a ultima destas
Paroebias.
A Paroehia de S. i\ligucl pcrtcn~erú ao collcgio dt~
'fij ucas.
Art. 2." Ficam rcvogatl:ts as ti i;; posições em contrario.
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, Jo l\lcn Coni>clho, l\Iinistro c Secretario tle Estado dos Negol'ios Llo
Imperio, assim o trnlw rntt•JHiiLio c faça e\.rcntar.
Pa laeio do Hio de Janeiro em v in I t' e dou~: de J ullw dn
mil oitocentos setenta e qualro, IJUinquagesimo terceiro 1a Indepc!Hiencia c do Imp,•.rio.
Jle~olução

Com a rnbrira de Sua 1\Iagcc;lade o Imperador •
./neTo Al(rr>t!tJ r:o;Ttitl de 0/.t•ril'll.

Chanccllaria-múr do Jmperio.-ilfrwol'l .1ntonio Dullí-ft'

de :!:credo.
Transitou aos :lO de .Julho de 18i1.-Andni Ju.gusto de
Padua Fleury.-Registrado.

Pu!Jlicado na Secretaria d1~ Eslado dos Nrg-ocins do
Jmpcrio l'ln 31 dn .JniiJo dt) ;JR'j'J.. -.o Dil'f'Cinr ncral inlt~rino, llr. Domingos Jacy JJJouleiro.
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I.Rt;ISLATIVO.

DECRETO N. 2:.il0

-DO

l. o

DE AI:OSTO DE

187L

Appr.wa a concessão constante do ncrrrto do Poder Executivo
11." ti337 de l.G de Julho de !873, eom diversas altcratiies.

Hei por bem Sanccionar e M;)ntlar qne se execute a
Resolução seguinte ua Asscmbléa Geral:
Art. 1. • Fie a approvada a roncess:To constante do
Decreto n." 53:37 de 16 de Julho do 1873, na p:1rle em
que dcpenrle da approvaç:lo do Pndrr Le,!.d~lalivo, com
as alleraçut•s st·guiult·s:
~ 1." Será applirada ;,;; de:-;apropriaçõPs par:t a r~xtJcuç:io
Lias obras de que trata a referida cout·cssão '' Lei 11." 8Hi
de 10 de Julho de ·J85:i.
~ 2. • Os proprios narionaf's existentes no morro uu
Castnllo são collt't•didos a titulo gratuito.
~ :1.• Fic:1m eliminadas as palavras "com os armazens » da condição :l7.• do rcfcritlo decrdo, e bem assim, na condição :!R. • as palan·:1s • l't'H'I'tendo, etc. '
att'~ ao fim do período.
-~!L" E" :~t:eila :t ohri.<:;ar:fio d1: constr·nir um prcdio
dPs1 inado a esrolail para Cl'lll :tlulllllo..; d1: 1::ul:t sexo, sc:rulo
elle enlregnc, depois ue prompto, mobiliado t1 livre de
qualquer onus, á Illma. Camara l\Innicipal1la Côrte, que
o couserva rú e custe;u·á como proprio seu.
Art. 2." Ficam revogadas as tlisposir;õcs em contrario.
O Dr. .João Alfn•do Corrüa de Oliveira, tlo i\Ieu Conselho, Ministro e Secretario de Est~do dos Negocio:;
do Impt~rio, assim o tenha entendido c faç:t executar.
Pal:tcio do Hio de .Janeiro em o prinll'it·o de Á.!.Eoslo de
mil oitorentossctenta e quatro, qnirHJil:l~esimo lert:ciro
da Independencia c do lmperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.

Joiio A l{redo Corn1a de Olireint.
Chancellaria-mór do Impcrio. -Manoel.tintonio Duarte
de Azevedo.

Transitou em r; de Agosto de 1871. -André Au_gusto
dt• Padua Fleury.- Jtcgistrado.
Publicatlo na Secrelat·ia tle Estado dos Negocias do
Imperio em ti de Agosto de f8H. - O l)irt~ctQr _q_eral
i 11 ter i no, Dr. nominqos Jaryilfontllir.o.;" --, r',
.,.... · ..
1
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Ar.TOS DO I'Onlm

DECRETO \'.

~:ilt

-

110

I."

111\

At;osTo

Autoriza u 1:oyemo para mandar admillir

ndt)arlr riP
n:n·dr~

llirPi!o

d" S.

Paulo "

;'t

P~lndan!P

DE

IHi'L

matricula na
Ltlf'in

F;l-

Soarr:s Hrr-

"" 1:ou1·l·a.

Hei por IJem Sanrf'ionar e 1\l:indar qnP se eXI'Wlc a
Bt•soluç:lo da Assemhló:l lit•ral:
Artigo nnico. E' autorizado o Go1 t•rno para mandar
arlmitlir ú matrieula na Fa1:uldadP de Direito dt! S. Paulo
o estudante Lucio So:tJ'CS lkm:,rrlrs de Gou\'t~a, disprnsada ·:t idade e'\ip:ida por IPi, n eonl:llldo-sc ao
mesmo csludaniP o tempo 1~111 qtw houver frPquenlarlo
o rurso ;u:ademiro alt'• que se use da prcsentt• autoriz:IÇão. rt~vog·:1d:~s as disposiçiks em í'Onlrario.
O Dr. João Alfredo Corn\t de Oliveira. rio !Ueu ConsPllio, 1\linislro e Ser.J·I'f;lrio dn Est:~do rÍos Ncgorios do
fmpt•rio, assim o ll'lllia enlt'JIIIido I' L11:a t•xecular. 1':1lario do llio dt• .I:IJH'iro em o Jll'imt•iru de Agosto flp
mil oitocentos sctJIILI c fJII:III'o, IJIIÍillf!l;lgrsimo lt•rct•iro
da lntlcpendcncia e do lniJICJ'io.

:-:rg-uinl.t~

Com :1 rn!Jric:1 t!P Sua Ma!tcst:Hii• o Imperador.

Chanr·el\;ll'ia-mi'll' dn IlllJII'I'Í o.-Jlltlllot•l Antonio lJuarll'

dt• A ::credo.

Transitou t•m ;; dc Agosto dt' lRi'J.-An,lré Auquslo
dt• Pwlna F/eury.-Hegislrado.
PuiJiirado n:1 SCI'l'elaria de Estado do:,; Scgocios do
lmpcrio t•m li de Agosto de -1871,.- O Din•cror lll'nl
interino, TJr. JJominqos Jacy Jlfouteií'O.

1!1

DECRETO N. :!:)12-l>E ;; l>E

\lóo~ro

llE 187~.

Hei por bem Sanccionar c l\Iawlar tJIIC st~ execute a
seguinte da Assernhlt'•a Geral:
,\rl. i." E' approvada a pensão mensal de trinta ~~
seis mil nii~, concedida por Dcaeto rle ;{de Setembro
de 1873 a D. 1\laria Francisca Gont;alves, mãi do Aircrcs
do ;H." Corpo de Volnutarios da Pa Lria, Joüo 1\Ianocl da
Silva, mot·to em combate na campanha do l'araguay.
Art. ~.o Esta pens:io ser;i paga da da La do c i ta do
decreto.
Art. a." Ficam revogadas as disposições em eoutrario.
O Or. João Alfretlo Corrêa <In Oliveira, do i\Ten Colls,•lhu, l\linislro e Sccrntario de Estado do:' Negocio~ do
lmperio, a8sim o tenha CHLendido ~~ fa<;a executar. l'a·lacio do llio de Janeiro em cinco de Agosto de mil oilllrentos setcula n quall'O, rJUÍnlJUa:~·esimo t1'!'f'1~iro da
lndqwndc!lcia e do Imperio.
He~oluçào

Com a rubrica de Sua Magr•slade u Imperador.

Jodo Al{redo Corràt de Oliveira.
Clwucdlaria-múr do lmperio.-.Manoel Antonio lJuu.l'lc
de

A~evedo.

Transi to•1 em li de Agosto de 1Hi 1f.-André Auqnslo
de Padna Flcury.- Hegis lrado.

Publicado na Secretaria dt• Estauo dos Negocio~ do
lmperio cm13 de Agosto de lHi'L-0 Dírcl'lur Geral
interino, Dt·. Domingos Jacy Jllonteiro.
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ACTOS
DECRETO N. 2ül:l -

DO

I'ODI::I\

liE

r;

f)E

Ar;oSTO

IJE

t87í.

Approva as pensões concedidas ao soldado l'eforrnado Haymundo
de Souza Nonato e ao do 12. o batalhão de infantaria José Joaquim Torres.

Hei por bem SanccionareJ\Iamlar que se execute a
Resolução seguinte da Assembléa Geral:
Art. f." São approvarlas as pensões ri ia rias de q ua I roccntos réis concedida:;; por Decretos dr~ 15 de Novemhro
de t873 ao soldado reformado R:1ymundo de Souza Nonato, e ao do 12.• batalhão de infantaria José Joaquim
Torres, os quaes, em consr~ryuencia de ferimentos recebidos em comha te, ficaram impossibilita dos de procurar
meios de suhsistencia.
Art.. 2. • Estas pensücs serão p:1gas da data dos citados decretos de conccs~ão.
Art. 3.• Fit:am revogadas as disposições em contrario.
O Dr. João Alft·edo Com~a de Oliveira, do l\leu Couselho, l\linistro c Ser:retario de Estado dos Negoeios do
lmpel'io, assim o lenha entendirlo e faça executar. Palacio do Rio de J:1neiro em cinco de Agosto de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o ltllJH'rador.

João Al{redo Corréa de Oliveira.
Chancellaria-mór do lmperio.-1l.1an9el Antonio Duarte

de Azevedo.

Transitou em H de Agosto de 187.í.-.1ndrd Augusto
de Padua Fleury.-Registr·ado.
Publicado na Secretaria do Estado àos Negocios do
Imperio em :1.:3 de Agosto de-187!~.-0 Director Geral interino, Dr. Domingos Jacy lllonteiro.
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LEGISLATIVO.

DECRETÔ ['.,'r 2:jl'~ -

DE

12

DE AGOSTO DE

f87l.

Approva as pensões conce,::Tirlas a D. Carlota Freire de Carvalho
Bittencou.~t, e a outras.

Hei por bem Sanccionar e 1\ta.:?d~r que se execute a
Resolução seguinte da Assembléa u.:ral: _
Art. 1. • São a pprovadag as segu intcs p~;','lSocg mcnsae~,
concedidas por Decretos de ti !I c Ah ri I tio cor r ·ente anno:
t.le quarenta c dous mil réis a D. Carlota Freil't. de Ca~·
valho Bittencourt, mãi do Tenente Voluntario da b.tna
Joaquim Anselmo Freire Bittencourt, fallecido de cho··
lera-morbus no hospital do Cerrito: de quarenta e clous
mil réis, repartidamente, a D. Francisca de Pa1~la de
Oliveira Lishoa, 1\lalhildcs, l\laria c Francisca, viuva e
filhas menores do Tenente da Guanb Nacional d:J Província do Rio Grande do Sul Josi'l Pereira de Oliv(•ira
Pavão, morto em combate no Paraguay; c de vinte c um
mil réis, sem pn•.iuizo elo meio soldo que perci'!Jr. a
D. 1\Iarianna da Costa Heis, viuva elo Tenente do t:L"
corpo de cavallaria ch Guarda Nacional da Província do
Hio Grande do Sul Faustino Teixeira da Costa, morto
na guerra do Paraguay.
Art. 2. o Esta<; pensões serão pagas da data dos citados decretos.
Art. 3.• Ficam revogadas as disposições em contrario.
O Dr . .João Alfredo Corrêa de Oliveira, do 1\lcu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgorios do
lmpcrio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em doze de Agosto de mil oitocentos setenta c quatro, qninquagesimo terceiro da
I ndependencia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador.

João Alfredo Corrêa de Oliveira.
Chancellaría-mór do Impcrio. -Manoel Antonio Duarte
de Azevedo.
Tranf\itou l~m 20 dP Agost.o de 1871.- André Allgltsto
de l'adua Fleury.- Hegistrado.
'
Publicado na Secretaria de Estado dos Nep-ocios tio
lmperio em 22 de Agosto de l87lJ..-0 Dircctor~Geral in·
terino, Dr. Domingos Jacy Montetro.

.ICTOS 110 I'OilER

DECRETO N.

~iil5- IJE

12

DE .\I:OSTO llE 1~7-'1,.

Approra a;; pensões eoHwdilla·; ao Alfcrl's houorario 1lo Exercito, Tclema1:o Mariath da Silva Soul11, ao Cabo de P,~'JII:&dra
reformado 1\Ianocl 1\aymundo dos Santos c ao soldado reformado Manoel do Sacmmrnto llclfu1·l.

Hei por I.Jem Sanccionar e Mand~r que se execute a
Hcsolução seguiu te da Asscmi.Jiéa Gnral:
Art. I." São approvarlas as seguintrs pen:;õe:;, ronreditlas por Decretos d1~ Hi de Outubro de 187:{:
De 36:)000 mensar.s ao Alfnrcs honorario do Exerci lo,
Tclemaco l\larialh da Silva Souto.
De 500 réis cliarios ao CaiJIJ de esquadra reformado do
Exrrcilo ~lanod Haymundo dos Santos.
De 400 réis dia rios ao soldado reformado l\lanod do
Sacramento Belrort, os quaes, em consequriicia d1~ ferimentos rec<'hidos na campanha rio l'araguay, licaram
impos~>ihilitados 1ln procurar 111eios de suhsistencia.
Art. 2." E:>Las JWIISiírs ~er~io pa~as da data dos ~~i
Lados decretos.
Art. :1." Firam revogadas a.-: dispo~it;üns em COIItrario.
O Dr. João Alfredo Corrêa do O!iYrira, do .Meu Conselho, 1\Iinistro e Secretario dP Estado dos Negocios do
Imperio, assim o tenl1<1 r•ntPndido c fat,:a executar.
Palacio do Hio de Janeiro em doze de Agosto de mil
oitocentos setenta e quatro, quinrJuagesimo terreiro da
Independencia ,, do Imperio.
Com a ruhrica de Sua Magc."lade o Imperador.

Jotlo .!l{rerlo Corn 1n de Oliveira.
Cha ncellaria- rn,·Jr do I mpt•ri o.-Jllwzor!l .\ntonio Duarte
de ;t;;evedo.
Transitou em 20 de Agosto de 1874. -:lndré Jngusto
de Padua Fleury.-Hegistrado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios tlo
lmpcrio em 22 d~ Agosto tle Hn:i.-Ü Díreclor Geral
interino, Dr. Dommaos Jacy llfontewo.
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LP.G ISLA TI VO.

DECRETO N. 2;)J(j-

Dr.

12 DE AI:OSTO

DE

Appr·o\·~ a prnsãn ronccdida ao soldado reformado
l;onrPs da Si h·~.

IR7/L
Srhasti~o

llei por bem Sanccionar e 1\lanúar que se execute a
Hesoluç:io seguinte da As~embléa Geral:
Art. L" E' approvatla a pen~iio tle 400 réis tliarios
roneedida por Dcen•to de :J de Janeiro do conenlc anuo
ao sol1:atlo reformado do corpo de Yolunlarios da Palria
Snilasliiio Gomes da Silva, que, em conseqnenf'ia de fl~
r·illll'!llo em comlJatc, ficou impossiiJiiilado de procurar
meios tle subsisll'llda.
Arl. 2." Esta pens~o ser;'t papa da data do citado decreto.
Art. :l." Fi1:a m revog-adas as d i·qrosi1:ílns em con1rario.
O llr. Io:lo ,\Jfreilo Corl'l.,a dn Oliveira. 1lo Mt•u Con~ellro, Miuislro e St~cretario d1• Estado dos Ncgoeios do
I lliJll'rio, assim o tenha ~~nlt•mliúo c faça ext•eutar. Palacio do Rio de Janeiro em doze de Agosto de nril oitol:entos setenta e quatr·o, quiniJU:lf.!"CSiÍÍlll II'I'Ct~iro 1la Indrpcntlerwia c tln lmperio.
t:om a rnhrica de Sua Mag·estadc o Imrwr:rtlor .

.!orlo Alf'l'edo Col'l'•:a dt• {){irPira
Cilancelf:~ria-lllúl'

do lmpcrio.-Jl/anol'l Antonio Duarte

tlr !I zevedo.
Transitou em20 de Agosto ue lRiL- André AII.IJUS(O
dl' Padua Flenry.- Hegistrado.
Puhlic:ldo n~ Secretaria de Estado do.~ Ne~·ocios do
lmperio Plll 22 de Agosto de 1874.-0 Birrctor Geral
interino. flr. nominqo.ç Jar.ylllontl'iro.

AI~TOS

IJO I'Oili<:R

DECRETO N. 2iH7- DE 12

DE AGOSTO DF.

1R74..

Approvn a pensão concedida ao Tenente honorario do Exrrcilo
Joã@ Fernandes de Sampaio Junior.

Hei por bem Sanccionar e l\landar que se execute :1
Resolução seguinte da Assembléa Geral:
Art.. 1." E' approvada a pensão de 42,>000 mensaes,
concedida por Decreto de 17 de Dt·zemfH·o de Hl7:l ao
Teneutc honorario do Ext~rcilo Jo:io Fernandes de Sampaio .Junior, tJue, em consequeneia de ferimento recr·bido em combate, licou impossibilitado de 1H·ocura1·
meios de subsistcncia.
Art. 2." Esta pensão ser :'I pag-a da da ta do ri I ~do drtTcto.
Art. :l. • Ficam revogadas as di' posições rm contrario.
O Dr. João Alfredo Corn\a de Oliveira. do l\[cu Conselho, l\Iinistro c Secretario de Estado dos Nc,Q;ot:ios do
lmperio, a~sim o tenha entendido e faça ~~xecular. PaJacio do Ri) de Janeiro eltl doze de Agosto dt' mil oitocentos setenta c quatro, quinquagesimo tc•reeiro da
lndepcndencia e do Irnperio.
Com a rubrica de Sua

~Iagrstade

o Imperador.

João Al{I'Pdo Corrê11 de Oliveira.
Chanccllaria-mór do lmpcrio.-lllanol!l Anto11io Dttarte
de Azevedo.
Transitou em 20 rle Agosto de 187!~.-André Augusto
de Pti!lua F/eury.-llegistrado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Nrgocios rio
Impe1·io em 22 de Agosto de 187-í.- O Diredo1· Oeral
in lt~r· in o, Dr. Domingos Jacy Monteiro.

I.IWHlLA TI VO.

llECRETO N. 2:i1R -

nr. 12 nr.

