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devem fazer aos presos st·nlcnciados .•.
N." 122.- Decreto de 27 de Juuho de lH45.
Al!erantlo o l1eGulamellto de 9 de l\Iaio
de 18·i2, para a arrecada~·j'o dos

IH·Il~

dos defuntos e ausenlf'5 . . . . . . . . . . . . . .
-123. - Decreto de 27 de Junho de I ~45.
l~er,ula a maneira, l>eia fjual devem ser
examinados os .1\lac 1iuistas emprt'Gttdos
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nas Barras d(• \'apor ................ .
1:2-í. -- Hcrrdo de 12 Je J ulbo de 1 ti í:-í.
Crc>a ll<l CL'>rle lnulla Conladuria Cer;d
da i\Jari11lta, indqll'ndt't!k da Julendcucia, c manda ohs('f\'<:r proYisoriamt'llle
o Hegulame11lo para a mesma Hcparti~·;\o.
110 qual se desi.gnilo oc; Em pn·gados dt'
que el!a
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Yent·inu~nlth . . . . . . . . • . . . . • . .

crJt:'!''\1', e

s•,'lh

-;.

'I

.......,
I ,

n•:;-

U:>.-

!Jl't'l'do de l!l de Julho de lH1tJ.
Es!ah!·lece as n·gras, qw~ :;p den~:n seguir
para a ren"11 r a das Pecas , que h ou n•-

n·m df' ser rcpr!'SC!:I:tdils uu-.; Thc:dro:-;
ci{~St:l ct,rtc; e Lt!. l'\.kll:;iya•,; aos <hs
Pro\ incias ns que lhes s:lo applicaYti~;.
i2G. -- ])l'creto d{~ '.H de Julho de JR·L-l.
Contl\m o n~·gulamento ;íccrca das J\Jiss<ks de cal\'clte:;c , 1• c!\;! i -;a(<lo dos ln-

dio::> ..•••.•••.•••..••••••.••••. • ·
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-i27.- Decreto de SW de Julho de 1~1;,_
1\Ianda JHOcc•tkr :i aYali:w:lo dos p:;cran>:-;
que scrvir:io em arm.ts a f<tYor da n·hdlião na ProY inda do Hio GrandP do Sul.
J\'." H~.- Derreto dt> 3l de Julho de l fH;).
Hen>ga a disposi~::1u <lo Arl. 4S7 do Hcgu lamento N. 0 1 '20 de 31 de J<uwiro de
1842, na parte somenle em que cxeeplua
das correiçõ{'s aos TalJrlli:les e EscriYÚ('S,
qnc ~!'nem perante os acluacs Juizes <lo

<:1 ... (·1. . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . • . • . . • .
N. 0 120. -- Decrelo de 9 de Agosto de 1 g í.J.
Declara que o exercício do Lugar de
Juiz l\Inniripal ltc incornpntiyel com n
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COLLECÇ:\0 DAS I.EIS DO IMPERIO DO BHASlL.
18~5.
Tü:\10

8.

0

PARTE

2.a

HECRETO N." 42() -de 24 de .Julho tle 1845.

