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U O PRINCIPE REGENTE Faço saber
aos que este Alvará virem , que tendo mos~
trado a experiencia a necessidade de estabe-.
lecer hum methodo de Thesourarias Geraes
para o Exercito , em que se reuna a exactidão na fiscalisação da Fazenda Real com o
prompto pagamento ~as Tropas, e não tendo a Portaria do Governo de vinte e sete
de Novembro de mil outocentos e onze , . que alterou o
systema da Le} de nove de Julho de mil . setecentos e · ses•
senta e tres, e do Alvará de quatorze de Abril de mil se•
tecentos e sessenta e quatro , prehenchido completamente
estes dous fins essenciáes, e especialmente o da fiscalisação :
Sou Servido extinguir as Thesourarias , e Pagadorias, que
~1gora existem , creadas pela dita Lei , Alvará e Portaria .,
e em seu lugar estabelecer o seguinte :
I. _ Haved huma Thesouraria Geral., que se estabelecerá em a Corte, e Cidade de Lisboa, onde se farão todos os assentamentos de Praças , que antes se fazião nas
diversas Thesourarias , e onde existirá toda a contabilidade,
que pertencer ao Exercito pela parte , que · toca aos Solda~
dos, e a outros objectos, que pertencião ás Thesourarias ,
ou Pagadorias , que ficão extinctas.
H. Esta Thesouraria será dividida em duas classes ;
huma de fiscalisaçao da Real Fazenda , e outra <.le Thesouraria , e Pagadorias.
IH. A Repartição da fiscalisação da Fazenda será composta de hum Contador Fiscal , de hum Officiàl Maior da
Contadoria , de Officiaes de Contadoria de diversas classes,
-e de Inspectores de H evista. ~·
..
IV. A Repartição de Thesouraria, e Pagadoria·. será
, composta de hum Thesonreiro, e Pagador Geral, -de Fieis,
ou Commissarios Assistentes , que serão P<1gadores , e de
,hum numero de Pagadores da segunda Classe, destinados
a as sistirem co:in as Brigadas hum em cada huma, os quaes
res'idiráõ nos Districtos, em que estiverem aquarteladas as
Brigadas, e serão rendidos, quando o.Thesoureiro _Geral o
1
achar conveniente~
I
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V. Para que ·os Pagadores de Brigada possão ~atis
fnzer aos seus deveres , e pagar aos Regimentos da ·sua
Brigada aquartelados em diversos lugares, e nos ' dias ·competentes serao os Quarteis_ Mestres elos Regimentos obri..
gallos a ajudalos no que for relativo ás obrigações dos Pagadores ; os Ch~fes dos R~gimentos os ohrigaraõ a isso,
quando for necessario, e os sobreditos Pagadares Ih'o requererem.
VI. Os Commissarios , ou Fieis, e os Pagadores serão sujeitos ao Thesoureiro Geral, e responsaveis pelas suas
obrigat;ões; e os Officiaes da Contadoria, e Inspectores de
Revista ao Cont.a dor Fiscal. Estes dous Chéfes serão immediatamente responsaveis ao Real Erario sem intermedio
algum , ficando por isso abolido o lugar ele Inspector de
Thesouraria creado posteriormente ao Alvará de mil setecentos e sessenta e quatro, e nenhum dos Empregados na
Thesouraria '> ou Contadoria poderá ter occttpação em outra Repartição , qualquer que ella seja.
VII. Sendo indispensavel, qne o pagamento dos Soldos , e de tudo quanto he relativo á segurança do Reino
s~ja feito não só com promptidão, mas com preferencia a
todos os outros objectos, a que est'ão pestinadas as Rendas Reaes; e convindo evitar os incovenfentes, que resultão
de sahirem sempre do Erario para a Thesourraria Geral em'
especie as diversas sommas , partt o pa~amento das T:r(l)pas \
das Provindas: os Governadores · do Rrino farão imme iatamente o calculo das -soromas que s~o necessarias para
saldar todas as despezas do Exercito, e suas dependendas,
sep araráõ das Rendas Reaes a quantia., 'que for suffidente
para cobrir a despeza , e .faráõ passar ao Thesoureiro Geral as que lhe pertencerem pelo m~thodo, que ~baixo se dirá.
VIII. Succedendo , que por algum motivo não previsto venha a falhar, em todo , ou em parte , alguma das
Rendas destinadas para o pagamento do Exercito,- o Adtninistrador Ger:-~1 do ·Real Erario lhe substituirá immediatamente outra, ficancio inhibido ele faz ,e r pagamento algum
de qualquer natureza, antes _de estar 11ago dos -seus soldos
'
