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N.

BIPEHIO.- Dt)crclo de 13 de ~larço de 1877.Autoril.a o Governo para mandar admitth· a exame
tias rnate.rias do I. o anno e á matricula do i. o na Faculdade de Direito do Recife o ouvinte José Augusto
de Souza Amaranto... • . • • • .. • • ................. .
N. iG8!1.- IMPERIO.- Decreto de 13 de Mari(Ç de H!77 .Autoriza o Governo para mandar admtttir :i matricula, em qualquer das Faculdades de Direito-®.
Imperio, o estudante Affonso José de Oli-veira Peixoto ............................ ; .............. ..
N. ~GOO.-IAIPERIO.- Decreto de 13 de Março de 1877
Dá applicação á somma deixada em testamento
~G88.-

,...J

pelo Dr. Corurnbá.. .. . . •.•...•..............•...••

N. 26\lO A.- IMPERIO. -Decreto de ii de Abril de 1877.Approva a pensão de .wQ réis diarios, concedifla
ao soldado reformado Felippc Antonio Gonçalves .
N. ~G91.-niPERlO.- Decreto de 2 de lllaio de 1877.Autoriza o Governo para mandar matricular no
3. 0 anno da F!aculdade de Medicina da Bahia o
Pharmaceutico Arthur Raul Pinheiro............
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N. 269!.-Dll'ERIU.- Decreto de 2 de Jllaio de 1877.Autoriza o Governo para manrlar atlrnittir á matril:ula na aúla prcparatorfa d:t J~scola P..:Jiytcclmka o estudante Alberto A. de Oliveira· Braga
Gross .•.••...•.•.••.••.• ; ..•••.....• ; ••.•.•..••.•·
N."%69:J.-UIPEIWI . ...:..Dccreto de 2 de lllai·o de 1877.Autol'iza o Govemo par~ maHolat· c.ousidcrar vá li~
dos, n:io obstante o prazo decot-rtoln, os I'Xaiii\!S
prepara to rios feitos pelos cstudautrs l\lanocl ~vsé
1la Lapa TrancoSo e Izaias 1\lartiHs de Alrnrida, a
lirn de sere.m matriculados na Jlaculdade de
Direito, de S. Paulo •..•.....•..•.•.•. ~ .•.... ~.....
~. 26!1-í.-AGIIICULTURA.-Dect·eto de 2 de .Maio de 1»77.Approva o lle.creto n.• ~5!17 de !:i rle Sctcrubro de
~870, que concede privilegio a Claudio Gui~:on para
intmduzir ~o ltupeJ'iQ os tuhos fabricados por
Ve.CtfUe J"•. &'Comp., e destinados ao cHcanameuto
d'agua,, gaze outros fluidos......................
N. 269ií.-AGIUCULTURA.-Decreto r! e :1 de JIJaio de U!77-.Approva o Decreto n. • 5315 de f~ de .ltt111to de 1873.,
que concede a Daniel Lômhard privilegro. pat·a in~
tt:o\l_uzir no Imperio machinas t.le descascar e bruuu· cafe...... •• •• ••. . • . .• . .. • .. .... . •. •.• .. .. .. . .
N. 26!Jj).-AGRICULTURA. -Decreto de 2 de Maio de 1877.Appro\\a o Decreto 11." M69 de 17 de )nnlto Je tsa.
que concede privilegio a Jolm Gangce para introduz\r no Iinperio. •.l m:tchi.nismo de sua inYÍmção
t.lcsttnado ao faltqco de gelo....................
N. 269,7.- IMPERIO.- De<~reto de 2 rle l\Iaio de !877 .. A(lpt·ova as pensões: de 600SOOO ann uacs a D. Joanna Paula de Castro da Gama Nahuco de Ar~ujo;
de 500,'1000 annuaes a D.• llra~lina Augustà Lu·
maclti de ~lello, rcpar·ti•larnente com seus Jillto~
José e Brazilina, e de 30r'IOOO mensaes ao Capitão
.
reformado Henrique l'cruandes de Oliveira.......
N. 26()8.-UIPERlO.• -Decreto de 2 de 1\laiode !877.·Approva a'pensão de :UUOOO annuaes ao. imperial
Hlarinhelro Guilherme Sebastião de Santa Anna..
N. 269!1.-UIPERIO.- Decreto de 2 de Maio de H177.Approva as pensões: de 7·20j'j000 ann'uaes ccnccdida
:i'D; Anna Maria de Carvalho Bahia ; de iOO reis
diarios ao soldad.o Agostinho Antonio dos Santos.
N. 2700.• -11\II'ER.IO.- Decreto de. ~ de.. !Uaio de !87~.
Approva as l'ensões: de I:OOO(iOOO annuaes a D.
Maria Angeltea Freire ; de 60liOOO mensaes a IJ.
Soa'quina Rosà· de Souza ; de 57/J5()0 mensaes a Anna
~laria Ioaquina ·, e de 25~000 ménsacs a 1\Jarcolino
José Vicente de Assumpção • . • .. • .. .. .. • .. • . .. . ..
N. 2701.-UIPERIO.-D~creto de i, de Maio de 1877.Approva as pensões de 2508000 mensaes concedida
a D. Maria Thereza da Silva Bitancourt..........
N:- 27Q2.- IMPERIO.- Decreto de 2 de 1\Jaio de 1877.Approva as pensões mensaes : de t50ií000 concedida
a U. Antorua (!Jara de A,::uiar, f! rlc 60NOOO a ll. lkrarlia ll:trhn-a Cori!Piro
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!!J. 2703.-

UWEH~O.-D_!)creto de 2 de ~aio de t~>7_7.
Approva a pensao de 60SOOO mensaes, I'epartidamerite, a o. Firmina Tlwrcza Pinto e D. Maria
da Trindade t>into ............................. ..
N. 2701.- I~PC:IUO~- Decreto de 2 de Maio de f8?7 .Approva a pl'f\S<lo de t\Ot!OQ3 mensaes t·oneedula a
n. Zeferina Goulart Franco 11\clto. .. •. .. .. . • . • ..

.
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N. 2i05.- DIP.ImlO.- Decreto de 2 tlc M.lio de 1877.-.
Approva a pensão mensal de U/i(lOa concedida, re-
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N.
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partidamente, a u. Maria Fiai bode 1\Iurinnlly, com
seus Jllhos menores Luiza de Murinelly, Maria do
Canno de l\Iurtnelly e Arnaldo L,eopoldo de l\Ituill0lly .... ..... ....................................
~706.-GUERRA.-Lei de 31 de Maio de 1877.-Fixa
as forças de terra para o anno financeiro de
1877-1878.......................................
2707.- FAZE:'!! O:\.- Decreto 1le 31 de Maio de 1877.Determina que a Lei·n.• 2670 de 20 de Outubro de
1873, que fixou a despeza e orçou a receita· para o ..
excercicio de 1876 a 1877, continue em vigor no
1.• semestre de 1877 a 1878, emquanto não fôr (u·omulgada a respectiva Lei de Orçamento..........
:!708.- U1P.ERIO.- Decreto de 31 de Maio de 1877.Autoriza o Governo para mandar admittir á matricula do 3. ~ z.nno da Faculdade de l\Iedicina da
Bahia, depois do exame de anatnrni:t, o Pharmaceutieo Affonso da ·R!)cha, que já foi approvatlo
no L o anuo medico.............................
2700.- 11\IPERIO.- Decreto de 31 de 1\laio de 1877. ·Autoriza o Governo para mandar admittir á matri·
cuia do 2." anno da Faculdade de Medicina do Uio
de Janeiro o estudante José de Almeida Ve~j!UCiro,
depois de approvaüo em anatomia correspondente
ao i." anno ................ , , • .. •• . . .• .. • .• .. . • .
2710.- l~IPERIO.- Decreto de 31 de Maio de 1877.i\,pprova a pensão annua-l de iOOJjOOO concedida ao
primeiro pharQleiro do pharot da barra de Per•
nambuco, João da Cruz Lima... . • . . • . • • • . . • • • • • •
2711.- UIPEHIO ....,- Decreto de 31 de Maio de 1877.. Devolve a Estevão, Eulaiia, Zulmira e D. Anna Augusta de Almeida Bmndão, filhos menores do finado
Capitão de vol"ntarios da patria Antonio Manoel
de. Almeida Brandão, a pensão de oonooo mensaes
concedida por DecrrJo de u. de Julho de 1870, a.
viuva do mesmo Ca~ilão D. Maria Adelaide !\Iarlins Brandão, hoje fallecida, sendo quanto ao primeiro até á sua maioridade. conforme declara o
Decreto dei de Outubro de 1875........ ... .. .. .. .
2712.-IMPERIO.- Decreta de 31 de Maio de 1877.Approva a pensão de 7í!Ol)OOO annuaes coucedida
a Baroneza de Taquary..... • . • • . • • . . . . . . . . . . • . . . .
2713.--IMPERIO.-Decreto de 31 de Maio de lS77;~p1pc~v~ ,.a ,pens~o ~unu~.l d c 1:2,0QlfQOOj 'eoncc~~qa
·• D. {lcL!cL .\Iomac da S1h1 a ..... , . . . .. . . .. . . . . .
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N. iiH.-ll\II'EH:O.- Decreto tiiJ 31 de .Maio de 1877.· · · Approva a pensão de ~28000 mensaes, repartidamente, a· D. Josepbina de Amorim Peixoto, D.
Inedina Alves de Arnorim c u. lllaria lllendes de
1\,rnorirn ...•...•.••.•..........•..• , . . • • . • . . . . • . .
. N. 2711).- BIPEIUO.- Decreto de 31 de !\Ia io de 11!77 .Approva a pensão de 3n,~ooo mensaes ao Alferes
honorario do Exercito Pedro Gonçalves Ferraz • . .
N. 2716.- UIPEHIO.- Decreto de 31 de !\la io de 1877.Appr·ova a pensão de Hi1~!JOO annuaes ao. eximperial marinheiro Jo;1o Acacio ................ ,
N, 2717.-JUSTIÇA.-Decretode 2~ de .runhodcl877 ..-

~ou~or~~~~~~~~~~~o Je~~~~~~~~g~'.fo~r~n~~ecl!~~~~~di

Corte José Tavares Bastos • . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..
N. 2718.-l\IAHINIIA.- Lei de 27 de Junho de :1877.Fixa a força naval para o anHo financeiro de
1877 a 1878 .. .. . • .. . .. .. . .. • .. .. . .. • .. .. . .. .. .. ..
N. 2719.-MARINIIA.- llecreto de 27 de Junho de :1877.Autoriza o Govemo a conceder ao Dr. José I.eopoldo
llamos 2." Cirur·gião . da Armada nacional, um
anuo de licença com o respectivo soldo..........
N. 2720. -!IIARINIJA.- Decreto de 27 de Junho de 1877.Concede ao Chefe de Esquadra reformado Benjan)in Carneiro de Campos, Intendente da 1\Iarinha
da Corte, um anuo de Uecnr-a, com o ordenado
por inteiro ... , .......... , ... :....................
~. 2721.-UJPEHiO.- Decreto de ~7 1lc Junho de 1877.Autoriza o Govt>rno para mandar adrnitlir o estudante ~·rancisco Cunegundos Vieira lHas á matricula do i. • armo da Faculdade do Meu icina ·do
lHo de Janeiro, considerados válidos os exames de
portuguez e francez IJUC fez em 1871..............
N. ~722.- IMPEIUO.- Decreto de 27 de Junho de f877.Autoriza o Govorno J?ara mandar admittir o estudante TIJeophilo Te1xeira de Almeida á matricula das aulas do curso annexo á Escola Polytechnica, independentemente do exame de historia,
uni co preparatorio que lhe falta................
N. 2723.-BIPElliO.- Decreto de 27 de Junho de f877.Autorizl o Governo para mandar admittir á matricula ern q,ualquer das Faculdades de Direito o
estudante Adriano Corte Heal, considerando-se
válido o exame de portuguez que fez em f87f..
N. 2ó'2i.- 11\IPERIO.- Decreto de 27 de Junho de t877.
-Autoriza o Governo para mandar admittir o
alurnno pharmaceutico Felisbello Firmo de Oliveira Freire Junior á matricula do 2. • anno da
Faculdade de Medicina da Bahia, depois de appi'Ovado em anatomta .................. ~...........
N. 272i.i.- HJPERIO.- Decreto de 117 de Junho de 1877.Autoriza o Governo para jubilar com os seus vencimentos o Dr. Ernesto Ferreira França no lugar de
Lente cathedratico da' i.• cadeira do i.• anno da
Faculdade de Uireito de S. Paulo...... . . . . . . . . . . .
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N. 272G.-FAZRNOA.-Dccrctode27dcJunho de 1877.Auloriza o Governo a despender até a quantia de
l!.O~:oooaooo com soccorros ás províncias flagelladas pela sêcca on inundação.................... .
N. 2727.- IMPERIO.- Decreto de 27 de .Junho de 1877.Approva a pensão mensal de 30/iOOO a n. Claudina
Francisca de Jesus Trindad'e........... .. • . • .. . . . •
N. 2728.-IMPRRIO.-Decreto de 27 de Junho de t877.Approv:t a pensão de 60011000 annuaes a n. Lrontina Teixeira de l\lacedo..........................
N. 2729.- 11\ll'EIUO.- Decreto de 27 de Junho de t877 .Approva a pensão annual de 657/iOOO ao servente
do Laboratorio Pyrolechnico do Campinho .João
Luiz Cordeiro .•...•..........•..•...• ,...........
N. 2730.-IIIIPERIO.-Deercto de 27 de Junho de 1877.Approva a pensão de 508000 mensaes ao Major «la
Guarda Nacional da Provincia de S. J>aulo, Joaquim
Thomaz de Santa Anna...........................
N. 2731.- 1!\IPEIUO.- Decreto de 27 de Junho de 1877.Approva a reversão determinada por Decreto de 28
de l)ezembro de 1876, em favor de D. 1\laria Pinto
Braga Torres, J\laria Autonia llra~a Torres e Anna
Augusta Braga Torres, vi uva e fi! nas do Brigadeiro
Francisco Xavier Torres, da quantia de 101'1000,
sexta. parte da pensão concedida áquella vi uva e
seus filhos por ·Decreto de 10 de Junho de 1876, c
que competia ao fallccido menor Pedro A\lguslo
llraga Torres........... . . . . . . . . . • . . . • • . . • . . • . . . • .
N. 2732.-Il\IPERIO.- Decreto de 27 de Junho de 1877.Approva as pensões mensaes : de 3üt)OOO repartidamente, a D. Felismina Valentina de Mello, vi uva
do Alferes do 30. 0 corpo de volunlarios da patria
J<'rancisco José de lllello, e a seu filho menor Ltvino,
mas sómente até á maioddade; de 36HO<JO sem
prejuizo do meio soldo, a D. Carolina Leopol·
dina da Silveira, viuva rio Capitão do to.• batalhão
de infantaria, Gil Braz da Silveira; de 30,'j000,
sem prejuizo do meio soldo, a D. Firmiam ~no
lhano dos Anjos, vi uva do Capitão 110 3. • hatalltão
de infantaria Gustavo José Xavier dos Anjos.....
N. í!733.- l.llll'EUIO.-Decreto de 27 de Junho de 1877.Approva as pensões mensaes : de 30ll000, repartidamente e sem prejuizo do meio soldo que possa
COJ11petir, a D. 1\laria José de Cantuaria Jacques,
vi uva do Capitão do 5." regimento 1le cavallaria li·
geira José Jacques, e a seus lilhos José, Jesuina e
Dionizia; de 191'!500 aos menores Uonorio e Maria,
filhos legitimas do Tenente do Exercito e Capitão
de commissão Eduardo Honorio Vieira de Aguiar..
N. 273-i.- 11\IPERIO.-Decreto de 27 de Junho de 1877.Approva a pensão de 'Bnooo mcnsaes concedida, rcpartidamente1 por Decreto de 12 de Julho de 1876,
a D. Anna Eaeltrudes de lllenezes o D. Emitia Augusta de Menezes filhas do Tenente Coronel Cirü1'0
gião·mór de Brigada Dr. lllanoel1oaq1m \dê 1\lén\i-.
zes .••••••.•.•..•...•••.•••••••••..• , •~ ; •••. : . . . . •
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N. i73ã.-UIPERIO.-Decreto de '1.7 de Junhode 1877.Appi·ova a pensão mensal de 60SOOO, concedida por
JJecreto de 30 de Outuhro de 1875, a D. Maria da
Gloria lllariani, viuva do f.° Cirurgião do'Exercito
nr. JoaiJnim Nicoláo Mnriani....... .. • . . • .. • . • .. .
N. '1.736.-ll\IPERIO.- Decreto de '1.7 de Junho de 1877.Approva a pensão de 1:\\0/lOOll annuaes, repartidamente, a D. Engracia 1\laria Petra de Barros e
Bruce e D. lllanoela Dionysia de Bruce............
N. i737 .- Ii\IPEniO.- Decreto de 27 de Junho de 1877.Approva a pensão nwnsal de t.S{IOOO, sem prejuízo
do meio soldo, a D. l\laria Mar1ani WantiC'rfey e
Costa.............................................
N. 2738.-11\IPERIO.- Decreto de 27 de Junho de 1877.Approva· a pensão de 36/JOOO mensaes, repartidamente, a o. Adclaidc Ofympia de llloura Camara c
á sua filha 1\laria.................................
N. i739.- IMPERIO.- Decreto de 27 de Junho de 1877.Approva a pensão de 601')000 mensaes, repartidamente, a O. Maria Pintu Braga Torres, Pedro Augusto Braga Torres, i\laria Antonia Braga Torres e
Anna Augusta Braga To I-res......................
N. 27.\0.-IIIIPERIO.- Decreto de 27 de Junho de 1877.Approva as pensões mensaes : de 0011000, repartidamente, a D. 1\Jaria Luiza de Souza Coutinho, e
aos menores Maria, Agostinho c Antonio ; de 21/IOO(t
a o, Adelina da Conceição Godinho.............
N. 27U.- IMPERIO.- Decreto de 27 de Junho de 11177.Approva a pensão de 400 réis diarios ao 2.° Cadete reformado do Exercito José Bueno de Azevedo ..••..•.••.••.•. .,............................
N. 27.\2.- IMPERIO.- Decreto de '1.7 de Junho de 1877.Approva as pensões mensaes : de 36f)OOO a D. Maria
Antonia de Araujo Dor ia; de t8nuoo repartidamente e sem prejuízo do meio soldo, a D. Anna
Joaquinna de Lima, e ás suas fll11as sollriras Argentina, Jesuina e Altin~....... .• . .• . • ..• • • • • •••.
N. 27í3.- 11\IPERIO.- Decreto de 27 dc Junho de 1877.Approva as pensões mensaes: de 60j)OOO repartidamente, aos menores Maria, João e Salustiano, filhos
do l. o Cirurgião do Corpo de Saude do Exercito Dr.
Augusto Cesar de Sampaio Vianna; de 308 igual
á metade ~o soldo d~ patente .d~ Capitão pela
tabella antiga, a D. Ahp1a NeomJsta Lyra ••• :....
·N. 27U.- IMPERIO.- Decreto de 27 de Junho de 1877.-Autoriza o Governo para mandar admitir á matricula do 1. 0 anno da Faculdade de l\Iedieina do Rio
de Janeiro o estudante Antonio Gurgel da Costa
Nogueira, considerando válidos os exames preparatorios que fez em 1866 e 1867.. •• • . .• • • . • • .• • • . •
N. 27~5.-JUSTIÇA.- Decreto de ~ de Julho de 1877.Autoriza o Governo a conceder a Alexandre Pinto
. Lobão, Desembargador da Relação de Cuyabá, um
anno de licença com o respect.ivo orden .do.......
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N. 2746.- JUSTIÇA.- Decreto de oi de .Julho de f877 .Autoriza o Governo a conceder ao Dr. Antonio Joaquim Uuarque de Nazareth, Juiz de Direitod:t comarca de Maceió, um auno de licença com o respectivo ordenado .......................... • .... •
~!l
N, 2747.-JUSTIÇA.-DecrettJ de 4 de Julho de 1877.Autoriza o Governo para conceder ao Dr. José
Jgnacio Fernandes de llarros, Juiz de Direito ti~
comarca do Ceará-mirim, do Rio Grande do Norte,
um anno de licença com o respectivo ordeJtado................. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~9
N. 2748.-IMPERlO.- Decreto de 26 de Julho de 1877.Declara que a pensão que compete a D. F.telvina
Amelia de l\lenezes por fallecirnento de seu pai
será paga sem prejuizo da que percebe por morte
de seu marido .......................... , .. .. .. • .
:10
N. 2749.-IMPERIO.- Decreto de 31 de Julho de 187'1.Approva a pensão de I :200~000 annuaes, conce30 ·
dida á Viscondessa de s. Lourenço..............
N. 2750.- GUERRA.- Decreto de 7 de Ago~to de 1877.Autoriza o Governo a conceder um anuo de licença
30
ao Coronel Floriano l'eixoto... ... .. .. ...........
N. 27tii.-IMPEIUO.- Decreto de 21 de Agosto de 18t7 .Approva a pensão annual de 2:4oonooo, concedida
á Viscondessa de l\lacahé.........................
31
N. 27m!.- UIPERIO.- Decreto de 21 de Agosto de 1877.Approva a pensão mensal de 80fj()OO, conccditla a
D. Gabriella Brandão de l\Iello Tamburim.......
:11
N. 2753.- AGRICULTURA.- Decreto de 21 de Agosto d~
1877.- Approva o Decreto n. • õ313 de 18 de Junho
de 1873, que concede privilegio por 10 annos a AI·
fredo 1\latson para o uso do systema de tyn·Jpanos
electricos de segurança..........................
111
N 275i.- JMPERIO.- Decreto de 21 de Agosto de 1877.Autoriza o Governo a mandar considerar -válidos
para a matricula na Escola Polytechnica os exames de preparatorios que prestou o estudante
Luiz Francisco da Costa..........................
32
N. 2755.-JMPERIO.-Decretode 21 de Agosto de 1877.Approva a aposentadoria concedida ao Secretario
da Provincia de S. Paulo, Bacharel João Carfos
3:!
da Silva 'l'elles, co:n o ordenado que lhe competir..
N. 2756.-GUERHA.-Decreto de 21 de Agosto de f877.Autoriza o Governo para mandar matricular no
curso de infantaria e cavallaria do Rio Grande do
Sul o Tenenre do L 0 regimento de cavallaria ligeira Lydio Pnrpurario dos Santos Costa, ap~zar
de ter excedido o maximo da idade marcada por
lei...............................................
33
N. 2757.-JUSTIÇA.-Decretode28de Agosto de f877.Autoriza o Governo para conceder ao _QP,sembargador. da Rela~:ão do P~rá, JIJsé Ascenço ~a.Costa
Ferreira, um anno de licença rom o respectivo or·
denado ........... ,..... ....... ... ..... ... . .....
33
P.IRTE

I.

INiliCil llOS

ACTOS
PAOS.