Contém o Regulamento âcerca das lJfissões de caterhese,
e cit:ilisaçüo dos ltulios.
Hei por bem, Tendo ouvido o l\lcu Conselho d'Estado, .Mandar que se observe o Hegulamenlo seguinte.
Art. 1. o Haverá em todas as Províncias hum Diredor Geral de Indios, que será de nomca~fio do Imperador. Compete-lhe:
§ t.o Examinar o estado, em que se achão as Aldêas
nclualmente estabelecidas ; as occupações habituaes dos
lndios, que nellas se conservão; ~nas inclina~ões, c
propensões; seu desenvolvimento industrial; sua população , assim originarin, como mistiça ; c as causas, que
tem influído em seus progressos, ou em sua decadencia.
§ 2. o Indngar os recursos, que offerecem para a
lavoura, c commercio, os lugares, e~ que estfío collocadas
as Aldêas; e informar ao Governo Imperial sobre a
conveniencia de sua conservação, ou remoçfio, ou reunião de duas, ou mais, em huma sú.
§ 3. o Jlrecaver que nas remoções não sejão violentados os lndios, que quizerem ficar nas mesmns terras,
quando tenhão bom comportamento, e apresentem hum
modo de vida industrial, principalmente de agricultura;
Neste ultimo caso, e em quanto bem !'C comportarem,
lhes será mantido, e ás suas viuvas, o usofructo do
terreno, que cstejão na posse de cultivar.
§ ~.a Indicar ao Governo Imperial o destino, que
se deve dar ás terras das Aldêas, que tenhão sido abandonadas pelos Tndios, ou que o sejão em virtude do § 2. 0
deste Artigo. O proyeito, qne se tirar da applieaçao
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dessas terras, será empregado em beneficio dos Indios da
Provincia.
S 5. o Indagar o modo, põr que grangeão os In di os
as terras ,~ que lhes tem sido dadas ; e se esUlo occupadas por· outrem, e com que titulo.
§ 6. o · l'landar proceder ·ao arrolamento de todos os
lndios aldc11dos, com declaração de suas origens , suas
li11gnas , idades, c protlssõcs. Este arrolumento scní
rcnora1lo todos os quatro annos.
§ 7. o Inquirir onde ha lndios, que viYão em hordas
errantes; seus costumes , c línguas ; e Mandar 1\lissionarios, que solicitará do Presidente da Prm·incia,
quando jiY não estcjão á sua disposit;fio, os quacs lhes
vão pregar a Ueligião de Jesus Chrislo, c as vantageus
da ,·ida social.
§ 8. o Indagar se convir;Í fazel-os desr-er para as AIdêas actnalmente existentes, ou estaheleccl-os em separado; indicando em suas informações ao Governo Imperial o lugar, onde deve assentar se a· nova Aldêu.
§ 9. o Diligenciar a cdificnção de Igrejas, e de casas
para a habitação assim dos empregados tb Aldêa, como
.. -"dos mesmos Indios.
§ 10. Distribuir pelos Dircctorcs ilas Aluêas, c pelos
1\lissionarios, qne nndarem nos lugares remotos, os
ohJedos, que pelo Governo Imp(•rial forem tle~ti nados
pnra os lnúios, assim para a agrienltnra, ou para o uso
pes:-;oal dos mesmos, como mantinwntos, roupas , mcuicarncnlos, c os que forem proprios para attrnhir-lhes
a altcnção, excitar-lhes a curiosidade, c despcrlar-]h('S
o desejo do trato social; requisitando-os do Presidente
da Província, segundo as in~lrnerõcs, que tiver do eolcmo Imperial.
§ 11. Propor ao Prcsitle·lLe da Província a dcmarraçiio, que devem ter os Distridos das Aldêas , c fawr
demarcar as terras, que, na fórma do § 15 deste Ar··
tigo, c do § 2. 0 , do Art. 2. 0 forem dnuas aos Indios.
Se a Aldêa jií estiver estabelecida , c C\istir em lugar
povoado, o Distrieto n:1o se cslenclerá nl~m dos limites
das terras originariamente concedidas t1 mesma.
~ 12. o E\aminar qnacs ~fio as Allh\Js, que prec1sao
de ser nnimatlas com plantações em commum, e delrr0
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minar a porção ue terras, que deve ficar reservada para
essas plantaçõ~s, assim como a porção das que possão ser
arrendadas, quando, attcnta aind·a a pequena popula<;ão , não possão os Indios aproveitai-as todas.
§ 13. Arrendar por Ires mmos as terra~,quc para
isso forem destinadas, procedendo ás mais miudas investignçües suhrc o hom comporlanw11lo dos que as pretenderem, <~ sobre as po~scs, que tem. Nestes arrendamentos , nfio se eomprehcndc a faruhlatlc de derrubar
llWt'lS, pnra o qnc será necc~sario o consenso do Prcsitknto, que scrú exprcs.~o no co11lrncto, com ucdara~ão
uns lngarc~, onde os possiío tlerrubnr.
§ 1-'L o Examinar qw1es si1o as Alocas, onde, pelo
seu auiantarnento, se possão aforar terras para ca~ns de
hallilacão; iuformar ao t~overno Imperial com o quantitativo do foro; c aforai-as segundo as [nstrucçües, que
reee!Jer. Nno süo penniltidos aforamentos para cultura.
§ 15. o Informar ao Governo Imperial ácerca dtl(JUellcs
lndios, qw', por seu bom comportamcHto, e dcscm'ol\imenlo imtustrial, mercçúo ~c fites conct·LWo terrns scparadns das rla Altlêa para suas gnmgearias pmticularcs.
Estes Judios nno mlquirem a propriedade dessas terras,
senão depois de doze annos, ni'io interrompidos, de boa
cultura, o que se mcncionnrá com especialidade nos relatorios annunes; c no fim delles poderão ohlcr Carla
de Sesmaria. Se por morte do concessionario não ~c
ndwrem completos o~ doze annos, ~.ua ,-iuva, c na sua
falta seus filhos, poderão alcançar a Sesmaria, se, alêm
do bom comportamento, c contínua~·Jo de boa cultura,
aquclla preencher o tempo que faltar, e estes a g.rangearem pelo duplo deste tempo, com tanto que este
nem passe tlc oilo annos, c nem seja menos de quinze
o das diversas posses.
~ 1 G. o Dar licença ás pessoas, que quizcrem ir negociar nas Aldêas novamente crcatlas, com estabelecimento ou· fixo, ou vo]ante; c reli ral-a quando o julgar
conveniente. Quanto ús quejú estão estabelecidas. examinará quacs as que estilo nas circunstancias uc precisarem
desta proteeçúo ; e a~ declarará sujeitas a esta disposifiio, com uepcndenc.ia de Approva~·uo Imperial.
§ 17. o Heprcscntar ao Prc~iclente da l'royinc!a a ne0
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ce~sidade,