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todo o· Exercito, e assim a· Rapartiç:Io de Viveres, Forra~
gens , . Hospitaes , e outras dependencias desta , natureza.
IX. Para· que a fiscalisação da Heal Fazenda se possa fazer regularmente, todas as Paténtes , e Titulos, porque se houverem de fazer pagamentos mensae·s na Thesou-raria, terão o = Cumpra-se
do General em Chefe; com
elle serão dirigidos ao Thesomeiro Geral, . que lhes porá
à intervenção, e depois com o
visío ::::::: do Contador
Fhcal s~· lhes assentará Praça- na Contador!a , e JÍão sé
pagará á pessoa alguma por simples recibo parcial , sem
que tenha precedido o assentamento de Praça pela fórma
assim ordenada.
X. As ordens "extraordinaria~ para pagamento ·de quan~
t ias , que sé mandarem pagar peJa 1 hesouraria para objectos do Serviço, serão dirigidas ·ao· Thesoureiro Geral , c1ue
lhes porá a sua intervenção ; pas sarão depois ao Cont ador
Fiscal, para lhes pôr o ::::·. visto ::::: (estando em fôrma) 'e .
registo, e se~ isso não ser~o pagas.
XI. O Soldo das Pra<ras , que vencem diariamente
$erá pago em Prets ~le quinze em quinze dias, formalisauos
pela mesma fórma, que está determinado, e se pratica ac·
tualmente.
XII. Os "' Pagamentos dos Officiaes dos RegimentoS'
se far:io pelas relações conforme o modelo :::: A ;: : : feitas
pelo Quartel Mestre ·de cada Regimento, com o Certifica·
do do Com mandante do Corpo, e entregues ao Pagador
·pelo Quartel l\tJestre.
xur. As som mas arbitradas mensal, ou annuaimen·te a cada Regimento para conceito de Armas, · lenha, e
outros objectos , serão pagas pelos Pagfldores de Brigada
â vista , do recibo dos Coroneis , e com o
visto:::::: ·dos
1nspectores de Revista, ·posto na occasião, em que passa·
rerri Revi sta aos Corpo·s.
XIV.
Pagamento· dos Fardamentos; que deverem
fazer a dinheiro na f6rma do Plano , será feito de seis em
seis me1es pelos Pagadores de Brigada sobre Livranças dos
~hefes dos Corpos? que estes mandaráõ áo Contador Fi-i·
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cal, o qual conferindo-as com os Extractos de Revista lhes
porá o seu
visto :::: depois de as registar, e as passará
ao Thesoureiro Geral , que as mandará pagar no mez seguinte pelo Pagador competente sobre o recibo do Coro- ·
nel , em que se a~ cus ará a . Livrança , · e Semestre a que
pertence.
XV. O Soldo, e Gratificações dos Generaes, e Qf..
ficiaes do Estado Maior será pago mensalmente pelo Paga·
dor da Brigada á que pertencerem , ou forem residentes,
sobre huma ~elação conform.e o modelo ::::::= A :::: e certit1·
cada pelo ·commandante da Brigada.
.
XVI.. Os Governaderes de Praças , Majores , e ou. tros Officia.es alli empregados serão pagos pelas Relações
feitas pelos . Pagadores das Brigadas ,, em cujos Districtos
e~~iverem as ditas Praças , ~ certificadas pelos Governadores.
XVII. As Companhias ele Veteranos· serão 'pagas por
Prets ., de quinze dias pelo que 1pertence ás Praças que
vencem _ diariamente,; e os Officiaes rec/e beráõ com os das
Praça's , em que estiverem. ·
.
XVIII. . O Pagame~to dos Refoqnad<;>s, .e de qualquer
Classe de Officiaes , sem emprego, não sendo OfHciaes Generaes, do Monte Pio, .e outr~s ·, que não v~q induidos
nas. Classes acima de:Iaradas, se fara de tres em _t~es ~e~
zes sobre Relações no1pinaes form~das na Contadoria Geral pelos , assentos de -cada hum, colllbinados com- a:~ Lis\.
tas de Revista, que os Inspectores della ·mandaraõ á mesContadoria todos os Trimestres. I
-XIX. ,As sobre~lit_as relações ser1io formadas . por C't~s·
ses ; e Pate9tes , . e semelhantes ao m-odelo :::::: A :::::: assignadas pelo Contador .- F.lscal , e entr~~~gues _ao Thesoureiro
Geral ., qt~e 'lhes p~)fá. a ordem para o pagamento , e as
remeter~ aos. Paga~or7s correspóndentfs até ao dia quinze _
do mez seguin_te ao do vencimento. .
XX • . Para que na Contadoria ~e poua fiscalizar com
exact~dão a ,lega~idade dos :p agamento\;, continuaráõ os Inspectores de: Revista a executar o qw~ está determinado na
Portaria . de vinte e sete de Novembro .de mil outocentos
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e onze, porque forão creados , e mandaráõ ; ou entrega..:-