N. 2758.- IMPERIO.- Decreto de 28 de Agosto de 1877.·Autoriza o Governo para mandar admiltirá matricula em qualquer das Faculdades do lmperio o estudante Bernardo Candido Mascarenhas, considerando-se válidos os exames de portuguez c franccz
por elle feitos em 1872 .•..••..•.•..••...•.••...••
N. 2759.- IIIIPERIO.- Decreto de 28 de Agosto de 1877.Autoriza o Governo para mandar que sejam considerados vàlidos para a matricula em qualquer das
Faculdades de .Medicina do Irnperio, não obstante
o prazo decorrido, os exames de latim, arilhmetiea e geometria prestados pelo estudante .João Capislrano de Abreu na Faculdade de Direito do Recife •..•.•....••.••.•••............•..••.....••.•.
N. 2760.- 1!\IPERIO.- Decroto de 28 de Agosto de 1877.Autoriza o Governo para mandar que sejam considerados válidos para a matricula, em qualquet·
dos cursos superwres do Im per io, não obstante o
prazo decorrtdo, os exames que fez o estudante
José Ernesto de Illoracs Sarmento na Faculdade
de Direito do Recife, na Escola Polylcehnica c
na Inspectoria Geral da Jnstmc~:lo l'uhliea da
Côrtc ••.•.••••...•...•••••..•.•.•.......•••..•...
N. 2761.-UIPERIO.- Decreto de 28 de Agosto do 1877.Autoriza o Governo para mandar que sejam considerados válidos para a malrieula cru qualtjuer das
F-aculdades de Medicina do Irnperio, não ohstante
o prazo decorrido, os. exames prçpar~torios feitos
pelo estudante Joaqmm Israel Ctsnetro .......... .
N. 276!.-IIIIPERIO.- Decreto de 28 de A~:osto de 1877.Autoriza o Governo para dispensar o lapso de tempo, de que resultou a prescripção dos exames de
portugucz c francez feitos pelo estudante Manoel
Aristides Illendes, para o tlm de matricular-se no
primeiro anno do curso de pharmacia da Faculdade de Medicina do Itio de Janeiro ............. .
N. !763.-IIIIPERIO .- Decreto de ~ de Sclomhro de 1877.
- Approva a pensão annual de 163H20ú, repartidamente, concedida a D. Natalia Gonç'llYes Ferreira, viuva do Capitão de !\lar c Cucrra Hodrigo
José Ferreira, e á sua filha D. Carolina Ferreira.
N. i76i.-I!IIPERIO.-Decreto de ~ de Selemhro de l8i7.
-Declara que os exames geraes de prcparatoriog
terlio vigor em todo tempo ..................... .
N. 27~5.- IMPERIO.- Decreto de~ do Sctcmhro de 1877.
-Autoriza o Governo a mandar considerar válidos
para a ~r..atricula do 1. 0 anno da Faculdade de Mcilicina do Rio de Janeiro alguns exames de prcpa.ratorios feitos em 1872 pelo estudante Oscar Sergio
Rodrigues de Oliveira ........................... .
N, i766.-IIIIPERIO.- Decreto de~ de Setembro de 1877.Approva a pensão mensal de 60HOOO, concedida
repartidamente a D. Porcia Clara da Silva e D.
Cora de Souza Paraizo, irmãs dos Capitães Luiz da
França Pinto Gaw~z o Bento da França Pinto
G~eez •.•.•.•...••....•...............•...•...•..
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N. 27ti7 .-IMI'ElUO.- Decreto de~ de s;demLo de 1877.Approva a pensão annual de 600fl000, concedida ao
Concgo honora1·io Antonio J~ustaquio Alves da
Silva, Vi gari o collado da freguezia do llio Formoso,
na Província de l'emambuco, e que será paga da
data em que o mesmo Conego houver renunciado
o henelicJO, cujas obrigações não póde preenche•·
pelo seu estado valctudinario....... •. .. • . • . • . • ••
N. 2768.- FAZENDA.- Decreto de 12 de Setembro de 1877.
-Autoriza o Governo para restituir ao Thesoureiro
da Caixa da Amortização, Antonio José da Costa
J<erreira, a quantia de 3:900EOOO...... •. .. • •• . • • • •
N. 2i6.l.- IMl'EIUO.- Decreto de 2~ de Setembro de 1877.-llcclara que a pensão mensal tlc 60f!OO:l concedida
a o. llclmira Euzaria da Silva Rabcllo, fallecida
em ti de lllaio de 187·~. fica devolvida, repartidamente, aos Ires menores João, Virgílio c Julinda,
smHlo quanto aos dons primeiros até sua maioridade, conforme expliea o Decreto de 30 de Dczemhro do JSiti......................................
N. 2i70.-ll\IPEHIO.- Decreto de 2~ de Setembro de 1877.
- Approva, em favor da Daroneza da Victoria, a
r•)vcr~~1o da pensão annnal de 720fJOOO, concedida
á sua filha D. Olympia de Gusmão CoellJO, hoje fallc•~ida...... .•. . ....................... ......... .•
N. 2771.-IMPEIIIO.- Dccrnlo de jl\1 de Setembro de 1877.Crt•a para o Instituto dos meninos cegos e para o
dos surdos-mudos um patrimoniode :i!.OOO:OOOHOOO.
N. 277:!.- IMPEI\IO.- Decreto de 29 de Setembro de 1877.
- Approva a pensão de 8~0,'."000 annuaes, concelli!la, se1n prejnizo do monte-pio, a D. Vktoria Lcouor !la Costa Teixeira............................
N. 2/73.-JUSTIÇA.- Decreto dc6 de Outubro de 1877.Ant.oriza o GO\'Crno a conceder ao Bacharel Francisco de Oliwira Pinto llias, Juiz de Oireit& da
eomarca do l'aranahyba, da l'rovincia de Minas
Grraes, um anuo de lieença com o respectivo ordenado...........................................
N. 2774.- FAZK'WA.-Decreto de 6 do Outubro de 1877.Autoriza o Governo para vender á Dihliotheca Fluminense os rn·cdios 11. 0 ' 62 c 62 A. da rua do Ouvillor desta cidade.................................
N. :!iíU.- IMI'I<:I\10.- nccrclo 1le 6 de Ontuhro de 1877.ApproYa a pcns:l.o annual de I :OOo 1~WO, concedida a
H. Hita Midosi de Novacs........................
N. 277li.- IMPElliO.- Decreto de 6 de Outuhro de 1877.Approva a pcns:1o annual de I: Ho,~ooo, sem pre•
juizo do monte-pio, conccdilla a D. l\larianna Palmciro Pt'reira da Cunha ..... ,....................
N. 2777.- IMPE!UO.- Decreto de 6 de Outubro de 1877.Approva a pen~~io annual de I: l~ONOOO, sem prejuízo 1lomontc-pio, Concedida a O. Virgini1. Aurelia
de Mello c Almeida...............................
N. 2778.- IMPI<:HIO.- Decreto de 6 de Outnhro do !877 . Approva a pcn~ão mensal de 60f!OOO, concedida a
D. 1\Iiquélina de Oliveira Castro, tnãi do Capitão
honorario do Exercito José Gomes Ui!Jblrb ••.••• , • .
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N. 2i79.- IIIIPERIO.- Decreto de 6 de Outubro de 1877.Autoriza o Governo para mandar admittir á matricula do 3. o anno medico da F~culdade do Rio de
Janeiro o alumno do 3. o anuo de pharmacia Henrique Duarte da Fonseca, depois de approvndo em
anatomia e physiologia .......................... .
,N. 2780.- IAIPERIO.- Decreto de 6 de Outub1·o de !877.Autoriza o Governo para conceder a D. Catharina
Lopes Coruja melhoramento de jubilaçao no lugar
de professora publica de meninas da freguezia de
Nossa Senhora da Candelaria, nn fórma do § !1. 0 do
art. 31 do Regulamento annexo ao Decreto n. • 1331
A de !7 de ~·evereiro de !8M, contando-se-lhe para
esse fim o tempo em que serviu como professora interina desde i i de Dezembro de t837 até 23 de Março de !R&3 ............. _.................. r ..... ..
N. 2781.- JUSTIÇA.- Decreto de 13 de Outubro de 1877.Autoriza o Governo para conceder ao Bacharel Joaquim Jonas Bezerra Montenegro, Juiz de Direito da
comarca de J\Jar:~jó, na Província do Pará, um anno
de licenca com o respectivo ordenado, p~ra tratar
de sua saude onde lhe convier .................. ..
N. ~782.- IMPERIO.-Decreto de 13 de Outuhro de t877 . Autoriza o Governo p~ra mandar admittir o estudante Severino de Freitas Prestes a exame vago
do 3. o anno da Faculdade de Direito de S. Paulo ..
N. 2783.- FAZENDA.- Decreto de 13 de Outubro de 1877 .
...,. .lutoriza
Governo para concede1· a Antonio
José Analio de Miranda, Inspcctor da Alfandel(a
~a Paí;nahyba, Provi~cia do Piauhy, um anuo de
ltcença com o respectivo ordenado .•...•.•• , .•.••
N. ~78L..,... FAZENDA.- Decreto de 13 de Out.ubro de 1871.
· -Concede quatro loterias em beneficio de Sant:i.
Casa de Misericordia da cidade do R.ecife ......... .
l'L 2785.... 11\IPERIO.~ Dccl·eto de t3 de Outubro de 18?7 .-Approva a pensão ammal de 400~000 concedida a
Anacleto de Abreu Contreiras, escrrvcnte aposentado das officinas do Ars~nal de Narinha da Bahia.
N. 2786.- 11\IPERIO.- Decreto de !3 de Outubro de Ul77 . Approva a elevação a2:400EQOOannuaes, determinada por Decreto de 7 de Agosto do corrente anuo,
da penSão de ! :~001$()()0, concedida por Decreto de
15 de Junho de f838 a D. Narcisa Candida de Andx:ada Aguiar, filha do finado conselheiro José
DoJ1Ifacio de Andrada e Silva e viuva de Antonio
Augusto. da Cesta Aguiar .•..•.•... , ••.•.......•..
~· 2787.-lltPERIO.- Decreto de 13 de Outubro de !877 .Autoriza o Go,·erno para .conceder ao padre Cassiano Barbosa «Ja AIJonseca Silva, Vi~ario collado
da parochia do Araxá, na ProvincJa de 1\linas
Oeraes, dous annos de licença com a respectiva
congrua ......................................... ..
N. 2789.-IMPERIO.- Decreto de 13 de Outubro de 1877.Autoriza o Governo para conceder a Simão de Azevedo Campos, Vigarw da freguczla da Escada, em
Pernambuco, um anno de licrn..:a rom a rc~pedi va
coiJgrua........ . , ................... , ........ , .. .
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N. 2789.- IMI'ERIO.- Decreto de t3 de Outubro de 1877.Autoriza o Governo para mandar admittir a exame
das ma terias do f. • linno da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro o estudante 1\Janoel Gonçalves
narroso, depois de approvado em historia.........
N. 2700.- GUEHRA.- Decreto de 20 de Outubro de 1877.Autoriza o Governo a prover nos postos, actualmente vagos, de Capitão e Tenente dos corpos de
estado-maior de 1.• classe e de Engenheiros, os
Capitães e Tenentes das outras armas que tiverem
as habilitações uecessarias........... ... .. .. .. • ..
N. 27!H.- JUSTIÇA..- Decreto de 20 de Outubro de 1877.Autoriza o Governo para conceder um anuo de licença, com o respectivo ordenado, ao Dr. Candido
Xavier de Almeida e Souza, Juiz de Direito da comarca ()e l\Iogy das Cruzes, na Provinda de S.
Paulo............................................
N. 2792.- FAZENDA.- Lei de 20 de Outubro de 1877.Fixa a Despeza e Orça a Receita Geral do Imperio
para os exercícios de 1877-1878 e 1878-1879, e dá
outras providencias..............................
N. 2i93.- AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Outubro de
1877.-Autorila a prorogação, por mais 20 annos, do
privilegio concedido á Companhia Imperial de navegação a vapor e Estrada de ferro de Petropolis..
N. 27!!4..-AGRICULTURA.-Dccreto de !lO de Outubro de
1877.-Competem ao Governo na Côrte e aos Presidentes nas P rovincias a nomeação e demissão
dos Agentes e Ajudantes do Col'!'eio, soh proposta
do Direct_or ~oral na Côrte e dos Administradores
nas Provincias...................................
N. 27!15.- IMPERIO.-Decreto de 20 de Outubro de 1877.Approva a pensão de 4.00 réis dia rios concedida ao
soldado reformado João Wignand......... ... •• ..
N. 2i96.- IMPERIO.-Decreto de 20 de Outubro de 1877.Approva a pensão mensal de 211)000, concedida á
menor Adelia Augusta Bezerra, filha legitima do
Tenente Amelio Augusto~ Carlos Bezerra..........
N. 2'197.- IMPEHIO.-Dccreto de :!O de Outubro de 1877.Approva a pensão mensal de 4.2NOOO, concedida a
D. l\laria F1·ancelina. da. Silva Falcão, vi uva do 1'e·
nente de voluntarios da patria João lllarinho
Falcão ... , ... , .. • • .. • .. •• .. • .. • .. • • . . . . • .. • . .. . ..
N. 2798.-lli1PERIO.-Decreto de :!O de Outubro de 1877.Approva a pensão mensal de 601)000, couccd ida a
D. l\laria Generosa de Loreto Seixas, mãi do Tenente
do Exercito Capitão em commissão, André de
Paula de Atbaide Setxas, fa.llccido em combate na
guerra do J;>araguay... ..... . . • ... • .. . ... •• .. . • • . . .
N. 2i!l9 .-JMPEHIO.- Decreto de 20 de Outubro de 1877.Ap{lrova a pensão annua.l de 4201)000 concedida a
Julia Brinckmaun, vi uva do machinista de t.• classe, 2. o Tenente reformado, Guilherme Brinckmann.
N. 2800.- IMPERIO.- Decreto de 20 de ·outÜbro de 1877.Approva a pensão de 600 ré\~ 1dl~~ii:>s; conc~dida
Jo ex-t." s.. rgcnto do Exercito Bucuo l{rydel, ·o
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qual, em conseqnencia de molestia adquirida na
guerra do Paraguay, acha-se impossibilitado de
prover ao> meios de subsistencia...... .• ••• . . •. . •
2801.-ll\IPERIO.-Decreto de ~!:>de Outubro de 1877.Approva a pensão de 30~000 mensaes, concedida,
sem prejuizodo meio soldo que percebe, a D. Olympia Ermelinda da Conceiçno Silva Pinheiro, viuva
do Capitão do 20. o batalMo de infantaria José
Ignaeio Pinheiro.................................
2S02.-I!IIf'ERIO.-Dccreto de 20 de Outubro de f877.Approva a pensão de 4ú0 réis dia rios, concedida ao
aprendiz da otlicina de r,onstrucções navaes do Arsenal de Marinha da Côrtc, Antonio Pires Belfort,
que em acto de scr.viçoperdcu rJuatro dedos da mão
e~querda, e postCI·wrmente o braço correspondente
em consequencia de ampulaç:1o.. .••. ............
2803.-UIPEIUO.-Decreto de 20 de Outubro de 1877.Approva a pensão de ~00 réis diarios concedida ao
Cabo de ESCJUarlra do ~.o batalhão de artilharia, hoje reformado, Joaquim llliranda Wecknel, que em
acto de servico perdeu amhas as mãos em conscqueucia da explosão de uma peça................
280,.-UIPEHIO.-Decrelo de 20 de Outubro de 1877.-Approva a pensão annual de 2í01)000, concedida a
D. lllaria Amalia Raposo, vi uva do Capit11o de !lia r
c Guerra João Pedro de Cana lho lia poso, c á. sua
filha D. Adelia Amalia Haposo............ ... .. .. .
280ü. -IAIPERIO .-Decreto de 20 de Un tnbro de 1877.Approva a pensão de t>OO réis diarios, concedida ao
Anspeçada reformado do Exercito José Paes de Camargo, que, por ter cegado, e8lá. impossihititado
de procurar os meios de suhsistcncia...... ... .. ••
!1806.-IMPERIO.-Decreto de 20 de Outubro de 1877.Autoriza o Governo para conceder a Carlos Guirlo
Védova um anno de licen<;a com o respectivo ordenado, para tratar de sua saude onde lhe convier.
2807 .-JMPERIO.-Dccreto de 20 de Outubro de :1877.Antot·iza o Govrmo para manrlar admittir á matricula do :1. • anno ntrrlico da Faculdade do Hio de
Janeiro o alumno rlc pharmacia Schaslião Augusto
Loureiro, depois de prestar os exames de anatomia
e physiologia, inrlependentemente da frcquencia
exigida pelos estatutos............................
2808.-IMPEHIO.-Decrcto de 20 de Outubro de 18í7 .Autoriza o Govemo para mandar admittir á matrir.ula do 3. 0 anno medico da Faculdade da Bahia
o estudante de pharmacia Alvaro Telles de 1\lenezes, depois de approvado em anatomia c physiologia, e em phitosophia, unico prrparatorio que lha
falta.............................................
2809.-Jl\IPEHIO.-Dccreto de 20 de Outuhro de :1877.Autoriza o Governo para mandar conferir ao alurn·
no da Escola Central, hoje Polyleclmica, Arthnr
Napoleão de Barros, o gr:io de Bacharel, depois de
approvado no exame de inglez............ ... ... .
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N. 2810.-Illll'ERIO.- Decreto de 20 de Outubro de 1877.Autoriza o Governo para mandar admittir á matricula do I. o anuo da Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro o ouvinte Jonathas Rodrigues Barcellos, depois de approvado no preparatorio que lhe
falta.............................................
N. 2811.-FAZENDA.-Decre.to de :20 de Outubro de 1877.Concede trinta loterias ao Jlospicio de Pedro 11.,.
N. 2812.-IMPERIO.-Decreto de 27 de Outubro de !877.Approva a pensão mensal de .\SJjüOO, concedida sem
prejuizo do meio soldo que percebe, a D. Maria
Thereza Pinheiro Regis, viuva do Cirurgião-mór
de Brigada Dr. Pedro Tito Regis... ...... ... .. .. • .
N. 2813.-l.l\IPERIO. -Decreto de '1.7 de Outubro de 1877.Isenta de penhoras e arrestos as pensões usufruidas pelos pensionistas do lllonte 1'10 Geral de Economia dos Set·vidore; do Estado c do Monte l'io
Grral. •. . . . . . .•• .• . .. . • . . .•• •.• • . .• . •.. • .. . . .. . ••
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ACTOS DO PODER LEGISLA1,IVO

]_877.

DECRETO N. 2G88

-DE

13

DE M.\R00 DE

1877.

Autoriza o Governo parn mandar admittir a cxa11w
das materias do :l." anuo c ú matricnla do~." na Faculdade de Direito do Recife o ouvinte José 1\ugusto de
Souza Amarantho.
Transitou em G de Abril de 1877.
Publicado em 9 do di to mez c anuo.

DECRETO N. 2ii8!)- DE 13

DE m1u":o DF.

1877.

A n tnriza o Governo para manrl:1r :~dm i Bir :'t ma~~~~
cuia, cmcJIIalqw~r <l:isFaeul<laciPs cJp Dirc•il.o Jo lmpcrw,
o <'slnd:mte AIIonso José de Oliveira Pcix obo.

Transitou em I) ele Ahril de 1877. , 1• r
lluiJlirado em U do uil.o rricz e anuo.

AC'I'OS DO PODER

DECRETO N. 2GUO-

DE 1:~ DE

nrAnço

DE

1877.

Dá applieacão á somma deixada em testamento pelo nr.
Coruml.t;i.

Hei por bem Sanccionar c 1\Iantlar que se execute a
seguinte Resolução da AssemlJiéa Geral:
Art. 1. • Serão applicrulos á manutcmção de uma cadeira de geometria na cidade de Goyaz os rendimentos
tia somma deixada para esse lim, em testamento, pelo Dr.
Corumbá.
Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario.
Antonio da Costa Pinto Silv:1, do Conselho de Sua
1\Iagestadc o Imperador, l\Iinistro c Secretario de Estado
dos Negocias do Imperio, assim o tenha entendido c faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 13 de l\larco
de i877, 5G. o da Independencia c do Impcrio.
·

PRINCEZA 11\IPEUIAL REGENTE.

Antonio da Costa Pinto Silva.
Transitou em G de Abril de i877.
Publicado em ü d() dito mcz c anno.

DECRETO N. 2GOO A - de 21

DE ATIRIL DE

:1.877.

Approva a pensão de 4:00 réis di:~ rios, concedida por
Decreto de 2! de Setemhro de 187ti ao soldado reformado Felippe Antonio Gonçalves.
Transitou em 8 de l\Iaio de 18i7.
Publicado em 8 do dito mez c anno.

3

LEGISLATIVO.

DECRETO N. 2ü!H

-DE

2

1.877.

DE MA lO DE

Autoriza o Governo para mandar matricular no terceiro anuo da Facuhlatlc de Mctlicina da Bahia o pharmaccuti:.;o Arthur Haul Pinheiro.
Transitou em 9 do Maio do 1.877.
Publicado em 12 do dito mez c anno.

DECHETO N. 2692

-DE

2 DE

~L\10 DE

1.877.

Autoriza o Governo para mandar admiltir á matricula
na aula prepara to ria da Escola Polytechnica o estudante
Alberto A. de Oliveira Braga Gross.
Transitou em 9 de Maio de 1.877.
Publicado em 12 do dito mez c anno.

DECRETO N. 2693

-DE

2

DE MAIO DB

1877.

Autoriza o Governo para mandar considerar váliuos,
não obstante o prazo decorrido, os exames prcparatorios
feitos pelos nstudantcs Manoel Jos6 da Lapa Trancoso c
Izaias Martins de Almeida, a fim de serem matriculados
na Faculdade de Direito de S. Paulo.
Transitou em 9 de Maio de 1877.
Publicado em 12 do dito mez c anliq

ACTOS DO PODER

DECRETO N.

2GU~ -

DR

2

DE MAIO DI~

1877.

Approva o Decreto n. o 4597 de l.tl de Setembro de 1870, que concede privilegio a Claudio Guigon pam introduzir no Impcri'J
osL tubÜSfabricados por Vccque Jnc. & Comp., e destinados
ao ~nean:unento d'agua, gaz c outros lluidos.

A Princcza Imperia I Regente, em Nome do Imperador,
Ha por bem Sancciona r e l\landar que se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral :
Art. L o E' approvado o Decreto n. o 4:.>!}7 de u; de
Setembro de i870, que concede a Claudio Guigon o privilcg·io por cinco annos para introduzir no Impcrio o~
tubos fabricados por Vecquc Jnc. l\: Comp. c destinados
ao encanamento d'agun, gnz c outros fluidos.
Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario.
Thomaz José Coelho de Almcicb, tlo Conselho <lc Sua
1\lagcstatle o Impcrauor, l\linistro c Secretario tlc Estado dos Negocias da Agricultura, Commcrcio e Obras
Publicas, assim o tcn ha en tcllllido c faça executar. Pa\acio do Rio de .Janeiro rm 2 tle Maio de 1877, riG. o tia
lntlcpentlcncia c do lmpt•rio.

PRlNCEZA 11\IPERIAL HEGENTE.

Thoma_; José Coelho de Almcid(t.
Transitou em 23 de l\laio de i877.
Publicado em 25 tio dito mcz c anno.

DECRETO N. 26!};) -DE 2

DE 1\L\10 EE

1877.

Approva o Decreto n." 53lB r! e 18 de .Junho de 18i3, que concede
a Daniel Lombard privilegio para introduzir no Imperiu
madtinas de descascar e brunir café.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Ha por bem S3nccionar e l\landar que se execute
a seg-uinte B.esolução da Assemblúa Geral :
Art. L" Fir-a approvatlo o Decreto n. o 53W Llc :l8 ele
-Junho tlc 1873 que concede a Daniel Lombartl privilegio por lO annos para introtluzir no Impcrio macili'Jlas destinaLlas a descascar c IJrunir café.

I.IWISL.\'l'IVO,

Al't. 2." Ficam revogadas as disposições em contrario.
Thomaz Jo~é Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
l\l<1gestadc o Imperador, Ministro c Secretario de Estado
dos Negocias da Agricultura , Commercio e Obras
Publicas, assim o tenha entendido e faça execnl~ll·.
Palacio do Rio hneiro em 2 de l\laio de i877, ;j(i," t.la
lnLlependcn:;ia e do Imperio.

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.

Transitou em 2a de Maio de i877.
Pul.Jlicado em 25 do di to mcz c anno.

DECRETO N. 26D(i- DI': 2 DE

}l.UO DE

i877.

Approva o OciTdo n." riüü\l 1lo !7 de .Junho de 1Sí'~ l(tW ronrr1!n
privilegio a John Gangce para introduzir no lmprrio oiutnl'.liinismo de sua invenção destinado ao fabrico ile gNo.

A Princcza Imperial Regente, em .Nome 1lo Imperador, lia por hem Sanccionar c l\lantlar que se execute a
seguinte lteso!ução da Assembléa Geral :
Art. i. • E' approvado o Decreto n. • 56{)() <le i 7 ele
Junho de 1874., que conce<le a John Gangee privilegio
por dez :Jni10s para introduzir no Impcr·io um maehinismo ;_le sua iHYenção dcstinaLlo ao fabrico <lc g1~lo.
Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em <:ontrario.
Thomaz Jo~é Coelho de Almeida, Llo Consdho de Sua
Magcstade o Imperador, l\linistro e Secretario de Estado
dos Negoeios da A!:(ricultura, Commercio c Obras PuLUcas, assim o tenha cn tendido e faça execn ta r. Palacio
do Rio de Janeiro em 2 tle l\laio de 1877, tiü. o da Irulepenclcncia e do Impcrio.
PlUl\'CEZA IMPERIAL llEGENTE.
Tltoma:: José Coelho de .Almeida.

Tr:msitou em 2:-i de l\laio de 1877.
Pnblicatlo em 2ã do dito mez'(} anno.
~~
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DECRETO N. 2!i97 -

DE

2 DE MAIO nF. i8i7.

Approva as ~eguintes pensões, conrcd itlas por Decretos de ri <lc Julho de i!:-l7(): do H001)000 :mnuaes a
D. Joanna Paul:l do Castro lla Gama Nabuco <lo Araujo,
viuva do Senadot· José Thomaz Nabuco llo Araujo: de
500~000 annuaes, repartidamente com seus filhos José
e Brazilim, sendo quanto ao L·" até ú sua maioridadn,
a D. Brnzilina Augusta Lumachi (]c l\Icllo, viuva do
Chefe de Secção da Alfandl)ga ele Pcrnamhuco Jacomc
Gernldo 1\Iaria Lumachi de l\Iello; e de 30$000 mensar•s
ao Capitão reformado da Guarda Nacional da Província
de S. Pedro do Rio Grande do Sul Henrique Fernnndcs
lle Oli veira.
Transitou em Ui de l\laio de 1877.
Publicado=cm H> do dito mcz o anno.

DECRETO N. 2698 -

DE

2

DE 1\IALO DE

i877.

Approva a pensão de H~~OOO annuacs, conccditla por
Decreto de 26 de Julho de 1876, ao Imperial l\larinheiro de 3. • classe reformado Guilherme Sebastião
de Sant'Annn.
Transitou em H> de l\Iaio de i877.
Publicado em 15 do dito mcz e anno.

DECRETO N. 2699 -

DE

2

DE MALO DE

1877.

Approva as seguintes pensões, concefli<las por Decretos de 8 de Novemhro de i8i(): de 720~000 annu:ws
a D. Anna 1\laria de Carvalho Bahia, viuva do Drsembargador l\lanocl Joaquim Bahia; ele 400 réis diarios
ao soldauo do 4L • batalhão de volun ta rios da pa tria
Agostinho Antonio dos Santos.
Transitou em :1.5 de Maio de 1877.
Publicado em :l5 do dito mez e anno,

7
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DECDETO N. 2700 -

DF.

2

DE MAIO DE

1877.

Approva as seguintes pensões concerlitlas por Decretos
<le 27 de Novembro de i875: tle ·1:0001~000 annuar,s
a D. Illaria Angelica Frrirc, viuva do Dr. Fr::ncist:o
Freire Allcmão; 1lc UO,)O~)O men.sae~, igual ao soltlo de
Commissario de i,• classe, a D. Joaquina Roza ilc Souza,
vi uva do Commissario reformado de i. • classe da Armada Nacional i. o Tenente Domin!:!:os de Souza Pereira
Bota fogo; de 57 1~~i00 mensaes, I'Qniv<tlt~ntc ao jornal tle
2ii dias de trabalho como opera rio de 2. • classe, a Anna
Maria Joaquina, viuva de José Pet·eira Soares; rlr.
25,~000 mensaes, igual ao jornal que percebia, ao opera rio
da fi." classe da officina de carapinas uo Arsenal de Marinha da Côrtc, l\larcolino José Vicente de Assumpção
Transitou em Ui de l\laio ue :1.877.
Publicado em i5 do dito mez e anuo.

DECl\ETO N. 2701 -

DF.

2

DE MAIO DE

:1.877.

Approva a pensão rle 2;';0:)000 mensaes, equi valrn te
ao meio soldo da patente de l\Iarcehal tle Ex(·rcito,
coneetlitla por Decreto de :lti de FCI'Cl'•)iro tlc iH7fi a
JJ. Maria Thereza da Silva Bitaneomt, !ilha do fallcrido
Mareehal de Exercito reformarlo José l'tlaria de Silva llitancourt.
Transitou em :1.5 de 1\laio de 1877.
Publicado em :1.5 do dito mez c anuo.

DECRETO N.

~270:!- DE

2

DE MAIO DE

i877.

