
 
LEI PROVINCIAL Nº 10, DE 12 DE AGOSTO DE 1835.

 
 

Cria a Contadoria Provincial e determina sua

organização e funcionamento.

Instaura os artigos 2º, 6º e 9º, Lei nº 7 de 09/06/1847.

Ementa inserida pelo IMPL.

 

 

Antonio Pedro de Alencastro, Presidente da Provincia de Mato Grosso. Faço saber á todos os seus

Habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial Decretou e eu Sanccionei a Lei seguinte:

 

Artº. 1º. Haverá na Capital da Provincia de Mato Grosso huma                        repartição de

Fasenda denominada Contadoria Provincial para Administração, Arrecadação, e Contabilidade das suas

rendas, debaixo da direcção do Governo Provincial.

 

Artº. 2º. Esta Contadoria constará de hum Contador com o ordenado de seiscentos mil reis, hum

Procurador Fiscal com tresentos mil reis, hum Thesoureiro com quatrocentos mil reis, hum Official maior

com quatrocentos e oitenta mil reis, e hum Escripturario com tresentos e oitenta mil reis.

 

Artº. 3º. Os impedimentos dos Empregados de que trata o artigo antecedentes serão substituidos

pelos immediatos com a quinta parte do ordenado do impedido.

 

Artº. 4º. Estes Empregos serão providos a concurso com pessoas, em quem se verifique probidade

e aptidão.

 

Artº. 5º. Se o Governo Provincial julgar conveniente encarregar do Serviço desta Contadoria á

Empregados Geraes poderá assinar lhes huã gratificação, á custa das Rendas Provinciaes, dando parte a

Assembléa respectiva.

 

Artº. 6º.   No primeiro dia util de cada semana haverá Sessão composta do Contador, Procurador

Fiscal, e Thesoureiro, sendo Presidente o primeiro com voto deliberativo, e os mais com o consultivo, e

todos responsaveis.

 

Artº. 7º. Ao Contador compete:

§1º. Regular o trabalho da Escripturação, e contabilidade das Rendas Provinciaes, tendo por base a

Escripturação mercantil, por partidas dobradas, confórme as Instrucções de 26 de Abril de 1832, dadas

pelo Tribunal do Thesouro Publico Nacional.

 

§2º. Tomar contas á todos os Administradores, Collectores, Recebedores, Destribuidores das Rendas

Provinciaes.

 

§3º. Fazer em massar por ordem numerica, e chronologica todos os papeis relativos a Administração e

Arrecadação das Rendas Publicas Provinciaes.

 

§4º. Passar todas as quitações, que houver de dar as Estações, ou individuos que tenhão sido

encarregados d`arrecadar, administrar, e destribuir os dinheiros Publicos Provinciaes.
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§5º. Determinar os Livros, que julgar necessarios para a Escripturação.

 

§6º. Formar os assentos dos Empregados e as Folhas de seus pagamentos, os quaes serão feitos a quarteis

depois de vencidos.

 

§7º. Formar assentamento de todos os bens Provinciaes, declarando na verba a sua qualidade, o titulo da

acquesição, e seu valor.

 

§8º. Formar o Balanço da Receita, e Despesa, e suas Tabellas explicativas do anno financeiro findo, e

orçamentos e Tabellas da Receita e Despesa para o anno futuro.

 

Artº. 8º. O Balanço e orçamento determinados no § 8º. do artigo precedente, serão remettidos ao

Governo Provincial, aquelle mensalmente para o seu conhecimento do estado do Cofre, e este no fim de

cada anno para ser presentes a Assembléa Legislativa Provincial, até o dia oito depois da sua reunião.

 

Artº. 9º. Ao Procurador Fiscal compete alem do marcado no Artº. 6º. desta Lei:

 

§1º. Promover á arrecadação das Rendas Publicas Provinciaes.

 

§2º. Interpor o seu parecer por escripto sobre todos os negocios da Contadoria que versarem sobre

objecto da execução da Lei.