ráõ na Contadoria . os Extractos de Revista, ·e mais clarezas , que o Contador Fiscal lhes ordenar , pelo menos
de dons em dons . mezes.
XXI. Nas Revistas porém, que os ditos lnsP,ecto..;
... se apresentarao
,_ os C orpos . com B~an d.
r.es passarem , nao
et•
1
ras, mas tão só mente formados por Companhias , e não
-se lhes fará · continencias.
,.
XXli. Os sobreditos Inspectores de Revista não se
intrometteráõ no exame do estado do Armamento, e mais
effeitos , ou no esta'do dos Cavallos ~ sustento que se lhes
dâ, nem na ref6rma da distribuição dos generos , que rece·
])em os Corpos ; por quanto estes exames pertencem aos
Inspectores Militares : a sua obrigação reduzir-se-ha á examinarem a existencia das Praças, e o seu vencimento ,
tanto pelas Listas , que as C,ompanhias dão , como pelos
assentos dos livros de regÍsto ., e pelos mais attestados ,
que os Commandantes fornecem no acto da Revista.
XXIII. Succedendo haver alguma duvida entre os Com.:
mandantes ele Corpos~ e os Inspectores .de Revistas, ou
não achando estes os Livros em ordem , darão conta ao
Contador Fiscal, que ' o representara ao General em Chefe, a fill! de _mandar ao Inspector Geral da Arma a ·que
o Corpo pertencer, que passe ao Regimento, levando comsigo o Irrspector de Revista , e regule o que achar defeituoso, dando logo parte ao General em Chéfe dos defeitos , que achou , e do modo porque os remediou. No caso do Ins.pector Geral não poder ir pessoalmente ao sobredito exame, será esse feito por hum Deputado seu.
XXIV. Para que todos os pagamentos· sejão feitos
nos seus tempos competentes , e se evitem as differentes
remessas de dinheiro das Províncias ao Erario , e deste
á Thesouraria, e depois ~s Pagadorias , em que a Fazen ..
da Re~l tem sempre prejuízo, e os Póvos são incommo..
dados com a passagem das rlifferentes Escoltas , que acom•
panhão as conducções , o Presidente do Erario fará passar differentes Letras sobre os Recebedores , e Rendeiros·
I