AGOSTO

nr. 1871.

Appmra as prnsõrs !'Ollf'.rilidas ao Capit:1o Justo Dias de Si•pteira

r a outros.

Hei por bem s~nccion~r c .l\l~ndar que se execute a
Hcsolução seguinte da Assemhléa Geral:
Art. L" São approvadas as pensões mensacs concellid :,s por Decretos de 8 de Outubro de f8n : de 60,~000
ao Capitão llo HJ.o Corpo Provisorio de Cavallai'Ía da
Guarda Nacional da Província ele S. Pedro do IUo (]ran•le
do Sul .Justo Uias cln SiepiCira, o qual, em COIN~queJH~ia
de ferimento recebido em co miJa te, ficou i mpossi hilitarlo dn procura1· meios de suusistcncia; de liO,)OOO ao
Capitão ltonorario do Ex:err:ito Albano Nunes ue Meiloe
Costa, o qual, em conse,Tuencia de ferimento recebido
nm combate, licou impossibilitado de procurar meios
de~ subsistrmcia; de 42,~000a D.l\faria Fnlippa de Souz:1,
mãi do Tenente do 31,." Corpo de Voluntarios da Patria
.João Virgolino Leal, morto r'm e:·Jmlnte na campanha
do Paraguay; cln 1,:!.)000, sem prejuízo do meio solcJo
que compr~tir, a D. Constança Fe~rnancla :\1'1~as Pereira
da Cunl1a, Yiuva do .l\Iajor dn Artilharia 1\lauoellblbino
Nolaseo Pereira da Cunlw, falle,·iclo a horcJo do vapor
Alice por molc~tia contrahida na guerra do Paraguay;
c: de' -18/iOOO, sem prejuízo do mPio soldo que competir,
a D. Armelina lle Cacia Carn1lil·o ela Cunha Aranha, mãi
do 2." Tenente do Exercito Antonio Oly111pio C:u·neiro
da Cunha Aranh:1, fallccido na campanha do Paraguay,
•'m c.onscrruencia de ferimento recebido em combate.
Art. 2." São igualmento approvadas as pensües con~
cedidas por Decretos ele 21 de Dezembro de 1873: de
liO;~OOO mensacs ao Capitão ltonorario do E'\erci to Pedro
Borges ele Barros, o qual, e111 conscquencia de ferimento
recefJido Pm combate, ficou impossibilitado de pro~
rurar meios de su!Jsistenc~ia; ele ~iObOOO memaes a
Jl. lgnez Augusta Daltro c Silva, mãi do ,, ." Cirurgião
da Armada Dr. 1\lanoel Simiies llaltro e Silva, fallecido
f)lll cons<'fJTwncia de molcstia adquirida em campanha;
n de tiOO réis cliarios ao Caho dn esquadra reformaelo do
Exercito .João Baptista dos Santos, o rJual, tencJo perdido
a mão direita por occasiãode uma salva no dia 2 de De~
zembro de 1871, na Cicbdc ele S. Gahriel, Província
de S. Pedro do Hio Graucle do Sul. ficou impossibilitado
de proeurar meios de subsistencia ; e a de 4.8,)000 men~
saes, ropartidamenlr, a D. Maria Ang-clira Curte Hcnl,
PARTE I.

~

\CTIIS 1111 I'OOEH

e D. Adt~laitlt~ .Marria CMLi• 1\eal, irrnã; do Tcnt'nlt~ Coronel do Exercito Alfonso .Jo~é de :\!meitla Cürtt• Ht•al,
fa llecido em consequencia d c fnr i mnn to rt•t·elJid o em
combate, pensão que pcn:chia sua falkcÍila mJi, D. Li:-;tarda Emili:J Côrte Heal.
Art. 3." Estas pensões sr.rão pag~s <la d.tta tios eitados Decretos.
Art. 4." Ficam revog·:-11\a~ a:. disposições em contrario.
O Dr. João Alfredo Corrt~a de Oliveira, tio l\leu Conselho, 1\linistro e Secretario de E-; Lado dos Negocio:; do
Imperio, assim o tenha cn tcntl ido c faça executa r. blaeio ào Rio de Janeiro em doze Lle Agosto cle mil oitocentos setenta e quatro, t[uinquagcsimo terceiro da Intlcpcndencia e do lmpcrio.
Com a ruhric:1 tle Sua l\lagr.stade o Imperador .

.Toíio AI( 7o Cm•J'éa de Oliccim.
Cllancellaria-múr do lmpcrio.-Jfánorl Antonio Duorte
de Azevedo.

Transitou em 20 de Agosto dt~ tR11.-Andri AllfJIISfo
de Patina Fleury. -Hegistrado.
Publicado na Secretaria de Estatlo dos Negocios do
lmperioem 22 de Agosto de 18iff.-0 Directot·GpJ·al
interino, Dr. Domingos Jacy .Monteiro.

llECRETO N. 2:iJ!l -Approva as

prmõt·~

IIE 1~ HE

\t;osro

nE

r·onr·rditlns :10 Calio df' <'StTll:ttlra

JRi'J.
rt~forrnatlu

Scveriano Fel'l'eir:t tlo Nascimento c a outros; c declara que a
pensão concedida a o. Amelia tia Fonseca deve entender-se
sem prejuízo do meio soldo qnc lhe competr. por fallrcimrnto
de SPU pai.

Hei por hem Sanccionar c Mandar que st• cxcrult~
a Resolução seguinte da Assembléa Gera I:
Art. L • São a pprovarlas :JS seguin tcs pensões, concedi<las por Drrrrtos clr ~n dr NovPmhro rir 187:1: de !'iDO

LEGISLA li lO,

réis diarios ao CaiJo de estJUatlra reformado Severiano
Ferreira tiO Nasr:imento, e rln 400 réis tliarios aos soldados rtllormado< .losú da Silva Uraga, e Silverio da
Costa Hosa, os quae~, em cousequcncia de ferimentos
recebidos em combate, licara!ll impossibilitados de procurar meios de subsistencia.
Art. 2." Estas pensões stlrào pagas da data dos citados Decretos.
Art. 3. o A pr~nsão tle LiO.)OOO mensaes, a que fui
elevada, por Jkcrctu de t:l dt~ Outubro de 181iU, a de
30/1000 concedida a D. Amelia da Fonseca, irmã solloira do Capilão de infantaria c l\lajor dl' commi~sãG
Eduardo Emiliano da Fonseca, morto no colllbatc de
lturoró, d.wn t'nlcnder-st: sem prrjuizo do meio soldo
que t:ompetc á pcnsionisla por fal!ccimt:nto de seu pai,
ronfonne se declara no Dt•crdo de 21i dn NovcmJ,ro de
IHí:J, e será paga da data da prinwira couccssão.
Arl. 4." Ficam revogadas as disposit;õcs em contrario.
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, tio l\leu ConsellJO, l\Iinistro c Sccrntario de Estado dos Ncg-ocios
do Jmrll'rio, assim o lenha enlendido e faça executar.
Palario do IUo de Janeiro em doze de A~osto de mil
oitoeenlos setenta c quatro, quilirfUagt'simo ten·f'iro da
lndepcw.Iencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua

1\b~cs!aJe

o Imperador.

Joif·! Jljrerlu Corrêa rlt !Jlirr'll ri.

Cltancellaria-múr do lmpcrio.-JJlanocl Antonio Duart1:

de Azevedo.

Transilon em 20 Je Agosto dt) 1874. -Andn: Angnsto

de Patlua Pleury.-Hegislrado.
Publicado na Secretaria de EstaJo dos Ncgocios do
lmperio em ~2 de Agosto de i87L- O Director Geral
in ler in o, Dr. Domin!JOS Jacy Monteiro.

28

ACTOS DO l'ODER

DECRETO N. 2t>20-

llE

l\1

IH: ..\(;OSTO DE

1!{7'1.

Autorizao Govemo a conceder

iscn~ão t.le dircilos ás 111acllinas
c utensilios necessarios á illuminação a gaz das cidades de ~la
ceió c Aracajú, e para ,fornecimento d'af(ua potavcl a esla ultima cidade.

Hei por bem Sanccionar e l\landar •tne se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral.
Art L o E' autorizado o Governo:
L o Para conceder isenção rle di rei tos dt• i lllfJOI' tação,
ou rlc quaesquer taxas, ás ma terias primas, machinismo~,
utensílios, apparelhos, tubos, ferramentas e rowllustorcs que forem neccssarios para a illuminação a gaz
das cidades de 1\laceiú c Arac:-~jú, e pa1·:1 fornecimento
de :-~gua polavcl a ~~sla ultima •·idade, sc~undo os Clllltr;lctos relchrados pelos respectivos Governos provinciaes em i!J de Novembro de 1809, 11 rle Novembro e í
de Dezembro de 1870:
2. 0 A restituir aos contractantes ou seU' ('Oilt.:l~'iSÍO
n;lrios a importancia dos dirdtos que til'crem pago
antes da presente concessão.
O Governo, fixará previamente a qu:llltilhde c IJU:1lidarlc dos objectos favorecirlos com Lal isew;ão.
Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario.
OViscondc do Hio Branco, Conselheiro de Estado, SPnador do lmperio, Presidente do Cousclho de 1\linistro~,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda c Presidente do Tribunal do Thcsouro NacionaL
assim o tenha entendido c faca r'X!'Cular. Palacio do lHo
de Janeiro em dezanovc de Agosto de mil oitocentos setenta c quatro, rtuinquagesimo terceircda IndqJCudcncia
e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagr·starle

r)

Imperador.

Visconde do Rio Branco.
Chancellaria-mór do Imperio.-illauoel Antonio Duarte

de Azevedo.

Tr:-~nsitou

em 25 de Agosto de 1871. -André Auquslo
·
Publi1~ado na Secretaria de Estado dos Ncgodos da
Fazenda em 26 de Agosto de 187i.- José Scrcriano drr

de Padna Fleztry.-Hegistrado.

Rocha.

LEGISLA'fl VO.

IIECHETO N.

25~1- DI' 1!1 lJE AI;OSTO DI>

lH7i.

Autoriza o Govemo para prorogar por um anno a Jicenc;a conccrlitla ao l. o Esrripturario da Thesouraria de Fazenda do ~la
ranhào. Luiz Carlos Pt'rPir·a. de C~stro.

Hri por bem Sanrcionar e 1\landar que se execute a
seguinte Hesolução da AssemiJli•a Geral:
Art. 1 ."E' autorizado o Govt'!'IIO para prorogar por
mai~ um anno, com o l'l'Spcctivo ordenado, a liet•nça
conceditla ao i. o Escriplurario da Tllesournria de Fazenda d:t Província do Maranhão, Luiz Carlos Prrl'ira
de Castro, para tnttar de sua saud1• onde lhe convier.
Art. 2. o Firam revogadas as disposições em contra r io.
O \'isrondn do Hio Braneo. Consdliniro de Estado,
Senador do lnqwrio, Presidente do Cow;eJIIO de 1\linistros, Ministro c Seeretario de E~tado dos Negocios d:1
Fazenda e Prcsiden te do Tribunal do Thcsouro Naeiona I,
a,;sim o tenha entendido e faça exeeutar. Palaeiodo llio
de Janeiro t'lll dezanovt• de Agosto de mil oitocentos
setenta e quatro, quinquagesimo tt:rceiro da Indept·n~lencia e do lmperio.
Com a rubrica

dt~

Sua 1\lagestade o lmpt•rador.

Viçcondc do Rio Branco.
CIJancellaria-HJtír do Imperio.- Manoel Antonio Duarte

rlc Azevedo.

Transitou em 2;) de Agosto de Hl7L- .lndrd Augnsio
de Padua Pleury.- Hegislrado.
·
Publicado na Secretaria de Estado dos Ner.rocios da
Fazenda em 26 de Agosto de 187~. - José Sc1·criano da
Rocha.

:30

.\CTUS !lO I'OLIEfl

DECREtO N. 252':2- DE

iD

DE AGOSTO DE

!Si~.

Autoriza o Governo para conceder isenç:io de direitos tle importação, ou de •Inaesquer taxas, ás machinas " utensílios nccessarios ás em prezas de canalisação de agua ptlta v oi c gaz
nas cidades de Olinda, Goyanna c Victoria·, da Prorincia de

Pernamlmcu.
Hei por bem Sancdonar c Mandar que se execute a
Hcsolução da Asscm!Jit"·a G1 .ti:
Art. i. o E' autorizado o Govrr:w para concl·der
isenção de direitos de importação, ou de IJUaesqucr taxac,
ás matcrias prim:~s, mecanismos, utcnsilios, <ipp:Ircl h os, tubos, ferram cntas e r:ombnsl ores, IJUe forem
ner:cssarios para as cmpr••zas 1k c:1nali~ar;ão de a!!ua pulavei c gaz nas cidades d1~ Olinda, Goyanna c Yieloria
da Província de Pcrnamlmco: devendo o mesmo Governo fi'<<ll' prevLlmcntc a quanlidallc c qualidad1· dos
olljcctos despachados com tal isenção.
Art. 2.° Ficam n•vogadas as disposiç0c~ l'lll contrario.
O Visconde do Hio Branco, Cuns••lhciro de Eslado,
Snnador do Impcrio, Presidente do Conscl110 de l\linislros, l\linistro c Sccrl'tario de Estado dos Ne,r.roeios cl.1
Fazenda c Presidente tlú Tribunal do TIJCsouro Nacional,
assim o Lenha entendido o fa(a executar. Palacio do
lHo ele Janeiro em dczaiJovc de Agosto de mil oitoecnto~
setenta e rJuatro, quinquagcsimo terceiro da lndcpcnicncia c do Impcrio.
~cguinte

Com a ru!Jrica de Sua

Ma:~cslatlc

o Impcr:Hior.

Visconde do llio Branco.
Chancellaria-múr do llllpL'rio.-.Lllanod Antonio Duarte
de Azevedo.
Transitou em 25 de Agosto de 187í. -André Augusto
de Padua Fleury.-Rcgistrado.
Publicado na Secretaria d1• E~Lado dos Ncgocios da
Fazenda· em 21i de AQ"osto de 187'1..- José &veriano da
Rocha.
·

-....

-·

LEGISLA TIVU.

:a

llrro;.(a o nrt. 6." tia Lei n. o 2033 til' 20 de Setembro de l87l,
na parte que cstahelere a rompetencia dos Desembargadores
pat·a presidir üs se~sf>es rio Jnry nas ro111arras rsprr~iaes.

Hei por bem Sanceionar e l\landar que se execute a
Hcsolução segniute da Msembléa G!'ral Legislativa:
Art. I .° Fica tlero.~arlo o art. H." da Lei n." 20:3:~ de
20 de Sctrmbro de 1871 na parte IJUe estabelece a compPiencia dos De~Pmharg-adore~ para presidir :'ts sessõe:c;
do .lnry nas comarcas cspeciars.
Paragrapho Ullieo. o~ .Tnizes de Direito das mesmas
comarcas continllar:lo 3 preparar os processos que
devem ser julgados pPlos rn:c;pectivos Conselltos de Jurados, aos qna I'S prcsid i r :To do mesmo modo que os J uizcs
da,; coma n·:ts gerar•s, su h., ti tn indo-se uns aos on tros,
como nas outras suas attriltniçõcs crimirwcs.
Art. 2." Ficam reYoga1las as disposições em contrario.
O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do l\leu
Con:c;elho, .l\lini:c;tro c Secretario de Estado dos Neg·ncios
da Justiça, a~sim o tenha entendido e faça rxecuU11'.
Palacio do Hio de Janeiro em vinte e seis de Agosto de
111il oitocentos se lenta r: quatro, quinr1uagesimo terceiro
da fntlnpendencia e do lmpe:'io.
Com a rubric1 de Sua 1\lagestadc o Imperador.

Manoel Antonio Duarte de Azevedo.

DECRETU N.

2:-i2~- DE

26

DE AGOSTO Dr. 1~7!~.

Appron. as pcnsiirs conrelliJas a D. Hita Maria Muniz de
Souza c a outras.

Hei por bem Snnccionnr e Mandar que se execute a Rc~
seguinte da As:.embléa Geral:
Art. i. o São approvadas as seguintes pensões mensaes, concedidas por Dccrrtos de 31 de Janeiro de :187~:
de 601SOOO a D. Rita 1\laria Muniz de Souza, viuva
do Capitão de commissão do 46.° Corpo de Voluntario~ rh Patria Domin!!OS Jos(Í de Souza, falleeido em
~olução

Af.TOS DO I'OOF.R

um tios hospitaes tia fortaleza de llumaytú, em conscquencia tle ferimento rer·ebido r:m combate: e de
H2~000 repartida men LP, a I). Josepha .Michacla Biga utl
P B. !\Ia ria Emilia Alves Rigaud, viuva e li lha tlo
L o Cirurgião do Exercito D1·. Platão José Alves Higaml,
t(UC a bordo do vapor Cuyabâ, em viagem tio Paraguay
para esta Córtc, falleceu em eonsequencia de molest.ias
adquiridas em campanhn, sem prejuízo do lllt'ÍO soldo
que percebe a referitia vi uva.
.
Art. 2. o Estas pensões serão pagas da data tlo" CItados Decretos.
Art. 3.• Ficam revogadas as disposições em contrario.
O Dr. João .<\lfrerlo Con't\1 de Oliveira, tio !\leu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Ne!,\·ocios do
lmperio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em vinte e seis de Agosto de mi I
oitocentos setenta e quatro, quinquagpsimo terceiro da
lntlPpcndencia e tio Impcrio.
Com a ruhrica do Sua

1\l::~gPstarlc

o Imperador.

Chancell3ria-mt'lr do lmpcrio.-Manoel Antonio Dum·te

de Azevedo.

Transitou em 3 de Se!t'mbro tle 187fJ,.-André Angw;to
rle Padua Ji'leury.-Hegistrado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do
lmperio em 4 de Setembro de 1871.- O DirPelor Geral
int(•rino, Dt·. Domingos .Tar:y 11loutriro.

IIECRETO N. 2t)2:i-

IIE

2

llE SF,TJ.::\Ini:O DF:

t8i'l.

A pprova as pensões concctlidas ao TPitt'nlt~ Coronel rdor111ado
Antonio de Campos Mello e a outros; e reduz a 400 rs. a ele
ãOO rs., c.onrctlitla ao Soldarlo Yicenlc F't'ITrira Passos.