que possa haver, de alguma força .Militar, que
proteja as Altl~as, a qual poderá ter hum Regulameuto
espec.ial.
§ 18. o }lropor á Assembléa t>rovincial a crençfio de
Iscolas dlJ primeiras letras para os lugares,· onde nfio
baste o l\lissionario para este ensino.
§ t 9. o ]~mpregar todos os meios lícitos, brando, e
suaves, para attrahir indios ás Aldêas; e promover casamentos entre os mesmos, c entre ellcs, c pessoas de
outra raça.
§ 20. o Esmerar-se em que lhes sejão explicadas as
malimas da Heligião Catholica, e ensinada a doutrina
Chrislã, sem que se empregue nunca a força , e violencia; e em que nlio sejão os pais violentados a fazer baplisar seus filhos, convindo attrahil-os á Religilio por
meios hr11ndos, e·suasorios.
§ 21.° Cuidar na iutroducção na Vaccina nas Altlêas,
c fucllitar-lhes todos os soccorros nas epidemias.
§ 22. o Corresponder-se com os .Missionarios, de quem
receberá lodos os esclarecimentos para a catechcse, c eivilism;ão dos lndios, providenciando no que couber em
suas faculdades; e com todas as Autoridades, por quem
/ possa ser auxiliado.
§ 23. 0 Vigiar na segurança, c tranquillidade das AItlt\as , c seus districtos , requerendo , ou constituindo
procurador para requerer perante as Justiças, e rcqui:-itantlo das Autoridades competentes as providencias ncfPssarias.
§ 21·. o Indagar se nas Aldêas, c seus districlos,
morão pessoas de caraéter rixoso, e de má os costumes
ou que introduzão bedidas espirituosas, .ou que tcnhao
enganado aos Indios com lesão enorme; e fazel-as expulsar até cinco leguas fóra dos limites dos districtos.
§ 23. o Informar-se dos meios de subsistencia, que tem
ns Ald.êas, para providenciar que não sobrevenha alguma
fome , que seja causa de que os Indios abalem para
os matos, ou se derramem pelas Fazendas, e Povoações.
§ 2(). o Promover o estabelecimento de ollicinas de
Artes mcehanicas, com preferencia das que se prestao <í~
primeiras necessidades da vida; c que sejão nellas admiltido~ Oi lndios, segundo as propensões, qne mostrarem.

