
O

o',
,.
o,
q •

....

..,..

da

DE

da

DE

13&

OURO PRETO
NA TYPOGRAPUIA SOCÍAL

PROVI elA

£OLLEC~IO DE LEIS

MINA.SGE 4ES

• • ~~~~~~~. O. o •
Q. \:.OO.'~ ~L~~~~~~,~oo!J.\:.'~o~, ..)O,

Ó

O

~",
O

O

O "~
: il.SSEItIDLÉ ..•.LEGISL_"'TIV A.

O "

O"

O
O •

~
O'

,
O

O

O •

O ~

O

~

o
0,'",

O

~oJ
~;':
O "

"O
~~~
~

~

~,
O

O."

e
.

O..':~
O

m:,O '
'0.."

~
~

~

.. ~
O'

O."



INDICE DA COLLECÇAÔ DAS LEIS

Drprrrtamento Jurtclico d,
~~t.lllo Minaa Gerai

DA

Jl.ssCluJJlcaLegislativa tia
MINAS GERAES.

1848.

N.• 3,lj .-Resolução de 20 de Sotembro.
AlItorisando a Carnara Municipal da Villa de
Montes Claros de Formigas a arrecadar como
renda Municipal a taxa de tresentos e vinte réis
sobre cada banil de aguardente de cana, ou
l'estillo, que se vender no seu Municipio, c con..•
tendo ontras disposições a respeito .......•• _, li:

l • 3'l.2.-Resolução de 20 de Seternbl'O.
Approvando alguns Artigos additivos ás Postu-
ras da Camara Municipal da Cidade de l\Iarianna 3

"T." :H3.-11esolução de 20 de Setemhro.
Elevando a duzentos mil réis o Ordenado do Se-
cretario da Carnara Municipal da Villa da Ube-
I'aha.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . • • • • • ~

N.• 3V•..-llesolução de 20 de Setembro.
fixando as divizas entro as Freguezias do Curral
d'EI-Rei , Matheus Leme, e Santa Quiteria.. • 6

J. T. 3.~5.-Lei de 20 de Setembro. '
Creando na Villa Nova da Formiga uma Aula
de Instrucção primaria para meninas ..••..• I, 7 -

N.• 3!,.6.-Lei de 20 de Setembro.
Creando na Villa de S. João Nepomuceno uma
Aula de Latinidade, e poetica. • . . . . . . . . . • 9 -

N." 3~,7.-Lei de 20 de Setembro.
mevando á cathegoria de ViIla o Arraial de S.
Francisco das Chagas do Municipio do Araxá
com a denominação de Villa de S. Francisco das
Chagas do Campo Grande, e contendo outras
disposições á respeito.. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 11

N." 3',.S.-Lei de 20 do Setembro.
Antorisanuo o Goremo a premiar com quatro
contos de réis a aquelle, que primeiro fabricar
cincoenta barris de vinho •••••.••••.• , • • • • H
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N.o 349.-Lei de 20 de Setembro.
Approvando, salvo o prejuizo da Fazenda Pro-
'Vincial, ou de terceiro, as despezas ordinarias,
e extraordinarias, c a receita do anno financei-
ro !'lo 1.0 de Julho de 1843 ao fim de Junho de
1844. . . . . . . • . . . . . . • • . • • • • . . . . . . . • • • . . 15

N.o 350.-Resolução de 20 de Setembro.
Prorogando por mais dois annos o previlegio mar-
cado para a construcção da Ponte do :Funil so-
bre o Rio Grande no Municipio de Lavras. • . • 22

N. o 351.-Lei de 20 de Setembro.
Concedendo á Mesa da Irmandade de N. Senho-
ra das Dores da Freguezia de Antonio Dias des-
ta Cidade do Ouro Preto duas Loterias de vinte
te contos de réis cada uma. . • . . . . • . • • . . . . . 23

N:o 3&2.-Resoluçiio de 27 de Setembro.
Desmembrando o Disiricto de S. Francisco de
Paula da Freguezia, e Termo da Oliveira, e el1-
corporando-o á Freguezia, e Termo de Taman-
duá. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . •. . . . . . . . . . . 2~

N." 353.-Resoluçiio de 27 de Setembro.
Encorporando ao Municipio, e Freguezia de Pi-
umhy o Curato da Gloria, ficando revogadas as
disposições em contrario, contidas no Artigo 8. o
~ 11 da Lei N. o 334.. .. • . .. • .. • • .. . .. .. . 26

- N." 354.-Lei de 27 de Setembro.
Prescrevendo o modo porque devem ser publica-
dos os Projectos de Leis, ou Resoluções da As-
sembléa Legislativa Provincial, quando se ve-
rifiqne algumas das hypotheses previstas no Ar-
tigo 19 da Lei de 12 de Agosto de 1834. • .• 27 _

• :N•• 355.-Lei de 27 de Setembro