Hei por hem Sanccionar c l\Iandar que se ex.crutc a
Resolução seguinte da A~semlilí•a Geral:
Art. L• São approvadas as seguintes Jlt'nsiies concedidas pot· Decretos dr 28 dr Fnrrriro do ronente

:n
~1nno: u<~ 4H.;UOU llli~U>~es an Ti'lll'llfl" f'oi'lilld rdur1U:11:o
do E-.ercito Antonio dt~ C~mpos Ml'lld, o IJIWI, i'lll

con<I'IJlli'lll'ia uc ferimento; recebidos na campJIIIia do
Paral!;uay, ficou impo.-;siuilílado de procurar llli'Íos de
~ubshtcncia: de rjOO rs. diario:>:Jo Anspe1:ada refor!ll:lclü
Atlianag·ildo Joaquim Cidatll', qn:•, i'lll COIJSt~fJ!WIICÍa di\
fL~rimcnto ri·ri'IJiJo e;n rom!J:tti', ticult i1npo:<<>illilítado
dn prorurar llll'iu-; de sn!l,i;li'll~i:J: I' de 'dlO r.-.. diarios ao 1\IJsii:O rcl"ornulo do 13." hal d\ião de infant:1•
ri:1, addido ao A.;vlo di' Inv:dido.; d 1 PatJi:l, Pru•li'lll"io
José da Silva Li·v'y, o qual. por moJc;tia I'IIIJtl':lliida 11:1
calllpaniJa t!o Par:~guay, Jicuu impos-;iiJiliLt,[u tlc wocnrar meios uc sub,.:isll'lleia.
Art. 2. 0 Estas pensões snão p:~g:1' d:Jilal:J rio.; ~~il:l
dos lkcri'Los.
Art. 3. o A perH;ão de mo rs. di:lt'ios, etJOI'I'·lid~ por
Deen~to de :l de Ouruhro dn 18!;;.; ao Cabo d1~ E'l(ll:Jdra
tlo 27." Corpo de \'olunl.~rio-' da Patri:1, Yit·rnte Ferreira Passos, e approvada pl'lo lkrrl'lu n. !ífl:l di: ::Zl
de SetcuilJro de li\1:\), lie:1 l"l~duzi,Ja a 'tO~l ,.,,_ di:~ rio~,
desde a data da prillll'ira roltce;.;Jo. pur ~~·r i'lli~ Soldauo c não Cabo de E;quallra, eo11fonue se declara lJO
Decreto de 28 ue FI'VCI'I'ÍI'O do C0ri'('Jlle anno.
Art. 4.° Firam revop;ada.;; as dispnsi1":lícs em contrario.
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliviera, do llli'll Con~clho, Ministro e Seerl'lario de Estarlo dos Neg-(wios
do Imperio, assim o tt•lfha entr·ndido e faça executar.
P<Jiacio do Hio de Janeiro em dous de Setl'mhro de mil
oitocentos srtenta c quatro, IJUinqua~esimo terceiro da
lndepcntlcncia e do Impl'l"io.

Com a rubrica de Sua :'\Iagcstade o Imp8railor .

.!Mo A!f'redo Corrl''tt li C' Olic1'im.
C:hanrrlbria-1\Iór uo Impcrio.-Manoel Jntcnio Duarte
de Azevedo.
Transitou em J2 de Setrmhro 1ln 1871.- André Anr;usto de Padua Fleury.-Hcgistrauo.
Publicado na Secretaria de E~t:alo dos Nrgor:ios do
lmpcrio em l i de Setembro de !87í.-Fausto illlrJIL~fo
de Aguiar.

r·AI:lr: r.

·I

ACTOS DO PODEr<

DECRETO N.

2ü~(i- DE

2

DE SETEMBRO DE

l8H.

Approva as pensões concedidas ao 1\la.jor honorario do Exercito
J<eliciano Teixeira de Almeida, o ao Soldatlo Li no Ferreira tio
Rosario.

Hei por bem Sanrcionar c Mantlar que se execute a
Resolução seguinte Lia Assemblé3 Geral:
Art. L" São :!pprovatlas as seguintes pensõe~, concedidas por DQcretos de 21 Lle l\ltrço tio corrente ;mno:
de 84SOOO mensaes ao l\l.1jor h<:>norario do ExtTci to
Feliciano Teixeira de Almeida, e ue 400 réis tli:trios
ao Soldado reformado do cxtineto 2:1." Corpo dt• Voluntarios da Patria Li no Ferreira do Rosario, os quaes,
em consequcncia de fcrinwntos n~ccbitlos em combate
na campanha do Paraguay, licaram impossibilitados llc
prover aos meios de subsi1;tencia.
Art. 2.• Estas pensões serão pagas da tbla dos citados Decretos.
Art. 3. • Ficam revogadas as disposições em contrario.
O Dr. João Alfredo Corrt~a de Oliveira, do l\Ien Conselho, Ministro c Secretario tlc Estado dos Negocio;;
do lmperio, assim o tenha cntentlitlo c faça exeeutar.
Palacio do Rio de Janeiro em dons de Sete:ubro de
mil oitocentos setenta e quatro, t[Uinquagcsimo terceiro
da Indcpcndcncia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua )lagcstadc o Imperador.
João Alfredo Corn:a de Oli1'fira.

Chancellaria-múr uo Impcrio.-lllanocl Antonio D11rwtu

de Azevedo.

Transitou em i2 de Setembro de i874.-And' é Au-

gusto de Padua Flcury .-Uegistraclo.

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias do
lmperio ern U de Seteml>ro de 187 í.- Fattsto Augusto
de Aguiar.

~·-·-

LEGISLATIVO.

DECRETO N. 2:}27

-DE

2

DE

SETE)IllRO DE

i87l.

!.pjlrova a pcns:io concedida a D. Clelia Pires Valença Guimarães; e eleva a IJUC foi concedida a D. Elisa Amalia da Silva
1'\cry.
llt~i por bem Sanccionar c l\bmlar que se execute a
Hcsolução segnin te da AssemiJiéa Geral:
Art. L • E' approvada a pensão ele üOSOOO mrnsaes,
concedida por Decreto de 17 de Iaueiro do corrente
anno a D. Clclia Pire~ V;.tença Guimarães, vi uva do C~
pitãu em commissão Izidro Cardoso ele Oliveira Guimar:ic,, rallccitlo em cousequcncia de ferimento recebido
em combalt'.
Art. 2." E-;La pensão ser:'tpaga da data tio citJdo Dccrrto.
Art. :l. o A pens5o tlt~ 30.;) mensacs, que por Decreto
de 22 de Maio <lc ·1812 se concedeu a D. Elisa Amalia
da Silva Nery, viuva do Capitão do Exercito c ~Jajor em
comrnissão .Joaquim Nrry da Fon,;cca, e tjUC foi approv:llla pelo drcn~lu ll. 226'~ de 2'~ de .:\bio de 1873, fica
clcvatl;t a !H;)OOO, a qual jnnta ao mtdo-soltlo que a
mc>'ma viuva p!TC:'hr, perfaz a importnncia de 81.$000,
ig·nal ;~tl soldo ela palcnlt' de l\bjor que liuha seu marido q11ando fallt>ceu, conforme declara o Decreto de 17
de Janeiro do corrente anno.
Art. L o Fic:un rerogat.las as disposições em contrario.
O Dr. Jo:lo Alfn'do Corn\1 tlt~ Olirei!·a, tlo l\leu Con~tdllo, Minisu·o e Sl'cretario t.!e E,l:11lo dos Neg·ocios do
Imperio, assim o tenha en!t~ntlido e faça executar. Palacio do Hio d1' .Janl'iro em doas de Setembro de mil oilor;:'nlo;; setenta e· qu:llro, quirHJttagesimo terceiro da
ludept'lldt'llcia c do lrnpcrio.

Com a rubrica rle Sua l\t1gesladc o Imperador.

João Alfredo Corrla de

Oli~·cim.

Cliant;rllaria-mór do lmpt>rio.-.1/anocl Antonio Duarte

dr A.:.cr:cdo.

Tr:msiton r'm 12 tle Sdt•mhro do i87L-André A.ngusto de Patlrw Fleu,·y .-He.<.dstrado.
Pnhlicarla n1 S:•net:1ria tlr f};ta,lo do; N:>":IH:io tlo
lmp,·r·io rm H de Selc!nbro de lt)/í.- Fauslo 'll'f''·'lo

:.w

A CTOS

DECP.ETO N. 2::i23-

DO POIJ !L R
D8 !) DE 5ETDIBRO

m; 187í.

Autoriza o Go1·cr,no para conceder· a D. Lniza Dernarcla CaYal~
cante o montepio deixado por seu irm:to, o capil<io de mar e
guerra AntlJilio JoJrJUilll !;rurello d'Avila.

Hd por bom s~nrcionnr o l\Ianrbr que se execute a
sei-!"uinte Hcsolução da Assemhll~a Gr"ral Le.'."ishtira:
Art. i. o E' autorizado o Governo para conceder a
D. Luiza Bernanla C:rvalc;rntr. Yiuva tln João Bezerra
Cavalcante c unica irmã do finado capitão de mar c
guerra Antonio Joaquim Cruvello d'Avila, o montepio
deixado por este seu irmão, lwiJilitanllo-sc na füima
da lei.
Art. 2. o Ficam revogadas as disposiçücs em contrario.
Joar1uim Delfino Rihr~iro ela Luz, do 1\Ir>u Conselho,
Scmdor do Irnpt'rio, 1\Iinislro e ::'ir~r-rct:rrio dt• Est;1do
rios Nt~Q·ocios úa 1\lll·i!llia, ;Js-;irn o tPnfl:r cnti'!Hliclo c
faça e~~el:utar. Pal:lcio do Riu de Janeiro crn nove de
Setembro dn mil oitocentos sntrn!a c quatro, quinquagcsimo terceiro da ludcpenclcncia c do lm per i o.

Com a rubrica tlc Sua Mageslé!Llc o Imperador.

Joaq11im Del(ino Ribeiro da Lu:.
Ghancrllaria-múr do lmprrio.-Jllanocl Antonio Duarte
de A.zez:cdo.
Transitou em ':li elo Sctcml>ro de 1871.- André

Augusto

Fielwy.
Publicado 11~ Secretaria de Estarlo dos Nr•c:ocios da
.Marinha ern H dr• Setrmhro de IR7-1.- 811úino Elo11
l'l'sgôn.

de Padua

:37

LEGISLATIVO.

DECRETO N. 2:32!)-

DE

g DE

~ETEMDRO DE

l8i4.

Autoriza o Governo para concerler mais um anno rle licença ao
Secretario do Conselho Naval Ur. Henrique Cesar )luzzio.

Hei por bem Sanceionar c ~bnrlar que se execute a
seguinte Hesolução da Assembléa Geral Legislativa:
Art. I. o E' autorizado o Guvr•rno para conceder ao
ScrTI'tario do Conselho Nar.d, Dr. Henrique Ccsat·
Mnzzio, mais um anno de licença com o respectivo ordenado, para tratar de sna saude onrle lllC convier.
Ar L. 2. o Ficam revoga tias as rlisposiçõcs em contrario.
Joafjaim Dclfino Ribeiro da Luz, do l\leu Conselho,
Senador do Irnrwrio, Ministro c Secretario de Estado dos
Ne!!oeio,; da l\larinha, as~;im o tenl1a entendido e f:1ça
rxeeutar. Palacio do Hio de Janeiro em novrl de Setembro de mil oitocentos ~etrnta e quatro, quinquagesimo terceiro tia lndependencia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua 1\Iagcstarlc o Imperallor.

Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.
Chancellaria-mór do Imperio.-llfanoel Antonio Duarte
de A::cvedo.
Transitou em 21 de Setcmln;o de 18i4.- André
Angrt'to de Padaa Flcury.
Publicado na Secretaria de EstaJo dos Ne!l'ocios da
Marinha em H de Setembro de :1.871,.- Sabino Eloy
Pessôa.
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LEI N. 2;')30-

DE

n D!c

'ETE~:nno

DE

1871.

f'ixa as f<lrças de terra para o anno fimncciro de !87:> a i87G.

D. Pcrlro 11, por Graç.1 rle Deu~ e Unanimc Acclatios Povos. Imperador Constitucional c Defensor
Pr'rpcluo do Brazil: Fazemo,; sab~r a lodos os Nossos
Subdilo~, que a Asscmbléa Geral Dccrduu c Nós QucI'l'mos a Lei seguintn:
Art. L • As forças de terra p:lt'a o anno financeiro
de mil oitocentos s:•tr•nta c cinco a mil oitoc,•nlos setenta c sris, constarão :
~ L" Dos Oflidacs tias di!Tcrcntcs cbss!"s do Quadro
do E\ercito.
~ 2. o De dezascis mil praç~~ tlc prrt em circumstancias ordinarias, e rln trinta e duas mil em eircumslancias f' X traonlinari:ls.
Estas forç:1s sr~rão cnmpl1·t~rl~s por alist~mrnlo voluntario, 011 pelo rl'erulaJtH'Illu no:; let'lllos das ilisposir;iies vig·r·n li's.
Na insufli1~iench !lesses mrios, ns forças cxtrJordinarias poderão ser preenchidas por corpos destacados da
Grrarda Nacionnl.
~ :L o Das companhias dr, Dt~rwsito c de Aprcntliz~·s
Artilheiros, não r,xcedcnclo de mil praça~.
Art. 2." Ü; recrutados poderão exiJnir-'c do Sl'ncir;o
militar: em tempo de p~z, suiJstituindtHc por indivíduos que tenham a idonf'iilade prt•eisa para o mesmo
serviço, ou mediante a fJII~nlia dr n:n r,o·1to tle ri·is; ~~
em Lt:mpo de guerra, súrnent•: [!!'lo primeiro dos indicados meios.
A substituição rlnvcrú ser feita dentro dos primeiros
seis mezes de prat:a.
Paragr:1pho unico. E' :~ulorizado o Governo pll'a
crc:1r uma companhia de Aprendiz1•~ Militares 1:111 cada
Província onde n:to l1a Arsenal 1.le GuPITa, tendo por
fim preparar solJaclos c inferiores para a nrma de Infantaria.
N:io 5C errarão, poróm, mais de du1s rompanhia<: em
rarb ;Jnno.
Art. :3." Ficam rcYOg:Jd:ls as di;;po;it;ill'.' em ronlr.trio .
.1\[:md:unos, portanto, a to11:ls as Antorid:ule,, a qllf'lll
n ronhc•,·imento e execlt(i.'l da rl'f,'rida L1•i ]H'rlerll't'l',
q n r a r 11 m p r a m f' f a1.: a m 1'11111 pr i r r· ·:·11 :1 r d :1 r 11 P i nl c i nJIJI'!!!,. <'P!!lP nrll:1 oi' •·on I ,·'llJ.
m~r;ão

;I\)

O Sct:rrl~' io de E.;!:Jt~o 1los Negocias rla Gucrr:~ a faça
i:llprimir, J>~tiJiicar e .-;orrer.
·
D.11la no l'alacio do Rio de Janeiro ao::; nove dias do
mcz de Setembro rle mil oitocentos setenta c quatr-o,
qnin,Juagesimo tcrccil"l) da Imlependcncia c llo Impcrio.
l~iPERADOR

com rubrica c guarda.

João José de Olireira Junqurira.
Cm·ta de Lri, pela qual Vossa llfttqestade Imperial Mantlct
e.recntar o Decreto tia Assemblért Geral, q11e Houve por brm
Sanccionar, fixando as Forças de Terra p11ra o auno financeiro de mil oitocentos setenta e cinco a mil oitorcntos setenta
e seis.
Par,1 Vossa l\Iagestadc lmp::rial ver.
Custo,] ia Joaquim J\lorcira a fez.
ChancQ!laria-mór do lmperio.-llfanoel Antonio Duarte

de Azevedo.

Transitou em Hi rle Setembro de l81'í.-André Angusto de Paiua Flem·y.
Foi a presente Lei publicada nesta Secretaria de Estado dos Nngocio~ da Guerra em 17 de Setembro de
t87'í.-Dr. José Maria Lopes da Costa.

DECRETO N. 2;)31-

DE

9

DE SETEMBRO DE

1871.

Autoriza o Governo a conceder um anno de liccn~a, com o
respectivo ordenado, ao Juiz substituto nesta Corte, Bacharel
José Antonio de Araujo Filguciras.

Hei por bem Sanccionar e 1\landar que se execute a
Resolução seguinte tla Asscmb\éa Geral:
Art. L • E' autorizado o Governo para conceder ao
Juiz substituto nesta Córtc, o Bacharel José Antonio de
Araujo Filg-ueiras, um anno de licença com o respectivo
()J"tlt~llallO, par:1 trai:) r llc sna saUtle OtHle lht~ ,·onvicr.

'~0

ACTO~

DO PODER

Art. 2.° Ficam revog:Hla:;; as rlisposi:.:üe~ em ron~
trario.
O Dr. l'lbnorl Antonio Duarte rir Azrnuo. do l\J,•u
Conselho, Ministro c Ser:rnlario t!t• Estado dos Nr·gocios
da Juslka assim o li'llha cnlt'ndido I' f:11:a l''"'':utar.
Palacio
IHo de Jarwiro em nove de Set1•in!Jro de mil
oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro ua
Imlepcndenr;ia c do lmperio.

do

Com a rubrica de Sua l\ltgcstatlc o Impcrauor.

Ma11oel Antonio Duarte de A:evedo.

DECRETO N. 2:532-

DE

!.l

DE

SETEmmo

DE

iR71.

Autoriza o Governo a conceder mais um anno de Iiccn~a, com o
respectivo orrlenado, ao nesemiJargador da Helação do !llaranhão
1\lanoel de Cerqueira Pinto.

Hei por hem Sanccionar c l'llanjar que se l'xrculc a.
Resolução seguinte da .Asse111bléa Geral LcgislJtiva:
Art. 1." E' autorizado o Governo para conccrlN ao
Desembargador da Helação do 1\laranhão, 1\'lanoel de CPrqut'ira Pinto, mais um anno de licença com o rcspPclivo
ordenado, para tratar de sua saule onde lhe convier.
Art. 2. o Ficam revogadas as uisposições em contrario.
O Dr. Manoel Antonio Duarte tle Azevedo, do 1\lcu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da
Ju~tiça, assim o tenha entendido c faça exucutar. Palacio do Rio Je Janeiro em nove de ~elcrn hro de mil
oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da
Independcncia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l'llagestadc o Imperador.

Manoel Antonio Duarte de A.:evedo.

DECHETO N.

~:i;l:~

--

n~>

\1

!li:

sETDmno rn: 1S7'1.