( HO )
§ 27. Indagar qunes as prodnct.~ões do lugar de ma i~
fudl cultura, e de mais proveito; esmerando-se em fazer adoptar aquellc gencro de trabalho, e modo de vida, que offereça mais facilidade, e a que os lndios mais
prontamente se acostumem.
§ 28. 0 Exercer toda a vigilancia em que não sejão
os lndios constransgidos a servir a particulares~ c inquirir se são pagos de seus jornaes , quando chamados
para o servi-:o da Aldêa, ou qualquer serviço publico;
c em geral que sejão religiosamente cumpridos de ambas as partes os contractos, tfUe com ellcs se fizerem.
§ 2H. o Vigiar que nãtr sejão os Imlios a\cxados com
exercícios militares, procuran,lo que se lhes dt~ aquella
instrucção, que pcrmiltir o seu estado de civilisação ,
suas occupaçõcs diarias, c seus habitos, e costumes, os
quacs não devem ser aberta, c desabridamente, contrariados.
§ 30. o Fiscalisar as rendas das Aldêas, quaesquer
que scjão suas fontes; e exereer vigilante inspeeção sobre as pro1lucções das lavouras, pescas c exlracções de
drogas, c de outro q uaiiJUCr ramo de imluslria, e em
geral sobre todos os ohjcdos destinados para o uso, e
(JOnsumo das AhU~as.
§ 31. Applicar os dinheiros, c ontms quacsqucr oh·
.i Pelos, segundo as necessidades das Aldêas, e na conformidade das Ordens do Governo Imperial, dando huma
tonta circunstanciada todos os armo~, c todas ns vezes
que huma urgente necessidade o obrigue a fazer alguma
despcza cxtraordinaria, da applica\'fíO , que houver rc·
soluto.
§ 32. 0 Servir de Procurador dos Indios, requerendo,
ou nomeando I•rocurador para requerer em nome dos
mesmos perante as Justi~~;.1s, c mais Autoridades.
§ 33. o rropor ao Presidente da Província o IH redor
da Aldêa , o Thesourciro, Almoxarife, c o Cirurgião,
preferindo-se para estes Empregos os casados aos solteiros; suspender os trcs ultimos, e em geral a todos os
ctue estão empregados no serviço das Ahl<\as, nomeando
interinamente quem os substitua, c dando parte irnmecliatamente ao Presidente, ou ao Dircctor da Aldêa, !'e~
gundo perlcnecr a nomcu-:a.o ao primeiro, nu ao segundo.
0
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Org;misar a Tabella dos nmcimantos dos Pedestres, c dos salarios elos olliciacs de officios, que estiverem ao serviço das Aldt~as; c levai-a ao conhecimento
do (~overuo Impcriul para sua appro\'ação.
~ :3 -,.o
Approvar, c mandar pôr em execução provisoriamente a T'\bclla, organi!'ada pelos Directores das
Aldt~as, dos jornnes, que devem ganhar os Indios, que
forem chamados para o servi(·o das mcsmns, ou qual'l'H'r outro serviço publico; levando-a ao conhecimento
do Governo Imperial para sua final approvação.
§ :JG. u Propor ao Governo Imperial os l\cgulamcntos
especitws para o regimen tlas Ahlôas , e ns instruqõPs
com'Pnicntes para o dcsenvohimcuto de sua industria;
tendo attcnção ao estado de civilisação dos lndios, sua
indolc, c caractt•r; iÍS neces~idatles dos lugares, em que
SP neharem c !las estnbclceidns; éÍs producçõcs do l)aiz~
c ás proporções, que o mesmo ollerecc para o seu adiantamento moral, c mnterial.
~ :n. o Apreseutnr todos os annos ao Governo Imp!~rial o Orçamento da receita, e dcspeza das Aldêas, c
Jmm HeJatorio eircnn~tanciado do seu estado em popu_)ação, in~lruq·ão, e industria, com h uma exposição
lllÍUda Ua CXPCUÇJO das diS}lOSÍÇÕCS deste l\cglllamento;
c\igin<1o dos Directores das Aldl·as outros iguaes, que
o hahilitf•m a c~clarcccr o (~oYerno sobre os progres~os,.