Approva as seguintef; pensões mensaes,'. con::edi~as
por Decreto de 9 de Agosto de i87ü: 1le H>OSOOCI;
sem prejuízo uo meio soldo a que tivr.r 1lireito, a
p. Anna ctara de Aguiar, viuva do Conselheiro do

8
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Guerra Marechal de Campo, Antonio Nunes de A~uiar ;
e de ü0 1WOO a D. Ileraclia Barhos:1 Cordeiro Feitosa,
irmã do Capitão do 2." batalhão de infantaria João
Barbosa Cordeiro Fci tosa.
'fransi tou em Hi de l\Iaio de 1877.
PuL!icado em Ui do dito mez c :111110.

DECRETO N. 2703 -

DE

2

DE MAIO DE

1877.

Approva a pensão de 60,~000 mcnsae~. conccdirla
repartidamente, por Decreto de 30 de Dezembro de
i871i, a D. Firmina Thercz:J Pinto e D. l\laria da Trindade Pinto, irmãs do Capitão em commis~:io tio Lo
Regimento de Artill1aria a cavallo, Boaventma Pinto
tia Silva Valle.
Transitou em W tle l\Iaio de 1877.
Publicado em H> do tlito mcz c anno.

DECRETO N. 27m. -

DE

2

DE MAIO DE

1877.

Approva a seg-uinte pensão :le fiO:)OOO mensac;:, ronceditla por Jlecrdo de 28 de Dt~zembro tle 187(i a D. Zeferi na Goulart Franco Netto, vi uva tio Capitão da nuarda
Nacional da Província de S. Petlro do Hio Grawlc do
Sul, Francisco Fernanrlcs Franco Netto.
Transitou em Hi de ~.Iaio ele 18i7.
Publicado em i;J do dito mcz c anno.

9
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DECRETO N. 27mi -DE 2

DE l\lAIO DE

i877.

Approva a pensão mensal ue 42b000 concedida por
Decrr-to de 21 de Junho de l87ü, repartidamente, a
11. .Müri:t Fialho de :Murinelly com seus filhos menon•s Luiza de l'llurindly, Maria <lo Carmo de l\1nrinclly e Arnaldo Leopoldo de l\lurinelly, sendo quanto
a este sómente até á sua maioridade, viuva e filhos uo
Capitão-Tenente Arnaldo Leopoldo de l\lm·inclly.
Transitou em H> de Maio de 1877.
Publicado em H> do dito mcz c anno.

LEI N. 2701\ -

DE

31

M 111.\10 DE

Fixa as forças de terra para o anno fillrLnceiro

i877.
<~e

!877 - 1878.

A Princcz:~ Imperial Regente, em Nome de Sua Magcstadc o Imperador o Senhor Dom 'Pedro li, Faz saber
a todos os subditos do lmperio que a Assemblea Geral
Decretou c Ella Sanccionou a Lei seguinte:
Art. l. • As forças ti e terra para o anuo llnaneeiro
de 1877 a 1878 constarão :
§ i. o Dos olliciacs das dilfcrentes classes do quadro
do Exercito.
§ 2. • De Hi.OOO praças de pret em circumstancias
onlin:n·ias e :.!0. 000 em cir·cumstancias extraortlinarias.
E5tas forças serão completadas na fúnna da Lei n. 2~51.i
de 25 de Setembro de i87.l.
§ 3. • Das Companhias tle Drposi lo c de Aprendizes
Artilheiros, não excedendo de l.OOO praças.
Art. 2.• O premio para os voluntarios será de 400~,
c para os engajados de 5005, pago em tres prestações,
sendo o dos segundos proporcional ao tempo pelo qual
de novo se engajarem, nos termos do art~ 2. o da Lei
n. 2G23 de !3 de Setembro de 1875. . f \ \ 1 • . :1, :
§ L o Os voluutarios perceberão, cmquanto forem praças de pret, mais uma gratificação igual á metade do

=
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soldo tle primcit·a praça, conforme a arma em CJIW srrvirem: os engajauos perceberão mais uma gratilicação
igual ao soluo tle primeira praça c lambem segunuo a
a r ma em que servirem.
§ 2. Quantlo furem esctv;os do serviço, so lhes coneeller~t nas colonias militares ou !le nacionaes, um
prazo de terras de 108.900 metros quadrados.
~ 3. o A importancia da contribuição pecuniaria, de
que trata o art. i . 0 § 1. 0 n. 7 da Lei de 26 de Setembro
tle 187'f, serú de 1:0008000.
Art. 3. o Fica o Governo autorizado:
L • Para reduzir o Deposito de Instrucção em Sant:J.
Catharina a um corpo de duas companhias, commandado por um .Major, c bem assim a supprimir o Deposito de recrutas da capital da Província de Pernambuco
c o de caçadores a cavallo da da Bahia.
2. o Para rever o Regulamento do Curso de Infantaria
e Cavallaria da Província do Rio Grande do Sul, harrnonisando-o com o da Escola 1\lilitar.
3. 0 Para transferir para o 1\linisterio do Imperio o
Observatorio Astronomico.
4. o Para dar novo plano e organisãção aos presídios
e colonias militares, supprimindo ou creando os que
julgar convenientes.
Art. 4. 0 São isentos do serviço militar os professores
puhlicos.
·
Art. Ü.° Ficam revogadas as disposições em contrario.
l\landa, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que
a cumpram e façam cumprir c guardar tão inteirameu te como nella se contém.
O Secretario de Estado dos Negocios da Guerra a faça
imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio do Rio de Janeiro c10s 3t. dias do
mez de :Maio de 1877, 56. 0 da Indcpendencia e do
Impcrio.
0

PHINCEZA IJ\IPERIAL REGENTE.

Duque de Caxias,

I.EfaSLATIHI.

Carta de Lei, pela qual Vo.çsa Alteza Imperial .Manrlrt
!'.rcecntar o JJccrl'to da Assemliléa G!'rnl, que lfou'l'c por

bem Srmcrionar, fixando as {orçrz,q rlc terrrt
financeiro de 1877 -1 ~~78.
Para Vou; a Alteza

Jlrtrtt

o anno

Im pcri:t l V c r.

Cu1todio Joaquim Moreira a fez.
Chancellaria-múr do fmperio.- Francisco Jmwrrrio da
l ;1111/lt Cerqw·im.
Transitou em 2 de Junho de -1877.-Bento Lttiz de
OlicPim Lisboa.
Publicada nesta Secretaria de Estado tlos N eg-ocios da
Guerra em 2 de Junho de !877 .-Dr. José 11larüt Lopes
dct Costa.

DECRETO N. 2707 -~DE 31

nE l\L\10 DE

lR77.

Determina que a Lei n. o 2G70 do 20 de Outubro de !87lJ, qnc fixon
a despcza c orçou a receita para o exercício d•) 187() a W77'
continue em vigor no 1. 0 semestre de !.877 a !.878, cmquanto
não fôr promulgada a respectiva Lei de Orçamento.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a
seguinte Resolução da Assembléa Geral :
Art. 1. o A Lei n. o 2670 de 20 de Outubro de i87ü,
c1ue fixou a despeza e orçou a receita para o exercício
de 1876 a 1877, continuará em vigor no L o semestre
de 1877 a 1878, emquanto não fôr promulgada a rnspectiva Lei de Orçamento; substituindo-se pela Tabella inclus~ a dos creditos especiaes, a que se refere o
art. 22 d~quella Lei.
Art. 2. 0 A verba de oitocentos contos de réis consignaria para pagamento das dividas deeÚfcic.i\1~ \thirH)sl
fica elevada a mil contos de réi:;; no· ~êtuàl' exercido
R6mcnte.
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Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em contrario.
O Darão de Cotegipe, do Conselho de Sua Mag-e~>tatle
o Imperador, Senador do lmperio, l\linistro c Secretario de Estauo dos Negocias da Fazenda c Presidente
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça ex~~culat·. Palado do Rio do Janeiro P.lll
31 de J\Iaio de 1877, õG. o da lndependencia e do lmpcrio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Barão de Cotegipe.
Chancellaria.mór elo Impcrio. -Francisco Januario

da Gama Cerqueira.
Transitou em 1 de Junho de 1877
Publicado em i do dito mez e anno.
Tnbella dos e•·edito~ espeeiaes e1u vigor n que
toe ref'eo•e o nrt. ~.:.o tio Decreto n, 0 ~.:':t·o7·~
desta dntn.
MlNISTElllO DO IMI'ERIO.

Leis n. os l904 e l90;) 1le 17 Llc Outubro de 1870, 23'J.8
de ~5 de Agosto de 1873, arl. 2. paragraplw unieo,
n. 0 G, c 264,0 de 22 de Setembro de H~n;, art. 2:.!:
Medição e tombo Llas terras que, nos termos dos contraetos matrimoniaes formam os patrimonios estahclecidos para Suas Altezas as Senhoras D. Izahel e D.
Leopoldina e seus Augmtos Esposos; sendo 95:000~000
para o !>erviço relativo ao primeiro patri monio e
:m:OOO~OOO para o concernente ao segumlo.
Lei n. o 2348 de 25 de Agosto de 1873, art. 2. o, paragrapho unico, n. o 3.
Acquisição de um novo Matadouro no 1\lunicipio (la
Clirlc; ficando o Governo autorizado para despeniler
até a quantia de 2.000:000~000, c podendo fazer a despeza pot· meio de qualquer operação de credito.
Lei n. o 2670 de 20 de Outubro de 1875, art. lG,
§ G.o:
. Deseccamento de pantanos, limpeza e irrigação ua
CILlade; poden1o o Governo fazer operações de credito
até a importancia de 980:000;~000, no caso de não bastarem as sobras ila renda geral.
0

,
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Lei n. o 2ü70 de 20 de Outubro de 187;), art. lü,
~

8. o:

Acquisição ou construcção de um edificio para asylo
de mendicidade; ficando autorizado o Governo a fazer
operações de ct·edito até 100:000~000, no caso de que
não bastem as sobras da renda geral.
MINISTERIO DA)IARINJJA,

Lei n. o 2MO de 22 de Setembro de 187õ, art. 18:
Compra e collocação de pharóes na costa c portos do
lmperio; ficando o Governo autorizado a fazer as operações de credito necessarias até 600:000~000, na deficiencia de sobras da renda geral.
MINJSTERIO DA AGRICULTURA.

Lei n. • 12M.i de 28 de Junho de 1865, art. 14:, § L o:
Compra das bemfeitorias existentes nos terrenos da
Lagôa de Rodrigo de Freitas.
Continúa em vig-or pela importancia necessaria para
fazer face :i dilierença entre a despeza tia compra,
comprehendida a que o serviço do abastecimento d'agua
exigir, e o producto da venda dos mesmos terrenos.
Lei n.• 1953 de 17 de Julho de l87i, art. 2. 0 , §~2.
0

e 3. o:

Prolongamento das Estt·adas de Ferro do Recife a S.
Francisco, da Bahia ao Joazciro, e de S. Paulo, segundo
o traço que fôr julgado mais conveniente; podendo o
Governo despender, annualmcnte, em cada uma dcllas
a quantia de 3 .000:000 1)000, por meio de operações de
credito, na insufficiencia dos fundos consignados nas
Leis de Orçamcn to.
Levantamento da C1rta Itineraria do lmperio.
Resolução Legisla ti va n. o 2397 de :10 de Setembro
de 1873:
Construcção da Estrada de l1crro do Rio Grande uo
Sul, c garantia de juros de 7 "/0 a compa{\lliii\~u hom~
panhias, com que se contractar parte desta tinha fcrrca.

Ae:'t'OS
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Resolução Legislativa n. • 2~:j0 ue 2~ ue Setembro
de i873:
Garantia de ,iuros, não excedente de 7 "/0 , ás companhias que construirem vi.1s rerrcas; licnndo o Governo
aulorizado a c1Icctuar operações de credito, na llefiriemü dos meios ordinarios, para pagar a despeza relativa 5s estradas de ferro, a que applicar esta lei.
Lei n. • 2G39 de 22 de Setembro tle i87ti:
IJ!•sappropriaçõcs c obras ncccs,;arias ao ahastecimento cl"agua á capital do Impcrio; poucndo o Governo realizar operJções ele crl'tlito para esta dcspcza até a
somnn ele 1!}.000:000$000.
.
Lei n. • 2G70 de 20 de Outubro de l87ti, art. 18:
Prolongamento Lla Estrada tlc l<'erro D. Pedro 11, c
construcção de um ramal cnlre Sapopcmba e o novo Matadouro; sendo applicada a este serviço a quantia de
1.8G0:000 7)0fJO, c ao elo prolongamento a de 3.000:000 7~,
annuacs, autorizwlas as operações ele credito necessarias, no caso Llc não b:~starem as sobras da 1\cnda Geral.
MINISTE!\10 DA FAZE""DAo

Leis n.•1837 de 27 de Setembro de 1870, artigo unico,
c n.• 23~8de 2n ele Agosto de 1873, art. 7. 0 , paragrapho
unico, n. !~ :
Fabrico de moedas de bronze e de nickel.
Leis n. o 23í8 de 23 de Agosto de 1873, art. 7 .•, paragrapho unico, n.o 3, e art. H,§ Õ. 0 , n. o 2:
Reformado Regulamento da Typographia Nacional, e
melhoramento de vencimentos dos empregados e ope·
rarios.
Premio não excedente de tiO~OOO por tonelada aos
m.vios, que se construirem no Impcrio.
Resolução Legislativa n. o 2ü97 de 6 de Novembro
llc 187ti :
. Garantia de juros e am~rtização das letras hypothecanas ue u~n Banco uc Credito !leal, c sómente üc juros ás
companhias que estabelecerem engenhos cenlraes para
f a IJricar assur:ar lle canna; autorizadas as opcracõe~ de
credito necessarias.
•
Palaeio do Rio de Janeiro em 31 de 1\Iaio de 1877. -

Bun!o lle Cotcgipc.

LEGISLATIVO.

DECRETO N. 2708- DE 31 DE

MAIO

DE 1877.

Autoriza o Governo para mandar admittir á matriwla do 3. o anno da Faculdade de Medicina da Bahia,
depois do exame de anatomia, o pharmaceutico Alfonso
da llm;ha, que já foi approvado no :l. • anno mellico.
Transilou em Hi lle Junho de 1877.
Publicado em 16 do dito mez c anuo.

DECRETO N. 2709-DE 31

DE ~L\IO

DE 1877.

Autot·iza o Governo p~ra mandar admitlir á matricula
do 2. anno da Faculdade de l\Iedidna do lHo de Janeiro o estudante José de Almeida Vcrgueiro, depois de
upprovado em anatomia correspondente ao !. 0 anno.
0

Transitou em lõ de Junho de !877.
Publicado em 16 do dito mez c anno.

DECRETO N. 2710- DE 31

DE

nlAlo DE

1877.

Approva a pensão ammal de ~00~, ig-ual a dons terços
da gratificc..ção que percebe, concedida por Decreto
de 2~ de Dezembro de :1.875 ao primeiro pharoleiro
do pharol da barra de Pernambuco, João da Cruz Lima.
Tn.nsitou em :1.9 de Junho de 1877.
Publicado em 20 do dito mez c apn~.·
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DEcnro N. 27H- oE :n DE MAio DE 18i7.
Devolve a Estevfio, Eulalia, Zulmira c D. Anna Aug-usta do Almeida Brand:io, Hlhos menores do finado
Capitão de voluntarios da patria Antonio .i\lanocl de
Almeid~ Brandão, a pensão de 60;~000 mensacs, eonceditla por Decerto de ifl de Julho de 1870, :i viuva do
mesmo Capitão D. Maria Adelaido Martins Brandão,
hoje fa\lecida, sendo quanto ao primeiro até á sua
maioridade, conforme declara o Decreto de 2 de Outubro de i87ü.
Transitou em i9 de Junho de 1877.
Publicado em 20 do dito mez c anuo.

DECllETO N. 2712-

DE

31

DE 1\IAIO DE

1877.

Approva a p_ensão uc 7205000 annuaes concedida,
Decreto de 8 de Novembro de 1876, ú Baroneza
de Taquary, vi uva do Barão tlo mc~mo nome.
))OI'

Transitou em i9 de Junho: de l8i7.
Publicado em 20 do dito mez c anuo .

DECRETO N. 2713-DE 31

DE MAIO DE

1877.

Approva a pensão annual de l :2001)000, concedida por
Decreto de 24 de 1\l:~rco de iSn1 á D. Clotilde Moinae
da Silva, viuva do Dr. Joaquim Caetano da. Silva.
Transitou em i9 de Junho de 1877.
Publicado em 20 do dito mcz c anno.

r;
DEClU~TO

N. 2111-nL

•\;•prm:l a pcnsJo !lo 1.2.'.01)()

3lllE M.uo DE

1:·:7i .

mcn~::1cs, cou:~cdicla,

rc-

parlidalll:'illC, por D<~i'l'l'lll de 2:3 dn F:'\i'i'('iro t!e 1876,

D. .ltJscphina de Amorim Pt•ixoto. ll. lJII•diua Alves
Mari~1 i\rt•Jlllcs de 1\nlorim, irmãs do
Tenente do ·exercito Aphro li:.io Josi· di' Amorim.

:>

de AIPorim c D.

Transitou em i9 tlc Junho de 1877.
PuiJlicaclo em 20 do dito mcz c anuo.

liECHETO N. 27Hi-nE :H

DE )1.\IO DE

fg77.

rwnsrro di) ::(L'·OflO llli~IJ:):Il'S, I"O:ll"i'dirl:l jiO!"
do 2tlde lkzPm!Jro di! !R7:; :w ;\(f,•r•·s !J•<Jlor:1riu

A.pprova a
UerTI~Io

do Ex(·rcito l'cdru

GuJ1~·al1 1'.''

Fcnn.

Transitou em J\) de Junho de 1377.
PuiJlica(lo em :w do dito 11107. e :lllll·J.

DECHETO N. 27Hi -

DE

31

JJE :IL\10 ])E

1377 .

.A pproYa a pcn.oão de l 't 'l:"·llflO a Jlllll:a•s, rollCI'rl j;},) por
lknl'l o tle 2 1k Ontubro de 1~/:i :10 I'X-ÍJJIJ!t·ri d m:l-

rinhcil'!l .João Ac:1eio.

Tr:msitou em 1!J de .Junl:o de ISíl.
Pultlicado e111 20 uo dilo liJCt. e annu.

=
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uEcnETO N. n11

-DE

:2:J

oE .1uN11o m,

tH77.

Autoriza o Gu vemo a concc:tle r um anuo de Ikcuça,
com onlcuado, ao De;;ent!Jar!~adur da Hclação da Côrte,
José Tavares Bastos.
·Transitou em :28 de Junho de 1877.

LE[ N. 271H -

DE

27

DE JUNIJO DE

1877.

Fixa a Força Nnnl p~ra u a11no financeiro d? 1Fl77 a l.Sí8.

A Princeza Impt)J'ial Heg·t•nte, r;m Nome de ~)11:1 Mao Senhor ])rnn h·dro li, por Grar;a tk Deus
c Un:l!lime At·dam:u;iio dus Povos, li!qwrador CuHstitucional c Defensor l'erpdno do Br:1zil, L•'az saber a
todos os Sul1ditos do Impcrio que a Assetnl1l6a Geral
Decretou c l~lla Sanccionotl a Lei seguinte:
Art. 1. • A Força Nanl activa para o anno linanceiru
de 1817 a 1818 constarú:
~ 1. o Dos Oliir.i::cs da Armada c tias dmuais cla~ses
t[lW l'ôr pn•ci:::o embat'ear nos naYios de guerra e lran3portes conrorme stlas loLu,;i!ts, e as dos estados maiores
lias rsr1nadras P divisões naraes.
~ 2." Em circumslancias onlin~rias de duas mil e
qninhcuLas praças de pl'el dos corpos tlc Impcri~es :Marinl,cirof ~ Llo lhtalltiio Naval embarcadas, c de seis mil
praças lle,scs corpos c de marinltagem, em circumstancias e:\.lraonliuarias.
§ :1. o Das praças dos corpos de Impcriacs l\I trin!teiros
c do Batalhão Naval qne não csLi verem emh:irca,Lls, llcando os primeiros rcdnzitlos ~ lres mil cento c quatro
praça~, sendo cento e quatro do de l\Iato Grosso que
formarão apenas uma comp:ml1ia, c o ultimo a seleccnt~s
c cincoen La praças.
As comp:nJl1ias de Apt·cndi7.cs Marinlv~iros li•·am rc~
tluzidas a duas mil pnças.
Art. ~." l'ar:1 Jll'•'cllrfwr a fur•;a d••crdad:J, prul'.cd
der-se-ha na fót'llla da Lri de '2ll de Setembro t!c 1874,
tir'an•!o u GoYcrno autoriza•lo a conceder o J'rt~mio rl.~
ge~l.ade

llU'llroccntos mil réis aos voluntarios, c quinhentos
lllil r(·i~ aos cng:Jjados; c em circumslancias cxtraord in arias a conlractar marinheiros naciouacs c cstrangeiro~.

Art. 3. o Fic:1m revoga(las as disposições em contr;lrio.
l\bnda, port;lltto, a todas as autorilbdes a 11uem o
<~onhccimcnto c cxl~eução da referida L1~i pertencer,
que a ~~Lunpram c façam cumprir c guardar tão inteiramente como nella se contém.
O Secretario de Estado dos Negocios da l\lal'inha a
faça imprimir, publicar c ron·c•r.
Palacio do llio de Janeiro aos 27 dias do nwz de Junho
tle i877, !'iü." da Inllepenllencia ()do lmperio.

PIUNCEZA ll\IPERIAL REGENTE.

Luiz Antonio Pereira Franco.
Carta tle /,ei J!Cl't qnal Foss11. Alte~rt Jmperiol Jllondtt
,·rcwtar o J)ccrcto tla AssemlJlétt Gcrol, qnc J/ourc 1101'
bem Sanccionar, zmra regular a Forçn Nct~)(ll no anno financeiro n contrw do i." de Julho de :1877 110 ultimo de
Junho de HmL
Par:~

Vossa Alteza Imperial ver.
Augusto <le Oliveira Pinto, a fez.

Chancellaria-múr do lmperio. -Francisco lmlltat•io
tla Grmw Ccrquciru.
Transitou aos 27 de Jnnho de :1877. -Bento Lni: tlc
Ulivcim Lisboa.- Registrada.
Foi pulllicada a presente Lei nesta Secretaria ue Estado dos Negocios ua Marinha em 27 de Junho de 1817.
- Sabino Eloy Pessort.

AI:TOS IHl I•OIJLII

DECRETO N. 271!}- DE '3.7

DE Jl'I'\110 DE

187'i.

Autoriza o Governo a rcnccLleJ· ao Dr. Jo.-;é LPopoldo
Hamos, 2." Girur.~ião da Arm:HI:l :\"acionai, um anuo de
Iit:en<;:t, com o respectivo soldo.
Transitou em 2 d0 Julho 1lc 1Hi7
Publicado em 2 Llo dit.) lllL'Z c anno.

DECHETO N. 2720- DE 27

DE JU:>Jio

tm

1~77.

Conr·eLlc ao Chcfn tln Es•rua,Jra rcform~do Bcujamiu
t;arnl'iro de C:llnpo,, lnlcwli'ntc da l\larinha da Côrtc,
um an11o tlc lire:nr;a, rom ordenado 1)111" inlci1·o.
Transitou em 2 de Julho de 1877.
Puhlicarlo
2 tlo tlitn llll'Z c anno.

em

DECRETO N. 2721- DE 27

DE ,JU:\IIO DE

1877.

Autoriza o Governo para mandar admitlir o estudante F•·anci~co Cnn<'~tiJlllrs Vi<'ira llias ;i ma lrieula
do L o anno da Faculd:ule de Mediei na do Hio de Janeiro,
consi<Jeratlos vúlidos os cx:unes de ptll·tuguez c francez 1
que fez em 1871.

Transitou em 3d c J ui !to .Jc Hl77.
Publieatlo em 3 do dito mc;r, c anuo.

I.EUI~I..\TIYO.

DECRETO N. 2722 -

DE

27

DE .JU:'-<110 DE

1Ri;7.

Autoriza o Gr,vcrno para Jllantlat· ;ulmitlir .o cstudantn Tlleophilo Teixr•ira de ;\lmeida :'1 lltatricula das
aulas do curso annexo á E~cola Pulilec:hniea, intlcpcndentemente do exame de !tbt.oria. unieo prt·paralorio
t[UC llu~ falta.
Transitou em 3 <lo Julho de 1877.
Puhlicatlo rm 3 do tlil.o mcz c :tnno.

DECRETO N. 2723-

DE

27

DI~ J(l:-;([0 DE

1877.

Autoriza o Gon~rno para manil:1r atlmil.l.ir :'t matricula em qualquer das FaculdatlPs Je JlireiLo o estudante
Adriano Côrtc Heal, consitl<•ra!ldo-,r• vúlido o cxametlt~
porlugnm; que fer. t•m 1Hí!.
Transitou em 3 de Julho tlt) Hli'Z.
Pnhlieado em 3 do dito mez e anno.

DECHETO N.

272~.- DE

27

DE JU~IIO DE

1877.

Autoriza <,>Governo para nnntl:u· atlmillir o alnmno
pharmaceutico Fclisbello Firmo de Oliveira Frr•ire
Junior á matricula do l\cg;untlo anno d.1 Faeul'tlndc·tlr~
1\le!lieina da Bahin, depois de apprnvatln em an:1 Iom ia.
Transito11 em 3 de .Jullto de 1877.
Publicado em 3 do ll i to mrz r. anno.

22

ACTOS DO l'ODim

DECRETO N. 272;j -

DE

27

DE JUNHO DE

1R77.

Autoriza o Governo para juhilar com os seus vencimentos o Dr. Ernesto Ferreira França no lugar de
Lente cathedratico Lia L" cadeira do L • anno ua Faculdade de Direito de S. Paulo.
Tranl'itou em 3 ue Julho de 1877.
Publicado em 3 do dito mcz c anno.

DECRETO N. 2726 -

DE

27

DE JUNHO DE

i877.