"'

A n toriza o Governo a cnnccdrr nm anno de licrn~a r;om o rr~
)lrctivo ordenado aos ncsc!llhargadores Alexandre B•'rnartlino
do; fieis c SilYa, Jo,;é l'iico~áo Rigueira Co;ta, Bernardo Mal:hado ela ~osla D~>ria, ,, ao Juiz de nirPito Francisco de Araujo
Ilarros.

Hei por bem Sanccionar e 1\hnrhr que se execute a
Resolução srguinle da Asscmhléa Geral Legislativa:
Art. 1." E' autorizado o Go\'l'rnn para conceder aos
Desembargadores Ale~andrc ll!Tnar,Jino rios !leis e Silva,
José Nicoláo Higueira Costa, ll·:rnanlo l\lac.ha<lo 1la Costa
Daria, e ao Juiz de l~ircito Francisco de Araujo ll:nros,
1llll anno de licrnça cnrn o rc~p~ctivo ordenado para
tra Lar de .~un saude onde lhes convier.
Art. 2. • Ficnm revogadas as 1lisposiçõcs em contrario.
O Dr. Manoel Antonio Duarte dr Azevedo. rio l\Ieu
Conselho, Ministro c Ser,rrlario 1lc l~statlo rlos' Ne2:oeios
da Justiça, assim o tenha cnlcndido e fapPxecutar.
Palacio do Rio de Janr:iro em nove ele Se lembro de mil
(litocentos setenta c quatro, quinquage~irno terceiro da
Jndependcncia c do ln1pel'io.
Com a rubrica de Sua Magestaclc o Imperador.

Jllmwd 11111 nnio Dum·tc r/c k:rrrrlo.

LEI N. 2:531- DE

\) DB SETE~Inno DE

1871.

'Fixa a Força NaYa! para o nnno financeiro de mil oitorcnto> ;:p.
--- iénta e c:nro a mt! oitocentos setenta e sei:;.

Dom Prdro Segundo, por G1·aça de Deus, c Un<Inime
Aeclamação dos Povos, Imperador Constitucional c Defensor Perpetuo do Brazil :
Fazemo~ s:tber a todos os nossos Subd i tos que a Assembléa Geral Decretou c Nós Queremos a Lei seguinte:
Art. t.• A Força Naval activa para o anno fiuanceiro
de mil oitocentos setenta e cinco a mil oitocentos setenta e seis, constará:
§ 1." Dos OffieiarH tla Armai!~. r il~~ rlr>m~i~ rh~~rs
r.HHr. I,

(i

\.;!

qur f<Jr prer.iso rm!Jar1'ar nos n:~vios de gnC 1T:l c lran>]JOrles, conforme suas lol:t(ões, r as dos Estadoô-1\laiorcs
~.bs E~tpt:tdras c Divisões Navaes.
§ 2." Em cir·cumsr.aneias ordinarias dr, trcs mil praças
de marinhagcm c d1~ prcl t-Ios Corpos dr l\larinha cmharC3das, c de seis mil pra1;as em circumstanria~ cxLr3ordinari:lS.
§ ;:.o Dos Corpos ue Imperi:tl'S marinheiros, tl:IS f:ompanhias de Aprendizes l\larinh1~irm, rrcarlas por Lei, c
do lhlalhão Naval, continuando a autoriz:t~.ão para eleval-o:; a seu estado compklo.
Art. 2. o Para preen1'ht~l' :1 ft~rç~ drsip;na1la no nr1 igo
nnlcccllcnln ó o Gov1~rno :tlllorizado a dar gratilie:~r:õe-;
aos voluntarios rrue se aprcsenLtl'l'lll p1ra scrvir;1j, a
contrar:tar H:lcionacs c r~strang1•iros llli'llianl!~ concessão
de prcu1ios, c a rt•crutar na fúr1na da Lei.
Art. :v o Govr~rno fica autolizado para crear tlr•Si!C
já na Cidacle de 1\Iaceiú uma Companhia de Aprendizes
1\I:trinheiros, semelhante :"ts IJUC cxist1~tn l'lll outras Províncias marítimas.
Art. /f. o Rcvogarn-~e as di~posi~õ:•s l'lll conlr~rio.
l\lantlamos portanto a !orlas :1s Alltoridades, a IJUPtn o
conher~imcnlo e cxcew;ão da rcf'nrida Ll'i pcrtrncer, que
a cumpram c façam cumprir eg·11ardar tão intl'iranwnte,
como nclla se contém. O Secretario ~~~~ K;Litlo do., Xcgocios da Marinha a faça i1llp1·imir, publicnr c correr.
Palacio 1lo Rio de Janeiro l~lll nove d1~ Snte111brn de mil
oitocentos setenta c quatro, IJllÍlli(lla.'~rsimo tercl'iro da
lndl'["~nthmcia e do ltnpcrio.

o

11\IPERADOR com ruhr iea e guarda.
Joaquim Del fino R ihriro da

Ln~.

Carta de Lri, pela qual Vossa 111agrstru/l) ImperiaJ, Manda
e:rautm· o Decreto da .lssl'mbfria Grral, q11e Jloure por
bem Sanccionar, J!GI'a 1'f'.rJillar a Força Naral no anno
financctro, fjlti) !ta de corra do primeiro de Julho de mi!
oito~entos setenta e cinco até o ultimo de .Junlto de mil
oitocmtos setenta e seis.
Para Vossa l\Iagcstallc Imperial ver.
José flrreira de Andrada a fez.
Chanc.f'llaJ'Ía-mt'lt' rio Jmpnio.-JfiiiWI'l Anfouio Du11rfe
d,, A::Pn•do.

,1<1..

LEGL'LATIIO.

Tt·:wsiton

<~lll

1!) 1h St:tcmhro tle IS7'~. --Jlndré An-

gnsto de Padua Flewy.
P11blicada na St~Crr'laria d1• I•};L;lllo t!Ds NPgoeios rh
l\larin!Ja em ::!:l de Setembro de H37L-Saúino Eluy
l'essôa.

N.
I)E. ('.l',Jc'l'O~
•
Autoriza o

·>·•

,..
9-...
''"
" ' - J)!ê ;.., li L

s:" ·Elll\1\ll- IJE~--,,~,
lnJ f.•

(iOYI~I'llO

para roacedPI' u:n allllt) 1lé lirCill.':l aos Esda Alfant!cga de Santos Jo:lo Anltlllio da Silva l'en·ira c da do ~lar;whüo Jo:;0 Alfunsu dos ~a11lu:; Bas(us.

criptul~tritH

llt•i por hem Sanccionar e ~bndar qno ~c execute a
seguinte Rcsolui:ão da Assl'Jllijléa GL·ral:
Art. 1. E' autori7.:Hio o GovPrno para conceder aos
Escripturarios da Alfandt·.!~·a 1:e ::,anlos Jofio Antonio da
Silva Pereira e d 1 do Illar:llllLiu .llhl·~ AITons.o dos Santos
lla,;tos um anno de licen<:a cum Llous terço;; dos venciliWII los.
Art. 2.° Ficam revo:~·:Hbs :1s <lispnsiçõcs em contr.1rio.
O Viscondn do Hio Branco, Con~clheiro de Estado,
Sl'natlor do lmpcriu, l're.,ideuti~ do Cun~elho de .Ministros, ~Miui,~tro e ~e<Tetano de Estado dos Negocios da
Fazenda 11 Presideule do Tribuml t!o Th1·souro NadoHal,
as~im o tenha entendido e faça e\ccutar. Palacio do Hio
de Janeiro em vinte c trcs de SctellliJro de mil oitocentos
Rclenta c quatro, fJUinquagcsimo terceiro da lndcpentlencia c do Imverio.
0

Com a rubrica de Sua l\Iagesladc o Imperador.
riscondc do llio Branco.

Cliancell;lria-múr do lmpcrio.-lliwwcl Antonio Duarte

de "\;:;cvedo.
Tram.itou em 30 de Setembro de 18ic1.-André Augusto
de Padua Fleury.
Publicado n:. Sccn~taria de Est;lllo dos Ncgoeios da
Fazenda em o 1. de Outubro liC i8iL- -~o
0

daBocfta.
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ACTUS 11\1 I'UOI:I\

nEctmTo N. 2:;:w- oE

2:~

nE sKTEMnno nE li:liL

Autor;Z:l o Governo para conceder um anno de licença ao 3. 0
Escripturario da Thesouraria de Fazenda <la l'rovincia do Maranhão Luurcu~o Lnzitauo de Castro Bclfort.

Hei por bem Sanccionar c ~lan1lar flUe se execute a
seguinte I\.csolução ua Assembléa Geral:
Art. 1. • E' autorizado o Governo para concctler ao 3. o
Escripturario da Tllesour~1ria de F:IZPJHla 1L1 Província
do .1\Iannllão, Lourenço Luzi ta no de C:~stro B.·ll"ort, um
anno de licença com sen ordenatlo, para continuar a
tratar de sua sauue onde lhe convier.
Art. 2. • Ficam revog:tda~ as Llisposi~ões em contrari().
O Yiscondc do ltio Branco. CtliiSP!heiro de Estado,
Senador do l1npPrio, Pr•·.;;idettlc 1i:1 Cunsclllo de .Ministro;;, ~linistro t' Scl'rel.:lt io t!P E.;t;Hln dos Negocias
da F;~zellda e PrP.:id. nltJ do Tribnn:d do Thesouro Nacional, :1::sim o li•nl!:i enlt'JJt!ido c f:1ça r•xt•cutar. Pala:::h do Hio t.le Janeir" c111 'inle e t,.,., de Setembro de
mil oitoct•ntos st'Lent1 e q11atro, quillqu:Igcsimo terceiro da lndcpcndencia c do lnqwrio.
Com a rubrica de

SH;~

Ma;;•>l:idc o Impcr;,t.lor.

ris ronde do llio Branco.
Cltaucellaria-mór do Impcrio.- Jf,moel Antonio Duarte
de Lt:ecedo.

Transi Lou em :10 de Setembro L1c 1871.-.·twlré An!]Uslo
de l'adua Fleury.
Publicado na Secretaria tle E:;tado i\('s Nc~·oeios da
Fazenda em o L" (k Outubro de U)7í.- JJ.>t; !:'crcrituw
ria Bocha.

LEGl~LAllVO.

DECHETO N. 2:i37-

DE

23

DE SETEMBRO DF.

lH7't.

Autoriza o Governo para conceder um anno de licen\a ao L 0 Escripturariu do Thcsouro Nacional, Francisco Jo~!J Xavier.

Hei por bem Sanceionar e J\lawl:lr que se· execut1~ a
seguinte Resolução da Assemblt:•a Geral:
Art. L• E' autorizado o Governo par.1 conceder ao·
:1.. • Escr·ipturar·io do Thesouro Nacional, Francisco
Josó Xavier, um anno de licença com o onlenauo, a lim
.de tratar de sua sauue onde lhe convier.
Art. 2." Ficam revogadas as dispo.,ições em contrario.
O Vist·onde do Rio Br1nr:o, ConselhPiro tle ~~'la!lo,
SPnador do Impcrio, Presidente do Conselho tle 1\linistr·os, l\linistro c Secretario de Estado uos Negocias
da FilZt)nJa e Preside1rte do Tribunal do Thesouro
Nacional, assim o tenha entendido e fara exi'Cntar.
Pal:rcio do Rio de Janeiro em vinte e tres ·de St'lembro
de mil oitocentos seli'Bla e quatro, quinquagesimo terceiro da ludependeucia e do l:uperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestarlc o Imperador.

l'isconde do Rio Brauc<J.
Chancellaria-múr uo Imperio.-Manocl Antonio Duarte

(le A.:cvedo.

Transi to11 em 30 de Setembro de 187'1.-André Augusto
de J>udua Flem·y.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias ria
Fazenda em o L" de Outubl'o de l87'i.- José Scceriano

da Bocha.

ACTUS

JJECltETO N.

UU

;!:jJg- DE

I'UOEl\

2:l

111' SETElllll:O DE

Autoriza o Govt'nw para conr·pdrr Jll:lis 11111 am1o di)

Chr-fc ri c sec1.::to da a lfantlcga de
y;l!ho l'acs d'' Audt'<llk.

l'cruaJ!l!Jllw,

1874:.

liernra ao-

llr. Luiz de Car-

Hei por lwm Sanedon1r t' l\landar que se e:;.eeute a
seguinte Hesoluçãu da Asse;niJlt'•;t Geral:
Arl. L" E' autorizado o (;;JHI'IIO p:1ra concetlcr ao
Chdc de secção da alf'andl'il·a "'' l't·rnamiJuc:o, Or. Luiz
llc Carvalho Paes 1!1: Andrad1•, mais um anno de liccw;a,
eom duas lPrt;as pal'tt'S dos I'I'SflL't:liros vencimentos,
}JGra tratar de sua saudD und1' !lu: cu11Vier.
Art.~. • Fie:Jllll'l;rog-:Hhs as dí.-;posit;ões em contrario.
O Visconde tlu t:io }3;·aiJGO, C Juselhciro Je Estado,
Scu:~dur do lmpe1·io, l'n•silknle do Consl'llio de l\liltistru:<, J\lii!Ístru L' Senelariu dt• E-;tatlu tlus Ne ...:·ucios
t1a FaZI'tH!a e t•r,•sideuiP do 'l'riiHlll d do Tliesouro
N:1ciunal, assim o tL:111la enlendido e faça t•xeeutar.
P:ilat:io do l'.io de Janeiro em vinte c tres de Sdembro
li:~ ;nil otto:,enlos sel,~nta ~~ qu.tl.ru, t!llilllJUagcsimo terceiro da luLlcpetllle!ll:ia c Llo lmperio.
Co:n a rubrica de Sna l\bgcslade o Imperador.

Visconde do Rio Branco.
Ch;tn,:clh·ia-múr do Impcrio.-Manael Antonio Duarte

de Azeretlo.

Transitou em 30tlc Setembro tlc 181.1.-André Augusto
de Padna Fleury.
PuiJ!icado na Secretaria tle Est~do dos Neg-ocios da
Fazenda em o 1." t.lc Outubro de 1871.- José Sererúmo
da Roc.'w.

I.EGISI.AT!YO.

DECRETO N.

2:iJ9-DE 23 DE SETE!\IBI\0 DE

18ii.

A.utoriz:t o Governo para suhsidiar a Em preza coucrdid:t

:1.

llcn-

riqHe Deslandcs, para a naveg:H;5.o a Yapor do rio Itapr11Jirilll.

Hei pnr bem s~nccion~r r Mandar fJUC ~(' f'XCI'll[C a
Re,;olução seg-uinte da Assembléa Geral:
Art. L o E' autorizado o Governo para suhsitliar com
a quantia annual uc 1'::!:000,:;000, por i spat;oile Hi annos,
á Empt'i'Za cnncecliila pi'Lt A,.;sl'tnlJI(~a Legislalin da Pro~
vincia do Espírito Santo a Henrique Deslandcs, para a
uavegação por vapor do rio ltapt>mirim.
Art. 2.° Ficam t'C\'ogada.~ a~ di~posiçl.íes e:n contrario .
.lo.;;é Fernandes tla Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro e ::-;ecretarin tlc Estado dus Negocios da
J\gricullnra, CotnnwtTio n Obras Publicas, assitit o tl•nlia
crit1~mlido e faça CXPCittar. Palacio lh Hio de Janeiro em
vinte c tres de Setl'm!Jro de mil oitocentos setenta c
quatro, quinquagesimo terceiro da Imlependencia e do
lrnperio.
Com a mbrica de Sua Magcstatl.c o Imperador.
Jo~l:

Fernandes dtt Costa Pereira Junior.

Chanccllaria-ntór tio Impcrio.-.Manoel Antonio Duarte
de Azevedo.
Transitou em 2 llC Outubro de 187'L-André Augusto
de Padua Flenry.
Publicauo na Di.rcctoria Central da SecrPtaria de Estado dos Negocias da Agricultura, Commcrcio c Obras
Puhlicas em 3 de Outubro de Hl7t~:.- O Director Fran~
cisco Leopoldino rle Gusmão Lobo.

ACTOS

IHI I'Oii!!n

Autoriza o Govrrno para mandar matricular no f." armo da
Farulda<ic <Ir l\ledidna do Hio dr Janriro o rslutlantc ouvinte
AllrP<In AIIH·rln Leal da Cunha.

Ilr.i por hrm S~IlCt~iomr C l\Janrhr fJlle ~e execute a
seguinte Jle;:oluç;ro da A~scm!Jléa Gt~ral:
Art. L" E' autorizado o Grwrrno p1rn mandar admittir á matrieula no L" anno tl.1 Facllld:Hli~ de l\J ~di
cina do Hio do J:tnt~iro o e., tu Janto ouvinte da mrsma
Fnc:uldade Alf!·otlo AI bel'! o Lt•al da Cunha, dispt~nsando
se-lhc a idade exigida por Lt:i.
Art. 2." Ficam reYogadas as disposi.;ücs em contrario.
João Alfredo Cont1n tlr Oliveira, do ~leu Cons~Jhn,
1\linistro e SecrPlario de E.;tado tios Negocias do Imperio, n~~im o tenhn cntemlitlo c faça executar. PaJncio do Hio de Jant•iro em vinte e trcs de Setembro de
mil oitocentos ~ctentn r. qu:1tro, quinquagesimo terceiro tb lntlrpt•ntlcncia ~'do lmperio.
Com a rubrica ele Sua i\lagcstatle o Imprrador.

Jorlo Al(t'l'dO Ccrnta de nlirrira.
Chancellaria-mór do Imperio .-Manoel Antonio nuarte
de Azevedo.
Tran~itou em 2 dA Outubro de 1874.-A.ndré Augnsto
de Padua Fleury.-Hegístrado.

Publicado n3 Sccre 1 aria de Estado nos Neg·ocios do
rm :l de Ouluhro rlc 1871.-Fausto Au,qnsto de

Imp~Tio

Aqwar.

I.EGFLATIYO.

DECnETO N. 2ü'it

-DE

23 o"

5ETE~mno

nr:: 1874.

Aulorir.a o Govcrn0 p:~ra manrhtr admillir o eslurlanle .A.~geu
Eduardo Vclloso Frrire a exame do L 0 anno da Faculdade de
llircito de Pernambuco.

