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-15DECRETO N.

~ 5 - DE
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i

9 DE AGOSTO DE ~ 834.

Autoriza o Governe para mandar pagar a D. Francisca FA1r-

- ~

A Regencia em Nome do I1nperador o Senhor
l>om Pedro li Tem Sanccionado e Manda que se
nxccute . a seguinte Resolução da Assembléa Geral

1

no Baptista a metade do soldo que percebia seu fallec1do
•na t·ido o Alferes Ajudanle Francisco Antonio Bap_Lista.

l.egislati va.

'

O Governo fica autorizado para mandar pagar

a

D. Frati~is~~ Farrio ~aptista 1 viuva do Alferes Ajudante FranClSoo· :A.n~nio Baptls ta, a metade do soldo
q nc este percebia.
O Brigafieiro AntérG José Ferreira de Brito, Ministro e Se~retario de Estado dos Negocios da Guerra,
o tenha assim entendido e raça executar. Palacio do
H~o de Janeiro em ~~ve de Agosto de mil oitocef!los
t etnta e quatro, decuuo terce1ro da IndependenCla e
do Imperio .
FRANCISCO DE Lt}!A E SlL\' A.

]OÃO BRAULIO 'MONIZ.
:H

-Ántéro J osé Fe'rf!'eira de Br~to.

Tt·ansitou na Chancellaria do Irnperio em 9 de
Agosto d~ 483.~r-l.oão Carneiro de
.... .eantpos .
.

.LEI N. 16 -:-

DE

. -···12

DE AGOSTO DE

1834..

Faz algumas allerações e addiçõcs á Constituição Pelitica do
I :11 per i o, nos termos da Lei dt! 12 de Otttubro de 1832.

em Nome do I1nperador
Faz saber a todos os Sub-

A Hegencia Permanente

o Senhot· Do1n Pedm- n
ditos d-0 Imperio que _. Camara

do~ Deputados,
cnmpl'lentemenle autorizada para reformar a ConstiLtdf·úu do Intperio, nos termos da Carta de Lei de
d iJZP Je Outubro de mil oitocentos trinta e dous,
DL't relou as seguintes mudanças e addições·á mesma
\.•)lbl i tu ir-ão.
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Art 1. o O direito reconhecido e garantido pelo
a·rt. 7.1 da Constituição será exercitado pelas Camaras
· :dos· Districtos e pelas Assembléas, que, substituindo
os"Conselhos Geraes, se estabeleceráõ ern todas as
.t"
.,. ..
Províncias com o titulo de Assembléas Legblativas
. ... P t•ovinciaes.
_
. A autoridade da Assembléa Legislativa da Província, em que estiver a Côrte;. não cornprehenderá a
.,.
--·
mesma C6rte, nem o seu Município.
__
Art. 2. o Cada uma das Asse m bléas Legislàtivas
Provinciaes constará de 36 membros nas Províncias
de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas .e
S. Paulo; de 28 nas . do Pará, Maranhão,. c_g~r,á, . Parabyba, Alagôas e R10 Grande ãq.-Sul ;· ~1 ue···20 em
todas as outras. Este numero é alterava\ por Lei
·
Geral..
Art. 3. o . O Poder Legislativo Geral poderá Decr~tar
a orgaói2,:~çJ)o de uma segunda ·camara Legis~utiva
parà cftúrlqü·er Província, a pedido da ~ua Asseri:ibléa,
podendo esta segunda Carnara ter maior duração do
que a primeira.
Art. 4. o A e~eição destas ~ssempl.ég.s fa~~se-ha da
)}lesma mane1ra qu~ se. fizer1J\"fr~Q..~ . Dep~dos .á
Assembléa Geral.Legis1atlva, e pelos mesmos elettores ; mas càda Legislatura Provincial durará só
d ous. annos, podendo os membros ~ uma ser reeleitos para .as seguintes.
-· , ·..,
Imrnedintam~:ffle depois c~e publicada esta reforma, pro·c eder:s-e·ha Gm cada urna das Províncias á
eleição dos rneq1bros elas suas primeiras Assembléas
Legislativas Provinçiaes, as quaes entraráõ logo em
exercício, e duraraõ ·até o 11m do anno de 1837 .
Art. 5. A sua prin1eira r eunião far-se-ha nas Capitaes das Províncias, e as seguintes nos lugares que
!'orem designados por Aelos Legislativos P t·ovjhciaes ;
o lugar porém da primeira· reunião da Assembléa
Legislativa da Província, ew a~ :~stiver ,a :Côrle, será
designado pelo ·Govero~ ... !..: . ~.. -~· ; . . . ~· ·
Art. 6. A nomeação 'dos · reS'pectivos Presidentes,
·-vice-Pre~identes. ~ ~ecretarios • .:verificação dos poderes de seus membros, juram~,to., e sua policia, e
econqmia -·intern~, far-se-hão na forma dos &~us Regimentos, e ldrerinamente na fôrma do Regimento
dos Conselaos {leraes de Provincia.
Art. 7. o To<.Í~~ os annos haverá se~$ão, que durará
dous 1nezes, poaendo ser prorognda, quando o julgar·
conrQnirnlc ü PresiJ en te d3 P r t) rincia.
·
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. l.. R .~ !~ 1lr,';.;i ·l i·;;k u <'i P1·ovinria :t:=.~t:::.lil'\l (·, in .
s.J ll ncão da Asscmbléa Provincial, qu e se fàrá, <\
': xcepçiio da primeira vez, no dia que ella ·marcar .
t.erH assento igual ao do Presidente dellà, e á stla
di re ita; e abi dirigirá á mesma Assembléa a sua
Falta, instruindo-a do eslado dos negocios publicost
e das providencias, que 1nais precisar a Província