011 dl't~atlencia das tnesmns, c as !'llll~a~, que para isso
km concorrido: e apontando as pruviuendas, que conlt·nlta ser adoplatla~.
§ :J8." [xpor ao Goremo Imperial os inconvenientes~
qne tenha cncontrn!lo na cxecuc.·ão deste Hcgulamcnlo,
e de outros, que honvcr de fazer: indicando as medidas, qne julgar apropriadas para se eonscguir o grande
fim da ('alechese, e civilisnc.·Jo dos ln1lio~.
j r(. 2. o Jlan~rii em toda~ ns AJdt·as hum Director,.
flllC será de nomeaçJo do Presidente lia Província, sobre
proposta do Hircdor (;(~ral. Compete-lhe:
§ 1." Informar no Di redor Geral a neccssiuade, que
possa haver de trabalhos em conmmm, e .a natureza
destes; nssím como sobre o parte dos productos desses
frahalhos, que dcnt ser rcscrynda paru o uso commum
0
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§ 2. • Designar as terras, qne devem ficar rcscrvn(Jos
para as plantaçües em commum, depois de tldcrminnda
a por\'áo, que o deve ser pelo Dircclor Geral; assim
como as que devem ficar para as plantações parlicnlares
dos Indios , e as qne possiio ser íiiT<'ntlada~, Art. 1. o,
§ f2.
§ :J.o Inspeccionnr csi'ns plnn!açõc~, on onlros qwws(}UCr trabalhos da Al1ll'•a; e procurar consumo aos s<'ns
JH'odnctos, depois de feitas a~ reservas ueee~sarias.
§ •l. Nomear quem substitua o Thesourciro, ou Almoxarifc, nos impedimentos imprcvi~tos, c de caso repentino.
§ :). Nomear os Tnrlios rnra ns planlnções, Oll ontros trabalhos em commum, ou para qnalqu<~r scrvi<;n
Jluhlieo; procurando repartir o trabalho com igililldadP,
c ir de accordo, quanto ser possa, eom o Maioral dos
mesmos Indios.
§ G.o Fawr entregar ao Thesnnreiro, on Almo-xarifc, os JH'Oilnclos dos tr aballws dos lndios, os ohjN'los
obtidos em trora dos que forem YCIHiitlos, o 1linhciro
pertcnc<~ute a Ahh~a. qualquer que seja f'lla origem, e
em geral tot.los os objertos destiuatlos parn a AIM~a.
§ 7. 0 Distribuir os objcrtos, qnc forem applicn1los
pelo Director Crcrnl para os trabalhos communs, e particulares dos lndios; e os que forem dcstinatlos para
animar, c premiar os I ndios jl'1 altlcn<lvs, c altrahit·
os que nint.la o não esLcjJo.
§ 8. o Appliear os dinheiros, c mais objectos, segundo
as uetcrminnçücs do Director Geral; podendo, em casos
urgentes, gastar, soh sua n'spon~ahilillatle, do dinheiro,
que houver em eai ~a , ntú (I qtwntia de cem mil rt'~is,
de que dará conta no mesmo Di redor parn sna approvação.
§ 9. Nomear, smpcnder, c dc:-;pcdir os Pcrlrstrcs,
c officiaes de officios, qne estiverem ao servi<_:o da Aldêa, e determinar o seniço, qnc devem fazer.
§ 10. o Vigiar sohre n segnrnnça, c tranquillitJndc
da Aldêa, e seu dislriclo ; potlew\o , em casos menores,
reter em prisão, até seis dias, o que a pertulmr, sendo
Inclio; e não sendo, fazel-o expulsar para fóra da Aldêa, c até do seu dislricto: c em cnsos mniorcs, pren0
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der, e rcmcttcr tÍs Justiças onlinarias com totJas fts inc1icações, qne csdarerfio a verdade.
§ 11. o 1\equerer as Autoridades po1iciaes contra os
que, tendo sido expulsos em virtude do § antecedente,
ou do § 24 do Artigo 1. o, se estabelecerem dentro dos
limites declarados no Mandado de despejo, ou não qneiriío obedecer a este.
·
§ 12. Ter debaixo rle snns ordens a força Milifnr,
que se honYer de mandar collocnr r1a Aldêa, e seu dislriclo; represcutarulo a necPssidade, qne della possa haver, ao Director Geral, conformando-se com ns imtrucções, que rcceher, c com o Hegulamcnto especial do §