Hei por hrm S:mrrionar c l\Janrlar fillC se execute a
srgu in te Hesolução da Assemhléa Grr:d:
Art. 1. 0 E' autorizado o Governo para ma11<br <ttlmittir o estudante Aggeu Eduardo Velloso Freire a
exame do L" anno da Faculdarle de Direito de Pernamlmco, depois de approvatlo em franccz.
Art. 2 " Ficam revogadas as disposiçi'írs em contrario.
João Alfredo Corrt~a de Olivein, do l\lcu Conselho,
~linistro e Secretario de Estado dos Ncr;!;ocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e tre~ de S~tembro de
mil oitocentos set~nta e quatro, f!UÍllf!Uagesimo terceiro
da lndependencia c do lmperio.
Com a rubrica <I e Sua l\lagcstatle o Imperador.

Chanrellaria-mór do Impcrio.-Af,moel Antonio Dnarfr
rJe Azevedo.
Transitou rm 2 de Outuhro de lR1'i.-Anrlré
de l'adua Fleary.- Hegistrallo.

All.?!t~to

Publicado na Secretaria de E<>tarlo ilos Negocias do
Impcrio em 3 de Outubro de iRh.-Fanst~ Angnsto de
Aguiar.

~ ~--

-···

\C.TOS DO POntm

DECHETO N. ~;i'd- DE ~:1

DE sETE~mno nE

1R74.

Auturiz:t n <~nnrnn p:~ra mantlar atlrnittir· :'t Hralricul:~ no
2. o anno tia Fa<·u!d:ttlt' de Medicina do 1\iu tk .laJIPiro o csLntlanle Fcrnarrtlo AIJIJot.

IIPi por hrm Sanrcionar r ~lan<hr rplt' ~e exerute a
Hr•.<<dnç:lo seg-uinte tia Asst•mld(·a Gr•ral:
Art. l. o E' antoriz:~dt•IJ G<~rt•rno par:1 man1br arlmit~ir :'1 m.1Lricnl:l no 2. o :llllltl tlr F:rt'nl>l:1tle dr, :\ledicina
do llio 1l1~ Jarwiro o P~tULhiiiP do:!. o anno pharmar:r•utit:o 11:i mesrna Fantld:rue, Ft•rnando Abh.l!, prestando
pl'l'Yiamenle exame Llo an:rlomia tlt•scripliYa.
Art. 2." Ficam rcrogatlas as dispusiçúe ..; em contra r i o.
O Dr . .T<l:lo .\lfret].) Corrt'·a tl:~ Olii'Cira, do ~~~~u Consl'llto, 'linistt·o e SPcrl'tario tl1• Estado dos Nl'gocio" do
lmrerin, assim o LPnha entendido c faça ex<•cutar.
Pahrio do Hio de Janeiro em vinln c lres de Sclembr<~ dt• mil oitnct•ntos setenta n qttalro, t[l!Íllt{llagcsimo
lt!rceiro d:t ltul•pcnt.lcncia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Mageslatlc o Imprrat.lor.

João Alfredo Corrêa de Olit•rira.
Ch1nrrlbria-mtir do Impcrio.-Manoel Antonio Duarte

de Azercdo.

Transitou em 2 1lc Outubro de 187~.-.-!ntlré Ari!Jllsto
1f l'a•lua F/eury.-Hcgistrado.

Puhlica,Jo na Srcretarh tlc E~ta1lo dos '{c.~ocios rio
lmr"rio em 2 da Outubro de 187-L-Fansto Artgnsta de

A.!]niar.

l'il

Lf:Gl~l.ATIVO,

DECRETO N. 2Gí3-

DE

23

DE SE'I'E~WR':l llll

18ií.

Autoriza n Gnnrno pam maJI(Jar atlmittir a PXU!llP das nlatrrias rlo L 0 anno da Facnltlad'' tlP Direito tlo Hcrifc o c.-;tudante Francisco Forrl'ira de Sit[Ul'ira Varcj<lo.

Il:•i por bem Sanccion,1r c l\bn1lnr fJIH: se execute a
seguinte HPsoltu;ão tla As~t·mbléa G,·ral :
Art. l. o E' autul"izatlo o Governo p:1ra mamb1· admittir a exame t.las matel·ias du I." anno da l•'aculd;llle de
Direito do R,.. l"ife 0 <~studantc F1·ancis1·o Fern·ira 1l1~ SiquPira Varcj;lo, tlispPn~aHtlo-sc-llw o lapso (],~ tnmprr
para validauD do~ rxalllt's prrparalorius em IJUC foi
approvauo Ho!'\ annos de HHi8 c 18G!t.
Art. 2. o Ficam rcvog:llbs <H disposi~iic.q em contrar·io.
João Alfredo Corn'a d1• Olircira, 1lo l\lcu Cnnsrlho,
Ministro e Sc•cretario dl' F,-;tatlo 1los Nt•gocios tio lmperin, assim o l1)11lla cnll'ntlitlo c fa1;a C\.I'Cutar. Palacio
do Hio de Jan1•iro em viutn lres de Setembro de mil
oilol~l'nlos sct1:nta c quatro, quilliJUagesimo terceiro.
da lnt!epemlcucia e do ltupcrio.

Com a rubdca de Sua l\bgeslulc o Imperador.

Joâo Alfredo Corrêa de Oliccira.
Chancellaria-mór do lmperio.-Jifanoel Antonio Duartt?
de A:evedo.

Transitou em~ de Outubro de
de Padua F!eury.-Registra(lo.

i87~.-A.ndré

Augusto

Publicado na Secretaria de E~tado dos Ncg-ocios do
Imperio em :3 de Outul.Jro de 187'!.- Fausto Augrcsto d9

~--:--~-

A.gttiar.
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ACTOS DO 1'0DEil

DECHETO N. ifiH- DE :!3

DE SETE.mmo DE

18ifl,.

Autoriza o Governo para mandar matricular no I.. • armo da Faeuldallc de Dircitu du Hecifc o c;;tutlaule Fraucisru Se·\ero.

Hei por !JCm Sanccionar I) l\l~rHlar que se ex:ecule a
seguiu Le Hesolução da Assembléa Geral :
Art. L" E' autorizado o Governo para man•lar atlmitlir á matricula no L" anuo da Faculdade do Direito
do Hecife o estullaule Francisco Severo, acei lando-se-llrc
como válidos p:.~ ra esse fim os exames <.I. e fraucez, iuglez
e ma thema ticas.
Art. 2." l•'icam rcvogallas as Jisposições em contrario.
João Alfredo Corrôa de Oliveira, do Meu Conselho,
Ministro c Sccrelariu de Estado dos Negocios Llo lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Hio de Janeiro em vinte c trcs de Setembro de mil
oitocentos setenta e quatro, quinquagcsimo. terceiro da
Indcpcndencia c do Im per io.
Com a rubrica de Sua Magcstadc o Impcrauor.

Jotlo .4l{rcdo Corréa de Oliveira.
Clr:1!1cellaria-mór do Imperio.-J/anoel Antonio DMrle
de Azevedo.
Transitou em 2 de Outuhm de 187-i.-André Augusto
de Ptul!w Flwry .- Hcgistrado.
Publicatlo na Seerelaria de Estado dos Negocio;:; do
Impcrio em 3 de Outubro <.l.c Hl7'1,.- Fausto Augusto de

Aguiar.

LEGISLATIVO.

DI!:Cft.ETO N.

2ti~()- DE

23

D(,; SETJmnno IlE 187~.

Autoriza o Governo para mandar matricular no 1. • anno da Faculdade de Direito do Hceifc o cstuJanlc llauocl José Ferreira.

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a
seguinte Hesoluc;ão ua Asscmblé:t Geral:
Art. i. • E' autorizauo o Governo para m:m!lar admittir it matricula no L" anno da Faculuaue de Direito
do Recife o estuuantc l\lanoel José Ferreira, senuo-llle
dispeus:~do o lapso de tempo para a validade do exame
de francez, que jit prestou.
Art. 2." Ficam revogadas as disposições em conlral'io.
João Alfredo Corrêa de Oliveira, do l\leu Conselho,
.Ministro e Secretario de Estauo dos Negocios do Impcrio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do 1\io de Janeiro em vinte e tres de Setembro de mil
oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da
Inuependencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador.

João Alfredo Corrêa de Oliveira.
Chancellaria -mó r do Impcrio.-11lanoel Antonio Dt~arte
de A,;evedo.
Transitou em 2 de Outubro de
tle Padua Flenry.- Regi,;trauo.

181~.-André

Artgrtsto

Publicado na Secretaria de Estado dos Neg-ocios do
lmpcrio em 3 de Outubro de 1871.- Fausto Augusto de
Agrúar.

ACTOS lJO I'OBim

DECltETO N. 2:.iHi-

DE

23

DE :;ETEllBltO llE

187í.

Autoriza o Gonrno para mandar a'l!nittir a exame t!~s llln.lcrias du L" anuo da Faculdade d1! Direito tio HPcifc os cstndautes l'e,Jro Yclho do Hego ~lello c lnuoccueiu PerrgrillG AlH'S Aweha.

III'i por hrm S:1ncdonar e l\l:lnll:~r· que se Pxecute a
seguinte Hcsoluc_:ão da Assembléa Geral:
Art. L o E' autorizado o Gnvnno para 1nanclar admiLtir a exanw das m<1Leri:1s !lo L" annn da Fal'ultlatl'~
OI' Direito tio Uecife os Pstwlanles Pedro Vt•IIJo do lle~u
l\ldlo e Innocencio Pereg-rino Alrt>s Arocha, considenndn-se válidos para rssP limos exalllt~S preparalorios
que prestaram ha mais de quatro annos.
Art. 2." Fil:am revogadas as uisposições em contrario.
Juão Alfreuo Corrt·a de Olivrira, do l\len Consl'!ho,
Ministro e Secretario Ut) EstaLlo !los Nt)gocius do lmpcrio, <~.~sim o tenha entendido t) faça executar. Palacio uo Uio de Janeiro em vinte c tres de Setembro de
mil oitocentos sntenta e t]nalro, qninquagesimo terceiro ua Inucpcndcnda e do Impcrio.
Com a rubrica tle Sua :\Llgcstade o lmpcratlor.

Jotlo Alfredo Corrê1t de Oliceim.
Ch:mcnllaria-mór do Imperio.-.Manocl .t1ntonio Duarte
de Azevedo.
Tr<~nsitou

em 2 de Outubro de 18iL-André Augnsto

de Padua Fleury .-Hegistrado.
Publicauo na St'cretaria un Estado dos NP.Q'ocios do
Imperio em 3 de Outubro de 187'1.-Fausto A.ugasto de

Agniar.

J.EI:TSJ.ATIYO.

DECnETO N. 2;i'11 -DE 2:l DE sETF.1mno DE

187~.

Autoriza o GoYPrno p:tra nJ:tJIIlar matrirular nn t. o anno <l:t Farultfa;]r, tlP Direito tio 1\ccife u ;~studanlc Pelino Joar!ltilll Lia
C11sla t:uPtlrs.

III'i por hem

s~ccion:tr

c :\l:tntlar CJlll' se cxrcutc a
da A~sen1hl;\1 l:rral:
Art. I." E' autorizado o GorPrno par:1 mandnr :~rl
mittir· :·, rnalri;:nla no l. :tnuo da F:teuld:u1t~ de ()irrito
do B;•cife o esltlihntn Pt'lino Joaquim da C(Jsla Guedes,
,:o!tsid,•ratHIO-.'C v:Uidos ns exames dr latim, in!!lrz c
philo.;ophi:t, nos l}llai'S fni approvado em lHii\.1 C HnO.
Art. 2." Ficam revog:11las as tlispnsi;;ü.•s em contrario.
Jn:io Alft•c;Jo Cnrr(~a ilfl OliYcira, rlo :\lrn Conselho,
~1111istro e Secret:11·io de E.;tado dos Negocias !lo lmpcrio, assim o l;mha entl!tlllidn c faça I'XI'Cutnr. Palacio do llio de J:tneiro em \'intc n tl·;·s rk Sdembro tlc
mil oitnr:nntns Sl'll'!lta c quatro, quinqua:j'csirno terceiro da [n,Jqwmlencia c do lmpcrio.
q~'!;llilltn 1\;~soln;;ão

0

Com a rnbri•:a de Sna

1\bgrsl:~tle

o

Impcr:~rlor.

Joiio Al(rrdo Corrt:a de 0/irrira.
Clnnr·rlbria-múr do Impcrio.-Jfonod A11tonio Dnarte
dt• J;l'rcilo.

Tran'dtnn em 2 !li' Ontnliro de 18iL-.4ntlrri
de i)tr•lun Flettry.-ll•·g·r~trado.

Augn.~to

[':t!J!ic:J•lo 11:1 s~·crPtai'ia de Eqil'ln dos :-.lrc:ocio~ do
T!lll!"!.lll
de Ü11tul!ro rli~ !Hí'L-Ftutslo A.llfJII.~Io de
Ajltirtf'.

'"ll ::

·

i)(;

ACTOS DO PODER

DECRETO N. 2:i'i8 -

DR

23

DF. SETF.:\IflHO

DE

187L

ApproYa a pensão concedida a D. Isahel Maria nrand1io.

Hei por br,m Sanccion:~r r Mr~n<lar que se execute a
Hesolução seguinte da Assem!Jit:•a Geral :
Art. l." E' appronda a pensão de !l0 1~000 mrns:ws, ronced ida pot· De ereto de i]. de Agosto de :lHi2 a
D. Isabel Maria Bt·andão, em attenção aos relevantes
set·viços prestados em relação :'t guPrra rio Paraguay.
Art. 2." Esta pensão sPra paga da tbta do citado
lkcreto <lc conces;;5o.
Art. 3. • Ficam revoga<las as disposições em ron1rario.
O Dr. Jofio Alfre1lo CorrC·a <lP OliYeira, !lo Meu Conselho, l\linistro 'C Secretario ilP Ec;tado dos Negonos do
IIIIJII~t·io, assim o tenha entendido e faça executar.
l'alaeio do 1\io de Janeiro em vinte e tres de Setemhro
tlr mil oitocentos setentn r• quatro, quinquagesimo teredro tla lndepcntlencia c do Impcrio.
Com a ru lJrica 1le Sua l\lagestade o I~pcrador.

Joiio Al{rerlo Corrr:a de

Oli~·eira.

Chancrllnria -múr do Imperio.-Afanoel Antonio Duarte
de A:evctlo.
de

Transitou em :l rle Ontnl1ro rle l8i!j,.-Andrr' AugustO'
Prtdu~ Flenry.-Registrado.

Pnhlieado na Secretaria de E;;ta1lo 1los Nrgocio~ rlo
Imp-rio em !"i 1\P Outubro de !Hi'L-Fa"sto Anansto de

A,qaiflr.

LEGISLATIVO.

DECRETO N. 2iH9-

DE ~;\ DE SETEMBRO DE

18í'L

Approva a pensão concedida repartidamente a D. Felismina
Maria Weitleigr e a seus trcs filhos menores.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a
Resolução seguinte da Assembléa Geral:
Art. I. o E' arprovada a pens:Io de 18~000 mensaes,
eoncetlitla repartidamente, por Dccruto de 2;) de Abril
de i8i!1, e sem prejuízo do meio soldo, a D. Felismina
Maria Weideigr, e a Josó FranLisco Wdtleigr, Alfredo
Augusto Weideigt· e Anna Francisca Wnideigr, viuva e
lilbos menores do Alferes Volnntario da Patria Francisco Augusto Weidcigr, fal\rciclo Pm conseqncncia de
ferimento r<~r~Pbitlo em combate no Paraguay.
Art. 2." Es La pensão srrá paga da rla ta do e i ta tio Deereto, e ees~ará, quanto aos dons primeiros filhos, logo
que attingirem á maioridade.
Art. :L o Ficam revogadas as disposições em contrario.
O Dr. Joüo AlfrPilo CorTt\1 de Oliv1:ira, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocio~ do
lmperio, assim o tenha entemlido e faça executar.
Palacio do Rio uc Janeiro em vinle e tres 1le Setembro
de mil oitocentos setenta c IJualro, quinquagesimo tcrce i r o tia lndcpcntlcnc ia c do lm per i o.
Com a rubrica lle Sua l\Iagestadu o Imperador.

Julio Alfredo Corrêa de Oliveira.
Chancellaria-mór do lmperio.-Manoel Antonio Otta1'[1'

de Azevetlo.
Transitou em :3 de Outubro tlc 187~ . - Awfr·é Anqnsto
de Padua Flenry.- RPgistrauo.

Publicado na Secretaria de Estatlo do,; Negoeios do
lmp?rio em ti de Outubro de i8í'L- Fa~t.g~
Agmar.
~-~~rr.~ rn I ·· ....... ,
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u1: sETEMBRo n" t~17L

Appruva a p!!m;1n r·u11r~•~tliola rcpartidalllenlr a ll. Sa1Ji11:t 11<'
·Faria llihdro da Silva .: a ôCll'i lilltoo; J•Jào c ~l:'iriq.

Hei por bem Sanccionar e l\landar que SL) C'\.I'LL!ll) a
Hesoluç:lo sr·guin!e rb AsscmlJIL'a Geral:
Art. ·1." E' approvarla a pcmão rlc :Jmooo mrnsar•s,
qnr, srm prejuízo do meio soldo que competir, foi
rollt:etlirla, repartitlamenlc por Decreto ue lli de l\IJ i o
d1•. 187!i, a D. Sahina de 1:aria llilJOiro da Si h a, viuva
do Secrr•tario da comnlissão demarcadora 1!1) limite~
r·ntrc o lmperio c a llrpuhlica do Perú, o Capitão
B:H·harl'l Jorro Hibt•iro da Silva Junior, falkrido il1)
ft·brcs p:tlu:;tn·~ adquiridas no serviço rla dita rollllllis,.:iiu, c aos seus dous filliOS .João c !\Lírio, ati'· atLingitem este,; ú maioridade.
Art. 2." Esta pensão Sl'l':·l p:1ga da rlata tio ci!.1do
lkcrcto.
Art. :l." Ficam rnogadas as tlisposiçiics em colltrario.
O Dr. João Alfredo Corrl\1 1le OliYPira, do :\lpn Conselho, Ministro c Sccrntario de Estado dos Negorios
do lmprrio, :1ssim o teul1a entendido e 1':1ça Pxeentar.
Palacio do Rio de Janeiro em vintP e tres de Sett•mhro
de mil oitnrcnlos selen ta e quatro, llUÍIH(U:Jgesimo tPrniro tla lndependenei:t e do lmperio.
Com a ruhric:1 de Sua Ma!\cstade o Impcrallor.