para seu melhoratnento .

Art. 9.° Compete ás Assembléas Legislativas Pro' inc:iaes propôr, discutir, e deliberar, na conformi dade dos ~rts. S·i , 83, 8-í, 85, 86, 87 e 83 ,dt\ Const ituiç.it o:~ · '. ·
·~:
·
A~'t.. · 1Ó..

Compete'ás mesmas Assembléas

legislar ~

§ L o Sobre a divisão civil, judiciaria, e ecclesiastica da. respectiva Província, e n1_e smo sobre a mudança dà sua Capital p_al·a o lugar que mais conyier.
§ 2. Sobre instrbcção publica e estab elecim ento ~
prop l'ios a promovei-a, não comprehendendo o~
fa<;ul dades de Mediéina, os Cursos Juridic~, Aca ~
demias actualmente existentes e outros quaesqne r
('Stabelecimentos dé instrucção que para o futuro
f,)r erü creados por lei geral.
§ 3.0 Sobre os casos e a fórma por que p'óde ter
~ u gn~ a . desaprGQriação p~r ut.ilidade J11.Unicipal nu

'

J

0

'{)f () VltlClal. .} .;

,.! ·, ___• • ·

.

~

..

•

~ '•·· o

Sobre ·á-··policia e economia tnunicipa1, prc·
c t~ don do propostas das Camaras.
§ ~·" ~o~r.e . ~;~~ç~o das desp~~as... ~unicipae~ ,;
provtnctàes, er~·~mpostos para-.s necessarw:;,
eorn tanto qtte estes não prejudiquem as imposiçõ e~
ger.acs do Estado. , As Camar as : poderão pr~P,ô~· os
mc10s de occorrer as clespezas dos seus mun1c1plüs.
~ 6." Sobre repartiç.ão da contribuição directa pelos
nJuuíciP.ios da Província, e sobre a fiscalisação df.t
Lmpre~'...das r~JWas pqblicas provinciaes e nlunicipacs1 e tlà$·;oontts da sua receita e despeza.
As despezas provinciaes serão fixadas sobre orçé\·
n1en tc. do Presideute da Próvjncia, e as municipnes
sobre orçamento d.<!S respectivas Camaras . .
~ 7. o Sobre a c r . o e suppressãq·dos empregos
m unid paes e pro .. · ·· iaes, e estaeetecimento à os
~ens oi'tlenados. ·
são emprego.~ n1unicipaes e provinciaes todos os
qu e t!Xistire•»- municipios e provincias, á excepção dos qfte ditem respeita a'-edministração,
arrfic:ndação, e contabilidade. da Fazenda Nacional ;
~ ·.: ~ .-·-:n1stral;5o dG~q erra 0 m ~rd nha . c dos co rr~ ~·· :·
v
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g-eraes; dos cargos de J>re~ id entc d e rro\"~ incin ,
Bispo, Commandanie Sup c1'ior tla uuarda Na<;ionnl,
membro das Relar.ões c Lei hnr..acs supel'iores, c Cn1pregados Lias FacÜldadcs de Mrd icinn, Cursos .Turidicos c Academias, cn1 conforulitlatlc da doulrina do
§ 2. 0 deste artigo .