1

iii

(6.}
'oa~ . Rendas R~aes das ·Provinci~s; para serem p.aga$ á dif~
ferentes épocas . . O 'I'hesoureiro Geral apresentará no prin .._
dpio do~ anpo :hum, calculo . do . dinheiro , - que ne,cessita emcada Comarca , ou Districto ~ e o . The-soureino J Mó r Ih;e.
completará ?. m'e nsalmente .as · so·m:qyas, que elle necessitar
C<Om · Letr,as ~· a pagar ~ nas C amaras , em que ··o dinheiro·
for ~ nec~ssa~Fio _ , 0u nas suas vizinhanças, havendo a atten'"!
ção de anticipar o Eratio pelo ~enos hum mez do venci:mento. do .!Ex'e rcito , . p.ara que esse não possa sotfrer cle:mor.a nQ s·e u pagamento. ·
~XX V. O ·T hesottreiio Mór avizará separadamente aos
di:\rerS<?S l R~ndelros ' er R e.cebedores ,. sobre quem se p.assarem as . Letras , do ' dia do · seu . vencimento , para que te•
nh1o prcJmpta . a s.ua impo.r tancia, logo: que lhes foren1 apre·
z~ntadas: estas. Letras s~rão recebidas no Erar}o depois de
pagas c.omo dinh'e iro em especie ,-e fazendo párte das. som:qtas ~ que .os sobreditos · Rendeir_o s . ou f.ecebedores devem.
. metter . .no E rado.
__ ,
·
.·
.
.
-. · •J, XX VI. ·· O Thesollteiro .. GeraL remetterá aos diverso~
Bagadores . as ~IJetras sHfiic_ientes para .os p~3gamentos , que
cada 1 hum dever- ,fazer com a anticipação çorrespondente á;
distancia , em qile se acharem , e de fórlfa , que 1,p ossão
estar ·cobradas ·no dia , prefixo, e as sommm,; promptas para
se • pagar á .Tropa.
'
·
-. - XXVII. Estas Letras _serão . mandac1as seguras pelo
Correio ; n~i'o se levará premio do Seguro, e .os recibo1
do C0rreio ser-vir.áõ para verificar a entrerga aos Pagado. res, e lhes servirem de Titulo para a sua responsabilidade ·
ao Thesoureiro :G.eral.
XXVIII. - Os Pagadores cobraráõ as Letras nos tem-p.os, p.refixos.; e succedendo, . que algn~ - Rendeiro ou Recebe-·
· çlor --as não pague logo, 'as ·protestaráõ im~ediatamente . pe-·
rante as Justiças do lugar, e· as remet.teráê~ novamente _com
o- protesto ao Thesoureiro Geral, para as ~presentar no Erario , ·e lhe, serem levadas em oeonta, -copnp1do-se na fórma
d~ ~ L~i pelo Erario, e . o Thesoureiro Gert=tl supprirá immedtatamante com outras _ao Pagador. para qu~ não haja falta
..1

....