Joilo :llfredo Corrêa de Oliveira.
1:1tanrellaria-múr do Imperio.-Manocl Antonio Duarte
de Aze·vedo.
Tran;;ituu em 3 de Outubro de 1874.- Andrrf Auyusto de l'arfu11 Flenry.-H.egi~trado.
Publirado na Secretaria tle EstaJ.o dos NPgocios 1lo
lm)'erio rm :5 1le Outubro rle l8i'L -Fausto An.qnsto de

Aguim·.

ApproY:t as pcnsües concedidas a ll. Brrnanlina de St•nn:l c a
D. C:mtlitl:t Adolplto da Fontoura Parrot.

Ht'Í por bem Sanccionar c l\lanuar IIUC se e~cculc a
seguinte da Asscmbléa Geral :
Arl. t." São approvadas a~ seguintes pen;;õf's 1111'11sac's, concedid:ts por DL'Cretos dt' JJi th~ Julho tlc IHi'~:
dt) :JG,.)OOO a D. R~rnardina de Senna, mãi do Alft·rt~s
\olunlal'io da P:llria Manocll\Jaria de C1rvallto, morto
em rombatr no Para~uay: e de 2L~OOO, sem prejuízo
do meio soltlo que percrbe, a D. Cantlitla Atlolplw tia
Fontoura Parrot, úuYa tio Tenente !la (;uanla Nacional
da Província do 1\io Grant\() do Sul, Alb:tno de Oliveira lltwno l'arrot, falleddo e111 r.omhalt' no Paraguay.
Art. 2. 0 Estas pensõesscrJo pagas da data tlos citado~
lll'crelos.
Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em contt·ario.
O Dr. João Alfredo Corn~a de Oliveira, do l\lou Consdlw, Ministro P Set:rdario de Estatlo tios Negocios do
Imperio, assim o lPnlta ententliuo c faça executar.
Pal:tcio do Rio tlc Janeiro em vinte e tres de Setembro
de mil oitocentos setenta c quatro, quinquagcsimo teredro ria Independcncia e do Imperio.
Hc~olnr;fio

Com a rubrica tle Sua

1\l:t.l.(c~LIIIt~

11

Imperador.

João Al(rerlo Corrêtt de Olivl'im.
Chanccllaria-mór do lmperio.-Manocl Antonio D1wrlc
de Azevedo.
Transitou em 3 tlc ÜIItubro de i8íl.-A1dré Auqnsto
·

de Parlua Fleury. -Registrado.

Publicado na Secretaria de Estado tio:: Ne'~ot:ios do
lmporio em ti de Outubro de l8H. -Fltnsto Angnsto de
Aguiar.

__....,.._ __
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DECRETO N. 2t)1i2-

IJO I'OilER

IJE

';!:l

DE SETEMBRO IJF.

187/L

Declara que a pensiio e.oncPditla ao Cabo df'. Esquadra do t." Batalhão de Iurantaria Roberto Achimidl deve entender-se conrcrida ao Cahu de Esquadra d<> dito batalhão Roberto von
Sclun:ulel.

HPi por bem Sanct:ionar e Mandar que se execute a
Resolução seguiu te da Assernbléa Geral :
Art. l." A pensão dt) quinhentos réis dia rios, conct\düla por Decreto tle 23 de FcvcrPiro !In i8fl7 ao Cabo tk
Esquadra do l." Balalhão UI' Infantaria Holtcrto Achimidt, deve entl·nder-;;:t~ como ronfcrida ao Cabo de Esquadra do mesmo batalhiio Hohrrto Yon Schmadel, conforme se declara no Decreto rln 3 de Junho <lc 18í4. Esta
pensão scrit paga da data elo Decreto dl\ 2:ltle FevcrPiro
de i8G7.
Art. 2." Ficam revogadas as di;;:pm;ições nm contrario.
O Dr. João Alfretlo Corrt~a de OiiYcira, do l\Ien Conselho, Ministro e Secretario de E>tado dos Nt:goeios do
lmperio, assim o tenha entr•nilido c faça e.\ecutar. Palaeio do H.io de Janeiro em vinte e tres de Setembro de
mil oitocentos setenta c rflwtro, quinquage~imo terceiro da lndcpendencia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua 1\Iagcstatlc o Imperador·.

João Alfredo Corrêa de Olivcim.
Chancl'llaria-múr do lmpcrio.-Afanoel Antonio Duarte
de Azevedo.
Transitou em~ de Outubro dl' 187L-André Augusto
de Padua Fleltr'Y .-Registrado.
Publicado na SecrPtaria de Estado dos Negociol> do
lmperio em 5 de Outubro ele Ul74.- Fansto Augusto de
Aguiar.
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Di: sETEmmo nE

18i4.

Declara dever entender-se conferiria ao soldado do 2L o Corpo
Provisorio l!e Cavallaria da Guarda Nacional da Província de
S. Pedro, addido ao Asylo de Invalidas da Patria, Agostinho
Bazualdo, a pensão r,oncedida ao soldado addido ao dito Asy\o
Agostinho Bàiiial.

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se exr'cntc a
Resolução seguinte ela Assembléa Geral:
Art. L • A pensão ele quatrocentos réis diarios, concedida por Decreto de li de Agosto de 18i:l, ao soldado
adrlido ao Asylo de luva! idos da Pa tria, Agostinho Bazua I,
deve entender-se como concedida ao ~oldado do 2r..."
Corpo Provisorio rle Cavallaria da Gu~n·rla Nacional da
Província de S. Pedro do Rio Granlle do Sul, addido ao
dito Asylo, Agostinho Bazualdo, conforme dPdara-se no
Decreto de 21 de Fevereiro de i8i4:.
Art. 2. • Esta pensão será paga da data do c i ta do Decreto de 6 de Agosto.
Art. 3. • Ficam revogadas as disposições em contrario.
O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira, do .1\leu Conselho, Ministro e Secretario do Estado dos Negocios do
lmperio, assim o tenha entendido e far:a executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte r: tres de Setembro de
mil oitocentos setenta e quatro, quinquagcsimo terceiro da Indcpendencia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

João Alfredo Cm·rêa de Oliveira.
Chancellaria-mór do Imperio. -.Manoel Antonio Duarte

de Azevedo.

Transitou em 3 de Outubro de 18iiJ. .-André Angnsto

de Padua Fleury.- Hcgistrado.

Publicado na Secretaria de Estado dos NegoGios do
lmperio em 5 de Outubro de 1874:.- Fausto Augusto de

Aguiar.
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DECHETO N.

~:iri'J.-

11!1

I'OIIEI\

nE 2:: 1n: stnEltnno nE ltlí'~·

Jleclara llUC a pensão eonccdidaa ll. t;uillwrmina Dutra da Fonseca lica pertencendo, em partes ignacs, a seus filhos mrnores
Juaquirr•. IIYJII•olilo c Jnlif1la.

Hei por bem Sanccionar e l\Jandar f(UI' se execute a
1\t•solução seguinte da Assemblea Geral:
Art. 1." A pensão 1lc trinta c nure milr1'•i~ mcn.;ae'
que, por Decreto ue 27 uc Abril de l8üí, Si) COI11:1Jden a
ll. Guilhermina Dutra da Fott.~cca, viuYa do Ten<JHLIJ do
Exercito e Cilpitão de rommissão Jlyppolilo Mendes da
Fonseca, e que fui approvada pelo Decrdo n." t'diü 1lc
18 :Jc Setembro uo mesmo :111110, lil'a pertencendo em
partes iguacs, aos menores Jo:tquim, Hyppolilo c Julieta,
lilhos legítimos da eonccssionaria, hoje fallecitla.
Esta pensão subsistirá, quanto aos dons primeiros
menores, até á sua maio:·idade; esL'I'Ú paga <lcsde a data
tlo Decreto tle 28 de Fe\·ereiro de l87L
Art. 2. o Ficam revogadas :~s disposiçõ1;s em ccmlrario.
_
O Dr. João Alfredo CotT;:a d1~ Olivdra, do :Meu Conselho, 1\linistro e Secretario 1le Eslatlo dos Nrgocios 1lu
lmpPrio, assim o lenha entendi1lo c faça executar. Palacio <lo ltio de Janeiro em vinte e trcs ilC Setembro ue
mil oitocentos setenta c l}llatro, quinquagesimo terceiro da lntlependencia c do lmpcrio.
Com a rubrica

ur~

Sua :Magc;;tadc o Imperador.

João Alfredo Corrêa de Oliveira.
Chancclla ria-múr do I mperio. -1l1anoel Antonio Dnartl'
dr Azevedo.
Transitou

em:~

Lle Out nbro Llc tH7fJ:. -André Attgnsto

de Padna Flenry.-Registrado.

Publicado na Seeretaria de Estado dos Negocios <lo
lmperio em n de Outubro de l87TJ:.- ,Fansto Attgnsto de

Aguiar.
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Elrv:t a

!i~J,~OOO

mrnsaes a pcnsiio

( )o)

cntH~ctlifla

ao Capit:hl honot·:trio

do Exercito Antonio lia Cnnha Frota; a t;OO rt'~is diarios a rpu)
[oi cnnr:ctliila :ln Cah" !lr1 Esrp1adra do Jl:ttalh:hJ ilr Engenhrdro,;
Josi· do:; ~anto~ F••rrcir:t; o arpm1·a a '''lilr'l'did:t ao rx-t;narfl:~.

.'\acionai Cassi:wn Corrt•a da

~ilv:1.

Hr•i por Item S:mr.~ionar c 'l:11trlar qun se C\t'Clttu a
scguinlr• da Assetnhló:t Gr'l'al:
Art. l '' A pen~:1o dt• l(ll:tl't'.ltl:t ,. dou" mil rr'·is IIWIIs:~cs coneedida, por Bt'tTt'lo de l'~ rlc l\Iarr:o rlr1 1Kfi7, ao
Capit5o honorario tio Exercito Antonio da Cunha Frota,
c appro1·atla pelo de n. o t:io:J dt~ 2:; dt\ Sctt·tnltro, tiea
t•lcv:liLt :1 ~c->.<t•nta mil r<'·is, Pt[Uivalcntc ao ,;oldo da p:ttent.c de Capitão, qttt' ellc tinha 11a data do referido Derreto de 1!~ de 1\'larr:o. A mesma fWns5o será paga da
data do primeiro Det)rcto dn rmH·os<5u, t·onfot·me St\
tlrclara nn de ti clr1 Novt·m!Jro rle 187::.
Art. '::!.o E' approvarla a pt•ns;io dr1 rJualrorcnt(\~ rói,;
tliario,; conccrlida, por Dcr:rl'lo de :!U de Norem 1;ro rle
1H7:J, ao r,x.-Gttarda Nacional da pt·ovineia de i\Iinas
Geraes Cassiano Corr(•a ela Silva, n rrual, t~lll co!l>'et[Uencia de um tiro rcr.l•birlo r•m dilignncia policiai na
[JCI'SC~UÍI)iiO de r:t·iminoso.;, fieou inteiramnnte C{\Q'O 1~
impossibilitarlo de prontr:tr rneios tft, sulisistencia. Esta
pensão será paga da data tio citado lkt·reto.
Art. 3. 0 A pens;1o dr~ tJUalrorl~ntus rds diarios concedida, por Det·reto tle :1 dn Outubro de l8fi8, ao soldado
do Biltalllão de Engenheiro-; Josó tios S·mtos Ferreira, c
approvada p11lo Dcercto n." líO:l de 21 de SctemiH·o de
JS!iU, fica elevada a quinhentos réis diarios, por ser ellc
Cabo de EsrJuadra do mesmo batalhão, confortr.c se rlcclara no Dect·eto de 29 dr, Novrmhrn tle 1873. Esta pensão será paga da data do referido nc,:reto de 3 tle Outubro rle 1861-l.
Art.4. o Ficam revogadas as cli~posir;iies em contrario.
O Dr. João Alfredo Corr~a ele Oliveira, do Meu Conselho,
~linistro r~ Scerctario rle Estado dos Nt'iUJcios do lmpcrio,
as1úm o tenha entendido e faça cx.ccuLar. Palacio do
lHo de Janeiro em vinte e tres de Setembro de mil oitocentos setenta e quatro, qninquagesimo terceiro da Indepenclcncia c do Impcrio.
1 e.;olnç5o

Com a rubrica t!e Sua

rtlagest~~~ffl{ct1v·c4M

Joilo Alfredo

t

Cr)(-r~'& 'dth·eira.

·

1?y .

ç:';0) •'

\\ .
~

.
liC.c;

• )

os~
~

.~o

DEPU\'~/'

ACTOS HO I'ODER

Chancellal'ia-múr do Impr~rio. -Manoel Antonio lhwrte
de Azevedo.
Transitou em3 de Outubro de 1874.-André Augusto
de Padua Fleury.-Regislrado.
Publicado na Secretaria de Estarlo rios Negocios tio
Imperio em 5 de Outubro de f87!L-Fausto Augusto de

Aguiar.

LEI N. 2mifi-
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n1c sEn:mlRO or.

l87'L

Esla.!Jelece o modo e as conui0ües tio recrutamento para o
Exerci lo c Anuatla.

Dom Pcrlro Segundo, por Gruça de Deus e Unaniuw
Aeclamação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpduo Llo Bruzil: Fazemos saber a tOllos os
Nossos Suhditos, que a Asscmbléa Geral Decretou, c
Nús Queremos a Lei seguinte:
Art. L o O recrutamento para o exercito G armatla
será feito:
1. • Por engajamr,nto e reengajamento de voluntarios;
2. o Na defidencia de voluntarios, por sorteio dos c idadãos brazileiros alistados aunualmente na confonniJade da presente Lei.
§ 1." São isentos do servir;o do exercito c armada no
tPmpo de paz P rle guerra:
I." Os que tiverem defeito physico ou enfermidade,
que os in habilite para aquelle serviço;
·
2. o Os graduados, e os estudantes das faculdades nstabeleciLlas no Imperio, tios cursos theologicos, e semiHarios;
3." Os ecclesiasticos de ordens sacras ;
4. o O que servir de amparo c alimenta r a irmã honesta, solteira ou vi uva, que viver em sua companhia
c o que alimentar e educar orphãos seus irmãos menores
rle !9 annos;
5. o O filho unico que viver em companhia de sua mãi
viuva ou solteira, uecrepita ou valetudinaria, ou de pai
decrcpitn ou valetudinarío.

LEI; ISLATI \'0.

llaVt'IJdo mais de um, será r-;ceptnado o

1nai~

velho,

ou outro {I escolha do pai ou mãi.

Na falta de iillw ou genro um dos netos la:llbi21ll :1 sua
""''oli!:J ;
H." O viuvo que tiver lilho legitimo oulr:g·itinwlo,
'fllt' alimPnle ou eduque;
7." O tJiln pagar a coatribuição Jlt'rnni:Jria que fôr
ma n~ada em lei.
E-;ta contribuição só (· permittida aJJtt·~ de tlar-sc o
caso tle gucna, comtanto tJUC o ali~tado qu~· ;;s;im prctt~ndcr isentar-se não Lenha sido capluratlo por falta de
rolllJ'arceiuwnto a que fosse obrigado em virtmle do
sorteio, c mos Lre aclwr-se em algum tios scguin Les rasos:
IJIW estú seniatlo como caixeiro ou lHnpn·gado em alg·ttllla rasa ou c,;tabclceimento commercial, kmrario,
indu.;trial ou agrícola; que applica-sc com [J!ovcito ou
t'Xt'I'CC t'll'cclivamenle alguma industria ou occupat;ão
utiL ou que estwla alguma scicncia ou arte liberal,
tt·ndn já sido approvado em alguma dc:cs<Js materias;
8." O que apresentar substituto idoneo, no prazo
lllar:·ntlo 110 re.~·ulamcnto, c rcspon~abilizar-se pela deserç5o do lllesmo substituto no 1. o anno da praça;
!1. '' O que tiver cumplctatlo a idade de 30 a Imo~. salvo
~i fôr refractario, caso em que sómenle St'!'Ú escuso
quaBllo houver linalizado o seu tempo de serviço ou
ficar invalidado, ou tiver sido intlevidamente Olllittitlo
11es a lista mcntos an tariorcs.
~ 2." S5o isentos do referi tio serviço em tempo tl () paz:
1." ü que ji1 tiver irmão em cll'ectivo scniço do exnrcito ou ar111ada, ou ar1uelle cujo irmãn haja fallPt:ido
em combate ou em consequencia de ll'slo ou drsaslrc
proveniente do serviço, ou se tenha inutilizado nas
me;;: mas conuiçi'ics. Esta isenção aprovei ta a um em
cada dous irmãos;
2. o As praças dos corpos policiacs da Côrte n Províncias, engajadas por seis annos, pelo meno:;, ou que
tiverem servido nesses corpos por igual tcll!JIO, com a
obrigação de que trata os 2. o do art. 4. 0 ;
3. o O que fizer parte da tripolação de navio nacional
emquanto nclle se conservar. Neste caso a iscnçJo apl·oveita . em tempo de guerra, a re~peito do serviço do
exerctto.
~ 3." Serão dispensados do serviço em tempo de paz,
si a dispensa 11~10 Jlrejudicar o contingente que a parochia t1ver de dar no respectivo anno:
__
. i. o O pesr:a.dor de profissão do ai.Jp--"''fí:Íç.. ~~ ·, .. ,
,../
... :._~~\ \\ 1[.\jr' IH Üllflf 1-f.
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2." O propridario, admini~trador 1111 f,•if.or dl' rad:t
fabrica ou fazrnda rural, que ··•Jnlin~r dez 011 111ais trabalhadores;
3." O lilllo nnico llo laHador 01111111 ú ~11:1 esrolll:~;
!Í." O machinista :10 seniço da~ estrarlas dn ferro, das
embarcações a npor ou 1hJ fahriras importantes,~~ os
em pregados tlos lelcgra pho~ el••t· t ricos e dos roneios ;
;'>. • Um vaqnníro, capa ln ou ft•i lo r de fazcn1la de ~·adl)
que produzir (:jü 011 mais crias <lii!IUalmentt~:
ti. o Um caixeiro de catb 1~asa dl' commCITin. qne tircr
ou sn presumir que tem de capital 10:0011,,000 ou mais.
~ rLo Não podem servir no Pxcrdto ou arma•h os
expulsos, e os que tiverem sollrido :1 Jlí'll:l de '.!al!·s.
Art. 2. 0 To1los os annos, na !•poca qu•· o n·gulam,·nto
determinar, procedcr-se-ll:t ao :tli~Lalllento dos •·idatLios
que, não pertencendo ao CXI'reito ou ar11wda, IÍ\'I'I'I'Ill
a idade de 19 annoscompletos, c d()S omittitlo~ nns alistamentos anteriores que não forem maiort•sd<J 2;; annos,
ou tiverrm perdido as isenr;i'ies do ~ I. o art. 1." anl••s
de completarem 21 annns.
l'\o primeiro anno da CX<'í'IH::io tlí'~ta Lei o rdrrid(J
ali~tamcnto comprehemlcr:·, todo' (IS cidadãos idoncos
desde a ida1le de l!J annos at1~ a tk :10 annos inrompll'los,
que pela legislação actualmcntc em vigor estão sujeitos
ao recrutamento.
~ 1. o O alistamento será feito í'lll cada parochia por
uma Junta co111posta:
Do Juiz de Paz do primeiro :~nno r:omo prcsi<lcntc,
da autoridade policial mais gratlu:,.la, e do l'aroeho.
O escrivão d" pazserv1rá dese<Tctario.
Si a paroc!Jw tiver mais dr um districto, o Juiz de
Paz, c a autorida<lfl pol ieial Sl'r:lo os do districto, em que
:1 Ma triz fdr si tua da.
~ ~.
A Junta não potler<'t fllllC<:ionarsema presença
1le todos os seus membros.
Na falta ou impedimento de qualquer dl'lles, ~ervir:í
o I. o dos seus substituto~, qun estiYer ill'simpedido.
§ 3." As scssõPs da Junta snrão puiJiicas, e os S{'US
trabalhos se concluirão dentro do prazo estabeleeido
no regulamento, destinando-se quinze dias pelo menos
para as reclamações, que os inleressatlos ou qualquer
cidadão poderão :~prcscn ta r.
§ 4. o Concluídos os trabalhos elo alistamento, serão,
com as reclamações que app~rer:rrcm, registr:~dos em
neta assignada pela Junta, C': trahindo-se duas cópias,
uma para ser publicada na parochia por editaes, e nas
g~zctas, onde as houver, "· outr:J pua srr remrttida ao
0
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.lttiz: dn Direiln d:1 ~~tilllart::J ; ondo hoi!Hr mais de um,
ao da :1.." vara.
~ ~Í." 0~ alistamentos feitos !telas Juntas pal'OChiaes
serão apurados nns cahec;JS de cowarca por uma Junta
d1~ 1"1'\ i<ío, 'I'''' tamhelll decidirá ns respcctiras rt~cla
maçõcs .
.~fi.".\ .Junta rcrisnra será composC1 doJuizdeDircitu
,·onro l•l"e>ideuit', do Dt•legado de Polieia, ~~do presidenlt' tia C;~IIJal'a l\luni1·ipal.
O Prumotor Puldiro ;1s:>istir:·1 ~~s operações da revisão,
l't't·lamantlo c:outra as omrssiit:s li<lVidas nos alistamentos,
illll'rpoutlo o;-; rt•rurso:; compclculescoutra as inelusiks
c I'Xrlusões illegacs, c promoveuLlo lodos os termos dofil'<ICesw.
Servirá tlt:sertdario da Junta um dos escrirães que o
Juiztl1• Direi lo dt•si!.("Jrar.
~:,ão applicHt~is !t .Tt!nla rcrisot•a a~ dispusit.:ões dos
~~ ~." t: :!."deste artig-o.
§ 7. o A Junta tle revisão reuni r-se-h a no dia marcado
110 regulamento, e funccionarit pelo modo, t}lW neste fôr
t::~laiJelecitlo.