j 8. 0 Sobre obras publicas. estradas c navcgacão
no interior da respectiva Província, que não pértenção á adn1inistração gc t'al elo Esla<.lo.
~ 9. Sobre construcção do casos üo prisão, trabalho e correcçiio, e rcgim en cl cllas. .
§ 1O. Sobre casas de socco rro~ pulJllcos, conventos e quaesqucr associaçõ es politic.as ou religiosas .
· § 11. Sobre os casos c n fórma por quo poderão
os Presidentes das Provin cias nonwar, ::;uspcnder c
ainda mesrno demillir os empregados provinciaes.
Art. H. Tmnbem compele ils Assctnb léas Legislativas Provinciaes :
§ 4. o Organizar os n egirncnlos internos sobre as
seauintes bases: 1. Nenhum Peojccto de Lei ou Hesofuçã_o poderá entrar em di scnsbão sem qu e tenha
sido dado para orden1 do dia, pelo menos Yinte
(Jtlatro horas antes; 2.a Cada Projccto de Lei, ou
Resolução, passará pelo menos por tres discussões ;
3. De uma a outra discussão não })ouerá lw.vcr menor intervallo elo que vinte qunleo tOras .
§ 2.° Fixar, sobre informação do I> residente da Proyjncia, a Foi'ça policial respectiva.
§ 3. 0 Autorizar as Can1aras Municipncs o o Govcruo Provincial para contt·all ir em prestimos, co1n que
occorrão ás suas respectivas de~pczas.
§ 4. 0 Regulae a Administraçào dos bens provinciaes. Uma Lei Geral mar cara o que são bens provinciaes .
§ 5. 0 Promover, cun1ulalivmncntc com a Assen1bléa
e o Governo Geraes, a o rg~ nização da estatística da
Provincia, a catechese, e ci vi lisar.ão dos indígenas,
e o estabelecin1ento de colonias . ..
§ 6. o Decidir, quando ti ver :,hlo pronunciado o
Presidente da Provinda, ou quem suas vezes fizer,
se o processo deva conlinuar, e clle ser, ou não,
suspenso do exerCido ele suas fu ncções, nos casos
e1n que pelas Leis tem 1ugar a suspensão .
. ·§ 7. 0 Decretar a suspensão, e atnda mcsn1o a de~issão do Magistrado, contt~a qu em houver queixa
·*lé,têsponsabihdadc, sendo ellc ouvhh.l , c tlanuo-selhe lugar ú ckr~)za .
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§ 8. o Ex.ct·ccr, cumulativamente com o Governo
Geral, nos casos e pela fórn1a marcados no § 35 do
[l l't. 179 da Constituição, o direito que esta concede
ao mesmo Governo Geral.
§ 9. 0 Velar na Guarda da Constituição e das L~is
ua sua Província, e representar á Assembléa c ao
Governo Geraes contra as Leis de outras Provinçias

que o1Tendcrem os seus direi tos .