•
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no p.aga~mento da. Trop3. Quqndo _a lguma Letra for ·p rotestada·, · e possa : por essa cauza ser demorado algum paga_m ento, o Pagacklr, . que fizer o . protesto, dará parte ·ao.:.. Commandante ·da Brigada!). e este .. ;o participa!a .a{i) . Ç.eneral em
Chefe, . .para ·este saber o motivo porque . se atrazou ·o pa..
gamento , e _o .possa . representar ao, Goven1o··J. se não houver f.ogo providencia. · ' ~ · , : , ·
.
. ·XXIX . . ·Os. Pagado'res farão _os.· pagamentos . aos '_ O{.:.
ficiaes , e Pessoas , que constarem das Relações . mandadas~
faz.e r :no!i Paragrafos antececle;:htes' d'este . Alvarf~ .sem exigir.em r~cibos , , nem mais cla:rezas, do que a )assignatura individual de · cada .hum dos · que reeeberem, á 'niargeli). da me-s..,~
ma Relaçao. .
·
,· XXX. Tanto as Relaçõe·s .' de pagamentos, como os
Prets _, ~e ou tas _clarezas, ·ou recibos de dinheirc::> que,_ ·9 s Pa"!'
gadotes fi.zerem, ~erão . mandadas pelos . ditos Pagadores mensal mente - ~w Thésoureiro Geral;. estas Rel-ações
. ., e Titulo.s.
.
serão remettidos .seguros ·pelo Correio, tiv~es de porte, .e
serão accompanhadas _ de hbma _ conta corrente. assigmada
pelo Pagador. . Tódos -~stes Titnlos" serão ' numerados ,_ -p~lo ÍPagador., q~1e os remetter, .e trar.ão a sua anteHrma_.
XXXI. . O Thesoureiro .G.er.al verificará a s.ua . conta
CO'm .C<toela·_~n1m dos Pagadores , · e . no mesmo mez . pas.sará
os Titulos á Contadoria., indo · novamente
rubricados., e nu.
,....
meraclos . para na dita Contado~ia serem combinados com
os assentos; . e resumo· das Revistas de Ii1spectores para' .s e
verificarem , e se extrahirem duas Conta~ , huma que o
Contador.. deve dar ~o Thesoureiro Geral, em que và con·
tada a despeza , que fez o . dito Thesoureiro , e lhe .. sirva
para sua descarga no Erario, .e . -que deve accompani1ar os
Documentos , é ser remettida ao Erario pelo mesmo Con·
ta dor: com esta conta irão as Listas de Revista e mais
Tiü.llos, q-ue _o Erario exigir_
. XXXII. Além destas. Contas form .a lisará o Contador
cada seis mez.es Iw.m Mappa das d'e spezas . do Exercito. com
separaçrw de Solrlados, de Officiaes empregados, e não e~"
pregado-s , Officiaes de Regimentos, Prets, e . outras . qt1~t;t·
.
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tia~ avulsas -~ ·sen.do estas e'speciflcadas . ein "Classes com de·
claraçãq dos motivos ; a qual será apresentada ao Governo
para Me ser presente. O Con~ador dará tamhem todos os
seis m·ezes. huma igual eonta ao Genetal em Chefe.
:XXXIII. · O Contador Geral fará extrahir dos R·esu-·
'
mos das. Revistas de lnspectores as Livranças , que forem
necessarias para. a verificação das Contas do Comrnissariado., e para. outras Repartições , e communicará aos Chefe i
o que convler-.
. XXXIV. Sendo . necessario pôr desde logo em e_1{ecu-:
ção o ~ue vai. ·orde·nado neste Alvará , e não. se devendo
confundi-r as dividas antigas com 9 pagamento necessario
e indispensavel á T.ropa, e mais Pessoas, que diaria , ou
:men(salmeate, devem continuar a receber., passari1õ immediatamente pa·ra a nova Contadoria todos es . Titulos .d e. diviJas: antigas, e os Documentos por onde se podem legalizar, e 'serão pagas pelo · methodo , J ·que vai esüibelecido pa-;
ra as : C<?rrentes; fazeR do porém o Er~uio hum a consignação
interra~ménte sepaliacla·, que o ·Thesourei'ro Geral hira rece-~
hendo, e distribuindo pelas Listas, que formalizará o Con• '
ta dor, e. que ; serão disttibuidas por mezes, começando .o
· pagam.e nto pelos mezes mais .·antigos, . sem que se possa alt erar· esta regra á favor de ~ classe, 011 pessoa a1gu ~a, para
não confundir ·as despezas que pertencem immeaia\amente
ao · pess·oal do.Exercito com aquellas, flUe são da depeqdencla
dos Arsenaes. Não se pagaráó pela 'Fhesouraria despezas all.
gumas dos·Trens ,. ou das Praças, as qnaes ficaráõ pertencendo á ~sta Repartição ,. exceptuando os Soldos dos Soldados ~
e Officiaes· de ·Patente ., qàe serão p~ gos pela Thesourat'~a.
.
XXXV. Pelo presente Alvará ftca pruhibido aos Empregados
Thesoliraria, e Contadqria Geral do Exercito
servir~m quaes·qu~r... ou~ras o~cupaçõef , ~~ando os Ch~fes
das d1tas Reparttçoes unmedtatamente SUJeitos ao Erano '
e responsaveis cada · hum na - sua Repfirtição, abolindo todo
e. qualquer intermedio entre os ditos Chefes, e o Erario,
restituindo. o Em prego de Thesoureit·o Geral ao lugar, em
q11e foi . pos.to pela Lei ele mil seteceptos e s.essenta e tres
I

I.