~ H." Das tleli!Jerat;iit:s da Junta re\·i~ora lta\'erú rt'·
t:urso, n:~sl'rovincias, do Promotor PulJ!ico, dos inleres
~atlos ou tle qualquer cid:~dão para os respectivos Presidc~nles, e destes para o l\linistro da Guerra com elTeito
devolutivo.
Na Côrte o rcwrso scrú para o Ministro d:~ Guerra.
l'ara deeis;io destes rccur~os ser<i consultada a secção
cotnpctente tloConst'IIJO de Estado, c qualrjueroutra que
se julgar COIIVeniente.
Os prazos e furrnaliLLu.lt';;, rom que ta1'S rr'cur~o;; rleVl'lll
ser interpostos e apresenlados, serão lixados no I'i',!);ulatnt'llto, sentiu isentos do sdlo, bem comu as rcdalllaçõr:s feitas perante a Junta paroc!Jial.
Os recursos serão rcmettidos ex-otficio, si :~s p;1rtes os
n;i'J apresentarem.
A lista dos qne forem apur:Hlos será publicada pela
imprensa, e por· editaes nas respecliYas p:trnciiias.
~ ~l." A .Junta revisora, reconhecendo que qualquer
cidad:io ali~l.ado tem provndo algutna das iserHiiies do
§ J. n do art. 1. 0 , o eliminará do alistamento, salvo os
recursos legaes, e o disposto na 2. • parte do primeiro
perioclo do art. 2."
As isenções r dispensas do tempo de paz não excluem
os alistados da classe do anno do alistamento.
Art. 3." Os t•on tingentes, que annu;dmen te deverão
forurrcr o muniripio da f:ôrl•· e aR l'rnvineias para

.\LTOS 1m l'iilll<:ll

preenri1el' :1 força dl'cretada pelo Poder Legislai ivo, Sl'l';'io
lixados na proporçãl) do nulllcro dos indivíduos que
forem apurados.
A dislriliuição elos tlilos rontingcntcs pcl:ls paruchia~
scr:'1 fei 1:1 ~oh a mesma b:tsc.
~ 1." Si o nnmcro de n•crn tns fôr menor que o das p:trochias, o Governo, na Côrte, ~~ os Presidl'nlc~, na~ l'rovincias, designarão ;~s que dcv,•rão ser quotisadas. s1•gundo a di ta bas1~. a tlcndcndo-'lJ nas uistribu içtks futuras
a rp1c sejam alliviadas aqucll:!s llUC' ,i:t tivt•rcm sido IJilllt is:td:Jf'.
~ 2. ''O MinistC'rio da GtH'ITa fornecerá ao da l\lari11 1!:1 os recrutas itloncos par a o serviço desta, tirados
l~Oill pn•fcrcncia dos districtos maritimos e lluviaes que
for,•m dcsi.~n<~dns no regulamento.
~ :L" A designação do.; a I is ta dos para os con tíngcn tt•s
all!lll:tiS Sl'r;'t feita por sorteio publico pclasJniilas dn
paruchia, 110 tempo c prazo man::Jtlo no regulamento,
com preccdcncia de convocação dos interessados que
se farú por rditacs, r~ ]Jela irnprensa, onde a hounr.
~ fL" No dia aprazado, c 6 hora que fór designada,
presentes t o1los os membro,; da .Junta, e com a maior publ icidadc, proced er-sc-ha ao sorte a mento do Lri pio dos
apurados nccessarios para compõr o contingente.
~ r-5. o O numero que o alislatlo, ou quem o representar, c na falta clelles o prr~i1Jcnte da .Junta extrair ir
da urna, em que existirão tantas ecrlulas de nnmcr;11;:1o
sn.~nida IJUantos forem os alistados (o que scrú prniarnentc verificado) marcará a ordem, em qur serão eollo·
cados para comporem o contingente annuallla parnchia.
Os immcdiatos a l'sLe~, dn11tro do triplo snrlr~ado,
Sl'r:ío considerados ~upplentes do,; designados qrie faltarem pO!' I[U::llquer motivo durante o anno financeiro para
completar o contingente. Os tlcmais alisl3dos não sorteados ficarão isentos do serviço do exercito c armada
em cirnunstancias onlinarias (art. ;).
Os snpplentes que ncst:-r qu:ilidadc entrarem no seni(o
serão e,;cnsos logo que se apre,;cntarcm os sulistitnido,;,
mas ficar;io sujeitos ao serviço de guerra do art. ti.",~~
não ti verem servitlo na rcfcriJa qua I idade por dons :1 nnos
ou mais.
~(i." Do rrsnll:ulodo sorteio com as :JCtas rcspectir:ts
se n•mettcr:·, cópia authentica ao Presidente da l'rovinf'ia ~~ ao i\linisterio da Guerra; e a cada um dos
sorteados a Junta antes de dissolver-se dará clocumentu
autltf~llticu do numero que lhe houver cabido em
0
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~ 7 ."O primeiro sorlr'io, r[lll' tivr•r lngar para r~'(cr;u
çâo tb presente Lei, coruprelinnderá os alistados :Jpurados de que trata a sr'gunda prrte do art. 2."
Os ~orteios seguintes sú curuprelientlerão os alistados
apurados a que se refere o primr'iro periouo llo dito
artigo.
A presente Lei não revoga as isenções do serviço militar concedidas por leis anteriores aos colonos e outros
estr:rngPiros naturalizados.
~ H." O :~listado rpw prcLPndcr isclltar-sc por r,ontri·
hn ir:fio penJOiaria (art.. I." 11.' 7 l dr·vcr:r f:rzr·r esta
dcrlaraç:io, perante a Junta rJc parudria, qrw a averbará assi!.mando-a rom o interes;::rdo, ou tJliCIIl a apresentai', e r·om duas testemunhas auonadas.
Os apnratlos que pn•tendercm sr·r dispens;ulos tle
fazer parto dos contin.Q"entr·~ por se acharemco!llprehentlirlos r•rn al!!lllll dos casos do§ 3.0 do art. 1. ", UPVCIIl
requerel-o ú Junta da parocliia ex.liibindo a competente
prova na oceasião do sortcamcnto.
A Junta, deferindo ou rejeitando a pret(~nção., a levará
ao eonherimento do Presidente da Provineia e na Côrtc
ao do Ministro da Guerra para decidir afinal.
Os que tiverem adquirido ;~lg-uma das isenções do~ L •
do art. ·1. • poderão lambem nessa occasião ollerccer a
rcspecti va prova.
Da deci~ão do Presidente poderá o interessado recorrer para o Ministro da Guerra ~em su~pensão dos
dfeitos rh mesma dccisJo.
O conhecimento das isenções do§ 2.• do art. i. o pertroce á .Junta revisora, seg-uindo-se processo igual ao
d.1s isenções do § 1." do c i ta do artigo, menos quanto á
elirninação do ali;;tamcnto (~ !J. o art. 2.").
~ !J.• O Govemo marcarú os prazos c lugares, em que
os design;-rdos deverão, sob pcn;-r de ser eapturados,
aprPsrntar-se ele modo, qucdesoito mezcs depois do alistamento annual os ditos designados se achem nos depositos de recrutas, ou nos corpos, a rtuc forem destinados.
Os desigllados tr1 m rlireito aos ~oecorros nece,~arios
para o seu transporte desde os lugares em que residirem.
Art. 4. o Trcs mczes pelo menos antes de se fazer o
sortramrnto annual serão convidados os voluntario"
para asse11~ar praça no ex.ereito ou armada, esperilieando-se nos cditaes, que os chamarem, as vantagens a que
clles t~m direito.
Todos os cidadãos, :r inda que estejam eomprehendidos
nos :rlist:rmrntos, podem apn•sf'nlar-S(' volnlllariarn~·nk

iO

p:t!a 11 ~I'I'VÍÇü lltilitar, 1~ e!ll l:tl t::ISIJ IJ llllllli'I'O di'S[CS
volunLtt·ios ~l'rá dl'duzido do contiu.~~·nte da parurlti:t,
t'lll qtw c~liVt'I'Clll ali~tados.
Si :lCOIIlee,•t· qut~ o llttiiJt•ro tio,; voluntarios C\l'cda :'t
quota allnual da di,trillltiç:"io do ruutin~enle, o t~x.cc
cli'ntc serú ltwado em routa na quuta dos districtos
me11os populoso,;, ou cuja ittdu~tria fvt' di~n~ 1lt• maior
prull'ct;ão.
~ 1." Atltnill ir-:;,•-ha c:ottto \'ol11ntario o t·~tran.!.!eiro
que c•sti1 t•r nas con,lit:tk.~ m:trratla,.; li<J rc.~.rubmeuto,
~L·tll qut~ todavia l'''"":1 o st'u 11111111·ro excedt~r á quinta
p~rtP das prat;as dl' prl'l do corpo ou eontpanltia, em
que fôr servir.
O estranp·t•iro, que sr·nir por um a1111o com hom
proel'dirncHto, podc·rú ser Haturaliz:tdo, tlisptmsados
os mais requisito.' da lt·gislat::1u vigente, e sL'I!l despt•za
al~uma.

·~ 2. o Os dc·signados, qUI' st· rtão el':ltlirern ao cumprimt·ntu dt•ste di'Vt·r, servir:1u por seis anuo,;, lindos os
quaes ~cTão lircn::iado~ rum uill·igação de se apn·;;cntar-em para o seni<.:o cut circumstanria~ <le gtli'ITa
inter·na ott ex.tt•rna, dt•ntt·o dus lt'l'~ aHnus suhsequentes.
Ficarão, porém, liiTes desta obrigação os lirenciatlos,
que atlquirin·m alguma das isenções do~ i." do art. 1.
e os q1w antes ele dar-se o caso de guerra pagarem a
contribuição peeuniaria que fllr marcada t•m lt•i, bem
como os viuvos t' o~ rasados qtte tiYt'l'l'Jlllilhos l<'gitimos
a SI'U cargo.
Na f'\t~euçãtJ tle:;tas dispo~ic;ões ter-se-Ita em vista o
qr;e determina o art. 5." quanto aos omillidos.
0.-; <IL•.,ignadus rdradarios st·rvirão oito annos, sendo
dt•pois lict•nl'iados com a llll'sllla ollrig·aç~o.
~ :~." 0:; voluntarios servirão lambem por seis annos,
c por mais tempo, si quizl'rem continuar no serviço
como contr<tctados, 11ão sendo por prno menor Je dons
0

;J!IIJI).';.

Esta disposição não prt~jutlica ao t•n,g·ajamcnto, por
lttennr· tempo, de lllarinliagem, e de quaesquer individl!os neres,;arios ao serviro d:t marinha militar.
No~ prazos úcima detut:minados não será lev:ulo em
conta:
1." O tempo de licença registrada;
2." O d1~ deserção ;
::."O tlt• eumprimcnto de senlnnça por crime civil ou
rnililar;
~.. " O dt· ,.,, udos ua' ••s,·ol<'' militare'

I. E<; !.-'LATI\
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~ 'J.." ()~ \'ollln(:ti'ÍOS, C Os tk.;ignado!':, não refractarios, rt'<'f'ht)rão o premio n vantagt'ns, t]UC estiYcrern
lll:trr:Hlo;; rm Ir i .
.~ ~i." Os herrlriros nr•c•·~s~11·ios das pr:-tças de pret voluntarias, qne fallcren•fn d1·pois de eomplcLar seu
tempo de srrvit:o. terfio direito de rc1·elwr o premio,
IJ!le ás mrsmas praças se ;thrn:tria, si fossem rscusas.
Art. r.." Os alist;~dos que não fnri'IH designados prlo
sor!Pio para o f'Onl.iiHtente annual, f~ os srns supplt•nlrs,
qnr não tivercnu;ervido por don~ annnsou mab (art. 3."
~;i. o l; hem como os is~·n tos em tempo de paz por v irtndc
dos n. "' 1, 2 c :l do ~ 2. o rl o a r L. L" c os d is pc nsa dos
rm conformid:uln do.~::." do llll'smo artig·o, lil'am sujeitos a ser chamados por ld para sr inwrporarcm no
•·xrrcito ou armada, a fim dr prr,•nclirr as forças rxlraordinari<ls dt'C'I'f'tatlas, sr• nrssa orl'asião 11ão tiren•m
alguma das isenções do ~ 1." do ~ rt. 1."
Aos ali~tarlo~ no primeiro anno da exccnç~o dPsla Lei
aproveitarão a~ isenções :JCtuaes, r·onforme o disposto
na segunda parte rio art. 2."
No caso de guerra intrrna ou rxlcrn;~, não se
:1chando reunidas :JS camaras legislativa.~, e não concorrenrlo Yolnntarios ou não sendo sufficientes as
reservas rio~ 2. o do art. 4. o p~ra completar as forças
extraortlinaria-; df•crctadns n:1s respectivas leis, ou si
nestas não rstin•r pspecilir'ndo o modo de pre•~nchcr
as ditas força.q, o Governo chamar:'! para cs-;r fim o-;
alistados nas condiçõ1•s da primeirn parte drqte arti~o,
preferindo quanto fôr possível o~ das r.lassr>s mais
morlernas até as mais antigas pela segnink ordem:
f." 0~ solf.eiros C YÍII\'OS ~elll filhos;
2." Os casados, rJUC vivr•rem separados das mulheres
r n:ro tivrrem filhos a seu cargo:
3." FinalmcntP, os casados sem filhos, depois de csgot:Jdas as eatPgorias de n."' 1." c 2. 0
Os alistados, que sesuhtrahircm ao serviço de guerra,
scrilo coagidos a assentar praça no exercito ou armada
por seis annos.
Os que se apresentarem em devit.lo tempo, srrvirão
por rlous annos, si antes n;io f6r concluída a guerra e
rrf·rbcrão rm dobro o premio e Yantag·ens marc.11los II:J
lei para os Yolunlario;;.
Os que forem alistados depois de complt:tarem 21 annos
serão cl;a matlos, achando- se nas cond içues úci ma r•sta beleeídas, emquanto n:io passarem 10 atmos contados
daqnelli' em qut' rntrarnm no ali~tanwnto, ~alro si
forem lli:IÍnt·I'S d1' :r; a!lflll-;.