 

§3º. Promover o Contencioso da Contadoria, fiscalisando as execuções dellas, indicando os meios legaes

para compellir os devedores remissos, e representando a negligencia dos Juizes encarregados das mesmas

execuções.

 

§4º. Propor á mesma Contadoria todas as medidas, que entender necessarias para o melhoramento

d`Administração, Arrecadação, Destribuição, Fiscalisação das Rendas Publicas Provinciaes.

 

Artº. 10º. As Rendas Provinciaes serão recolhidas em Cofre para ellas destinado, e escripturadas

no Livro respectivo.

 

Artº. 11º. Tantos os recebimentos, como os pagamentos serão precedidas de Guia e

conhecimentos, lançados com individuação das differentes especies de moedas, em que forem feitos.

 

Artº. 12º. Estes assentos serão assinados, quanto a Receita pelo Thesoureiro, e quanto a Despesa

pela parte recebedora, e sommados no ultimo dia de cada semana para conhecimento do saldo existente.

 

Artº. 13º. O Thesoureiro prestará ao Contador no primeiro dia util de cada semana o Balancete do

estado do Cofre d’antecedente para que este conferindo com o saldo, que mostrar o Livro Caixa, possa

conhecer qualquer differença, que haja.

 

Artº. 14º. O Empregado que por ommissão ou desleixo não tiver em dia a escripturação á seu

cargo, sendo ouvido, e convencido será demettido pelo Governo Provincial.

 

Artº. 15º. Os Empregados creados por esta Lei, serão nomeados por huã vez sómente, e no caso

de vacancia serão os primeiros Empregos servidos pelos immediatos, sem dependencia de nova

nomeação, a qual só terá lugar para o Empregado novamente admittido ao Emprego, que so porá

novamente a concurso.

 

Artº. 16º. A excepção das Despesas fixadas por Lei Provincial, nenhuã outra se fará pelo Cofre

das Rendas Provinciaes, se não em casos urgentes, e extraordinarios, que não admittão qualquer demora,

e tanto esta, como aquellas serão precedidas de Ordem do Governo Provincial - Cumpra-se do Contador,

e depois de feitos os assentos necessarios.
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Artº. 17º. Se a bem do Serviço Publico, e comodidade dos Povos for preciso estabelecer alguma

recebedoria, ou pagadoria em outro ponto, o Governo Provincial sob Proposta do Contador o poderá

fazer, marcando os respectivos ordenados, que serão sugeitos a approvação da Assembléa Legislativa

Provincial.

 

Artº. 18º. As disposições dos artigos precedentes terão execução depois de estabelecida a Lei da

fixação da Receita e Despesa Provincial.

 

Artº. 19º. Ficão revogadas todas as disposições em contrario.

 

Mando por tanto a todas os Authoridades, a quem o conhecimento, e execução da referida Lei pertencer,

que a cumprão, e fação cumprir tão inteiramente, como nella se contém. O Secretario desta Provincia a

faça imprimir, publicar, e correr. Palacio do Governo da Provincia de Mato Grosso, na Cidade do Cuyabá

aos 12 de Agosto de 1835, Decimo quarto da Independencia , e do Imperio.

 

Antonio Pedro d’Alencastro
 

Carta de Lei pela qual Vossa Excellencia manda executar o Decreto d’Assembléa Legislativa Provincial,

que houve por bem Sanccionar, sobre a creação de huma Repartição de Fasenda denominada Contadoria

Provincial para Administração, Arrecadação, e Contabilidade de suas Rendas como acima se declara.

 

Para Vossa Excellencia vêr.

 

Foi publicada a presente Lei. Secretaria do Governo 12 de Agosto de 1835.

 

 

Manoel do Espirito Santo.

 

Registada no Livro primeiro de Leis

Cuyabá, 12 de Agosto de 1835

 
Francisco Vieira de Barros.
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