Autoriza o Governo· a despender até a quantia de 2.000:000(j()OO
com soccorros ás provincias flagellatlas pela sôcca ou inundação';

A Princeza Imperial Rrgrnte, em Nome do lmpr.ratlor o Sr. D. Pedro 11, Ha por bem Sanccionar c Mandar que se execute a scgnintc ll.esolução <la Assr,mlJJ(•:•.
Geral:
Art. L" O Gover.no é autorizatlo a drspen1lcr att'· a
quantia de 2.000:000;,000 com soceorros ás proviucias
flagelladas por sô1~ca ou inundação ; poLlrn!lo fncr para
cs~c !im as operações de credito que forcn1 ner~cssaria:;;.
Art. 2.• Ficam rr,·og:!llaf; :1s <lisposiçilcs em C(llltrario.
O Barão de Cotegipc, <lo Conselho de Sua l\lagcstade
o Imperador, Senador tlo lmperio, 1\linislro e Secretario ue Estado dos Ncgoi'ÍOS da l<azcnda c Presirlt~ntr.
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido c faça cx8wtar. Pa!aeio do Rio de Janeiro em
27 de Junho de J8i7, !lU." da lmlPpcndcncia e do Jmperio. ·
PRINCEZA IMPERIAL HEGENTE.

J?cn·ao de Cotegipe.
Chanccllaria-múr do Jrnp,.rio.- FranciscoJmwaril) 17,,

fiwma Cerqneira.

Transitou em 6 Lle Julho 1le !Rii.
Publicado em i do di to mc7. e anno.

23

LEGISTATIVO.

DECRETO N. 2727 -DE 27

DE JUNHO DE

1877.

Approva a pensão mensal llc 30,~000, r,onccdirla por
Decreto de 30 ue Agosto de i87ü, a D. Clanrlina Francisra rle Jesus Trindarle, viuva do operaria do Arsenal
de 1\Iarinlta da Ct'lrlc, 1\Iaximiano .JoatJUim da Trinclark.
Transilou em 7 de Julho lle i877.
Pnhlicarlo em n do dito hlcz c anno.

DECRETO N. 2728- DE 27 DE

JU:"HO DE

1877.

Approva a pensão de 600;)000 annuacs, concedida po!'
Del'.rrto <le :lO dn Noveml1ro de 1871i, a D. Lrontiua
Teixeira de Mar,edo, fillta rio falll'cido Consnlheiro Ser.n·io
Tr!ixnira de 1\bcer]o,
Transitou em 7 rle .Julho de 1877.
]JHhlicarlo r,m H llo dito mer. c annn.

DECRETO N. 272!1- DE 27

DE .TilN"IIO DE

1.877.

Approva a pensão annual ue 6:J7:)000, concedida por
Decreto de 2-í de Dezcmhro lle 1871J ao servente do
Lal10ratorio Jlyrotcclmico do Campinho João Luiz
CorrlPiro.
Transitou cm7 de Julho de 1R77.
l'!lllli('arlo em !l do dito n:r~z e anno

2'1·

.\ CTOS DO I' O11 En

DECRETO N. 27:JO-

llE :~7 DE :JUNilO DE

lfl77.

,\ ppron a [l!'llSãn il1• ;jf).~.I)QQ lllt'!l~~n,;, 1.'011Ct'tlida ]101'
lle,.Tnlo do 1 "ilt~ 1\br:.:o dt~ 1877, :til Major da Guarda
Nacional da Provinri 1 d:· ~.;. J';lttl!l, Juaqnilll TIJ:,tli:IZ til~
S:111 L. A 11 11:1 •

Tr.1 nsi tnn em 7 ti.: J :1! li o d :~
Pn',Jir:ldo 1'111 !J do dito til!'~

HECUETO N.

~~7:\1 --Di:

:!7

r:-;n.
~~ :1l1llO,

llE JU:\!10 DE

1S7'i.

ApproYa a rcYnsã:, Lli•lt•rmin:Hla por D~crl'lo 1!1~ 28
dt•lh·zembrn 111' -ltí'J(i, l'lll Li\ OI' dl' n. Maria Pinto llraga
Turrcs, ~.!:Iria An lo;! i 1 :lra:~·;, Tont·s I' Ailna 1\ nc.;nsla
l1r:1ga 'l'ont•s, YittYa I' lillt::.s do hri!.!·:Hli'Íro Frawis1:11
Xal'it•r· TotTi'S. d:: q:':llll i 1 tk 1fhfl00. oi'XI.a p•rW da
lll'llsão t'Oill't'dida ú l''''il:l 1 in\·a :• ~~·n> lill:os l'Ul' D1•rrl'lo
;h\ Hl de Junho d1\ J;)](i. ·1· que l.'tllnpdia ao l':lllt•,·ido
Jlll'llor Pt·dro 1\ngu-;tu l\r:t!,p Túi'i r~,;.
TrnnsiLou 1'111 7 tt'f\ Jnll10 ,],• 1877.
PnhlicallO em n iln dito '11('/, 1: anno,

DECn.ETO N. 21:;2 --

ll"

'27

DE .ru~;no

ns

!i~77.

Approva as RP,!.piinles pc'!sõcs, COJH'rdid~s po'r Dt'rrl'tos dt\ 28 de Juulto dt• 1t\7!i: dn :J(:.)oon mcns:11·s, rt'partiilamcnle, a D. F,•lisrnina \'alenLna de l\lrllo, Yiuva
do Alferes do ::o." co1·p,, dt• r dunlarios da patria Fraut·isco Jo~ó tle l\Iello, t~ a ~C!l lillio llH'Hnr Livino, ma:;
súmcnte até :\ lll:linritl:HL~; de ::~i.~fJOO, mens:H's. ~rlll
]ll'i'.iuizo do llll'Ín sol·!o, a D. C:1rolina Ll'npllldina 11:1
Silveira, viuv:r do ca1:ilâo <lo 10." l!at:lllião dt• inl'anl:rri:l Gil Bl':rz d:~ Sih.<·ir:~; dn ::o:~OOO wensat'f', Rl'lll
rm·juizo do meio ~oldo, a D. Firmiana Rolhano dos
.\.njos, viuva do eapitJ,, dn ::."batalhão de inl':rHiari:t
r.usta\·o .loH'i ~-~avier dos ,\11j1::;.
Tran~itou ~1n

Public:Hirl

~·1~1

7 tlc Julho do 1877.
!l do dito mez; c anno.

_,,

C)•'

LEGlf'I..\TlYO.

DECRETO N. 2733 -Df: 27

BE JUI'\110 DE

1877.

Approva as sc,a:uintes pen~ões mcns~es conc<~<lidns
por Dl)Cl'etos <le i 7 de Ma io di) i87G: de ::lO,)OOO, repartidamente e sem prejuízo <lo meio soldo f]UC possa competir a H. ;'Vlaria .José fle r.antnaria Jacqtws, vinva do C:lpitão do 1). o regi meu to de cavallaria ligeira José Jacqucs.
e a seus filhos José, Jcsuina c Dionizia. sendo quanto
no primei1·o nté a sua maioridade; ue 19.:i~i00 aos menotes Honorio e Mari:1, lllhos legitimoq do Tenente <lo
C\ercilo c Capitão de commi~são Eduanlo llonorio
Vieira de Agui:n·. E~ta pCll:"iiO equivalrmtc a lllQ!.aclc da
que foi conccuitla por Decreto de H de l\larço ele l8G7 :i
Yiuva do dito Capitão D. Maria Francisca Buli de Aguiar,
fallccilla em 2G de Novembro de JSH,, caherá ao primeiro dos ditos menores durante a sua menoridade
súmente.
Trnnsitou em 7 de Julho de 1877.
Publicado em !) do dito mez c anno.

DECllETO N. 273'•,-

DE

27

DE .1\JNIIO DE

lR77.

Approva a pensão <le 48WOO mensaes concet.l ida, rcparticl<lmentc, por Decreto de i2 de Julho de i87fi,
a D. Anna Edellrudcs ele l\lenezes e D. Emitia Augusta
de Menezes, tilhas do Tenente Coronel Cirurgião mór
ele Brigada Dr. l\lanoel Joaquim tlc l\lenczcs.
Transitou em 7 <le Julho de i877.
Puhlicado em 9 do dito mez c anno.

DECRETO N. 273;) -

DE

27

DE JUNIIO DE

i877.

Approva ~ pensão ll}ensal de GO~OOO concedida por
Decreto de. 30 <le Outubro <lc 1875, a D. M:~ria tia
Gloria Mariani, viuva elo 1." Cirurgião do Exercito
Or. Joaquim Nicolao Mariani.
Transitou em 7 de Julho ele 1877.
Publicado em 9 do dito mez c anno,
. ""'-'V'J"o:f\:A.I'V•
PARTE I.

4,,

!.GTOS

DO

I'OlH\ll

Approva a r.en:;ão de bl'JO)OOO annuars, r:nnct~tlida:
rrparlitbmrnte, por Dccrrlo de H dr~ NoYembro ~~~~ IS7h
a O. Engr:t<~ia Maria Pl'lra de lhl'l'n' n fil'llt:l' ~~ D. ~1:1no!'la IJiouysia de lll'Uce, vinl':t e !ilha llo llrig·admro
João Guilherme rlc Bmr:t', sern prejuízo do meio ~old<l
que possa compelir ú rliLt vinva.
Transitou em 7 lle Julho de 1877.
Publicado em U do di lo mez c anno.

Dl~CnETO

N. ::i:\ i·-- nr ':.'.7 nrc

.111\lltl llE

1S77.

Approva a pcn:;ão mcnsa I lle 1:8,)000, que por Dl'r'!'rlo
tln 28 de l'llarço de 1877 foi conr.rdida, f;t~m prPjuizo do
meio soldo, a D. l\laria :\lariani Wantlcrlt'Y r. Costa, !ilha
li•gitima tlo l\lajor houorario e Capil:io reformado dn
ExnreiLo Felinto Elisin da Costa. ·
TransiLou em 7 de Julho tk 1877.
l'uhlicallo em 9 do rlito mcz <' anno.

Approvacla a pensão <11~ :lri.~010 mcnsars, conc.rtl ir la,
repartidamente, pnr Dt'l'ri'Lu tlt• 1:i tlr• Non•mliro dt•
·lR7(), a D. Atlclaitln Olyll!fJÍa do l\Ionra C:llllH:l, viuva
do Alferes de volnntarios da p1Lria, E:lnardo Baldninn
df~ l\lonra Camar:-~, n :'t 1"11:1 lili!a \hria.
Transitou em 7 do .Tnlllo 1]1~ 1817.
l':ri:Jj,·a,ln í'l!l \l d:1 di! • Jl!C7, r. :1:l11fl,

27

L E ti I :\L.\ TIVt;.

IlECRETO N. 27{m -

m;

27

DE Jll~nn DE

1877.

Approva a pensão de 60,5000 mensaes, concedida,
rl"\p:Htitlamcntt', por Oecrclo de JO tle .Junho de iH7G,
sem prrjuizo rio meio soldo qne rompelir :: n. l\bri:1
Pinto Bra.!!;a Torre~, Petlro Augusto llr~ga TotTt·~, J\laria
Antonia ll1·aga Torres c Anna Augusta Braga Torres,
viuva c filhos do Brigatleiro Francisco Xavier Torrn;.;.
Tr:msitou em 7 tlo Julho rlc 1877.
Publicado em Hi do uit.o mez e anno.

nEctmro N.

~7M)-nE

27

DE .flji\![1) n;c

1877.

A pprova :1s sc.r.>;nin tes pensões m ensacs conrcrlidas
por Dt'crr,tos de 2 de Ontubro <ic 1B7:i: de liO..)OflO, rcpartitlarncntc, a D. l\lariil Luiza tlc Souza Coutiuho,
viuva do C3pitão hon~rario do Exercito Fraueisco rlc
As~is ele Souza Coutinho, r aos Jilllo~ mrnorcs rlP ambos
l\Iaria, Agostinho c Antonio, lll<lS s!)nH'Hlt\ :10s tlous
nltimostluranlc a minoritlatlc; de ':2i 1)000, srm prejuízo
tio meio soldo que compotit·, a D. Atlrlina <la CtHlf~t\i(.ão
noclinho, filha tio Trnente do F.xt~reilo Allll'I'ÍCO Cons1:mrio da Silva f}otlinho.

Transitou em 7 de Julho de 1877.
Publicado <'ll1 !) tlo dito mcz c anno.

DECil.ETO N.

:~7M

-

nE

':!.7

DE

.m'\1:o

ng

f877.

Approva a pemão de ~00 réis rli:Jrios, roncrt] iria por
Deereto tlo 23 He Outuhro de l87~i. ao 2." Catlt'l(' rcf'ortnado rio J·~xrrcito Josll Dn•!no rlc Azcvrtlo.
Transitou em 7 de Julho rlc 1877.
Publicado em !l do <li to rncz c anuo.

28

ACTOS DO POTIF.R

DECRETO N. 2n2-

nE

27

DE JnNno DE

t8i7.

Approva as seguintes pensões concedidas por Decretos de 1!) de Julho de 1.876: de 361)000 mensae~,
a D. l\Iaria Antonia de Araujo Drll'i~; 111ãi tlú AII'Pres do
'~ü.• corpo de voluntarios da pall'ia Fausto Domiugnos
do l\lenczes Do ria ; LI c 18,)000 mensar.o, repartida mcn Lr,
e ~em prcjuizo do meio soldo, a O. Anna Jo1quina de
Lima, vi uva do Alferes do 10. o hatalhão rlc inrantaria
Herculano de Lima Pit·es, c a suas filhas wltcira;.; Arg-entina, Jesuina c Altina.
Transitou em 7 de Julho de 1877.
Publicado em 9 do dito mcz c anno.

DECRETO N.

27~3- DE

27

DE .JUNHO DE

1877.

Approva ~~s seguintes prnsões concedidas por Decretos
de 1'! de Abril de 1876; de G0-)000 mens:1PS, repartidamente, aos menores l\Iaria, Joüo e S:llustiano, filhos do
1.• Cirurgião do Corpo de Sautlo do Exercito DI'. J\ugu~l n
Cesar de S;~mpaio Vianna, ca-bendo porém esta pcmão
aos dous ultirnos menores até á su:~ maioridade srímPnte;
rle :lO-~ mensaes, igual á metade Ll.o solllo da patcntt~ de
Capitão pela tabella antig:~, a D. Alipia Ncomisia Lyra,
filha legitimada do fallccido Cilpit:Io de infantaria Manoel Ferreira da Fonseca Lyra.
Transitou em 7 de Julho de 1877.
Publicado em U tlo Llito mez c anno.

DECRETO N.

'.m~.~- nE

21

nr. Ju~11o DE

I87í.

Autor-iza o Governo para mandar admittit· ú matricula do 1. • anno da Faculdade de l\Iedieina do Rio dn
Janeiro o estudante Antonio Gurgel a Costa Nogueira,
considerando válidos os exames prcparatorios que fc:r.
em 186ü c 1867.
Transitou em 17 de Julho de 1877.
Publicado em 17 do tlito mcz e :inno.
ú'\:A:Af'~

llECilETO N.

27~'j- DE

'! nE JULHO n~<: 1877.

Autoriza o Governo para Conceder a Alexandre Pinto
Lobão, Desembargador da Relação de Cuyabá, um anno
de licença com o respectivo ordenado.
Transitou em H de Julho de 1877.

DECRETO N. 271:!3- DE 4

DE JULHO Dfo:

1877.

Autoriza o Governo a conceder ao Dr. Antonio Joaquim Euarque de Nazarcth, Juiz de Direito da Comarca
de Maceió, um anno de licença com o respectivo ordenado.
Transitou em H de Julho de 1877 ..

DECRETO N. 274 7- DE 4

DE JULHO DE

1877.

Autoriza o Govcmo para concctlcr ao Dr. Josó
lgnaeio Fcmandes de Barros, Juiz de Direito da Comarca do Ceará-mirim, do· Rio Grande do Norte, um
anno de licença com o respéctivo ordenado.
Transitou em H t.lc Julho de 1877.
·r 1\ r tl :·1
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ACTOS DO rODER

JJECBETO N.

~'m~8

-

DE

2li

1877.

DE JULHO DE

Declara que a p_ensão que compete a D. Etclvina
Ame lia tle Menezes por fallecimrnto de seu pai será paga
sem pr~juizo da que percehe por morte de seu marido.
'fransi tou em 31 de Agosto tlc 1877.
Publicado em 3 de Setemhro do dito anuo.

IJECRETO N. 27íU-

DE

31

DE JULIIO DE

lt{77.

Appruva a pensão de ·1:2008000 annuaes, concedida
jJOr Decreto de Hi de Dezembro de :187() ã Viscondessa
de S. Lourenço, viuva do Visconde do mesmo nome.
Transitou em 6 de Agosto Lle :1877.
Publicado em 7 <lo dito mez c anno.

DECRETO N. 27~0 -

DE

7

DE AGOSTO DE

1877.

Autoriza o Governo a conceder um auno ue liceuça
ao Coronel Flori.ano Peixoto.
Transitou em :13 de Agosto de :1.87i.
Publicado em Hl do dito mez c nnno.

31

LF.!aRL.\TlVO.

DECl\Í~TO N.

'.mil- llE 21

llE AGOSTO DE

1877.

Approva a pemão annnal de 2:400;)000, comedida
por Decreto de· '!.7 de Junho deste anno á ViscomleBsa
de l'llacahí\ viuva do Visconde do mesmo nome.
Transitou em SS ue Agosto de :1.877.
Publicado em 28 do di to mez c anno.

))ECHETO N. 27:32- DE 21

li E AGOSTO li E

1877.

Approva a pensão mensal de 80~000, concedida por
Decreto de :1.3 úc Abril de :1.877, sem prejuízo do montepio que lhe compete, a D. G~briella llrandão de Mello
Tamborim, viuva do Capitão de Frag·ata Antonio Joaquim de Mello TamlJor·im.
Transitou em 5:8 de Agosto de :1.877.
Publicado em 28 do dito mcz e anuo.

DECRETO N. 2753

-DE

21

DE AGOSTO DE

1877.

Afllli'Ova o Decreto n. o J:Jl3 de 18 de Junho de 1873, que concede.
Jlrivilegjo por 10 aunos a Alft'Cllo 1\Iat~on para o uso do systema
de tympanos electricos de scgul'anç:~.

A Princcz::t Imperial Regente, em Nome uo Imperador,
Jla por bem Sanccionar c l\landar que se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral :
'
Art. 1. o E ·approvado o Decreto n.o ti313 de 18 de Junho de 1873, que concede p1·ivilegio por· 10 annos a
Alfredo l\fatson p::~ra o uso do systema de tympanos
clcctricos !le segurança.
Art. 2. o O privilngio !lc que trata o rd'erillo Decreto
não pre.iudica as ·Jlessoas qut) pre~cntcmente fazem applic;tr;ão c commcrcio de tympanos Plectricos.
Art. :l. o Ficam revogadas :~s d isposiç.ões em rnHlrario.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Con~ellio de Sua
J.\lagestarle o Imperador, Ministro e Secretal'io de Estado

.
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uos Negocios da Agricullura, Commcrcio c Obra:> Pu~
blicag, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio
uo Rio de J~neiro em 21 de Agosto de 1877, 5G." da
Imlependencia e do Imperio.

PHINCEZA IMPERIAL REGENTE.

1'homaz José Coelho de .Almeida.
Tralisitou em 31 de Agosto de !877.
Publicado em 1." de Setembro do dito anuo.

DECRETO N. 271:i'í: ·-DE 21

OE Af;QSTO DE

1877.

Autoriza o Govm•no a mandar consillerar válido.;
para a matricula na E:;cola Polyledmil.:a os ex.ameo;;
de preparatorios que prestou o eslUilante Luiz Francisco da Costa.

Transitou em 31 de Agosto de i877.
Publicado em 5 llc SctcmlJro do dito anuo.

DECRETO N. 27tirJ-

DE

21

DE AGOSTO llE

IH77.

Appron a ~pMentndoria coiwetlitla por Decrrto de 2
de Agosto <lt) 187:1 ~o S:·crctario da Pro v inela de S. Paulo,
Bacharel João Carlos da Silva Tt'llcs, rom o ordenado
que lhe competir.
Transitou em 31 ue Agosto de 1877.
Publicado em L" SetemhrU uo dito atmo.
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DECHETO N. 27;)6- DE 21

DE AGOSTO DE

1877.

Autoriz;t o Governo para mandar matricular no curso
tle infantaria e cavallaria do Rio Grande do Sul o Tenente do L" regimen Lo de ca valiaria ligeira Lydio
Purpurario dos Santos Gosta, apczar de ter excedido o
maximo da idade marcalla por lei.
Transitou em 31 de Agosto Ide 1877.
PulJ!icado cin 31 do dito mez c anno.

DECRETO N. 2757 -DE 28

DE AGOSTO DE

1877.

Autoriza o Governo para conceucr ao Desembargador
da Reh1ção uo Pará, José Aseenço da Costa Ferreira, um
anno de licença com o respectivo ordenado.
Transitou em 3 de Setembro de 18i7.

DECRETO N. 27ü8-

DE

28

DE AGOSTO DE

187i.

Autoriza o Governo para mandar admiLtir á matrit:nla em qualquer dns Faculdades do Imperio o estudante. llcrna nl o Callllido l\la se arcnhas, considcraudo-se
vúlidos os exames de portngncz e franccz por elle feitos
l'lll

18i2.

Transitou em õ de Setembro de 1877.
PulJlicaclo em 5 do dito mez c anno.

P.\nn;
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DECRETO N. 27ü9 -

DE

28 DE AGOSTO DE J.877.

Autoriza o Governo para m;mtlat· qtw sejam considerados v<iliLlos para a matricula em IJU:tlquPr das Faculdades Llc Ml'tlicina do Iutperio, não oiJslantc o prazo
der;orriúo, os cxauu's tln latim, aritllmctir;a e geometria
prc~tados pdo estutlante Jo:ln Capistrauo tle Abreu na
Faeuhladc de Dil'Cilo 1lo lt1·ril'e.
Transitou em ti de SclcmiJro de 1817.
Publicado em !') do Llito llli'Z c anno.

DECRETO N. 2iü0- DE 28 DE AGOSTO DE 1877.

Aúloriza o Governo par~ man1lar que sejam considerados válitlos para a matricula eu'! qualqm·r dos cn1·sos
suprriorcs do lmperio, não oldantc o prno tlet·orritlo,
os exames que fez o estudante Jo~é ErnP~to de l\tura('S
Sarmento na Facultlatle de D1reito do Hccifc, na Escola
Polytechnit·a e na Inspectoria Geral da lnstrucção Publica da Côrte.
Transitou em õ de SetemlJJ·o de 1877.
Publicado em ti do di Lo mcz e anuo.

DECRETO N. 27Gl -

DE

28 m: AGOSTO DE 1877,

Autoriza o Governo para m:1nrl~n· íJUe sf'jam conF.i·
dcratlos válidos para a lllalrirula em qualqlli'l' das Fa-

euldades de .Medicina do lmpt'l'io, não obsl:lnle o prazo
deeurrirlo, os exames pri'}Jaralurips feitos pelo t'~tndante
Joa<Juim l~rael Ctsneiro.
Tramitou em 5 de SctcmlJro de l877.

PniJiicaLlo em 5 do dito mcz c anno.

LElliSLA'I'IVO.
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DECRETO N. 27G2- m: 28 DE AGOSTO DE 1877.
Autoriza o Governo para dispensar o lapso de tempo,
Lle que resullou a prescr·!pção dos exames uc po1·tuguez
e francez feitos pelo cs' udante 1\lanoel Aristides Mendes,
para o fim de matri•·ular-se no primeiro anno do curso
de pharmacia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.
Transitou em ti de Setembro de 1877.
Publicado em ü do dito mez e anno.

DECRETO N. 27G3 -DE 4, DE SETEMllRO DE 1877.
Approva a pensão annual de 163~'200, repartidamente,
eonccdida por Decreto de 18 de Outuhro de 1876 a
D. Natalia Gonçalves Ferreira, viuva do Capitão de ·Mar
c Guerr:a Rodrigo José Ferreira, c á sua filha D. Carolina
Ferreira.
Transitou em H de Setembro de 18j7.
l1 ublicado em H do dito mez e anno.

DECRETO N. 2764,- DE 11 DE SETE~mno i>E 1877.
Der Iara. rrue os exames gcraes. de prepara.torios terão vigor eul
todo tempo.

Hei por hem, em Nome ue Sua Magestade o lmperaJur, Sanccionar e Mandar que se execute a seguinte
Hcsnlnç<'io da Assemhléa Gt-ral:
Artigo uni co. Os ex a mcs prrpara to rios fei los nas
Faculdade~ e Eseolas de instruc<;ão superior do lmperío, c perante o Inspector (J,·ral da iustrue~ão primaria e secundaria do 1\lunicipio du Côrle, c Sl'U~ Delega~
dos nas província.~ que forem dcsignauas por Decreto,
tPrão vigor a touo tempo, revogadas as disposições do
Deereto n.o i2l6 de <i ele Julho ele 186}, c quaesquer
outras em contrario.

:w
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Antonio da Costa Pinto Silva, do Conselho· de Sua
1\lagestade o Imperador, J\linislro c Secretario de Estado
rios Ncgocios rio Im1wrio, assim o trnha entemlitlo e
faça exeenlar. P:llaeio do ltio dt) Janeiro em ~ de Setembl·o de 1877, fiH." d:1 lndPpendencia c do Imperio.
PHTNCEZA IMPEHIAL UEGENTE •

.-lnlunio ,,, Cusltt rinto Silva.
Transitou em 28 de Setembro lle 1877.
Pnhlicado em 2 de Onluhro do dito anno.

HEC RETO N. 27(;:;

--DE (j, Jll: SETE~IBRO DE

i877.

Autol'iza o GoYcrno a m:nHI:1r ronsidcr~.r válitlos
mal.ricnl:t rio ! • " ntl!lO Lla F<H:uldadc de llkd ici na do Hi o de Ja nci r o :1 Iri uns exames de prepa ratorios
lt•ilns nm 1872 pr·lo e;tudatJlc Oscar Sergio Horlrigues
de Oliveira.
1':1ra a

Tran:>itou em 28 de Sclemln·o de 1877.
Pul)l(ca1lo em~~ dn Ouill 1ll'n llo dito anno.

11ECHETO N.

~i li')-·- nE

1 DE

SETimnno nE

1877.