Art. 12. As Assembléas Provinciaes não poderão
i egislar sobre impostos de importação, nen1 sobre
objectos não comprehendidos nos dous precedentes
artigos.
Art. 13 . As Leis , e Resoluções das Assernbléas
I.egislativas Provinciaes, sobre os objcctos especificttdos nos arts. ~O e 11, serão enviadas directam ente
uo Presidente da Província, a quem compete sanccional-as.
Exceptuão-se as Leis e Reso tu ções que versarem
sobre os obfectos comprehendidos Do art. 1 O § 4.u;
-~~ 5. o c 6. o, na parte relativa á ·Receita e Despeza
:tlunicipnl, c~ 7. na parte relativa aos empregos
tnHnicipaes; e no art. H, ~§ 1. 0 , 6. 0 , 7. 0 c 9. 0 , as quaes
:;crão decretadas pelas mesmas Assembléas, sen1
dependencia da sanc.ção do P~s idente.
Art. 4~- . Se o Prestdente'éntender que deve san~
cionar a Lei ou Reso1ucão, o fará pela seguinte formula, assignada ele seú punho- Sancciono, e puuHque-se como Lei.Art~· .~ 5. Se o 'Presidente julgar -:q ue deve nega L' a
sn ncç:A'O, por entender que a Lei ou Resolução não
eonvem aos interesses da Província, o fará por esta
1'1 d'Jnu1a-Volte á Assembléa Legisla ti va Provinda!- ,
expondo debaixo de sua assignat1.1ra as razões ern
quo se fund ou. Neste caso será o Projecto subrncttido
á nova:· discussão; e se fôr adoptaéio tal qual, ou
n1odificado ·no sentido das razões pelo Preside~ te
n.llcgadas, -por dous tercos dos votos dos membros
da Ass~nnbléa, será reenviado ao Presidente da Provinria,· q1}-e·.o---sanccionará. Se não fór adaptado. não
poderá ser nó'Vaine1)te proposto na mesma sessão.
Art. •t 6. Quancto·porém o Presideftte negar a sancf'.flo, por entender que o Projecto offendc os direitos
rl n alguma outra Provincia, Dos casos declarados no
~ H.u do art . .t.O·; on os Tratados f~itos eom as Nações
E . tr:mgciras ; e·•if Asset)lbtéa Pt:o.vincial julgar o c~n1r~11'iO , por dou~ te rç~J~ lios votos, como no artigont•: · ··,'d C:P1" . ')·'r:~ 0 Pr0~ ~n~o ., '.'O!TI :.1 .~ l'i.t.z i),··" ~~. ll "~'"d~t<.:
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pelo Presidente dü. I)rovincia, leYadu ao eou hccíJnento do Governo c Asscinbléa Geracs, pnra esta
definitivamente dec.iclir· se elle elevo ser ou uào sanccionado.
Ai't. 11. l\'ão se achnndo nesse tempo reunida a
Assernuléa Geral, e julgando o Governo qnc o Projecto deve ser sanccionado, podcrú mandar que elle
seja proviso!'i<Jnlente execu tado, alé definitiva decisão
da Assemblea Geral.
Art . 18. Sanccionada n I.ei ou Resolução, a mandará o P1·csidentc publicar pela fót·ma seguinte :
-F ... Presidente da Província de .. . J?ac~o saber a
todos os seus ltauitantcs, que a AsscmblÓa Legislativa Provincial Dccrclou, c cu snnccionei a Lei, ou
Hcsolução seguinte . (A integ ra da Lei nas suus disp ositôcs sórnente.) l\lllndo porLanlo a todns as AutoI'idades, a que1n o conheciutento c c:xecuç.ão da referida Lei ou RcsoltH·.ão p ertencer, que a cumpi'ão,
e faç.ão cumprir tãô inteiramente como 11elfa .:'C
conLém . O Secretario desLa Província a fn ça im prirnir, publicar e correr.
Assignada pelo PL·esidentc da Proví ncia a J_ei ou
Resolueão , e sellada com o SelJo do Impcrio, gual'dut·-se..:'ha o original no Arch ivo publico, c enviar!iC-hüo exemplares della a todas ás Camaras c TribuJlüCs, c mais lugares dn Pro\'incia, onde conYenha
fazer-se publica.
A1·1. ·10. o Presidente l1a r·á ou negará a sancção,
110 pntzo de dez dias, e niio o fazendo Hcarú e ntendido
que a (lc;tt . Neste easo, c qunndo, tenclo-llle sido reenviada a te i, como determina o nrl. 1G, recusa e
sancc.ional-a, a Asscm1Jléa Legislativa Provincial a
mandarú publicar com es ta dec1aração; de,·enclo
então assignal-a o Presidente da meswa :\sse rnbléa .
At·L 20. O Prcsidcnlc da Provhwia ·envint·ú ú Assembléa e Governo Gc t·aes copius autllenLicas de
t0dos os :\elos Legislativos I)t·onnciacs que liven~ru
sido promulgados, a fjm de se cxamiuar se o1rcndcn1
a Constituiçuo, os impostos gcracs, os dit·eitos de
outras Províncias ou os Tratados; c~sos unicos etn
que o I)o<.let· Legislativo Geral os podcrú r evogar.
:\l't. 21. Os 1nen1bros dDs Assembléas Provinciucs
serào inviolaveis pelas opiniões que emittircm no
exercício de suas funcções.
. Art. 22. Os membros das .Assembléus }Jrovin ciues
Ycnceráõ diariarnente, durante o tempo das sessões
onlinari<ls , extraordina~ c elas prCll't.Jg<1<;õc~: urn