na·
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com as alterações agora determinadas; e Creando hum Con~
tador Fiscal á semelhança do que havia antes do estabelecimento das Thesourarias, ainda que com obrignçóes diffe·
rentes. E convindo, que pessoas a quem se confião Empre•
f!OS desta importancia, tenhão hum a sufficiente ~ostentação,
Sou Servido Determinar' que o Thesoureiro Geral vença an.
uualmente dous contos de réis de Ordenado do seu Empre~
go, qu~ o Contador Fisca] vença hum a igual quantia, e
Official :l\1aior hum conto de réis, e . que o Gov·erno taxe proporcionadamente os Ordenndos para todos os outro'
Empregados, sem que depois os possa , alterar sem Ordem
' especiôl _Minha ; ficando porém extinctos todos e quaesquer
Emolumentos que por Lei , ou -uso se levassem 3té agora
nas Thesouraria~, sem que se possa por principio algmn es~
tabelecer omros em seu luga~.
XX XVI. Nfio sendo justo, que as pessoas ~ que até
agora 1\le Servir~o nas Thesourarias , fiquem privadas de
Me continuarem a servir, escolher-se-hão entre os actu~tes
- Officiaes de Tesouraria os que forem proprios para Me continuarem a servir nas novas Contadorias, e Thesouraria , fi_cando · os outros vencfndo o seu Ordenado até que poss:ão
ent rar em occupação do Meu Serviço, em que venção igual
quantia á -que élgora percebem, extingnindo-se porém a Penção que pelo- presente Alvara lhes Mando continuar; logo
que venção 'outro Ordenado..
, .
XXXVII. A escolha porém de Contador, 'I'hesourei~
ro, e Oificial Maior ficará ao Meu Real Ar bit rio, sem que ' fi~
que ligada ao que vai estabelecido no paragrafo antecedente.
XXXVIII. Depois que a nova Thescuraria for esta..
belecida , ficará pertencendo ao Contador propor os Offi.
ciaes da sua Contadoda, e os Inspectores .de Revista, qu~
o Governo potlera approvar ; o Thesoureiro porém poderá
escolher agora mesmo os Commissarios e Pagadores ·, que
dezejar entre os actuaes, e não o satisfazendo, ou não sen~ ·
do da sua confian~;a , o participará ao Ministro da Repartição, e depois pe~tencer-lhe-ha .s empre a nomeação dos ~a. .
gaJores, ficando respons~vel por elles.
-

o
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Este s~ cu~prirá tão; inteirameri·t~'; como· nefle se consem · embargó de. quáesquer Leis, Orde·ris, orí R.e so-·
Iltções em contrario·, qúe todas Hei por derogadas para es.;,·
te' e!feito sóment~, como se d'ellas fizess·e expres~a - menção~·
Pelo que mando ·ao·C·onselho de Guerra, Presidente: do Meu·
Real Era'r io; Conselho da Min-ha Real F~zenda , Marechal
General Commandan1te em Chefe do Exercito, Governado-·
res de Armas , e de ·P raças, Officiaes ·Generaes , Inspecto·~ es Geraes ~ "Thes-aur-eiTos Geraes da·s Tropas e mais Pessoas a
quem o :conbedmento delle pertencer, o cumprão, e guardem
pela parte que lhes toca, e este valerá .c0mó Carta passada
· pela Chancellêlria, posto que por ella não ha de passar, e·
àinda· que o seu etfeito haja de dur3r hum ou muitos annos;
~em embargo das O-rdenações
.contrario. Dado no Pa~acio do Rio da Janeiro aos vinte· e hum de Fevereiro de·
mil outocentos e dezesseis.

tém·,

_

I

em ·
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·, PRINCIPE . •. ...
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pelo qual V. A. R. Ha por b(m estabeleçer lzwn
tnethodo de T hesuurarias Gera e~ przra q' Exerâto. , em que ~~
r~ una exactidão na fiscaló1aç-ão da Fa~enda Real com o ~romp~
!o -pagamento das 1~ropas , extinguindo as T!zesourarias, e Pa'gadorins, que -agora existem , ·tudo como acima s~ declara~

Para Vossa Alteza Real ver.

.

W.1ztonio Pimenul do Vàbo o fez .
Registado nesta Secretaria d'Estado dos Negocias Es.:
trangeiros e ela Guerra, no Livro de Leis, Cartas Regias .,
,:Alvarás, .e Decretos; fol. Rio .ele ~·aneiro em vinte ·e riode Fevereiro de mil outocentos e dezesseis.
Bento ~da Silva L1sboa.
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MODELO
N. o da Brigada

Anno

Mez.

Relação dos Vencimentos dos Officiaes do Regimento de N.
para
serem pagos dos Soldos , e Gratificações , que vencerão neste mez.
Impor-

Classes Nomes

/

ImporLugar da assign a- •
Exercitancia do tancia das Observa· rura de cada hum
cio
Gratificação. · que recebe.
Soldo.
çoes.

~oronel T ....

>

'

Arresto , que os Offlciaes declarados nesta Relação são os que tem
o Regimento, e vencem os Soldos declarados nella , e para constar &c.
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