Approva a l!cns:T<J 1:wns:li dl' G06000, conce lida repor Dcrl'l'to d1! ~:\ de Dezembro tle 18n:>
:1 11. Porcb Clara tia Silv:t n D. Cora de Souz~ Paraizo,
irlllfis dos Capitãco; Luiz da Fr:•.n<;a Pinto Garc1'Z e ll•nto
da Fr~nça Pinto Garcrz.
JW'Lidatni'lltr~

Tr:~nsitou em

17 de ~:ei;'illl•ro de 1877.
Publicado em 18 do dito :nez c anno.
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DECRETO N. 2767 -llE

!j, ll" SETEMBRO DE

187i.

Approva a pens:lo annual do GOO;)OOO, cont:t•tlid:t jJOt'
JJc;Teto de i!J, de Ji'cvert•iro deste :1nno ;1(1 Corlf',!fo honorario Antonio EustatJUio Alves da Silva, Yir~-~trin rnllàclo da fregnezia do Hio Formmo, na Provin:·ia de
Pernamhueo, c qnn serú p:w;a da data em que o ml'smo
Concgo houver l'<'llllill·.i:Hio o lu•tJt•lidn, cuja~ ohrigaçiks
não púde precnrhct• ]tr!o sen c~Laclo \'alctwlin:tt'io.

Transitou em 17 de SetOialJro 1lc 1877.
Pul~licatlo em 18 do dito mcz; n :mno.

DECRETO N.

~7()8 -·DE

12

DE SE'J'E}lHllO DE

18i7.

,\ulo;·iza n (Jovemo p~1·a rcst·itttir ao Thcsourciro tl~ Caixa tla
Amortizat:rro. AlJLnuin .lost' ~~~ f:o,la Ft'ITI'irn, a qu~uli~ iit•

:t:noonoon.
A Prinecza Imverial Re;~enl1', <~lll ~fome dn !mpc1·ador
o Senhor D. Pedro li, H:1 pot· htn!l ~~ tn,:einn:tr c ~l:lnd:q·
que ~c execute a seguinte Ht•soln:;:lo da :\s,:t~lllhlt·~a Gt~r:il:
Art. L" Fica antoriz:Hlo o Uorerno p~ll\1 restituir ao
Thesomeiro da Caixa dn Amorli~:H;:io, Antonio .!osé da
Costa Ferreira, a quantia de :J:UOO/iOOO, com que en trott

para os cofres daquella llepartir;;!o em con:;rqncn,·ia da
fa]siflcação do COtlllCCÍlUPOIO 11." ri_l~1fi, p:1:•:o ll:l l!!t.;:~!lla
Caixa em üde Julho de !871.
A1·t. 2. o São revogadas as tlisposi,;õt•s t'nt contrario.
O Barão de Colegipc, do Conselho d·~ ~~na 1\la.'-i·e:'ta(le o
lmpera<lor, Senador do Imperio, ~lini~l.ro e St•tTt·l.ario
lle Estado dos Negoeios d:t Fazenda n Pre:-:it!eiite :lo Trihnnal do Thesourb Nacional. assilll o ienha enlt•tHiillo c
faça executar. Palacio do lHo de Janeiro :10s 12 tle Setc,nbro ele 1877,56. o ela Intlrtwndcneia 1: tlo Tllifll'!'io.
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DECRETO N. 27fl9-nr. 2í o r.

SETE~mno

DE lR77.

Declara que a P.ÇilSão men~al ue 60~000 concedida
a D. Belmira Euzana da Silva Rabcllo, fallccida em;) r1e
Maio de 187ft., fica devolvida, repartidamente, aos tre 5
menores João, Virg-ílio c Julinda, sen!lo quanto aus
rlous. primeiros até ~ua maioridade, conforme explica
'
o Decreto de 30 de Dezembro de 1875.
Transitou em ~ de Outubro de 1877.
Publicador em 8 do dito mez c anno.

DECRETO N. 2.770- DE

2~, DE SETEMTII\0

DE 1877.

Approva, em favor !l:l Buonrza da Yirt.nria, a I'PYersão da pensão nnnual d!~ 7:10~000, concedida ú sua lilha
D. Olympia de Gusmão Coelho, hoje fallccida, .

'l

Transitou em ele Outuhro de t.877.
Publicado em 8 do dito mcz c anno.

DECRETO N. 2771-nE

sm

DE SETEMnrro nE -tH7í.

Crêa para n Instituto·' dos Meninos crgos 11 para n dos
mudos um P~!rimonio tlc 2.ooo:ononooo.

Sur!los.

Hei por hem Sanrcion:~r o l\1-ancbr que se exer·ult' a
seguinte Resolução da A~semhlt"·a Grral:
. Art. L o Fica crc;Hio p:li".t o Instituto dos 1\Irninos
cegos e para o elo,.; Surdos-mudos um patt·imonio, na
importancia de 2.000:000::ooo,constituido em apolices
da divida puhliea.
~ i. o E•se p:1trimonio será formado:
I. Com o fundo patrimonial ora existente;
ll. Com o producto de doações, legados e com as quantias. para esse fim destinadas no orçamento geral do Impeno;

LEGISLATIVO.

:m

lll. Com o prollucto tlc rinc·o lotcri;~s cxtrahidas annualmentc;
IV. Com a parte elo proclur,t.o tlo trah;llho dos alumnos,
que para este lim f!Jr llBstinada em 1'1\Q·ulamcntu;
V. Com os juros c rendimentos do capital.
~ 2. o No palrimonio de cada um dos Institutos não
se comprehcnucm oq cdilicios publicas construidos ou
destinados para funcciqnarem os mesmos In~titutos,
suas aulas c officin:1s.
§ 3. o O Governo providrnciará sohrc o meio mais
conveniente de aclministrat· o patrimonio,- guardauas ai'
seguintf'S regras:
I. Os bens immoveis doados aos Institutos c os moveis e semoventes, que não forem ncr,essarios para o
serviço, serão converticlos em apolices da divida publica dentro do prazo de cinco annos, sendo a alienação
isenta de imposto;
H. Nenhuma quantia poderá ser retirada do patrimonio antes f]UC se realize o fundo de 1.000:000~000, e,
dnpo1s ele realizado, sómPnlc Sl~t·:'t applic:ula á-; dcspezas
tio respectivo Instituto metadcdos juros;
III. Hcaliz:ulo o lotai do patrimonio, todo o seu l'l'll·
dimcnto c as quantias doadas sem applicação e~pPcial
licr:io empregados nas tlcspczas do Instituto r·c>pcctivo;
IV. A administração do patrimonio de cada um elos
Institutos poclcr;'t ser confiada a um con~elho não remunerado.
Art. 2. o Fice~m revogauas as tlispo:;ições em contrario.
Antonio da Costa Pinto Silva, tio l\leu Conselho, .Ministro c Secretario dn Estauo dos Negocias do lmpcrio,
:tssirn o tenha cntf'.nditlo e faça executar. Palacio do Rio
tle Janeiro. em 29 de Setembro de io77, rlli.o da lndeq
pendencia ·e Llo Impcrio.
Com a rubrica tle Sua l'llagcsl:tclc o Imprrallor .

. \ntonio da Costa Pinto SilMt.
Transitou em 9 de OutulJro de 1877.
Publicado em lO do dito mcz c armo,
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DECRETO N. 2772-

DE

29

DE SETEMBRO DE

1877.

Approva a peQsão de 8~0~000 annuacs, ~o~cedilla por
Decreto ue 2:1. de Agosto de 1871, sem preJUizo uo monte-pio, a D. Victoria Leo~or da. Cos,t~ T~ixeira, vi uva
uo Capitão-Tenente Antonto Lmz 1ctxcira.
Transitou em :l:l de Outubro ue :1.877.
PulJlicado em H do dito mez c anno.

DECRETO N. 2773- DE fi

DE OUTUBllO DE

Autorin o Governo a concetlrt·

:10

1R77.

Bacharel Francisco

de Oliveira Pinto Dias, Juiz tlP Direito tla comarca tlo

Paranahyba, da Província tle l\linas Geracs, um anno
de licença com o respectivo ordenado.
Transitou em :lO uc Outubro de 1877.

DECRETO N. 277fJ:-DF:

(j DE OUTUBRO DE

i8i7.

Autoriza o Governo para ventler á Bibliotheca ·Fluminense os
predios n. •• 62 c li2 A da. rna !lo Ouvidor desta rirlade.

Hei por bem Smccionar e llhntlar que se execute a
seguinte Resolução da Asseml.Jléa Geral:
Art. L" E' o Governo autorizntlo para vender tlrstlt'
já á Bibliolheca Fluminense os tlons pretlios n. "' 62 ~~
62 A da rua do Ouvit.lor desta cidade pelo· preço tle
HO:OOO~OOO, do qual será a Fazenda Naeional embol~a
da pelo producto de seis loteri:ls qne lic:nn para esse li1n
concedit.las nas C\)nclições <lo art. :1. llo Decreto n." won
de 25 de Setembro ele fR58.
§ L o A Bibliothcca Fluminense poderá applicar á~
obras de reconstrucção dos mesmos predios o producto
0
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das loterias que lhe foram concedidas pelos Decretos
n. o 988 de 22 de Setembro de i8~8 e n. o 2350 de 27 ue
Agosto de i873.
§ 2. o No caso de extinguir-se por qualquer motivo e
em qualquer tempo a dita Biuliotheca, reverterão para
o Estado os predios reconstruidos, as~im como ns apo1ice~ de que trat.a o par:~g-rapho uuil~o do necreln ll. 0 23ü0
de 27 lle Agosto de H~7:1.
Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario.
O Barão de Cotcgipe, do J\feu Conselho, Senador do
Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
tla Fazemla c Presidente do Triuunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro aos 6 de Outubro de i877, 56. o da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magcstaue o Imperador.

Bariio ele Coteg{pe.
Transitou <'lll 12 uc Outuut·o de 1877.
Puhlica<lo em ·15 do clito mcz c armo.

DECRETO N. 277:i-

DE (i DE OUTUBRO DE

1877.

Approva a pensão annunl de i:OOO~OOO, conce;li<la por
Decreto de 27 de Junho deste anno a U. Rita Mit\Qsi de
Novaes, viuva do Contador do Thcsouro Nacional Jus tino
de Figueiredo Novacs. ·
Transitou em i2 de Outubro de 1877.
Publicado em i2 do dito mcz e anno.

~

PARTE J.

G

M~TO~

DECRETO N. 277fi -

no
DE

POOim

li

DE

OUTUBRO

DE

1877.

Approva a pensão :mmnl 1ln l:VlO~noo, ~em prejuízo
do monte-pio, roncmlirb por Dt•crPIO rl1~ 28 de Ag-osto do
corrente anno a D. J\brbnna PalmPiro Pt'rcira th Cunha,
viuva tlo CIJCfe dn Divisão Manoel Luiz Pereira da
Cunha.
Transitou em 12 de Ontuuro de 1877.
Publicado em 12 do dito mcz e :mno.

DECRETO N. 2777- nE G DE ouruBno

DE

i877.

Approva a pen,ão annual rle 1 :Vl0.)000, smn prrjuizo
do montn-pio, concetlitl:~ por Dt'Cl'CIO <lc 28 <In Agosto
tlo corrente anno a D. Virq-inia Aurt'lia de 1\lello cAlmei<la, vi uva do Chefe de Divisão Hermenegil<lo Antonio
Barbosa de Almeida.
Transitou em 1.2 de Outubro de i8í7.
Puhlicaclo ern 12 do dito mez e anno.

DECRETO N. 2778-nE

(i DE

r.urur.no

DE

1877.

Approva a pemãQ mrns:1l de GOSOOO, conce<li<la por
Dcereto de i!l <le Jamiro <ln i87ü a D. l\liquelina ilr.

Oliveira Castro, mãi do Capitiio honorario do
Josí~ Gomes llibeiro.
Transitou em 1.2 de Outubro de 1.877.
l'uhlicado em 1.2 do dito mcz c anuo,

E~err.ito

I.F.GIRLATIVO.

DECRETO N. 27711- DE 6 DE

OUTUBRO

DE 1877.

Autoriza o Governo para m:mrlar admiltir :í matr·icul:l do 3. o an11o mcjir,o da Faculuade do Rio de Janeiro
o alumno do 3. o anno de pharmacia Henrique Duarte da
Fonseca, depois de approvado em anatomia c physiologia.
Transitou em 13 de Outubro de 1877.
Puhlicado em 15 do dito mez e anno.

DECRETO N. 2780 - DE 6 DE OTJTunno DE 1877.
Autoriza o Governo para conceder a D. Catharina
Lopes Coruja(melhoramento de) jubilação no lugar de
profe,sora publica de meninas ·da freguczia de Nossa
Senhora da Canuelaria, na fórma do§ ~.o do art. 3i
'do Regulamento annexo ao Decreto 11. 0 1~131 A de 17
de Fevereiro de 185~, contando-se-lhe p~ra esse fim o
tempo em que serviu como professora iuterina desde 22
de DtJzembro de 1837 até 23 de l\larço de 18~3.
Transitou ·em 13 de Outubro de 1877.
Publicado em 15 do dito mez c anno.

DECRETO N. 2781-DE 13 DE

OUTUBRO

DF. 1.877.

Autoriza o Governo para conceder ao B1charcl Joaquim Jonas Bezerra 1\lontencgro, .Iuiz de Dir'eito da
comarca de ~larajó, na Província do Pará, urn anno de
licença com o respectivo onlenado, para tratar de sua
saude onde lhe convier.
·

Transitou

em 16 de Outubro de 1877.
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DECRETO N. 2782- DE :13

DE OUTUBRO D 1·:

1877.

Autoriza o Governo para mandar admittir o estnclante Severino de Freitas Prestes a exame vago clo 3."
anuo da Faculdade de Direi lo de S. Pa alo.
Transi lou em Hi de Ou tu lH'O clc 1877.
Publicado em i6 do dito mcz c anno.

DECRETO N. 278::-

DE

13

DE OUTUBRO DE

1877.

Autoriza ·o Governo para ronccuer a Antonio Jo~é
Analio de l\liranda, Inspcclor da Alfanllcga cla ParnahybJ, Província do Piauhy, um anno de licença com o
respectivo ordenado para tratar de sua sauue dentro
ou fúl'a do Imperio.
Transitou em i8 de Outubro de :1877.
Publicado em 22 do dito mcz e anno. •

DECRETO N.

~78l-DE

13M ouTuJ:no m; 1817.

Concede ctnatro lolerias em henef1cio da Santa
rii'ói'llia. ela ciclaclc !lo Hccifc.

Ca~:~

rle

J\Ji~r

Hei por bem 8anccionar e l\Iandar que se execute a
seguinte Resolução da Assembléa Geral :
Art. L 0 São conccLliuas quatt'o lotel'ias, de cento
e vinte contos de réis cada uma, em benelicio da Santa
Casa de J.\oliscricordia da cidade do Recife, Província de
Pernambuco.
Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario.
O B.1rão ele Cotegipe, elo l\lcu Con;.;clho, SPnador do
Imperio, Mini~tro c Secretario de Esta"do dos Negocios
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ua Fazenda e Presidente do Tribunal do TheSOUI'O Nacional, assim o tenha entendido e f<~ça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em 13 de Outuhro de 1877, 56." da
Imlependem:i~ c do Imperio.
Com a l'Uhrica de Sua Magcstadc o Imperador.

BanJo de Cotegipe.
Transitou em 18 de Outubro de 1877.
Publicado em 22 do dito mez e anno.

DECRETO N. 278()- DE 13

DE OUTUBRO DE

1877.

Appro\'a a pensão :mnual de 400#000, <:oncedid;~ por
Decreto de 27 ·n10iinho deste anno a Anacle to de ALreu
Contreiras, escrevente aposentado das ollicinas do Ar·
senal de l\larinl1a da Bal1ia.
Transitou em 22 de Outubro de 1877.
Publicado em 23 do dito mcz e ann0:

DECRETO N.

2786-DE

13

DE OUTUDRO DE

1877.

Approva a l'lcvação n2:4001}000:mnuacs, ilctrnniJJ;Ida
por JJecrcto de 7 de Ago~to do corrente auno, d;.~ ~~!~ãl(
de ·1 :~00;$, conceditla por Dccrct o de 15 de Junl1o de l1338
a D. Narcisa Candida de Andrada Aguiar, filhadofinado
Conselheiro Josó Bonifacio de Andrada c Silva, e viuva
de Antonio Augusto da_ Costa Aguiar.
Transitou em 22 ue Outubro de 1877.
PuLlicado em 23 uo dito mez e anno.
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DECRETO N. 2787- DF. 13

DE OUTUBRO ))E

1877.

Autoriza o GoV<'l'no para t·ou.:edm· ao Padre Cassiauo
Barbosa !la AlfunSI'l'a Silv;1, Yigario coll:tdo da paroehia
do Araxá, na Pro; incia de .Minas G!'I\ICS, <lous annos
de licença com a rcspccti\·a cougrua, a Hm de tratar de
sua saudc onde llw convier.
Transi Lou em 24 de Outubro de 1877.
Publicado em sm do dito mcz c anno.

DECRETO N. 2788- DE

n

DE OUTUllnO DE

1877.

Autoriza o l:ovcl'll<l para cunr~etler a Simfw de AwYedu Campos, Yigario da l'r<'.!.\Uczia da Escada, clll Pernambuco, um annu de licnnça com a respectiva con. grua, para tratar de sua saudc onde lhe convier.
Transitou em 2'~ de Outubro de 1877.
Publicado em 25 do di to mcz c annu.

JlECRETO N. 278!)- DE 13

DE OUTUBRO DE

1877.

Autoriza o Governo para mandar admillir a exame

tlas materias do 1. o anuo da Faculdade de ~ledicina do

Rio de J.•neiro o estudante l\lanoel Gonçalves flarroso,
depois de approvado em hisloria.
Transitou em 2~ de Outubro de Ul7í.
Publicado em :!'i do dito mcz c :111110.

'~i

HECHETO N. 27!l[)Anlorizrt o Gnycmo ~ !11'9H'l'

llE

20

nE

ouTunno

DE

1877.

posto<, adnalmrní•~ Yagu;;, ti•:
c dr.
Engrnhciros, os Capil:lcs P Trlll'lll<:s •l:J·;nlllrac< :ll'lll:Js qw: liYC·
í·rin as 1Jahilii:H:<1Ps 11r• rssarias.
JliJ'i

01.pil~o t' Tt•nrJd.r, dn,torpo~ c! r Esi:Hln-rllaior dr\1." ela>s<~

JI,,j por hem
a

sc~uinte

~aJH'I'Í•Jllat· o l\Iandar qw·
Ht·~;oJw;ão d:t A~~cmlrl(•a Gt•r:d:

sr• r,:xcenlc

Art. 1." OGoycrno fica aülorizatlo para prnYer 11os
po;;tns, actu:llmr•nle va.~tns, dt! C:1pitâo t' TPnnnte dos
corpos tlt: Eslatlo-maior tlP J .' cl:1s~r ~~ de En.Q"enlwiros, os Capitâcs e Tenentes tl:tl' outras :trmas que tiverem as hahilitaçõt's mr.c~s;uius.
Os ofliciat's transferido.; serão f'nnsidcntlos os mais
motlcrnos nos respcctiYos postos.
Art. 2." Ficam revo.u-atlas as ti isposiçlit•s em contr:ll· i o.
O l\Iarcchal de Exf'rcilo OtHJUC tlc Caxi:1s, ConsP!IJcirú de Estado e de 1:uerra, Scrt:1dor do Impcrio, Pn·sidc•JJt<' doConsl'!ho dr 1\linis!ros, Ministro t' S<'rrcLario
d1: Est:Hio dw; Ncg1H:io~ da lllli'ITa, as;;im o li•JJIJa
<'rtlnntlido c eXJl<'C:a os tlc-;padtns HC:~essarinf'. Palacio
do Ui o de Janeiro em :W de O ti Lul!ro de 1877, ti (i. o da
lndependrncia c do Imperio.
Com a rubrica <le Sua l\bgesLalle o Imperador.

Duque de Caxias,
'l'ransttuu em 23 de Outubro lle :1877.
Publicado em 2;:) do llito mez c anno.

DECRETO N. 270Í -

ní;; 20 DE ouTunno JJE 1877.

Autori?.a o Governo para roneL•dt•r nm :lJino dt• li~
rença, com o rcsp ·clivu onleJI:Jdo, ao D1·. Canclido Xavier de Aln1eida e Souza, Juiz de Direito da com:.m·a de
1\lo;,ry das Cruzes, na Provinda do S. Paulo, pnra tratar
de sua saudu dentro ou fúra tlo Imperio,
Transitou em 24 tlc Outubro de 1877.
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LEI N. 2il)2- DE 20

DE OUTUBRO DE

1877.

Fixa a Dcspeza e Orça n llr~<:it:t Geral 110 Impcrio para os exercícios de lRi7 ·-1878 o lfl7R-!RiG, r ll:i ;outras providencias.

Dom Pedro Srgu111lo, por Gt·aça tle Deus c Unanimc
Acclamação dos Povo~, Im prra:lor Constitucional c Defensor Perpetuo do llrazil: Fazemos sa!Jet· a todos os
Nosso:> Subditos que n A~srmhli·a Geral Decretou c Nós
Queremos a Lei srguintc:
CAPITULO I.
DESPEZ,\ GERAL.

Art. 1." A Despeza Gorai do Impcrio, para o exercicio
lle lH77 -1878, é li\:a1Ll n:t rJuantia de .J05.881 :73G.~077
c tlistrilmida pelos sete Ministcrios, 113 fút·ma Sl'guinl•?:
Art. 2." O i\Iini:o:lro e Sl'l'!'elal'Ío de Estado tlos Negodos do lmperio ~~ antorizatlo para tlrspender, :um os
serviços designados nas sc:~nintcs rubricas. r, quantia
dr...............................
7 .!'j74:088~·~28

. A saber:
i. Dotação de Sua 1\Iagestadc o Imperatlor ................... .
2. Dita de Sna 1\bgestallc a ImprJratriz ..........•....•..•.....
:l. Dita ela Princeza Imperial a Scnlwra D. lsabrl. ...........••
1. Alimento.~ rlo Princir•' do GrãoPará o Senhor ll. Pt~tlro •....
;j. Dotação do Senhor Duq Lle tlc Sne,
vinvo rlc Su~ Alteza n Princcza
Senhora D. Leopoldinn ...... .
6. Alinwntos tio l'rincipe rr Senhor
D. Pedro ...••............•.•
7. Ditos tlo Príncipe o Senhor D. Augusto ....••.....•....•.....
!:), Ditos do Príncipe o Senhor D. .José
!). Ditos do Principc o Senhor D. Luiz
lO. Ditos Llo Principc o Senhor D. Fe-

lippc . ..... , ............. , ..•

soo: 00(1;::ooo
üü:OOO:)OOO
iüO: OOOKOOO
H:000-~000

7:i:OOO;)OOO
li:OOOWOO
li:OOOKOOU
li: 0001)000
(i:00(le)000
!2:000;~000
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H.

1\fe~tres

da Familia Imperial. •••

12. Gahinete Impm·ial •............•

t3. Camara dos Srnarlorrs, ficando

H.

Hi.
li.
18.

19.
'ZO.
21.

22.
2:3.

'1.7.

28.

29.

30.
3l.

32.
33.
34.

:m.
3ü.
-=

elevada a 90:0006000 a quota
destinada á publicação dos debates, r, deduzidos 2:000.)000
do venrimento de um Porteiro.
Dita dos Drpuf.ai[O!';, ficando rlevada a !H:i:OOO,~OOO :1 quota dPstinada á puhlicar:ão do!'; deb~
tes, e dc1lnzidos ;{:ft,005000 do
vencimento de um 2. 0 Ollieial.
Ajudas de custo de vinda e volta
dos Deputados .........•....•
Conselho de Estado ........... .
Secrrl.aria de Esta1lo .•........•
l'residencias de Provineia.: ..•.
Cullo Pu blieo .............•...
Seminarios Episcopaes ......... .
Faculdat.les de Direito ......... .
Ditas lle Mediei na ............. .
Escola Polytechnil'<l, ~upprimida
a quanlia de H:OOObOOO para a
manutencão de Ires ~dum nos na
Europa ou nos Estado!;-{jnidos.
Dit<l de ~li nas ................ .
Insti luto Commercbl ......... .
Instruccão Primaria e Secundaria
do MÚniripio da Córtr, dPduzidos 102:01Jí}hll00 destinados á·
Escola Normal. ............. .
Academia das Bcllas-Artr>;, ficando reduzida a 8:0006000 a consignação para premios aos arti~tas nac:innaes que mais se
dt>stinguirem ............... .
Instituto dos .Meninos Cegos ...•.
Dito dos Surdos-mudos .•......
Asylo do~ Meninos desvalidos .•.
E~ t:l heiccimen to de Ellueanda'; no
Pará ..•...•..•..•...........
Archivo Publico .............. .
Bihliothe1~a Publica .......... : •.
Instituto Historico e Gcographico
Brazileiro .................. .
Imperial Academia de 1\lcuieiua.
Lyeeu de Artes e Officios •.•.•• ,
PARTE I.

7.

7:~001)000
2:271~428

67l:Oí8~000

!.l37:8í0b000
~}i: 2~i06000

48: 000.)000
205: ti!.J;Jl)OOO
32ü: ;)23~000

890: ;j3'l$900
1H:i: 250.~000

25l:H50$000
317: 3~0;5000

297: :mn~;mo
62 : liOO.)OOO
20:~006000

!.lOO: 003;~500

77::>riG5000
1:n 5UOO

li~:

r.m: 72Hn4oo

U2: 100,->QOO

2:0005000
23: 980;}000
fi8:800~500
'j : f)fl( l$000
~:0005000

tO:OOOSOOO

AGTOS DO PODEI\

37. Hygiene Publica ............... .
38. Instituto Vaccinico .••....••••.
39. lnspecção de Sautlc dos Portos •.
40. Lazaretos .•.•.•....•..••...•.•
41. Hospital dos Lazaros .......... .
fte2. Soccorros Publicos c melhoramento elo cstatlo sanitario ... .
.í:L OlJras ...................... ..
4í. Directoria Geral de E~tatistic<t,
snpprirnida a de~peza tle UOO,)
com um servente c reduzida a
consignação p;n·a a impres~ão
do rclatorio a ti:OD0-5()00, a de
impressão de avulsos a 2:000,~,
a de cxpctlicnte a :1:0005 c a
de evcntuacs a 1:200;) ....... .
45. Eventuaes .................... .
lt.tl. Observatorio Astronomico ...... .

l3:7ü0~000

14: 0801)000
tiü: 'l'2:!,)üü0

7:7':10,)0[)0

2:000WOO
200:000~000

tiOO:OOO~OOO

!10: U':2060DO
30: OOOJ5UOI l

30:080{>000

Paragrapho unico. Os serviços, ora a cargo do 1\linistcrio tio lmperio, de esgotamento, deseccamcn to c a torro
dos pautanos cxistcult•s na cidade do l\io de Janeiro c
vtziuhança;;, c dos rl'paros c eonst•rvação das valias
abertas, dos rios c do~ corrPgos tle aguas correntes, para
os quaes foi concctlido credito pelo art. lü, *ti.", n." f,
da Lei n. 0 21i70 de 20 de Outubro de 187n, passarão a
ser feitos pPio 1\linistcrio da Agricultura, Commcrcio
e Obr<tS Publicas; bem assim os rel<~livos a aberturas
tle ruas e arrasamentos de morros na capital do l111perio,
contprehcnd idas todas as conces,ões já feitas até à presente data pelo primeiro dos referidos J\linisterios.
Art. 3." O Ministro e Secretario de Estallo dos Ncgocios da Justu;a ó autorizado p<tra despender, eom os
serviços dcsigrwdos nas seguintes rubricas, a quantia
de...............................
6.Mil:1,'l3bHIJ
A saber:

J..
2.
3.
4..
ti.