.
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subsidio pet;uniario, 1narcado pela Assembléa Proriucial na prin1eit·a sessão da Legislatur·a autecedente. Terão tambem, quando morarem fóra do lug-<u· da sua reunião, uma índemnização anuual para
as despezas de ida e volta, marcada pelo . 1nes1no
modo, e proporcionada á extensão da viagem.
Na p1·imeit·a Legislaturn, tanto o subsidio, cotno a
indernnização, serão 1narcados pelo Presidente da
l)rovincia.
Art. 23. Os n1em hr os das Assembléas Provinciacs
que forem Empregados Publicas não poderão, durante as sessões, exercer o seu emprego, nem accumular ordenados, tendo porém a opçào entre o ordenado do emprego e o subsidio gue lhes competir,
como membros das ditas Assembléas.
Art. 24. Alén1 das attribuições, que por Lei conlpetircm aos Presidentes das Provinc1as, cornpete-ihes
tamhern:
§ 1. o Convocar a nova Assembléa Provincial, de
rnaneira que possa reunir-se no prazo mareado para
as suas sessões.
Não a tendo o Presidente convocado sois mezes
nntos deste prazo, será a convocad:io feita pela ca..
mara Municipal da Cnpital da Provtncia.
§ 2.° Convocar a Assernbléa Provincial extr·aordinal'iamente, proroga1-n e ndial-a, quando assim o
exigir· o bem da Província; com tanto porétn que en1
nenhum dos armos deixe de haver sessào.
8 3. 0 Suspender a puulicn~;tw das teis Provincines,
nos casos, o pela fórma n1m·~ados nos arts. ~ 5 e 16.
§ Lo Expedir Ordens, Instrucções e Regulamentos
ndequados á boa ex~cuçõo das I. eis Pt'ovinciaes.
Art. 25. l\'o caso de duvida sobre a intelligencia de
alguw artigo desta r eforma, ao Poder Legislativo
Ueral cornpr~te ioterpretal-o.
Arl. 26 . Se o Impe rador nüo tiver Pnrente algum,
que r euua as qualidades exigidas no art.. 122 da
Constituição, s·~ rá o Impel'io governado, durante a
sua Inenoridnde, por um Regente eleclivo e temporario, cujo cargo durará quatro annos, renovnndo-se
p:u·a esse fJ m a eleição de qna tro em quntro annos.
Art. 27. Esta eleieão será feita pelos Eleitores da
respectiva Lcgislntné'a, os quaes, reunidos nos seus
Collegios, votaráõ por escrutini<• secl'eto em dous
Cidadãos Beasileiros, dos quaes um não será nascido
ua Província,~ q_ne p~rtencereJ!l os Collcgivs , e ncrr1
11.n1 ddlcs ~(·ra Cldttt..li.to uatun.l.liS(.tdo.