17. do Artigo t.o
~ 13. o Alistar os lrulios, que estiverem em cslac1o
de prestar nlgum serviço militar, e acostumai-os a alguns exercidos, animando com clatliras aos que mostrarem mais gosto, c zelo pelo serviço, c tendo todo o
cuiclado em que nfio se desgostem por excesso de trabalho.
Dani huma conta circunstanciada ao llirector Geral das
clisposi~·ões, que encontrar, para ser levada ao conheeimcnto do Governo Imperial, que resolverá sobre a op_,portunidade de se crearcm algumas Companhias, as qnaes
, · JlOfh~rão ter huma organisação particular.
~ I f,. o Procurar que sr.jão demarcadas as terras dadas
aos lndios, c proceder á demarcação das porç.ões das
mesmas, qnc, em virtude deste Hcgnlamento, tenhão de
ser ckmarcadas dentro de seus limites.
§ 15." l~smerar-se em que as Festas tanto Civis, como
Religiosas, se fação com a maior pompa, e apparato, que
ser possa; procurando introduzir nas Aldêas o gosta da
mnsira instrumental.
~ 16.
Servir de Procurador dos Indios, podendo
nomear quem faça as suas vezes pnr& requerer perante as
Justiças, e outras Autoridades.
~ 17. o Dar parte todos os trimestres ao Direclor Geral dos acontecimentos mais notaveis na Aldêa, e fazer
hum Helatorio annual do estado, em que se ella acha,
com declaração da execução, qne tem tido as disposi«;ões deste 1\egnlamento, e com o OrçDmento da receita
e despeza para o anno seguinte.
§ 18. Elercet· as funcções do Art. 1.n, desde o §
0
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\."até o§ H.o, c tle~tle o§ 1H alé §. 30."; en·
temlentlo-se que suas faculdades são rcstrictas á Aldêa,
Jc que he Director; e qne em lugar do Presidente, ou
Governo Imperial, deve dirigir-se ao Dircctor Geral da
Provinda.
Art. 3. 0 Ao Thesoureiro compete;
§ t.o Receber os dinheiros pertencentes ú Aldêa;
qualquer que seja a origem d'ontle proveulw, re('olhen~
do-os em huma caixa, de que o llirector da Ald~a
lerá huma chave; nssim como receber tmLY. os uLjedos,
que forem destinados para o ~erviço. P th!) da Aldêa.
§ 2. o Ter a seu cargo a esc ri pltl!'il\'itfl. e contabilidade, para o que tcrú os livros prnp"ÍIIS fornecidos
pela Fazenda l)ublica.
~ 3. o Ajudar ao Dircctor <la .\ lt ;t·;1 !LI sua corrcspondcncia, particulannentc na conti~r\,<:· · dos ~lappas Estatísticos.
§ 4. o Fazer os pagamentos, e cutn•t:ar os oLjcctos,
que estiverem debaixo de sua guarda, !'egmulo as ordens, que receber do Dirce to r t ~eral, e as tklcrmiua~·ües do Direetor da Aldtm.
§ 5. Da1· todos os annos huma conta eircunstaneiatla
ao Direclor Geral de todos os dinheiros, c objeelos,
que houver recebido; dos empregos, que fe1.: c das ordens, que os autorisárão.
§ 6. o J~screver em todos os actos; que honvcrem de
ser remettidos ás .Justiças, e nos lermos das demarea~·ões
das porções de terras, a que hoHYer de proceder o Diredor da Aldt~a dentro dos limites dn~ terras da Alrlêa.
§ 7 ." Substituir ao Director da A ldôa em seus impedimentos imprevistos, c de caso repentino; dando parte
immediatamcnte ao director Geral para prover interinamente.
Art. lt-. o Quando o estado da Aldêa não exija hum
Thesoureiro, hum Almoxarifc recelJení tmlos os objeclos,
que forem destinados para a Alut'~a, c os entregará segundo as ordens do Dircctor da mesmn, dando anmwlmente conta ao Direclor Geral; c o Direclor da Aldêa
receberá os dinheiros, que á mesma pertencerem.
Art. 5. o O Cirurgião tem a seu cargo a hotica ,
e os instrnmcntos Cirurgicos: c t·niti<Hi'l da cnfct maria
0