6.
7.
8.
9·.

Secretaria de Estado ........... .
Supremo Tribunal de Justiça ..••
Rdaçôl)s ..................... .
Juntas Commerciaes ..•.........
Justiçns de 1. • instancia ..•.•...
Despl'Zil secrebtlá Policia ...•...
Pt•ssoale material tia Polida ...
Guarda Nacional. ............. .
Conducção, sustentoecurativode
pr·csos ..........•..•..• , , , ..

Hi7: 500.~000

tU5:7\:!bOOO
{j~j i : 90 i t$000
8;):620b000

2. 66~: 13l-~7H
l~O:OOObOOO

ti5!J:8Hi'i5000
5:0005000

7ü:810SOOO

üt.
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t.O. E''entunrs .................•.•.
ti. Corpo 1\Iilitar de Policia ....... .
~~- Guarda Urbana .....•......•..•
13. Casa de Correccão da Côrte •...•.
f~.. Obras .....•. : . ....•..........
f;j. ClassiflcaçãQ"'e comolidaçãodas Leis
W. Auxilio á força policial das Províncias ••.••••.•.•.•.•••••.•

6:000b000
518:6921$052
502:1.351$750
1.75:020~680

50:0008000
i2:000h000
()00:000/$000

Paragrapho unico. Fira o Governo autorizallo:
L" Pat·a extinguir, á medida que vagarem, as seguintes vans de Direito de comarcas especiaes: uma
Lias varas cíveis da Cõrte, uma da capital da B~hia,
uma da cidade do Reeifc, uma da cidade de Ouro Preto,
uma da cidade tle Cuyabá, uma da cidade de Goyaz e
duas 1la capital do l\Iarauhão; assim como os seguintes
lugares de Juizes substitutos das mesmas comarcas:
quatro da Côrte, dous da cidade da Rahia, um da cidade 1lo Recife, um d<J cidnrle de Ouro Preto, um da
cidade da Fortaleza c dons da capital do l\Iaranllão:
~. Para transferir do l\linistt~rio da Gur•JTa para o
da Justiça a administração c custeio do Pt·esidio de
Fernando de Noronha, passando, desde então, de um
para o outro l\linisterio a qua.ntia destinada a esse serviço.
Art. 4-. o O l\Iinistro c Secretario de Est::tdo dos Negocias E-;trangeiros é autorizado para despender, com
os serviços designallos nas seguintes rubricas, a quantia
de................................
LOS2:75:lf!335
A S;tiJer:
t.. Secl'etaria de Eiltado, moeda do
p:tiz, dimintJindo-se 2:0001)000
ua quota destinada á aequis1ção
de livros e 3:0008000 natle impressão de documentos ..••.••
W7: Ui8 1)336
2. Legações e Consulados, ao cambio
de·27ds. sts. por i~OOO .•.••
!"i:)O: 77;)$000
3. Emrregados em disponibilidade,
moeda do paiz .......•.•....•
9:999#999
4. Ajudas de custo, <tO cambio de
27 ds. sls. por 18000.•.•.....
70:000~000 .
-p ' I
õ. Extraordinarias no exterior,
idem ....................... .
r 7 ~: dqÓHOOO
6. Ditas no interior, moeda do paiz~
\ 20: 000/$000
7. Commissões de limites e liquitlação de reclamações •••.•..•.. •
200: 0001$000
0

lJ ,·, ,.,

'
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n.

0
Art.
O :Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Mar in ha é .1utorizado pil ra despender, com
os serviços designados nas seguintes rubrica~;, a quantia
de............ . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . W. 3ti8: 1:!8~801

A saber:
•
J 20: :lifi~OOO
L Secretaria de E"latlo .......... .
ltH: 400,)0D:J
2. Conselho Naval. .............. .
:::: · HofWHlO
3. Quar tel-Gt'neral. .............. .
li i~ í 3:'llflOU
4. Consdho SUllrt'lliO 1\lilitar .•...
I 'l':i!: 12:i8000
;;, Contadoria.: ................. .
1;}O: tldtl ,)i.iOO
G. lutentleneia e acressorios ...... .'
~j: (i3:1;~01!0
7. Auditoria e Executor ia ........ .
H. Corpo da Armada e d::s't'S anHS:~: HO:~,.\iGS
nexas ........................ .
I tiO: t\.10:)81()
ti. Rttalhão Naval ............... .
!j!J;j: ~ll):J -~ 100
HJ. Corpo de Imperi:ws ~larinheiro;;
I :I : riU:l (.i ;JOO
H. Companhia dt~ Inv:did<,s .... , .. .
::.()Oi ::10161 iti
12. Arsr'llacs ..................... .
:l( !1 l: 001 lAOOO
·13. Capitania~ tln Portos .......... .
~. :::i'1: u-;:i:.;z~w
1(1,. Força Naval. ................ ..
:10:00f!t,iDOO
15. Navios desarmados ............ .
Hi. Hospit:lcs ..................... .
22~,: :2s8;ri oo
-J:ii: ~lti:~OUO
17. Pharúcs ....•..................
1~. Escola de l\larinha ~~·outro,; t•sta~:;u: :~:iO/l2(ili
heleeimcntos sri<·ntili,·os ....... .
202: (i! li ,~í2(i
19. Reform 1rlos .................. .
20. Obras ...•.....................
1! Jf l: OflOSOilll
21. Evcntuacs .................... .
:.::ifl: Oíl0 7~000
7 : :1()0;)000
22. Et:1pas ....................... .
~

:1..• Fieu o Governo nulo: izado :
i. • Pa1·a r.on,-l'l'ter a SPcrr;taria do Conselho Naval em
uma Seccão da SPndaria de E'lado uus Ne~orius da
l\tarinha, • rduziudo o lllllllt'ro dos respectiv~s empregados e removendo os •pw tiverem habilitações lrgaes
par:1 onLros empregos de caL:~goria cquiv;dcnLI', ll<IS
Repnrtiçiks da l\l<n·inha, sem pr<·jnizo dos Vt'IICÍlllt'lllO~
a que ora tenham dirt•ito, SI' t'Sli'.S forem maiores:
2. • Pura supprilllir as oOicinas dos Arsenaes de 1\larinha que n;lu sPjJm c~pcciaes á con~trurç;lo naval e {t
artilharia, c J1ara cujo~ artdacLos u1TI'reça a indno:tria
particular os nPce~::;arius recur~us; r<'duzindo ns dcspezas com o pc,sual e material Jteb fúnua mais conveniente.
§ 2. • Ficam supprimid<ts: a qu::mtia de 1:800pOOO,
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dostina1la á g-ratificação do Secretario do Corpo de Saude,
cujas funcções serão exrrcidas por um dos Cirurgiões
do hospital lia Côl'te (auxiliado por um dos respectivos
E>criplui'arios), c a de 600i)OOO, destin:ula ao asseio da
casa c jornaes dos serven I r·s do Corpo de Sa ude, cujo
expedi ente passará a ser fei lo no ed i lido do referido
lwspital.
·
~ 3. o Os commaJHios da~ companllias de aprendizes
ma ri~l heiros ~e rã o exercidos pelos C:t pi tires dos Portos,
excf'plo na Côrte, Bahia, Pernambuco e Pará.
~ !J.• o 0 ..; eummar11los !las comp;mhias de aprcndizf's
arlilices ~erão exercidos por um dos Ajudanll's tla lnspecção.
§ rL o Fica supp1·imido o cargo de Director do Hospital de 1\larinh~ da C(\rtf', cujas fnncções passarão a ser
cxerritlas pelo Ciru rgião-múr da Armad:~.
f~." O l\lini~tro e Secretario ele Estado do~ Neda Guerra é autorizado para despender, com os
sPniços 1lrsignados nas M~.!;nintes ruhrir~as, a quan1 ia

Art.

gocio~

ti<· ••.•.•••••••••.••••••••••••••••.•

A salJer:
-1. Secretaria de Est~do e Repartições a Imcxas .....••........•
2. Conselho Supremo l\lililar •.....
a. Pagadoria chs Tropas .. _•........
!~. Arl'hivo l\Iilitar e Olficiua Lit.hogt·~phica .•.•....•..........•
;;. Instrul'1:ão l\Iilitar ............ .
{j. Inteudencia, Arsenacs de Guena,

f!i.897:80!)~!j,;)9

200: 27:1,~000
:;2: I :!0,)000
!10: U75i\OOO
33 :80R1)000

2H: 200,)GOO

. ....•.•.••.•.•••.•.•••••

i.fiOO:OOO~OOO

7. r.orpo de Saude c.Hospitaes ....•
R. Exercito ..•..................•
!l. Commissõcs militares ..•.......
W. ClaSSL'S inactivas ....•.......•..
H. Ajudasdecusto ............... .
i 2. F a l1r\1:as ..•.....•.............
t:L Prrsidios c Colonias militares ...
ilí·. Obras .•.......................
Hl. Diversas despezas e even!.uaes ....

87;): 902.)000
8. !J 11 : S!JflS:J lO
í!J: :t:l!JSOOO
!J7!): 03~.)1i'~ 7
40: ooo.:;ooo
1liü: 2:i6M.U7
2!l8: 9~)7,~805
Hii5·429MOO
;;~3: OOOEOOO

(~te

Paragrapho unieo. Fica o Governo autorizado para
extinguir as ollieinas dos Arsenaes de Guerra, que fa!Jricarem objectos que podem ser obti(los no mercado,
conset·vando em todo o caso aquellas que entendem
directamente com o preparo de armamento, munições

.\GTOS

no

PODER

de guerra, reparo, viaturas militares e outros arte.factos bcll icos:
Art. 7. o O Ministro c Secretario de Estndo dos Neg-ocios da Agricultura, Commercio e Obras Puhlir:as ó autorizado para despender, com os serviços designado.: nas
seguintes rubricas, a quantia de..... Hi.M,3:113b861
A saber:
2!'j 'i: 000;~000

L Secretaria de Estado .•.••.•••..
:2. Sociedade Auxiliadora da Indus-

tria Nacional. .•.••..••••....
3. Acquisição de plantas, etc •.•...
lJ,, Flora Brazileira •.••••..•.•.••.
5. Eventuaes .•.•••••••...•••.•..
{;, Jardim Botanico da Lagôa de Rodrigo de Freitas ........... ..
7. Dito do Passeio Publico ........ .
8. Corpo de Bombeiros ....••.•..•
9. Il!uminação Publka .•.•..••...•
10. Garantia de juros ús estradas de
ferro, deduzindo-se da garantia de juros da estrada tlc ferro de S. Paulo a quantia de
11: 9s3n627 ................. .
H. Estrada de ferro D. Pedro U... .
12. Obras Publicas ............... ..
13. Esgoto da cidade ............. .
H:. Telegraphos, inclusive 18:000~
para a construcção lla linha telegraphica entre a cidade rle
Santa Anna do Livramento e a
villa do Rozario, na Província
de S. Pedro do lUo Grande do
Sul ....................... .
15. Terras Publicas e Colonizacão ...
16. Catechese e civilização dos Indios.
17. Subvenção ás Companhias de navegação por vapor •..........
18. Correio Geral. ............... ..
19. Museu Nacional. ............. ..
20. Fabrica de ferro de Ypnne-ma .. .
21. Manumissões (o que produzirem
as qnotas elo fundo de emancipação) ....•...............

(j: 000,~000

70:0008000
10: ooo . ~ooo
20: 000 ;)000
2 1!: 000..~000

l3:2(ir55400

480: 0001)000
700:077~088

i

.OR7:0Hl.):~73

't·, ~iOII: fiO(),(!Oll
1.800:000~000
·l . iOO: 000 1~000

760:000$000
1 . 8:1(i: 000;)000

so: ooo.~ooo

2 . Wtü: 400;)000
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Parag!'apho unico. Fica o Governo autot·izC~do :
!. o Para despender, por conta do credito concedldo

LEi;JSL 1'1'1\'0.

pelo art. ~8 da Lei n.• 2670 de 20 de Outubro de f8j;j,
até ao maximo de 700:000SOOO, dividir! os por dous cxrrcicios, com o prolongamento da Estrada de ferro
D. Pedro li ao litoral rla Gambôa;
2. • Para a pplica t' 'Zü
do prod ucto total do funtlo de
emancipação a estabelecimentos que se encarreguem da
educação dos ingenuos, l(lle tenham tlc ser entregnt·s no
Est:ulo em virtude da Lei n. • 20~0 de 28 de Setembro
de 1871, ou para auxilio a nssociações que se organizarem com o fim ele promover a f'ducação dos mesmos.
Art. 8. o O Ministro e Secretê!rio de E' lado dos Ne·
gorios da Fazenda é autorizado para tle~pt•ntlcr, com os
serviços designados nas seguintes rubricas, a quantia
tlc............ •• . . . . . . • . • . . . . • . . . 1!9.074::!29 1)000
A saber :
t. Juros·, amortização c mais despczns ela àivida extema perlen·
cente :10 E,tado, ao cambio
par tlc 27 ..........•..••...
2. Juros c nmorliznçiio ria divida in·
terna fundaJa, incluídos os ju·
ros da ultima emissão de apolicrs c das que foram <ladns
em pagamento do dutctla Princczn a Senhora D . .lanu;1ri:1. I 9. !l·~O: Hi2f,OOO
:l. .Juros da divida inscripla antes ria emissão das respectivas
npolicc.;;, c pag-amento em dinlwiro d:1s quantias menorrs
de 400,)000, na fúnnn do ;Jrt.
9;) ela Lei de 2'1, de Outubro
de 1832 .....•...•...•...•.•
t)O: OOOSOOO
C3 i xa de Amortização .......... .
t9R:fi00J)OOO
r·
Pensionistas c apo~enlados .....•
u.
2.290:5'18J>OOO
IL Empregados de Hcp;Jrtiçõcs cxtinctas .....•.............•..
3:;: 622f,OOO
7. 'fhesouro Nacional c Thcsourari;Js
de Fazenda ....•..•.•........
t. 587: Ut !5000
8. Juizo dos Feitos da l~azcnda .....
:1.37:713$000
9. Estações de anec;Jdaç5o •........ l) .021: í36b000
lO. Cas;J da l\locda ...•.............
t. ~)q: 720$000
l:l.. Administração dos propl'ios nacionaes, deduzidos :1.22:8~4~
d:~ despez;J com os officiaes e
praças destacados nos terrenos
diamantinos .•••. , .• ! ••• ! ••••
75:022~000
0

/ 0

ACTOS 1

no

l'ODim

12. TypogTapltia Naciona~ o Diario
Ufficial .••.....•............
13. Ajudas do custo ............... .
1.4. Gratificações por sct·viços tomporarios o oxtraordinarios .. ~.
15. Ditas por traualhos fóra tlas horas
do expetlienle ................ .
16. Dcsprzas eventuae~. incluitlas as
tlill'er<>nças de camuio ....... .
:li. Juros diverso~, incluitlos os dos
bilhetes do Thesouro, conunissões e corret;~gcns .•......•...
:1.8. Juros tlos cmprcstimos do Cofre
de Orphãos .•..........••...•
:1.9. Ditos dos depositas das Caixas
Economicas e l\lon tes de Soecorro ..•...................•
20. Obras ...•...•.............•...
2:1.. Exerci cios findos .............. .
22. Atli:mtamento da gar;mtia provincial de 2 "lo its estradas de
ferro da Bahia, l'ernamuuco c
S. Paulo ................... .
Reposições e restituições ....•.•.

208: :miBOOO
:3:;: 000$000

20:000:)000
30: 000;)000

:1.. tns: ;;oowoo
500:000~000

600: 000,~000
l :000 : 000;)000
800 : 000:)000

;j()(): 000,)000
96:872~000

CAPITULO 11.
llEC~<;IT.\

GEI\AL.

Art. 9." A Receita Geral tlo Impel"io é orçada na
quantia ele....................... 102.000:000ô000,
e será anecadada, drntro do exercício da presente
Lei, sob os títulos abaixo designados:

A saber:

Renda ordinaria.
1. Direitos de impot·tação para consumo.
2. Expediente dos gene r os Jivres de direitos tle consumo.
3. Armazenagem.
4. Imposto de Pharóes.
5. Direitos de exportação dos gene r os nacionaes.

J,EGI SLA TIVO,

ü. Direitos de 2 t/2 °/0 da polvora fabricada por conta

tlo Governo, c dos mctacs preciosos em pó, "inha,
barra, ou em obras.
7. Ditos de 1 i/2 °/0 do ouro em barra, fundido na
Casa da Moeda.
8. Ditos de f
dos diamantes.
9. Expediente das Capatazias.
iO. Juros das accões das estradas de ferro da Bahia e
Perna in hu(:o.
H. Htmtla do Correio Geral.
'12. Oita da Estratla de ferro IJ. Petlro 11.
13. Dita da Ca!'a da 1\ICH'tb.
H. Dita da Lilhographia Militar.
1:;. Dila da Typop;r:1phia Nacional.
Hi. Dita do Dzario Oflicial.
17. Di la da Casa de Corrccção.
,18. Dita do Inslituto dos Meninos Cegos.
fi). Dita !lo Instituto dos Surdos-mudos.
20. Dita da Fabrica da polvora.
21. Dita da F<lbrica de ferro de Ypanerna.
22. Dita dos Tclegra phos ele c tricos.
23. Di ta dos Arscnacs.
21. Dita !los proprios nadomcs.
25. Dita dos terrenos diamantinos.
2G. Dita do Imperial Collegio ele Pedro li.
27. Fóros tle terrenos c de marinhas, excrpto os do
Município da Côrtc, c produclo tla venda ele
posses ou domínios utcis dos terrenos de marinhas, nos termos das leis <lc orçamento anteriores.
2R. L3udemios, não comprehrndidos os provrnientrs
das vendas de terrenos de marinhas da Côrt~:.
29. DPr·- .1 urbana.
30i/lt..~:tt da lcgua além da demarcação.
:H. Dita atldicional.
32. l\lalriculas dos Estahclcrimentos de instrurção superior.
33. Sello do papel, fixo e proporcional.
:n,. Pl'emios de depositas publiec.s.
:1:l. Emolumentos.
·
~1fi. Imposto do transmissão de proprit:tlade.
:l7. Di to sohre industrias e prolissõcs.
:~8. Dito de 20 "I. das loterias.
39. Dito de 1.5 °/0 dos pr·emios das mcsinas.
40. Dito sobre datas mineraes.
41. Venda de terras publicas.
lt2. Concessão de pennas d'agua.
0
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43. Cobrança rb ri i vi1la ncti va.
Imposto flr. do1:a.
Dito do g-ado d1~ rons!l!llO na cidad1• do Hio de Janeiro.
·

t,lt,,
!t!'}.

Rend11 e.rtraordinari11.
41i.
47.
48.
49.

Coul.riiJlliçãu para o Munil'-pin.
fndcmnizaf'.õcs.
Juroq de ea.pitacs mcionars.
Prmlncto de Iott'rias para f;tzcr farc [ts dc,pezas d:1
Casa dn Correcrão e t!u mdhuramr·nto sanitario
do lmperio. ·
!iO. Produeto de 1 "/0 cbs loterias, na fút·ma do Decreto
n .'' 2!J3G de tri de .Junho elo 18tH.
!iL Venda do generos e proprios nacionaes.
!J2. Hcct•ita eventual, comprchcwlidas as multas por
infrarç:io 1le lei ou regula mcn to.

Rendrt rom rtpplicaç:lln-esperi11l.
Pro•lucto tias seguintes quotas destinadas no fnntlo tle
emancipação, além de ontras rreadas prlo art. 3. • da
l.r•i n." 20~0 de 28 de Srtnmllro <le1871:
:l. Taxa de esc r a vos.
2. Transmiqsão do proprirdaLIP dos mr~mns.
:1. Multa'.
ft. Donativos.
!i. Jknelkio Llt' seis loterias isentas tlt' imposta,:.
fi. Dccima parte das concedidas Llepoi~ da Lt'i.
7. Divida activa.
Art. iO. Fica o Governo autorizado pHa emitlir IJilhctes r! o Thc~ouro at.ü asom ma dr, i6.0rJ0:000.)00, eomo
antecipação da receita no exercieio tlrsta LPi e Ij:ILI
snpprir qualqu[~r ext·esso tla tlespeza lixada sohrn a
l'•~r:t•it.a OI't:atla: conliHu·mtlo a vig·orar a aulorizacão
conferida (ÍI'lo :1rl.l0, rnragrapho ttnic.o,tla Lei n."2Ú70
de 20dc Outubro de 187t> para converter em divida cunsolidada, interna ou cxtt~rna, no totlo ou em partr, a
d ivid;> lluetuante.
Art. H. Fiea proro.a:ada a autorização datla ao Govemo no art. H, n.• ft, da Lei n.• 2670 de 20 tle Outubro
de 1875, para rever a Tarifa das Alt'amlcgas; potlenrlo no
uso que fizer desta autorização:
L" Diminuir nas Províncias fronteiras os direitos de

importação sobre os artigos mais sujeitos a contrabando;

LEi;ISL:\TIYII.

2. • Corrigir os valores officiaes das mercadorias que
os não tivPrcm approximados do prc~,;o real do mercado
importador, OU elevar até ti 0 ( 0 ma i~ :1 pOI'CPlllageJU
Robre os direitos de impor I ação, c a tó to •lo mais a razão
dos direitos sobre vinhos, licores c mais bebidas alcoholicas, crystaes, porcellanas, moveis de madeira fina e
objcctos (lfl mero luxo, excluídas, nos vinhos, as qu:~li
rl:iill's orclinarias, sefôr possível;
:L o Sujeitar ao expediente de ;j% os materiaes importados livres de direi Los de consumo pelas eompanhins,
l'mprezas ou indivíduos, a quem se tenha concedido a
dispensa dessa contribuição c que auferircm lur:ros
superiores a 6 °/0 e inferiores a 10 "/o t.lo capital empregarlo; e elevar a 10% a dita taxn, quando taes lucros
excederem tambem a 10%; não havendo em ambos os
casos conlractos solemnes de natureza synalagmalica
que tornem para esse fim inrlisprusavel prévio accônlo
l'll tre o Governo e os concessionarios;
r.,, o Fixar prazos dentro dos quacs deverão terminar
as concl'ssões de despnchos livres de <lircilos de consumo, feitas ás cmprezas que actualmente gozam desse
favor ou vierem a gozar, tendo em attenção o er-;t:tdo
das mesmas emprezas;
;>, • Uesta!Jelecer o imposto de estadia na Lloca e ampliar a sua cobrança ás pontes c cáes de trapiches 011
arma zen~ ex tcriorr~s das Alfa ndegas, rrd nzi ndo á mctari1'
as taxas do nrt. :t.o do Decreto n.o 39813 dc2:J de Outulrro ele 18ü7, a que se refere o art. 8." do Dnereto
n. o ;):121 <.!e 30 ele Junho de 1873, e fic:mrlo isentas da
contribuição em geral as embarc:1ções mimlas empre.
gadas na descaqra. crrdJarque e dest>mbarquc.
Art. 12. Fica/t.-;'.~ ...Jt1l1, o Governo aulurizarlo:
1. o Para rever as talJellas A, B, C, D, elo Decreto
n." 5G90de 15de Julho de 1.874 ea queacompanhou
o Dr'creto n. o 6155 de 2fi de Março de 1.876; poden1lo
el1•var até ~;o ''lo mais as taxas actuaes das inuustrias
e pr·olissões quo não explorem o commereio de gcneros
de primeira 11er:essidade ;
2. o Para sujeitar ao scllo fixo de 200 réis tanto as
notas, pelas quaes se lizerem t.lospachos de qualquet·
natureza nas Alf'andegas c Mesas rlc Hendas, .como os
rcrib?s de quan!ias não inferioyes a 25nOOO; Soi;tllÇHliJd-"
gatona a adhesao das respcclJvas estamp.iHmsj· sbh as
penas marcadas pela Lei, 110 acto da nssignatura dos
refPrit.los papeis.
Paragrapho unico. Continuam em v.igor:
L o A autorização dada ao Governo nas Leis n.o 2348
:•
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de 2ã de Agosto de 187:l, :~rt. H, ~s.•, ~ n.• 2C:í0 rlc 22
de Setembro de 187:), art. 20, p:1ra induir no ~ello o=erni)Jumentos f!UP se an,~r:HI:Jm ~n~ virtude do HPg-ulamPnto 11. • ft:l;)íi 1!1• ':!.~ d1) Abril d1• i8li9: tendo em vista
que as llOV:lS la\:tS Wialll, quanto flir lJOSSiVeJ, igll:lCS ás
das ta bell:J~ Y i.~·en tcs ,
2.• A :~utol"i~ação conf1'rida :10 mesmo Governo prlo
art. t 1, n.• :1, :!:1 Lei n." ~li70 de 20 rlP Outnbro de tf\75
p;1ra :ill.f•rar os regui:Jlllf'lllos da cohrança da decima do:;
prrdins, podendo ~ultst_ituir a denomin:ll.'âo do~ _impostos-Decimados pred10s uriJanos, dcclm<~ aildiCIOll;Jl e
de uma legua além da demarcação- pcl:1 1lc --lmposto
predial.

CAPITULO lll.
niSI'USI~~iiES GJ:I\.\ES.