.
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Apurados os votos, lavrar-se-hão tres actas dn
mesmo theor, que contenhão os nomes de todos os
votados, e o numero exacto de votos que ca'da utn
obtiver. Assignadas estas actas pelos elellores, e selladas, serão enviadas, uma á Camara Municipal, a
que pertencer o Collegio, outra ao Governo Geral,
por i-ntermedio do Presidente da J"'rovinda, e a ter-

ceira directa11;1ente ao Presidente do Senado.
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Art. 28. O Presidente do Senado, tendo recebido as
actas de todos os collegios, abril-as-ha em Assembtéa Geral, reunidas ambas as Carnaras, c fará çontar
os votos : o cidadão que obtiver a maioria destes
será o Regente. Se houver empate, por terem obtido
o mesmo numero de votos, doq.s ou mais cidadãos
entre elles decidirá a sorte.
Art. 29: O Governo Geral marcará u1n mes mo
dia para esta eleição em todas as Províncias du
Imperio. ·
·
Art. 30. Emquanto o llegenlc n ão tomar posSt\ c
na sua falta e impedim entos, governará o Minhitru
de,Estado do I.rpperio; e na falta ou impedilnento
cteste, o da Ju sLi~a.
Ari. 31 . A actual Regencia governará até <tu e tcnl1a
sido eleito, e toinado posse, o Regefite, de que trata
o art. 26.
'
Art.. 32. Fita supprimido o Conselho de Estado,
de que trata' o Titulo 3. 0 , Capitulo 7. 0 da Con~Li

tuiçõ.o.

:M~nda portanto. a _todÇls:as Autoridades, a::quem o
conhecimento e execução das referidas mndancn.s e
addições pertencer, que as cumprão e fação êurnprir e guardar tão Inteiramente como nellas ~u
contém. O Secretario de E~tado dos Negocias do
Impcrio as faça juntar á Constituição, imprimir,
promulgar e corr.e r. Palacio do Rio de Janeiro aus
â.oze dias do m ez de Agosto de mil oitocentos td nta
e quatro., .decimo ~e.rceiro da Independencia, e uo

Irnperio.

·

FnAXCÍSCO ..DE. LIMA E' SILVA.

JoÃo BaAt.IL:LQ· ~IoNIZ.

A ntonio Pinto C hichOi"i'O da Gama .
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de L e-i, tJclc:t qual Vossa Magestade l'lnJ?erial
Jr1an d rt. executar as 1nudanças e àdcliç ões {ettas á
CoJZstituicão do !1nperio p ela Can~ara dos Deputados co1npetentmnente autor iz ada para esse fin~.
~m ·la

Para Vossa Magestade Imperial Ver.
Antonio José de Paiva Guedes de Andrade, a fez.

Aurelian o de Souza e Oliveira Coutinho.
Sellada na Chancellaria do Imperio em 16 de Agosto
de 1834.
. .
J oão Can~ei'i--o de Ca1npos.
Nesta Secre1aria de Estado .d'Q.s. Negociog do Imperio foi pub\icáda a presente Lei aos 21 dias do mez
<1e Ago:sto ele 1834.
Luiz Jóaqtâ m dos Santos MarrocosA
Hegistrada nesta Secretaria de Estado dos Ne~ocios
Llo Impt: rio no Livro 6. 0 do Registro de Leis, Alvarás,
. c Cartas a fl. 75 v. Rio de J'&neiro em 21 de Agosto de
183<i-.- Bento Fr-aneiscai:-da·~·Costa Aguiar. de AndJ·ada.·
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HECRETO N. 17- DE 14

DE AGOSTO DE

1834.

Eleva á categoria de Vill.a a .Freguezia de Ayuruoca na
l>ro,•incia de Minas Geraes.

A Regencia Permanente em N on1e do Imperador

o Senhor Dom Pedro li Ha por bem Sanccionar
e Mandar que ~~ execute a seguinte .Re~olução

da Assernbléa Gerál Legislativa, tomada sobre
outra do Conselho Geral da Provincia de Minas
Gc raes.
.
.
.
· Art. t~.o FiGa creada uma Villa na Pároclü'a de
Ayuruoea, com a denominação de Villa da Ayuruoca,
na Provinela de ~ri nas Geraes . .·
·
\
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