7:!.
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n. o

Ficam rslabelceirlas as Inl!llas srgnínles:
CI)JJI mil réis:
A qualquer pe~soa, que Si' lli',CJ;Jr a dar ao Juiz dt) P:1Z,
I' {JS aut.oridadi'S policiacs dos di~trictos a lista dos
indivíduos sujt>itos ao ali,;lamcnlo, c que haiJitarem
COlll a IIICSilla Jll)SSO:J ;
A qualquer dos membros da Jnula t!r~ parochia, 011
l'f'Visora, <)Uil faltJ!' ÚS ~().;~ÕI'~ SCill llllllÍ\'0 just.ilicado;
Ao secrelario, que faltar ú sl'~s;lo St'lll cau;;a ju~ta, on
não cumprir devitlamcrtte as Ji,pusiçues tlcsta LPi, ou
do seu rt'l':ulamt·nlo.
~ 2. o De trescntos mil rí~is a sei,centos mil rt'·is:
A todo aqnelle, que occnltar t~m sua casa algum designado para o contingPnte, ou impedir que se apre.'t'Jlte
no h~mpo mareatlo;
Bepartitlamente, aos mf'mhros da Junta, que no alistanwuto inscrnn•r qualtpwr indiYiduo, n·cu;•ando rect•her
proYa legal de ist·nçJo, su!Jtr:thindo tlocuuu;ntos ou deneg·ando os recursos lPgaes alt'~m Jn Jic:~r cada um dos ditos
membros solidariamente obrigado a indemnizar os cofres
publieos das despczas, que por tnl motivo se houv(.)rcm
feito: ou lJUe scientcrnente Jeixar Je alistar qualquer
individuo, que o deva ser.
Estas multas não prejudicam o procedimento criminal ou civil, que no caso eouLcr e serão impostas administrativamente pelo Ministro da Guerra, na Côrte, e
pelos Presidentes, nas ProYincias, com recurso suspensivo para o mesmo Ministro, ouvidos previamente os
interessados.
A cobrança se fará executivamente em virtude de
ordem superior.
As multas serão convertidas em prisão, que não exceda
a scssen ta dias, pelo juiz da execução, quando os condemnatlos não tiYerrm meios de pagal·as, St~g-undo o disposto no art. 32 do Cotligo Criminal.
~ 3. o O producto das mllltas e contribuições pecuniarias, serú applicado exclusivamente ao premio de
melhoramento das praças de prl'l, c :'t educação dos seus
filhos.
Art. 7. o Não ser:'t contado como tempo de serviço
militar, o que fdr prestado ante3 tla idade de dczanovc
annos completos, salvo em campanha.
Fica, todavb, o governo autorizado para promover a
crcação de companhias tle aprendizes ou de operarias
militares, dando-lhe;; a conveniente organização, em
todas as Prov!ncias, ad m i r ti udo de prel'crencia orphãos
de~valitlos, llll'IIO!'I'Sa!Jarlilonado~ •lt• ,·pus pais. t' ~tJUl'!IPs
~

1." Dt) cincoenfa mil réis a

-··

:o)

tk q1u: trata a Lei de
~

~N

de Sl'lemhro de IK71, art. 1."

I."

Art. 8." Ficam abolidos no exercito o» castigos corporacs, sendo substituídos pelas outras penas di se ipl i11:1res, comminatbs nas lei~: c n•gulanwnt.os.
Art. U." fll'pois d1~ seis annns d1o t~\ewç:ío desta L1·i,
ning·utm será admitti1lo al1·~ a idadn de trinta annos
:1 cmpre.!!o publico de ordem ciYil onmilitar, sem I(UI'
JU(Islrc l1T satisfeito as ohrip;at:;;c~ impo:;!as lll'la ll!i'SIIla
L!'i .
.~ 1." O cidadão J,razilcirn. IJlll' hourcr senido no
1'\L'I'Cito ou ann:~da, rorn hom procedimento, o tempo,
:1 que por Lei er:~ obrig-:~do, ou ohtircr escusa do serviço
militar por se haver Jll•lle invalidado, l.l'l':'t prl'ferencia
na admissão a qualquer emprego, par:~ que t1•nlla a 111'cessaria idoneid:Hl1•.
O tempo Je serviço militar Sl'r:'t rontado p:~ra a :lposenladoria no e:nprego rivil ai<'~ dez <~nJll!s, 1' pl'!o
dol1ro si ft'Jr de campanha.
§ 2." As prar:as de prol voluut;~ri:1s. ~nJ,,,litnta.~ 1;
de,ign;~das não refrac ta ria~, que oh! i n• rt·m IJ;~ i:-; a, Si'J'Jo
~~mpn•g:ulas com prnfl'l'cnci:~ a nntros indiridllll.'i !l~~
obras n ollieinas puhli!'as, L' nas ~·slr:1das dt• ferro.
Neste intuito o (;oVI'I'IIO estahi•li'l'l'l':'t as Tll'l'css;;ri;~s
dausulas nos futuro:; rmtlrnctos, 1111 novacão dos
artuaes. ·
·
~ 3." Depois que se fizer clfcclivo o primeiro contingente, de que trata o~ 7 ." ilo art. :J." da Jlt'est•ntc Lci,
fica abolitlo o systema :1ctual de rerrulamcnto fort;ado,
e desdo cnt:io não s;: <Hilllitlirh individuo ;~lgnm no
exercito com prat.;a de c;:dl'tl'.
Art. to. O~ cidadão~ qnc, indcpondentl;nH•nlL' 1ln
sorlnio, sn oll'crernrem p:1ra o serviço do cxnrrito, hi'lll
I'OIIlo os designados I[LW wmpar1'1:erem em d.c,·ido tempo, tt'm direito, no lim de vinte annos de pra1:a, a um;~
remuneração de I :Oon.~ooo I' ú reforma com o rnspectivo soldo por inteiro.
Art. H. (),; olliciacs niio Li·t·Jo, soh pretwdo algllm,
qualrptt'l' pr;~ça impedida nm serviço p:1rt intla r.
Ar!. 12 . ."iio l't'VO,c;;~das as disposições l'lll cont r:1rin.
1\Iandamos, pnrt:mto," todas as :mtoridades, a quem
o conltccimr•nlo e n\1~eução da rf'ferida Lei pertencer,
qtte a cumpram r: L11.:am cumprir t' gn:lrdar t:ín intl'iramentc cr,mo nclla s1· ront(•m.
O Srrrrtarin de Esta1lo dos Nr!!nrio~ da linrrr;~ :'
lar;a imprimir, puhlic:~r ,. l'fll'l rr .·
1'.\IIH:

I.
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\CTIL- 1111 l't11lll!

ll;IILI no PalaLio do llio dn .l:lnciro a1'" \ inl1~ ~~~~·i,.
dia~

do mrz tle Scl1'mhro de mil oitoecnto:> gclt•nla I'
quatro, f[Uinf(u:lgcsimo ll'rrciro da lndepi'IHlencia P do
lmprrio.
ll\JPEHADOB. eom rubrica c !!·uarda.

Corta !11' Lei l'elt! qual l'ossa 1llaqcstatle lm]lcrial Jlawla
,·,recutar o lJCCI'I'to dn As.~emli/àz Gr•ral, que llonrc por hem.
Sauccimlflr, rstn/JI'lcccn·fo o modo e 11.~ condi('iíl's do 1'1'1Titlt11111 nto 71nm o E:rrrrito I' An11rrda.

f: !la ll<'t·lla 1 ia-múr
til' AZI'I'i'dO.

do lmperin. -Mr111orl Antonio IJuorf,·

Transitou em 2fi 1le F1m~rcirn d1) un;i.-.Tos,: llmtu
d11 Cunlu1 Fiqutircdo .Junior.
Publicada nesta Secretaria de Estado dos Ne~orios
da Guerra f)m 2fi tlc FcvHcirn d1• 11';;7:i.-O Birl'rlor,
Dr. Jns1: Mnrio T.npe.~ dn Co.çf,,.

llECB.ETtl N. ~t'):íi-nr: I." nr.: mnor:nrr m: IH/'J .
.\11loriz.t" l:nn)l'lln a snlil'l'Hrinnar a Conll'an!lia dt) n:11cgar::·t11
a Yal'ol' Calltarin<'tl.-f'.

IIPi por bem Sanrcionar

~!andar

I'

que

st• e\I'Clllt• a

-;r·g·ninln BcsollJI:<tO da Asscmilli·a ner~l:

Art. I." E' autorizado o Govrrno para r:onr:1~rl1'1' :·,
Companili:l dn n.wn!)'açiio a vapor Catharincll.'l\ por I'Sp:ll~ll rJe IJ11ÍllZI' 'lliTifl' :1 SlliiYPilr:ln :llltl!J:il dt• diiZI' <'tlll[ll-;

.k r,·.j,

·
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Arl. 2." Ficam rcrogatl:t~ as di~posiçõt•s em contr.trio.
Josü Fernandes da Costa Pereira Junior, do lH ~u Cllf!Sl'lho, Ministro c Secretario tle Estado dos Negocias da
A'.!:ricullura Cummercio c Obras Publicas assim o lenha
t•ntl'll•Jido c' faca executar. P:tlacio do Hio de J:Jneiro,
primeiro de 0Lltuhro de mil oitocentos setenta c quatro,
quinqua,'-iCsirno terceiro !la Imlcpcmlcncia n do lmjwrio.
(})ma rubrica tlc Sua l\hgl'stHlc

o

lmper:HIIIr.

José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Clnnccllaria-múr do lmpcrio.-Joà'o José de Olit·t·n·a
Junqucira.
Transitou cm!l!J tlc Outuln·o de 1H7L-Anrlrc Allflusto
de Pwlwt Flcttr1}.
PuiJiicatlo na Dirccloria Central da Secretaria !ln Estado dos Negocios da Agriwllura, Commercio e Obra~.
Publicas cm-21 de Outubro LI c 18n.-Francisco Leopoldo
de Gnsmilo Lobo.

llECltETO N.

~:i\:-l-nE

1." u1: ueTunno DE lH7't.

Approra a p1ms:1o !'Onrc!li!la a D. E1uilia
Frei la,;.

Angnst:~

!la

Fon~<e,~a

Hei por bem Sanccionar c l\lantlar que se CXI'Cute a
Hcsolução seguinte da Asscmblt'a Geral:
Art. l." E' approvada, sem prrjuizo do meio soldo,
a pensão de 120.~000 mcnsacs, conccditla por Decreto
de 8 de Jullw de 1874, a D. Emilil Augusta da Fonseea
Freitas, viuva do Brigadeiro Francisco Gomes rlc~ FreiLas, fallecillo em wnscqueneia Lli:) ft:rimcntos rcecbirlo:.;
em comlwte.
__ --:~·-~ .._
Ar-t. ~.o Est~ pensão scrú pag·a tla Ll;l.;l::r~)íÇJ\çj~a~~ (i;11t
;·. . '.
1
Dern•to.
_,/· \\'\'•."(
'l " 1'.
1· . ,_\
. f'
A!'[.,.
'11':1111 l'C\'IIc':t< I:1' :t' ll)f1~~~lll'~
1'11! t'H!t
·
I J:tl'ÍII.

!

I ) I ... (~

O Dr. Joãu Alfn::lo Con1~a de Oliveira, du )li'll Cons··lhn, .Mini:;Lro c S:'1TI'lario d1• Estado Jos Ncgnrio;;
do lm[H'rio, a~sim o lf:nha cnlclluido c fa1:a C\Crular.
l'al:1cio do IUo de .Janeiro Plll o wimciro de Outubro d1:
mil oitocentos scl<'IIL:l e quatro, quitiiJII:Jg-l'~imu li'l'l'l'iro
da lndepi'Jtdi'IH'ia I' do Impcrio.

Challri:l::lria-múr· do Illl(ll'l'il•. -.lodo .lost: de 01irl'il'lt
JWllfllCirtt.

Tr:IJlsitnJJ em 2\ dt• Ouluhrn il<' ::..;7'!.-.lndn: All!Jitslo
•!e l'ar.'oa Flt'lli'!J.- ;:~·~i~t:·::d•l.
!'n:dirado 11:1 Se.·r·:'l:ll·ia d1• Esiarli> rios N1·~ocio'- 1h
l!il{II'I'ÍII lli'~la t!:Jt:1. :1." llin•rlori:l 1:m ':!.i dr: Oi!iuhr:.
d1• !S/':. -

llEGHI~

m

.J,

./11/'t'llf'ifJ f?t'/'/'1 Í/'11

N.

=~:;:;!~-

rf,; ,t:JI!ÍII/'.

m: !. " n:: O!!Tl Bl\0 llE 1S7'L

Appr<•1·:1 "" p:·n>l•r•s <·o::<·r·<li<la-; a(). }laria ,\u~usta CarJI••iro da
Cilllli:l Al':tllll:l <' su:1·: inu:1>: ,, :i-; lll•'lloi'<'S M:triallll:J lli<':ll'diJJ:l

f'il!l 1 1 dr-

j\!';1Uj!l (:HI'J'f\1

t' :,\!:1.--. il'lt!;-1~.

lll'i po1· lrm Sanrrinnar t' l\Iantlar que SI' t'\''':uLt• a
Bcsollll;ão :.:egltinle da As::cml,[[•a G:•ral:
"\rt. 1. o E' appro\ada a pt•n.<io de trinta I' ~I' i,; lllil
r(~j-; llll'nS:ICS, I'OiiC<'dÍda, l'l'!l;Jl'lid:llllCllli', (101' Jli:crl'lo
li•: HJ <11' .I1Inl10 de t:ii''r,, a JJ.'l\I:ii'Ía ,\IJ•;usta Cameiro da
Cuuh:1 "\ranha, ll. Hila de Cassia Lil'lll'il'o da C11nha
"\ranll:1, n D. Anna C:1rolina Carneiro da Cunll:1 Ara11ha
irn~:l;; do '2." Tl'nC!lle do Excrr.ilo Antonio Olympio
Carnl'iro <h Cu!!lia ,\ranha. falll'rido em collSI'ITlli'!lcia
ill' fl'l'illlcnto r:•cclJitlo.l!lll t:omLatn no Parar.;·uaY:
Arl. :::2." E' ig-ualmenLt' ap)li'OYada. imle.JH.'H.llenil' do
lltl'io ~oldo qu:.: flll:isa eonqwtir, a pcrJ;;Jo lk rcnlo e\ in te
Jllilr,··i.;; mr•ns:11~s, r,•,nr,,•tli,]:J, r<'partidamenl.r·, por lki'l'i'lo <11• lO dl'.lllllllil d•· !Si~ . :·,, llll'norc.-; 1\brianna l:i'" tfÍJIII )'itJin •li' 1\i':llljll f~lllit.':l
!:ti'Íilf(i;J I'ÍIIill 1(1•
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Araujo Corrêa e Anlonia Pinto uc Aranjo Corrt\:, liiiLJS
do falleeido l\larechal de Campo graduado Jacinllto Pinto
dt• Araujo Corrêa.
Art. 3." Estas pensões St~rão pagas das datas tlos ciLltlos Decretos.
Ar L. rl." Ficam revogadas as tlisposições em contrario.
O Dr. João Alfredo Corrt'~a de Oliveira, do l\lcu Con'elho, 1\linislro c Secretario de E~tado dos Nt•gocios do
lmperio, assim o lenha cntt~ndit!o c faça C:Xt'f.'Uiar. Palacio do Hio de Janeiro em o prinwiro dn Outubro t!e
mil oitocentos setenta e quatro, quinqua.rrcsimo lt'i'ct•iru
tia lnclepentlcncia c uo llllpcrio.

..

Com a rubrica de Sua 1\l:tgc..;lad:• o Imperador.

Jorlo .!lfn•do Corda de Olit•cira.
Cl1arJecllaria-múr do l:npt•rio.- .Indo .los,: de ()fircint

Junqucira.
Transitou em 2l de Outubro de 1871.-André Llll!]ltslo
de Padua Flcury.- Hegistrado.
l'u1Jlic:1tlo ua Seaetaria de Estado dus Ncgocios do
lmpc!'io nesta data.- :l." Dircctoria em'!./ tlt: Ontubro
de 1Si'i.-J . .Jw•cllcio F1•rrcira de .I!JlÚttr.

llECBETO N.

~:WiiO-JlE

L"

IIE lit:TLJJ:J\fl DE 1!'-:/fl

Appmy;t a ]Hm;;ão eonectlhla ao snltl:ulo rdor/ltado do E-.:t•reilo CantlifÍo Ponson; r tll'elara f[W~ a fl~'W':to f'OIIf'f:dida a 11.
Mari;t Jo~t' Willonglrh~' tlo~ Santo~ lif'a pt•rii'Jif'Pllflo, 1'111 pari"'
i~ll;1!'~~

;is

JILPJ)OJ'I'~

nuiue:.;a ('Maria.

Ilt•i por bem S:mr·cionar c 1\Iantlar qu:~ ~~· <'\Cnltc a
Hcsulução seguinte da A'semhlé<l G1·ral:
An .. l." E' approYada a pr•ns;!o de HlrJ réi' di:trio,.,
::on<:,•dlfl:t por lk<:rf'Lo d<: r:: d1' 1\l:tr,:o dt: lSifl :to ~ol
·ladn rdnrltl:ltln do E'<f'l'l'ilo C:trtdidn l'ownn. o 'lil:tl.

ACTOS 110 I'Olll\)1

~~m

conse!JUC!lt:ia de fcrinwnlo recebiuo em comlwlt• na
Paraguay, llcou impo;;,;iiJil i lado de oh ler meios tlt~ sub·

sisli~ncia.

Art. 2. n A JlC'BSãO de 21.)000 mensacs, qur por fJe·
ereto de 20 de Fcrerniro de i81i7 se cenrt•deu a D. Maria
.To~t' Willnnglt'hy tios Santos, vi uva tlo Tenente du I."
Corpo de C·1çatlores a caYallo 1\lclchiatlcs Lourenço dus
Santos, c que foi approvatla peloDecrdo n. "i3tl7 de 27
dt• Jull10 do mesmo anno, fica pcrtencf'ndo, f'lll partes
iguacs, sem prejuízo do meio soldo qut• competir, ;'1s
mt•norr•s Guinesa e 1\laria, li lhas legitimas tlatpwlla pcn~ionaria lloje f.dlecitLI, como se dcf'iara no Derreto de
13 de l\l:irro de 1874.
Art. :1. :. As pensões de que tr;1tam os arlig·os pr·ecl~
dcnles serão pagas tL: tlala dos Decretos que as conceilcram.
Art. L" Ficalll revogada' as disposições 1'111 conl rario.
O Dr . .João Alfrf'do Corrl:a tlc OliYeira, do l\Icn Conscllw, 1\linistro c Secretario de Estado dos Nrgocios do
Imrwrio, a~sim o tenha entendido c f:~ç.a executar. !'alacio do Hio dn .Janeiro em o primeiro de Outubro de mil
oiloct~lllos e selcJJLa e tJUalro, quinquagcsimo terreiro
da IndeJH'!ltlencia c do lmperio.
Com a rubrica de Sua

1\h~c~tatle

o Imperador.

Jotlo Alfredo Corn:a de Olil'eira.

CliallcPIIaria-mt'lr tlo lmpt'rio.- Jorio .José de Olil'cint
JtUUJill'ira.

Transiton em :!1 de Outubro dt•

1~/'r.-Jndré .lllfJIISto

de Parhta Fleury.-Regístrado.
Publir~tlo na Secretaria de Estado dos NcQocios do
Impcrio nesta dala.-3.• Dircctoria em 27 de Outubro
de 1871.-J. Jiwencio Ferreira de Aguiar.