Ar!. 13. E' :~utnrizado o G<wr•rno p:1ra rPre!wr c
fi'Stituir os <linhriro;; d:1s s,•g-uintrs origens:
EmptTstimo do Cof're d<~ Orphãos.
BPns de drfuntos c au~cutcs <'do CYPnto.
Prc m ios de loterias.
Depositos das Caixas Eronomicas.
Ditos dos .\lontcs dr• Soccorro.
Bitos de diversas origens.
O ~a Ido que prodnzin·m estes ilepositos será cmpreg:Jtlo
nas dcspczas do Estado; e, se :1s som mas rc~tituidas
~xr:edcrnm ás entradas, pagar-se-l1a com a renda orrii-·
naria a dilfaenca.
O ,,l[Jo, ou êxcesso das restiluiçõe~, será contemplado no balanço sob o titulo respectivo, confornw o
disposto no art. fd. da Lei n." {i28 de 17 de Setembro
dr HJ'ii.
Art. if1. Ficam approvatlos os Derretos n." fi0:)0 de
1.1 do Dezembro de 187:i, 11." 6212 de 10 dr. Ju11ho e
n. • 61.3!) de 28 de Dezembro ue 1876, e n. 0 o:m2 de 27
de Junho do corrente anno, que suspenderam a cobrança
dos direitos de importa1;ão sobre o gado vaccum e
lani.!!'ero vindo de pot·tos eslrangriros; potlen~lo o Governo prorog·ar esta concessão por mais tempo, se assim
f(lr neeessario.
Art.. I;i. Os tlonaliY05 feitos :10 EsL:Jdo com applicat_;ão
especial Pxpr·essa dos doadores seràG levados ás verbas
respectivas, cuja importancia se considerará assim aug-
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mrnlada. Não havendo no orçamento verba que lhes
corrcsponda, deverão tacs donativos ser cscripturados
em co11ta e~pccial.
·
Art. IG. Fira ;mtorizado o Governo para reduzir o
actual formato das apolices da divirJa publica interna,
e alterar-lhe o desenho l:omo entendei' conveniente,
guardadas, tanta quanto fM po~sivrl, as condições dos
~~ 1. o a ti. o do art. :10 da Lei de HJ de Novembro de
18:27, c podendo as mesmas apolicrs ser assignatlas por
ehancclln, tnnlo pelo 1\linislro da Fazenda, como pdo
Direr.Lor Geral da Contabilirlatlc do Thesouro.
Art. 17. Haverú no Thesouro Nacional uma Hep:trtiçiio especial que se occupe exclmivamente da ~sta
lisliea das rentlas g-Prncs c do eornm,•rcio marítimo do
Jmpcrio, sob a dirPcção immcdiata de um chefe, com
vencimentos iguacs aos de Conbdor, o qu<tl terá pnra
o auxiliarem, nos serviços que lhe competir executar,
os nmpreg:1dos que o l\linislro da Fazer.da designar,
tirado~ das diversas Hepartiçõrs dt_~ Fnrnda. A dita Uepirtic;:iopoderá fazer parte da Directoria Geral das Rendas
PulJlicas, ou tr·abalhar sobre si, como fôr determinado
no Hegulamcnto que o mcsn1o 1\linistro expedir para
sua c reação.
Art. :18. O ·Govcmo VP.nderá em h:tstn publica as
fazendas naciorwes de cri)L ~; ·tas nas Províncias do
Piauhy.l\laranh5o c Para, inclnsu~ as que fizeram parte
do dote da Sra. D. Januaria; ~alvo o di~posto no § 2i
do nrt. H. da Lei n. o Hi4 de 27 de Setembro rlc :H!fiO,
que mandou ceder uma parte do tcrreuo ·nacional
denominado .Jatohá, extremo das fazcnrbs Grande e
Boqueirão, afim de ser edificada nelle a igreja ma triz
de~- João do Piauhy.
Paragrapho unico. Fica o Governo autorizaria:
Lo Para vender em hasta puhlica os campos fJUC tem
a r;ação na Provinda de S. Pedro do Rio Grande do Sul,
deuominados- B.incão do Bojurú, de S. Yicente c de
S. Gabriel-;
2. • Para haver por compra ou permuta uma legua
de campo em cada um dos pontos ondt:J tem afjuartelarlos fiS corpos de cavallaria c artilharia montada, .na
me~ma Pro vi ncia.
Art. 19. Ficn o Governo autorizado a permiUir que
~e troque por apolices da divida puhlica o pr1•dio que
foi comprado pa~ra re~ideucia da fallccida Prineeza a
S,·nltora D. Leopoldina c seu Augusto Espo>:o ,. nos
termos das Leis n.o i66 de 29 de Setembro de f8l0,
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. arts. 3.", 6." c 7." c n." f217 <lo fG de Julho de i86~,
art. L",§ 2. 0
• Estas apolices serão intransferíveis c passa1·ão, na
fú!'lna da legislação em vig-t)r, aos descendentes tio ca~al
que conservnrem sua rc~idencia no llrazi I, revertendo
ao Estado, no caso em qne venha a extinguir-se a
mesma dcscendcncia, ou que todos os membros della
lixem sua residcncia delini ti va fóra do I mperio.
Art. 20. Nas propostas de orçamc·nto para os futuros
exercidos l'erú lixado o maximo da tle~peza a fazer-se
no exercício respectivo por conta de càda um dos
creditos especiaes de que trata o art. 18 da Lei u. o 23!i8
ti c 2;) de 'Agosto de 1873.
Art. 21.. O saldo qnc resultar da Receita orçada sobre
a Despez:t fixada nesta Lei será <~pplicado ao resgate do
papel-moeda ou tla dtvida lluctuantc.
Art. ~2. O Governo não precnclierú, d'ora em diante,
as vagas que se derem nos empreg-os das ui versas Rt•partições Publi<::1s, qtw pud!'l'l'm set· ~upprimidos sem inc(luveniente, dev<~ndo nas futuras propo;;tas, que fizer ao
Poder Le.!.(islalivo, indiear as r1·ducções possíveis. Entretanto, potler(t aproveitar o pessoal, que julgar exces~ivo,
em outros dos empregos existentes de igual categoria.
Art. 2:L A esperilicação de lle~pnzas, exigida pela
Lei n." t3;}l de H de Setembro de t8lili, <.!evnrá ser
feita, nas futuras propostas dos MinisLerios da Guerra
e da 1\larinha, por motlo qun ~:aLia urna das verbas indicadas na. referida Lei fig·ure em p;tragrapho tlistincto
nas ditas propostas.
Art. 21. Fica espaça<lo para o anno de 1887 o pro·
xirno rccen~ramcnto da populaç:To do Imperio.
. Art. 2;). Fica abolida a faculdade de transportar a~.
(sobras de urnas para outras rubricas da Lei de Orça·
fuento; concedida ao Governo pelo art. 1:1 da Léi Íl. •
fi77 LI e!) de Setembro de 18!i2; esta disposição, porém,
Yigorará do exerr:irio de i8/8-18í9 em diante.
~ i." 0.;; crcdilos supplcmentarcs não potlrrão ser
abertos senão no caso de scrtJm urgentes as despezas a
que forem destinados.
§ 2." (Js credi Los P'í:traonlinarios, fóra dos casos
exrcpluados na seg-unda parte do~ L" do art.~." da
Lei n." ti89 de \) de Sl'leml.Jro de 18;)0, só mente são
permittitlos par;1 occutTt'!' a sr•rviços ~ue não puderem
ser previsto,; na Ld de Orçamento, e que <~bsolutamente
não possam S<'l' a<liadus a lé á decretação de fundos
pelo Poder Legisla ti vo.
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~ :1. o Na abertura un uns c outros creditas observar-se-hão as formalidades pl'l·scriptas pela Lei n. •
58B de 9 rle Setembro de i8;JO, fJ!'Ccedendo exame,
no Ministcrio da Fazenda, sobre o est;ulo de cada orçamento parcial, cujas consignações tenham ue ser augmentada~, bem eomo sobre os recur:-os de que disponha o Thrsouro para fazer face aos ditos ered í tos.
Art. ':W. A contribuição do dcsp~c!•JO maritimo,
1'111 favor do llosp1tal da Sanb Casa da Misr•ricortlia
da Cürte, cessará a respeito dos navios e marinheiros
das nações, cujos Governos declararem prP~r·inllir do
tratamento de seus subrlitos no mesmo llo>pital.
Fit;a, porém, suhentendido que os marinlJeiros o
sulJditos dessas nacionalitl·ulcs srrão recebidos no dito
Hospital, se llUizerelll, mediante a taxa que alli pagam
os l'lll'crmos, em geral, que não. são miseravcis, ou,
gratuit~mente, srndo desvalidos.
Art. 27. A presente Lei de Orr:amento vigorará lambem 110 cxPrcicio de !878-1879, exceptuallas as tl isposic:õf'~ priva ti va~ tlo corrente ex:crciciu, e suln;titu ida a
l<d•l'lla dos tTetlitus e~pecial'S pela IJUe vai a!lnexa com
a let.i·a 1~.
Art. 2H. São approvallos ns ;'.:.;ausporti'S do sobras tln
Ulu:os para outras rnliric.as dos el~ .. ' ios dt~ lo7'l-187ii
t' IH7:i-187U, autoriz,1dos pdos he~>rdo~ a que SI' n·fel'l~ a l:ilJI'IIa .i\, na i111purtamia total dtl ti. 1t':W:':'2U:l68!l!i.
~ 1." E' aherto ao Governo um ercdito exlraordiuariu c supplt'llll'lltar da quantLt de 17 .I!M):73'f.~Oiit:i, pl'l'Lellc"ndo: :Ui89:Hti;'Ur5t:i ao exercido de J874-187~i,
t:L:IJB:288t5110 ao de 1871J ·187ü e 3SO:OOO,~OOO ao de
187li-1877. a qual será distrihuida pelos 1\liuiskrics e
ver JJas tlesignatlos na tabella B.
§ 2. o As llcspezas proven ien Les deste augmen to de
ncdilo serão pagJs pelos llll'ÍOS votado~ nas Leis tle Orçamento re~pectivas, ou por operações de credito, na
insufficiencia desses meios.
Art. 29. No exerdcio da presente Lei poderá o Govcl'IJo abrir credilos supplemcntarcs para as verbas indicadas na tabella C.
Art. 30. Continu:1111 em vigor no exercido desta
Lei os crcllitos especi:1es mt·ncionados na tabcl!a n, e
linm as·-illl todas as tlisposiçõt•s rlas Ll'iS de Or1:amrnto
:ltlli'CI'dl'lllt'S, QUe llàO Vl~r~arelll lJal'lil'Uhl'mf•fltC Sobre
a lio.;:~ção da Heeeita ou Ot•speza, sobre autorização para
lix::r ou aug·meut.ai' vt·ncimenlos, c que não tenl1am
sido expressamente l'PVO~atlas.
Art. :H. Ficam rcvogatbs as disposições em con 1re~rio.
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Mandamos, portanto, a toda~ as autoridades a quem o
conhecimento da referida Lei pet·tencer, que a cumpram
e façam cumprir c guardar tão inteiramente como nella
se contém.
O Secretario de Estado uo~ Negocios da Fazenda a fa<.;a
imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio do Rio de Jrtneiro aos 20 de Outubro
de i877, õô. • da Indcpend<~ncia c do Imprrio.
Imperador com Rubrica c Guarda.

Barão de Cotegipe.
Carta de Lei tJela qual Yossa _M,tgestade Imperial A/rnulrt
executar o Decreto da Assemblr'rt Geral, IJlW Houve po1·
hem Snnccionar, fi.rrtnrfo rt !Jcsjii'Zf/. e Urç:tnrlo a Receita
Geral dn Jmperio pam os e.rercir:in.ç tle JH77 - i878 e
1878- !87!1, e dilnrfo outrrts JII'OI.'idi'IICÚl-~ como nclla se
declara.
Para Vos ..:;a l\lag-cstade Imperial Ver.

Francisco Tei.reira diJ Lira c Oliveira a fez.
Chanrellaria-mórdo lmprrio.-FranciscoJmurario dn
Gamct Cr'rqueirrt .
Transitou c:n 25 de Ontnltro de i8i7 .-Bento Luiz
de Olireira Lisboa.
Publicada na Secretaria de Eslado dos Negocio~ da Fazrnua em 27 de Outubro de 1877 .-José Sevcriano da

Rocha.

ms
~r ABELLA -A.

Transporte de sobras.
Lel111 n.•• ~348 ele ~H de Agoato de 18')'3 e
~~6-~0 de~~ de Set.embro de 181'8.

EXERCICIO DE 187i -1875.
MINISTERIO DO IMPERIO.

Decreto

n.•

6085 de 30 de De;;embro tle 1875.

Art. 2. •
~
~
~

li. Camara dos Senadores....

HS. Dita dos Deputados.......
18. Secretaria de E~tado......
§ 23. Faculdades de .Medicina..
~ 25. Instrucção Primaria e Secundaria do 1\lnuicipio da.

~
~

U.
i3.

30:29~2~6
79:766~U5

curte...................

67:707~616

gos......................
Dtto dos Surdos·mudos....
Soccorros publicos e mell)or:~:mento do estado samtarw . . . • . . . . .. ... • . • . •
Obras....................
Eventuaes.. .•• •• • • • .. .. ..
Escola Central • . .. .. • .. ..

15:8898383
13:1Hf$3H

§ 27. Instituto dos Meninos Ce§ 28.
~ 40.

51:632/)3R6
61:77611038

2: 1811)0&.6

:l.i3:908/IO.'i2

U:415jj708
46:970J!illt
-~'~..c.:~..:~

. . . ü37:6tíll$i32

MINISTERIO DA JUSTI()l.

Decreto n. 0 6076 de 30 de Dezemi!J•o !le 1875.

Art. a.•
1." Secretaria de Estado •....
~ 5." Justiç:ts de primeira instancta ................. .
§ 6." Despeza secreta da Policia.
~ 7.• P~s~oal e material da Policia ................... .
~

H:897~600

202:8\8000\
3:3UH023
2&.:5Mn565

MINISTERIO DOS NEGOGIOS ESTDANGEIROS.

Dec1·eto

n.• 6090 de 30

de Dezembro tle 1875.

Art. .!,.•
4." Ajudas de custo.........
5. o Extraordinarias no exterior.... .. • • .. . . • . . . • .. •
§ 6. o Ditas no interior • . . • • . . •
~
~

-

PARTI!: I.

(1,

29!/)iU
16: 7188702
t :991~70

i9:001iSIG·
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MINISTEBIO DA 1\IAniNIIA.

Decreto

§
§
§
§
~

11. 0

6088 de 30 de Dezemú1·o de 187õ.

Art. õ. o
2.° Conselho Naval •.....•..•
3. o Quartel-General .••.....•.
6. o Intcndencia e accessorios.
!2. Arscnaes ................ .
Hl. Navios desarmados ..... ..
1\J. Reformados ............. .

282:850tl9tü

MINIS'l'EI\IO DA GUEUIIA.

Decreto n. o 6077 de 30 de Dezembro de 18711.

Art. 6."
~

2:017il801

2.o Conselho Supremo l\lililar.

§ 6. 0 I nlemlrneia c Aroci:acs ...

7. o Corpo de Saude e llospitaes .................... .
§ Hi. Diversas despezas e cventuaes ................... .
Hcpartições de Fazenda .•

~

\17 t : 1i85 1~tH5

157:291#229
125:882~677
14:54,5,~726

i,í17l:322UOi8
MINISTERIO DA F AZEND-\.

Decreto n. o 60\JO A de 31. de Dezemúi'O de 1871i.

§
~

§

§
~

~

§
~

§

§

Art. 7. 0
5. 0 Pensionistas e aposenta·
dos._ ................... .
7. 0 Thesouro Nacional e Thesourarias de Fazenda ••..
8. 0 Juizo dos Feitos da Fazenda ...........•.•.•.••
\J. o Estações de arrecada cão •.
1.0. Casa da 1\loeda ...... : . ....
H. Administração de proprios
nacionaes ............... .
12. Typographia Nacional e
Viario Official ..••••...••.
13. Ajudas de custo ......... .
17. Premio, juros reciprocos,
etc ..... _•....•••......•.
!8. Juros do emprestimo do
Cofre de Orphãos ........

!2~:~001!000

\J8:l.3õij000
37:860~00

358:9885760

3l:H\J~33~

Mi: 700 1~000

33:590H666
3:000;)000
w:17In2w

i20:000ll000
-----

863:000jj000
3.216:467t}i03

~--------
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EXERCICIO DE 1875- 1876.
MINISTERIO DO I.MPERIO.

Decreto n. 0 M26 de 22 de Dezembro de 1876.
Art. 2. 0
§ 16. Secretaria de Estado ••.•• ·,
~ 21. Faculdades de Medicina ..

~ 22. Esr~ola Polylechniea .. ·.. ..
~ 2:3. lnsliluto Cornmcrcial. ... .
~ 2~. Instrucção Primaria c Se-

cundaria .............. ..
26. Instituto dos Meninos Cegos ..................... .
~ :m. Soecorros Puhlicos c melhoramento do estado sanitario ................. .
I ~O. Obras ................... ..
§ 42. Eventuaes ............. ..
~

2~:869tl:!88
1~:770ll152
1:~87!)9H6

99ütJ:3í7
õ7:õ36E~38

U:803~Hõ

187:638jj13íl
269:08:ljj607

1~:517tj~82

õ86:102li9:S7
MINISTERIO DA JUSTIÇA.

Decreto n. 0 65.01 de 13 de Dezembro de 1876.
Art. 3. o
§ 5.• Justiças de primeira
~
~

instancia..................
7. Pe.ss?al e ma teria! da Policia .. .. • .. .. .. .. .. .. . ..
9.° Conducção, sustento e curativo de presos...........

iõO:OOOEOOO

0

H:OOOEOOO

16:000tjOOO

----

180: 000!1000

biiNISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS.

Dec1·eto n. 0 65.02 de!13 de Dezembr·o de 1876.
Art.

~. 0

§ 5. 0 Extraordinarias no ex te·

rior .................... .

§ 6. 0 Ditas no interior ....... ..

28:6Utl9i8
20:õ76E3ll0

4:9:219ll268

MINISTERIO DA .MARINHA.

Decreto n. 0 6i07 de !3 de Dezembr·o de 1876.
§
§
§
§
§

Art. 5. 0
2.° Conselho Naval ......... ..
5. o Contadoria ............... .
6. 0 Intendepcia .............. .

13. C1pitanias de Portos ..... .
!9. Reformados ............. ..

3:509tJ023

12:H8E8ll3
19:0Hfj851.
18:765~967

U:l30ll73l

67:1166t)378
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Decreto n." 6399 de 13 de /Je ::;cmbro de 18i6.

Art. 6. 0
§ 6. o In tcndencia c Arscnaes ....
~ 7.° Corpo de Saude c llospitacs ....•••..•..........•
~ 8. o Quadro do Exercito ...... .
~ !J. o Com missões militares .... .
Repartições (!e Fazenda •..

w:a7~988

i79:635N651
3H:3ü25R9\I
!li>9Wj3t
2:56ic#608

----

MlNJSTERIO D.\ F"\ZENDA.

Decreto n. 0 M03 de 13 de De::;embro de 1876.
~

§
~

§

§
§
~
~
~
~

Art. 7. 0
i. o Juros, amortização e mais
despezas da di\· ida externa ...................... .
!,,° Crtixa de AmÇJrtizaç:1u ... .
7. 0 Thesouro Nacwnal c Tllesonrarias !I c Fazenda ...•
8. 0 Juizo dos Feitos !la Fazenda ...••.............•.
9.• Estaç?e~ de arrecadação ....
H. Adrmmstrnção de proprios nacionaes ..•.......
1.2. Typographia Nacional e
JJia.l'io Oflicial .•••..••..•.
!3. Ajudas de custo ......... .
!6. llespezas evcntuacs ....•..
!8. Juros do cmprestimo do
Cofre de Orphãos ....... .

12:128#18&
6 :273,~i16
25:000tfOOO
16:332t)OOO
366:861t)l.OO
!1;J:HGtiOOO
~~):82~.~000
2.525~1100

3o:ooonooo
o:>:a~onooo

:;8o: ~oonooo

1\IJNISTERIO D.\ AGRICULTU!lA.

Decl'eto n. 0 Gil2 de H de De::;mnbl'o de !876.

Art. 8. o
§ 13. Esgoto da cldad,J .........
§ US. Terras Publicas e ColoHi-

20:885jJOOO

sação •...••..•..•.......

i8!:382t)20i

202:267#207
2.2oa:s26a~9a

RESUMO.
Excrclcio de 1874-1875........

, 1875--1876.......

3.2i6:l,67M.03
~.203:826t)493

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

~-~20:2938896
~--

Palacio do Rio tlc Janeiro em 20 de Outubro de 1877.

-- Barão de Cotegipe.

·
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J.EGISJ.A TIVO.

TABELLA -B.
~retlilos

supplementares e extraort1inat'ios.

Leij;O n. os ~348 de ~:; de A~osto (le 1.8')'3 ,.
~o...ro de~~ de Setmnb••o e ~67'0 de ~O d.Outubro de 1.87':;.

EXEHCJCIO DE l81'1-1.871.i •
.,IINISTERIO DO BIPEIUO.

!Jecl'eto n." 608:.i de 30 de !Je:emliro de lll7ti.
Al'f. 2."
~

40. SoccorroR Publicos c melhoramento do
r:st.a1lo sanitario ....................... .
~IINISTERIO

Decreto
~

11. 0

DOS NEGOCIOS ESTR.AfflGEinOS.

0089 de 30 de JJe::;embl'O de 1871>.

Art. 4. o
5. 0 Extraordinarias. no exterior ............ .

20:000~000

MINISTERIO DA MAUINHA.

Decreto n. o 6086 de 30 de De::embro de l87ii.
~
~

Art. õ. o
l6. Ilospitaes.....
20. Obras.........

49:390,'$963

Mí5:262fj836
50}:1i!"i3#79!l

Dec1·eto
~
~

11. 0

6087 de 30 de De:emb1·o
de l875.

14. Forçn Naval.. .'i:JO:l.21fl408
2!.. Dcspezas extraordinarias e
evcntuaes..... 328:486il533
- - - - - 878:607{!94.!

- - - - . t.a~a:~6. f~~~r: . , .
r

MINISTEUIO DA GUERUA.

Decreto

n.o 6078 de 30 de De::;embro de Í875;

Art. 6.•

§ 6. • Intendcncia e Arsenaes., ............... ..

c,'.}

;' / '
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MINISTERIO DA. FAZENDA.

'Decreto

n. 0

Art. 7.

6090 A de 31 de Dezembro de 1875.

0

$ 17, Premlos, juros reciprocos, etc ........... .

3!11:328~760
3.689:i&,S~6õ8

EXERCICIO DE 1R7S-1876.
no

MINISTEniO

Decreto n. 0 6319 de

~

HIPERIO,

de Outubro de 1876.

Art. 2. o
Despezas urgentes com n. compra de livros necessarios aos trabalhos de qualificação e
publicação de listag gcraes de qne tratam
os arts. \lO e iM do Dt-crrto n. o 60\!7 de
i2 de Janeiro de 1876 c art. L", § 3. 0 ,
da Rcsolucão Legislativa n.• 2675 de 20
de Outubro de 1875 .............. ., .... .

1o:ooonooo

MINISTEniO DA MARI"'HA,

necreto n. 0 6&,08 de 13 de Dezembro de 1876.

Art. 5. o
§ 9. • Batalhão Naval...........
§ to. Corpo de Imperiaes lllarinbeiros.......
~ 12. Arsenars ......
~ 15. Navios desarmados........
§ t6. Hospitaes.....
~ 20. Obras........

63:68S~ou;
173:083~213
3.1H::Hti~6H
9:332~\166

10:362'52:.;
330:2808643
---------- 3.7ot:293H973

Docreto n. 0 6409 tle f3 tle De::;embro de 1876.
§ 1&,. Força Naval •• 2.513:95tno82
§ 21. Despezas extraord in ar ias

e eventuaes.

332:291~09&,

---------- 2.846:242~176
6.1H7:õ36EU9

LF.GISLATIVO,
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MINISTERIO DA GUERRA.

Dec!·eto n. 0 62H de !O de Junho de !876.

Art. 6. •
§ 6. o Intendencia e
Arscnaes ...... !.84.0:266/')iõl
§ 7.• Corpo de Saude e IJospitaes
~2: U3Jjt764.
~ 8. o Quadro do
Exercito .. . .. 276:mmnti28
§ lã. Diversas dcsezas e even-

ruars".. .... .

~60:6l!ll)l33

Hcparliçõcs de
Fazenda....

l7:08lN930
- - · · - - - . 2.636: !36/')806

Dec1·eto

11.•

MOO de 13 de De:;em-

bro de 1876.

R. • Quadro do Exercito ....... i. lU :36~l90
3.7õ7:õ0il$996
- MINISTERIO DA AGRIC.UJ,TURA.

Decreto n. 0 6U3 de U de Dezemlwo de 1876.
Art. 8. 0
§ !5. Terras PublicaH r Colonisação 1.7~õ:920~98

Decreto n. o fi4U de H. de Dezembro de !876.
Ill_uminação
publica ....... .
§ 10. Garantia de
juros ás estradas de ferro .•
§ U. Estrada de ferro D. Pedro 11.
§ H.. Telegrapilos,.
§ 9. •

Dec1·eto n. o 6H5 de

212:5UU296
330:1861$856

~o7:296N228

--~~

br·o de 1.876.

1.038:9õ6/'16ti2

de Dezem-

EXposição Nacional e Internacional de Philadelphia.....

276:370/')0lõ

3.061:2~7/1265

l3.376:2881SUO
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EXERCICIO DE 1876 - !877.
MINISTERIO DO U!PERIO,

Decretos

n. o• 634.9 e 6U5 de 4. de Outttbro e 30 de
De:;emb!'O de 1876.

Art. i.
Desflezas urgentes com a compra
de livros necessarios aos
trabalhos da qualificação
e publicação das listas
geraes de que tratam og
arts. 90 e 1M do Decreto
n. 0 6097 de U de Janeiro
!le !876 e art. L", § 13,
da Resolução Legislativa
n." i675 de !O de Outubr·o
cle1875 ................. .
6

Decreto

n. 0 MU

de 30 de Dezembro lle 1876.