ro111 hum Enfenueim, que sení hum t!,,s l't.~Llestrcs, t{lh'
proporá ao Director tla Altlêa.
Art. 6. o Haveni hu:n MissionJrio r·\s Ahlêas novamente crcallas, c nas que se acharem estabelecidas
em lugares remotos, ou onde conste que amlão Indios
errantes. Compete-lhe:
§ 1. o Instruir aos Indio~ nas ma ti mas da Rcligifío
Catho\icn, e ensinar-lhes a Doutrina Chri:itã.
§ 2. o Servir de Paroch·o na Ald:~a, c scn Districtn,
c111 quanto não se crear Parochia.
~} :J."
Fazer o arrolamento de todos os lndios pertencentes á Aldêa, e seu Di~t.ricto, com dedara~~<iO dos
que morão nas .\hlêas, c fóra dellas; dos baplisados,
idalles. e profiissões; <~ dos nascimentos, c obit.os, c casnmcnlos: para o que lhe serão forncchlos os livros pelo
Hispo Diocesano·, pda eaha das Obras Pias.
§ ~. n Dilr parte ao Bispo Diocesano, por intcrmcdio do Bircctor Geral da Província, do estado espiritual da Aldôa; representando as ncccssidatles, que encontrar, c apontando as.providcncias, que lhe parecerem
mais proprius para oceorrer a cllns.
§ 5. o Representar ao Director Gcrnl, por inlcrmcdio
..Jla da Al1lêa, a necessidade, que possa lwver de outro
Missionario, que o ajude, principalmente se houver nas
visinlwnças Indios errantes, que seja mister chamar ít
Heligião, c á Sociedarle.
§ 6. o Ensinar a lê r, escrever, c contar aos menin0s,
c ain<la aos a:lultos, que sem violcm·ia se dispuzercm a
adquirir essa instrueção.
§ 7. o Substituir ao Director da Altlêa, quando esteja impedido o Thcsoureiro, e nos easos, em que e~tc
o póde substituir.
Art. 7. o A crcação de Thcsourciro, Almoxarifc,
e Cirurgião, dependerá do estado, em que se achar a
Aldêo, e da sua irnportancia; c do lugar, em que estiver collocada: sobre o que o IHrector Geral informafiÍ ao Governo Imperial pnra resolver. O Cirurgião
.poderá servir de Thcsoureiro, se as <·ircumstancias o permilt.ircm. Seus vencimentos, e os dos Missionarios, serão
fixadas segundo as informações dos Dirertores Gentes.
Art. 8. o A crcação dos Pedestres, c omriaes de
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t,llit;ios; seu numero, salario, orgauisaçilo, e a natureza dos officios, depelll1crfío das circunstancias locnc~.
segundo as informações dos Direetores Gcracs.
Art. 9. o As informações, de que trata o Artigo antecedente, as do Art. 7. o, c as do Art. 1. o ~§ 2. o, 4·. o,
S.o, tJ~-.o, 15. 16. 34·. 35. 36. c :n. serão
transmiltidas ao Governo Imperial por interrnet.lio do l'rcsidente du Província, que as ncomp::mhará com as observações convenientes.
Ar·t. 1O. Nos impedimentos do Dircctor Geral o
Presitlcnlc da Jlrovineia nomcaní qncm o !'llbstitua; c
nos impedimentos do Director da Alth\1, que n;io sej;io
imprevisto~, c de caso repentino, fariÍ a nomcaçflo o
J>irector Geral.
Art. 11. Em qunnto servirem, lerão a (~radunção
Jlonornrin, o Dirce to r Gcrnl de Drigndciro, o Director
da Aldt·a de Tenente f:oroneJ, c o Thcsnurciro de Capif:ío;
e usarfio do nnifMmc, que s1~ arha Pslahekcido para o
Estado Maior rlo Excreito .
.José Cnr1os Pereira d' Almeida Torres, Conselheiro
d' Estado, .Ministro c Secretario d'J~stado dos Ncgocios
do lmpcrio, assim o b~nha cnlcnditlo c fa~:a executar
com os despachos ncccssarios. Jla]acio do lHo tle .Janeiro
em 2~ de ,Jnlho de HH5, vigesimo quarto da Intlcpentl1mcia c do Imperio.
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Com a Rubrica de Sua .Magestnde o JmpcrtHlor.
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