§ 39. Soccorros Publicos e me-

lhoramento do estado sanitario..................

aoo:ooonooo

....____

380: OOOJ$000

RESUMO.
Exercicio de 1sn- 187õ.. ....
IS75-- 1876 •.•••.
1876- tB77......

3.689:U5~65B
13.3i6:!88~10

aso:ooonuoo

- - - - l7 •.Uõ:73'fl068

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Outubro de 1877.

- Barão de Cotegipe.
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TABELLA-C.
Verba• do Orçamento paro n!!l quae• o Go,•erno
pocleríi abt•ir credltos ••nttlplementarel!l,
!\IINISTi<:RIO

DO

HIPERIO.

Soccorros publicos.
PresidL>ncias de Prodncia : pelas ajudas de cuRto.; o~
Presidentes.
MINISTERIO

DA JUSTIÇA.

Relações: Pelas ajudas de custo a 1\'Iagistrados.
Justiças de :1.. • instancia : pelas ajullas lle custo a Magistrados.
Conducção, sustento e curativo de 11re.~os.
1\IINISTERIO DOS

NEGO CIOS ESTRA NG ETROf:.

Extraordinarias no interior .
Extraordinarias no exterior.
Ajudas de custo.
MINI&'fERIO DA 1\IARINUA.

Força Naval: pelo sustento, tratamento e curativo flas
guarnições de navios da Armada, c pelos casos fortuitos
ile avaria, naufragio, alijamento de objcctos ao mar, e
outros sinistros semelhantes.
Hospitaes : pelos medicamentos, dietas e utcnsis.
Despezas extraordinarias e eventuaes: por diiTcrenças
de cambio c com missões de saques. tratamento de praças
rm portos estrangeiros e em Províncias, onde não ha
hospitaes on enfermarias, e fretes.
MINISTERIO DA GUERRA,

Corpo de Saude e llospitaes: pelos mcdicamen tos, dietas
e utensis.
Exercito: .pelas etapas, forragens e ferragens, premi os
de voluntarios e engajados.
Classes inactivas : pelas etapas das praças invalidas.
Fabricas : pelas dietas, medicamentos e utensis do
pessoal respectivo.
o= P4l\TE

t.

!0,

,,,

Ar.TOS 00 PÓOET\

Presídios e Colonia.~ militare.~: pelas dietas, medicamentos, utemis e etapas diarias aos colonos.
Ajudas de custo : pebs que se abonarem aos officiaes
que viajam em commissão do serviço.
Despezas eventuaes: pelo transporte de tropa.
~IINISTERIO

D.\ AGRICULTURA.

Illmninaçiio publica.
Garantia de .furos !Í.~ estradas de ferro, conformr. os
contractos, pelo que exceder ao decrebdo.
Estrada de ferro D. Pedro Jl e Telegraphos: pl'la
importancia proveniente do augmento do custeio e
cstações.
Correio Geral.
~II"'J~TETIIO DA

FAZENDA.

Juros da didda inscripta antes da emissão das respectivas
apolices: pelos qne forem rcdamauos além do algarismo
orca do.
Caixa de Amortização: pelo feitio e assignatura de
notas.
Juizo dos Feitos da Fazenda: pelo que faltar para opagamento de porcentagens da diviua arrecadada.
Estações de arrecadação :pelo excesso de despeza sobre
o cr,;Liito concedido par a a porcen tagcm dos em pregados.
Despezas eventuaes: pelo que fór preciso a fim de
realizar-se a remessa de fundos para o exterior.
Juros diversos, incluido.ç os dos bilhetes do Thesouro: pela
imporlancia que fôt· precisa além da r.onsignada.
Juros do emprestimo do Cofre de Orphãos: pelos que
forem reclamados, se a sua importancia exceder á do
credito votado.
Ditos dos depositas da.s Caixas Economicas e dos .llfontes tle
Soccorro: pelos rrue forem devidos, além do crr•tlito votado.
Exercícios findos : pelas pensões, aposentadorias, o rdenados, soldos e outros vencimentos marcados na lei,
que accrcscerem.
Reposições e restituições: pelos pagamen los reclamados,
quando a importancia destes exceder á consignada.
Palacio do Rio de hnciro em 20 de Outubro de 1877.
- Barão de Cotegipe.
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TABELLA-D.
Creditos especiaes para o exercicio tle f877 - 1878.
1\IINISTERlO DO IMPERIO.

Leis n. os t90'l. c f!)Oa de t7 de Outuhro de !870, 23fl,8
de 21J de Agosto de 1873, art. 2.", paragrapho unico,
n." 6, e 26~0 de 22 de Setembro de :187~, art. 23:
l\ledição e tombo das terras que, nos Lermos dos contractos matrimoniaes forrnám os patr·imonios cstahclccillos para Suas Altezas as Senhoras D. Izabel c D.
Leopoldina e seus Augustos Esposos; sendo 9~:000~000
para o serviço relativo ao primeiro patrimonio c
3!1:000~000 para o concernente ao segundo.
Lei n. o 23~8 de 25 de Agosto de :1.873, art. 2. 0 , paragrapho unico, n."3:
Arquisição de um novo l\Ialadouro no l\lunicipio da
C1lr·tf~; ficando o Governo autorizado para 1lespcndcr
até a quantia de 2,000:000 1~01)0, e poLlemlo fazer a clespeza por meio de qualquer operação de n·cdito.
Lei n." 2670 ele 20 de Outubro de l87:i, art. Hi, ;; 6. o :
Deseccamento de pantanos, limpeza e irrigação ria
dclallc; podcnio o Governo fazer opcraçõt~s de credito
até a importancia de 980:00015000, no caso de não bastarem as sobr·as tb renda geral.
M'INISTERIO DA JUSTH.:A.

Lei 11. 0 2670 tlc20de Outubro de 1875, art.l6, ~ 8.":
Acquisição ou construcção ele Ulll edificio para nsylo
1lc nu~ndicidadc; lican1lo autoriz:H\o o Gover·no a fazer
operações de credito até 100:000$000, no caso do que
11ão hastem as sobras da renda geral.
1\IINISTEUIO DA nL\ni NIIA,

Lei n. o 26~0 de 22 de Setembro de 187;';, art. 18:
Compra e col\ocaç:io ele pharóes na costa e portos do
Imperio; ficando o Governo autorizado a fazer as operações de credito neccssarias até 600:000~000, na deficiencia de sobras da renda geral.
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MINISTERlO DA AGRICULTURA,

Lei n.• 1.24.5 de 28 de Junho de 1865, art. 14., §L •:
Compra das bemfeitorias existentes nos terrenos da
Lagôa de Rodrigo de Freitas.
Continúa em vigor pela importancia necessaria para
fazer face á diiierença entre a rlespeza da compra,
comprehendida a que o serviço do abastecimento d'agua
exigir, e o producto da venda dos mesmos terrenos.
Lei n.•1953de17tleJulhodei871,art. 2.", ~~2."

e 3. •:

Prolongamento das estradas de ferro do Recife a S.
Francisco, da Bahia ao Joazeiro, e de S. Paulo. segundo
o traço que f"ór julgado mais convenicn te ; podendo o
Governo despender, annualmente, em cada uma dellas
a quantia de 3 .000:000,)000, por meio de operações de
credito, na insufliciencia do~> fundos consignarlos nas
Leis de Orçamento.
Levantamento da carta itineraria do Imperio.
Resolução Legislativa n. • 2:397 de 10 de Setembro
de 1873:
Construcção da estrada de ferro do Rio Grande do
Sul, e garantia de juros de 7 •;. á companhia ou companhias, com que se contractar parte desta linha ferrea.
Resolução Legislativa n. • 2450 rle 2i de Setembro
de 1873:
Garantia de juros, não excedente tle 7 •;., ás companhias que construirem vias ferreas; ficando o Governo
autorizado a eliectuar operações de credito, na tleficiencia dos meios ordinarios, para pagar,a despeza relativa ás estradas de ferro, a que applicar esta lei.
Lei n. • 2639 tle 22 de Setembro de 1875 :
Desappropriações e obras necessarias ao abastecimento d'agua á capital do lmperio; podendo o Governo realizar operações de crrdito para esta despeza até a
somma de t9.000:0006000.
Lei n. • 26i0 de 20 de Outubro rle 1875, art. :18:
. Prolongamento da estr::~da de ferro D. Pedro li, c
construcção de um ramal entre Sapopemba e o novo Matadouro; sendo applicada a este serviço a quantL1 de
L860:000~0(J0, e ao do prolongamento a de 3.000:000~
annuaes, autorizadas as operações de credito necessarias, no caso de não bastarem as sobras da renda geral.

LJWISLATIVO.
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Leis n. • iS37 de 27 de Setembro de 1870, artigo uni co,
c n.o 2348de 25 de Agosto de 1873, art. 7. 0 , paragrapho
unico, n. ~:
Fabrico de moedas de bronze c (\e nickel.
I. eis n. o 23ft8 de 2:5 de Agosto de :1.87:3, art. 7 .o, paragrapho unieo, n.• 3, e art. H,§ 5.", n. o 2:
lldorma do Regulamento da Typographia Nacional, e
melhoramcn to t.le vencimentos dos emprcg:tt.los c operados.
Premio não excedente de üO,~OOO por tonelada aos
nnios, que se construirem no Imperio.
Hcsolução Legis!Jtiva n. o 2697 de 6 de Novembro
de 1875:
Garantia de juros e amortização das letras hypothecarias de um Banco de credito real, e sómente de juros ás
companhias que cs~abclecercm engenhos centraes para
fa hricar assurar de canua; autorizad~s as operações de
credito necessarias.
Pala cio c.lo Hio de Janeiro em 20 de Outubro de 1877.-

Barão de Cotegipe.
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TABELLA-E.
Ct·editos especiacs para o exercicio de 1878-1879.
·~IINISTERIO DO UIPEUIO.

Leis n."s 190í c 190ti de 17 ue Outubro de 1870,
2M,8 de 2Q de AG:osto de 1873, art. 2. 0 , paragrapho
uni co, n. o 6, c 26í0 llc 22 de Setembro uc 1875, art. 23:
l\ledição c tombo das terras quo, nos termos dos contractos,matrimonbcs, formam os patrimonios cstal.Jclceido~ para Suas Altezas as Senhora~ D. Iza!Jcl e D. Leopoldina e seus Augusto..; E-posas; sendo !.)5:000$000
p:~ra o serviço relativo ao primeiro patrimonio c
:35:000$000 para o concerncn te ao segundo.
Lei n.o n48 Lle 2:) uc Agosto de 1873, art. 2.", paragrapho unico, n. 0 3:
C0nstrucção do novo Matadouro no 1\Iunicípío da
Côrte; ficanl\O o Governo autorizado para despendet·
até á quantia de 2.000:000~000, e fazer a dcspeza por
meio de qualquer operação de credito.
Mll'\ISTERIO DA JUSTIÇA.

Lei n. o 2670 de 2() de Outubro de 1875, art. 16, § 8.":
Construcção ele um cdificio para Asylo de l\lendicídade; ficando antorizaLlo o GoYemo a fazer operaç'ões de
credito até 100:0006000, no caso de que não bastem as
sobras da renda geral.
1\lll'llSTElUO DA AGRICULTURA.

Lei n.• l24:J de 28 Je Junho de 186i.i, art. H,§ L•:
Compra das hem fd torias cxis tentes nos terrenos da
Lagóa de Rodrigo de Freitas.
Continúa em vigor pela importancia ncccssaria para
fazer face á di1Icrcnça entre a destJez:~ da compra, comprehendida a que o serviço do abastecimento d'agua
exigir, c o proclucto da venda dos mesmos terrenos.
Lei n. o Hl5:3 de i 7 de Julho de 187l, art. 2. 0 ~~ 2. • e 3.":
Prolongamento llas estradas de ferro do Recife a S.
Francisco, da Bahia ao Joazeiro e de S. Paulo, segundo

l.EGISLATI\"0.
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o Lr;1ço que fôe julgatlo mais conveniente; podendo o
Governo despender annualmcntc em cada uma dellas a
quantia de 3.000:000,~000 por meio de operações de credito, na insullicicncia dos fundos consignados nas leis
de orçamento.
Levantamento da carta itineraria do Imperio.
Hrsolução Legislativa n." 23!l7 1lc iO de Setembro
tlc i87:: :
Cunslrucção da estrada Jc ferro do Rio Grande do
Sul, e garantia de juros de 7 "lo á companhia ou companhias com que se contractar parte desta linha ferrea.
Hcsolução Legislativa n.o 21ti0 tle 2í de Setembro
de 1873:
Garantia de juro, não excedente de 7 °/ 0 , ás companhias que construirem vias férreas; ficando o Governo
autorizado a cfiectuae operações de credito, na cleficicncia elos meios urdinarios, para pJgar a despcza relativa ás estradas de ferro a que applicar esta lei.
Lei n." 2639 de 22 de Setembro de f87ü:
De~appropri~ções c obras nece"arias ao a IJastecimen to
tl'agua á capital do Impcrio; podendo o Governo realizar operações de credito para esta despeza até á somma
de 1U.OOO:OOO~OOO.
Lei n. o 2670 ele 20 de Outubro de 1875, art. l8:
Prolongamento da estrada de ferro D. Pedro 11 e
construcção de um ramal entre Sapopemba c o novo
.Mat~rlnuro: sendo applicada a este serviço a QUantia de
l.860:000 1~000, e ao do prolongamento a de :3.000:0005
annuaes; autorizadas as operações de credito necessarias, no caso de não bastarem as sobras ela renda geral.
niiNISTERIO DA FAZENDA.

Leis il." i837 de 27 de Sctembt·o de l870, artigo mlico;
c n.• 23~8 de 21> de Agosto de :1.873, art. 7.", paragrapho.
uniro, n. o 4 :
Fabrico de mocuas de nickel e de bronze
Lei n." 2348 de 2!l de Agosto de ISn, nrt. 7." . paragrapho unico, n.o 3, c art. H,~ ti.", n." 2:
Reforma do Regulamento da Typogruphia Nacional c
melhoramento dos vencimentos dos empregados e operarios,
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Premio não excedente a üO~OOO por tonelada aos
navios que se comtruirem no Imperio.
Resolução Lr>gislativa n. • 2687 de 6 de Novembro de
l8i5:
Garantia de juros e amortizacão das letras hypothecarias de um Banco de credito real, e sómente ue juros
ás companhias que estabelecerem engenhos centraes
para rabricar assucar ue canna, autorizauas as operações
de r. r eu i to necessarias.
Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Outubro de 1877.

- Barão de Cotegipe.

DECRETO N. 2793- DE 20

DE OUTUBllO DE

1877.

Autoriza a prorogaçãú, por mais 20 ~nnos, do privilegio
concedido á Companhia Imperial de Navegação a· Vapor e
Estrada de Férro de Petropolis.

Hei por bem Sanccionar e 1\lanuar que se execute a
Resolução seguinte da Assembléa Geral Legisla ti va:
Art. L o E' autorizado o Governo para pro rogar, por
mais 20 annos , o prazo do privilegio concedido á Companhia Imperial de Navegação a Vapor e Estrada de
Ferro de Petropolis por Decreto n. o 2{i~6 de l!l de Setembro de l8fi0.
Art. 2. 0 • Ficam revogadas as disposições em contt·ario.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Meu Conselho,
1\linistro e Secretario ue Estauo dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio rlo Rio de Janeiro
em 20 de Outubro de 1877,56. o da Independencia e do
Imperio.
Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador.

'l'homaz'\losé Coelho de Almeida.
Transitou em 26 dr Oulubro de l8í7.
Publicauo em 30 do llito mez e anno.
<AAI'\:P~

~I

JlECl\ETO N. '27Hí- uE 20 DE ou runnu nt. 18/i.
Competem ao Governo na Côrtn e aos Presidentes nas Provincias a nomeação e demi~"ão dos (Agentes e Ajudantes
do) Cou~to, sob proposta do Dlreetor Geral na Côrte o
dos Administradores nas Provineias.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute à
Uesolução seguinte da A~sembléa Geral Legisla ti v a:
Art. t." Competem ao Govet•no ria Côrl.c c aos Presidentes nas Províncias a nomeação e demissão <los Agentes
e Ajudantes do Correio, sob proposta do Director Geral
na Côrte e do~; Administradores nas Províncias.
ArL. 2. o Ficam revog-allas as disposições em eontrario.
Thomaz Jo;:é Coelho de Almei<la, do Meu Conselho,
l\linistro c Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Uio de Janeiro em
20 de Outubro de i877, 1"jfi. 0 da Indcpenucneia e do lm•
tJerio.
Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

Tfwnw;; Jos1ft:orllw de Almeida,
Transitou em 26 de Outubro de i877.
Publicado em 30 do dito mez e anno.

DECREtO N. 279!}-uF. 20 in: uu'l·unno rn: lH77.
Approva a ll~nsão de 4.00 réis diarios, eoncctlitla por
Decreto de 27 de Junho deste anno ao soldado reformado João Wignand.
Transitou em 27 de Outuhto de 1877.
Publicado em 30 do dito mez e anno,

=
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DECHETO N. 2i!)(i-

DE

20

DE OUTUBIIO DE

1877.

Approva a pensão mensal de 211$000, concetl ida por
Decreto de 27 de Setembro de 187G, sem prejuízo do
meio soldo que lhe competir, ã menor Adelia Augusta
Bezerra, filha legitima do Tenente Aurelio Augusto
Carlos Bezerra.
Transitou em 27 de Outubro de 1877.
Publicado em 30 do dito mez e anno.

DECRETO N. 2797- DE 20

DE OUTUBRO DE

:l877.

Approva a pensão mensal de &26000, concedida por
Decreto de 27 de Setembro de 1876 a D. Maria Francelina;da Silva Falcão, vi uva do Tenente de Voluntarios
da Patria João Marinho Falcão.
Transitou em 27 de Outubro de 1877.
Publicado em 30 do dito mez c anno.

DECRETO N. 2798- DE 20

DE OUTUBRO DF.

:l877.

Approva a pensão mensal de 60.$000, concedida por
Decreto 1e 2& de Dezembro de 1875 a D. Maria Generosa de Loreto Seixas~ mãi do Tenente do Exercito, Capitão em commissão, André de Paula de Athayde Seixas,
fallecido em combate na guerra do Paraguay.
Transitou em '1.7 de Outubro de 1877.
Publicado em 30 do dito mez c anno.
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DECRETO N. 2799 -DE 20

DE OUTUBRO DE

1877.

Approva a pensão annual de ~20JOOO, concedida por
Decreto de 30 de Novembro de 1876 a Julia Brinckmann, vi uva do machinista de L • classe, 2. o Tenente
réformado, Guilherme Brinckmann.
Transitou em 27 de Outubro de :1877.
Publicado em .30 do dito mez e anno.

DECRETO N. 2800- DE 20

DE OUTUBRO DK

1877.

Approva a pensão de 600 réis diarios, concedida por
Decreto rle 13 de Uàrço deste anno ao ex-i. • Sargento do
exercito Bueno Keydel, o qual, em consequencia de mo~
Iestia adquirida na guerra do Paraguay, acha~se impos..
sibilitado de prover aos meios de subsistencia.
Transitou em 27 de Outubro de 1877.
Publicado em 3Q do dito mez e anno.

DECRETO N. 280-l.- DE 20 DE OUTUBRO fiE 1877.
. Approva a pensão do 30~000 mensaes, concedida por.
Decreto de 31 de Janeiro de 1877, sem prejuízo do meio
soldo que percebe, a D. Oly,mpia Ermelinda da Con-.
ceição Silva Pinheiro, vi uva do Capitão do 20.• batalhão.
de infantaria José- lgnacio Pinheiro.
Transi.tou em 27 de Outubro de 1877.
Publicado em 30 do dito mez e anno.

.\CTOS llll l'llllEli-

DECHETO N. :!80'::?-

IIE

:?0

DE OI 1(1111\\l J)E

JH77.

Approva ,, p:~nsão de 400 réis diarios, cnnecdid~1 Jlor
Decrdo de 22 de 1\larço deste anno ao aprPndiz da
otTicina de construcçõcs navacs do Arsenal de 1\Iarinha
da Côrte, Antonio Pires Belfort, que em acto de servi~;o
pnrdeu quatro dedo~ da mão e~qlll~l'll:l, e posteriormente
n braço correspondpnte em consPquenda dt• ampqlação.
Tran~ilou

em 2.7 de Outubro de IHií.
Puhlil':Hio em :10 do tiito mcz l' armo.

DECB.ETO N. 280::-

DE ~~~DE OUTillll\0 DE

1877.

Approva a pensão de ff00 réis diarios, roncedida por
Decreto de 4 de Julho deste anno ao Cabo de esquadra
do 4. • batalhão de artilhari:1, hoje reformado, Joaquim
1\liranda Wccknel, que l'JJl arto de serviço perdeu ambas
as mãos em eonsetJUt~ncia da explosão de uma per;a.
Transitou em 27 de OutulJro de i877.
l'uhlit·ado r:m :30 do dito mez e anno.

DECI\ETO N. 2HO't-

DE

20 ps wn:nnn

DE

1877.

Approva a pensão annual de 2101)000, concctlida por
Decreto de 31 de Janeiro deste anno a D l\laria Amalia
Uaposo, viuva do Capitão dn l\lar c Gncna João Pedro
de Carvalho Haposo, c a sua filha IJ. Adclia Amalia
~a poso.
Transllou em 27 de Outubro de 1877 .

.fuhlicallo em 30 rio dito mez c auuu.

J.l~t;JSLATI
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llECRETO N. 280;} -OE 20 o E

OUTUBRO DE

1877.

Approva a pensão de 500 réis diarios, co1wcdida por
Decreto de 29 de Maio deste anno ao Anspe<.;ada reformado do Exercito Josil Paes de Camargo, que, por ter
cc~ado, está impossibilitado de procurar os meios de
snbsisteneia.
Transitou em 27 de Outuhro tlc 1877.
Publicado em 30 do dito nwz c anno.

DECHETO N. 2806 -l)E 20

))I~ UlJTUIHlU OE it~77.

Autoriza o Governo para conceder a Carlos Guido
Vüdova um anuo de licença com o respectivo ordenado,
lJara tratar de sua sauJ.e onde lhe rouvier.
Tran..,ilou em 26 de Outubro de 1877.
Pul1licatlo em 27 tlo tlito mez e anno.

])(~CHETO"

N. 2H07-DE 20

llE OIJTUBI\0 OE

1877.

Autoriza o Governo para mandar admiltir it matricula do 3. • anno medico da Faculdade do Hio de Janeiro o alumno de pharmacia Sebastião Augusto Loureiro, depois de prestar os exames de anatomia e
physiologia, independentemente da frcqucncia exigiLl<l
pelos Estatutos.
Transitou em 26 de Outubro de :1.877.
Pnbliratlo em 2(i elo tlito mez e anno.

SG
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DECRETO N. 2808- DE 20

DE OUTUBRO DE

1877.

Autoriza o Governo para mandar admittir á matricula do 3." anno medico da Faculdade da Bahia o estudante de phannacia Alvaro Telles de Menezeg, depois
de approvado em anatomia e physiologia, e em philosophia, unico preparatorio que lhe falta.
Transitou em 26 de Outubro de 187i.
Publicado em 27 do dito mez e anno.

DECRETO N. 280!)-

DE

20

DE OUTUBRO DE

1877.

Autoriza o Governo para mandar conferir ao alumno
da Escola Central, hoje Polytechnica, Arthur Napoleão
de Barros, o grão de Bacharel, depois de approvado no
exame de inglez.
Transitou em 26 de Outubro de 1877.
Publicado em 27 do dito mez e anno.

DECRETO N. 2810-

DE

20

DE OUTUBRO DE

1877.

Autoriza o Governo para mandar admittir á matricula do t.• anno da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro o ouvinte Jonathas Rodrigues Barcellos ·depois
de approvado no preparatorio que lhe falta.
Transitou em 26 de Outubro de 1877.
Publicado em 27 do dito mez e anno.

Hí
DECRETO N. :!811-DE 20 DE OUTUBRO DE i877.
Concede 30 loterias ao Hospicio de Pedro 11.

Hei por· bem Sanccionar e Mandar que se execute a
seguinte Resolução da Assembléa Geral:
Art. l. o .Ficam concedidas ao Hospício de Pedro 2. o
30 novas loterias com as mesmas condições com que o
foram as determinadas pelo Decreto n. 2036 de '1.7 de
Setembro de 187!.
Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em contrario.
O Barão de Cotegipe, do Meu Conselho, Senador do
Imperio, Ministro e Secretuio de Estado dos Negocios
da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 1877, 56. o da
Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o lmperauor.

Barão de Cotegipe.
Transitou em 29 de Outubro de 1877.
Publicado em G de Novembro do mesmo anno.

DECRETO N. 28!2- DE 27 DE ourunno

DE

!877.

Approva a pensão mensal de 488000, concedida por
Decreto de 2 de Agosto de 1876, sem prejuízo do meio
· soldo que percebe, a D. Maria Thereza Pinheiro Regis,
vi uva do Cirurgião-mór de Brigada Dr. Pedro Tito
Regis.
Transitou em 8 de Novembro de !877.
Publicado em 10 do dito m~z e anno.

\I:TilS 110 I'OIIEII LEI;[SI..\Tiro.
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DECRETO N. 28t:I-DE 27

[)E OUTURIW llE

1877 .

Jsen ta de P~!lhoras e arrestos as pensões usufruídas pelos pensionistas do lllonte Pio Geral de Econorr.ia dos Servidores do
Estado e do ~lonte Pio Geral.
-

Hei por bem Sanccionar e ~lanrlar que se execute a
Resolução da Assemb\t"~a Geral:
Artigo L" São isentas !le pcnhor;rs e ancstosas pensões usufruídas pelos pensionistas do Monte Pio Geral
de Economia dos Servidores do Estado, e do Monte Pio
Geral estabelecido nesta Côrte.
Artigo 2." Ficam revogadas as 1\isposições em contrario.
Antonio da Costa Pinto Silva, do Meu Conselho, 1\fi.
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio,
o tenha assim entendido e faça executar. -Palacio do
Rio de Janeiro em v in te e sete de Outubro de 1877, ~j6•
da lndependencia e do Impcrio.
~cguinte

Com a rubrica LI e Sua l\lagestade o Imperador.

Antonio da Costa Pinto Silvn.
Transitou em 6 de Novembro de 1877.
Puhlicado em 8 do dito mcr. e anno.