Elevando à Villa a Freguezia da Boa-Vista de
Itajubá do Municipio da Campanha........ 30

- N. o 356.-Resolução de 27 de Setembro.
Concedendo licença sem tempo com vencimento
do Ordenado á I)rofessora de La. Letras da Ci-
dade de l\Iarianna D. Fl'3ncisca' de Paula Hy-
gina da Silva.. . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . 33:

N." 357.-Lei de 27 de Setembro.
Marcando os annos de serviço, que devem ter
os Empregados da Mesa das Rendas Provinciaes

V

para serem considerados vitalicios, e contendo
outras disposições á respeito. . . . . . . • . . . . . . • 35

N." 358.-Resolução de 27 de Selembro.
Marcando os limites entre as Freguezias de S.
nita do Sapucahy do Município de Pouso Ale-
gre com a de S. Sebastião da Campanha. . . . 37

N.o 359.-11esolução de 27 de Setembro.
Elevando á duzentos mil réis o Ordenado do
Continuo da CallHlI'a Municipal do Serro. . . . . 38

- N.o 360.-Lei de 30 de Setembro.
Supprimindo a Villa de S. José d'EI-nei da
Comarca do Hio das Mortes, encorp0l'ando o seu
Municipio ao Termo de S, João d'EI-Hei, econ-
tendo outras disposições ú respeito......... !~(

• " 361.-l.ei de 30 de Setembro.
fixando a Força Policial da Pro"incia para o ex-
ercicio de 1849 ú 1850, e contendo outras dis-
posições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.3

." 362.-1l()soI1l~:ão de 30 de Setemhro.
Fasendo extensivos ao l !unicipio do Hio Pardo
diversos Artigos das Hesoluções N.o' 29!~, e 295
de 26 de Março deI 84.6. . . . . . . . • . . . . . . .. ~7

N." 3G3.-Lei Je 30 de Setembro'
Elevando ú cathegoria dI) Villa a Parochia do
Carmo de Morrinhos, pertencente ao Munici-
pio da Uberaha com a denolllinaç<io de - Villa
do Carmo de Moninhos - , e contendo outras
disposições ú respeito,................... 51

N.o 36'L-Lei de 30 de Setembro.
Elevando ú Pal"Ochia o Districto de S. Caetano
da Vargern Grande, ora pertencente ú Fregue-
zia de Poulo Alegre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 53

N.o 365.-Resolução de 30 de Setembro.
Desmemhrando quanto ao civil do Município
de S. João Nepornllceno , e encorporando ao da
Pomba o Dislriclo do Porlo do S. Anlonio.. 54

N." 366.-Lei de 30 de Setembro.
A ulorisando ao Governo da Provincia a mandar
lima pessoa a algum dos Paizcs da Europll ins-
truir-se no processo mais vantajoso do fabrico
do ferro, tanto balido, t'omo corrido. .. . . . . 55

1'." 367.-Lei de 30 de Selemhro.
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f:0.nsiJeranJo J'ora em Jian(e perpe(uos e "ita-
bc.lOs?s. postos dos Ofliciaes da Guarda Nacional,
C~IJOSr,tu/o~ são pejas Leis presentemente em
vIgor expedidos pelo Presidente da Provincia
e contendo outras disposições á respeito ..•• .' 59

N.O 368.-Uesolução de 2 de Outubro.
]~stabelcccndo no Municipio da PiranO'a a taxa
a/~I1lHl/ _de scis. n~i/ réis sobre os jggos pu-

•. hlJcos nao pro/II/Jldos por Lei....... . • • • • • 61
N." .369.-Besolução de 6 de Outubro.

Aut~risa~ldo a Call1ara Municipa/ da Villa Nova
da hJrllllga para pagar ao Cidadão .João Caeta-
no de Souza a quantia de 562<1!lLÍ80 réis, que
despclldcu com a couclusão da obra da Cadêa,
c_ Cas~ da C~lllara, c contendo outras disposi-

_ çoes a respc/to......................... 6:>
N.o 3JO.-Uesoluçiio dc 9 dc Outuhro. . :..

Autorisando o Presidcnte da Provincia a rescin-
dir o contracto dc arrematação para a construc-
çiio da Pontc do ltajuní sobrc o Hio Santa Bar-
!Jara, cclebrado com o Cidadão Luiz da Cunha
Pillt~ Coelho. c contendo outras disposições á
rcspell o , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 65

l
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.
o 371.-Lci de 9 de Outubro.

Transf()rindo n séue da Frcguezia do Gouvêa pa-
ra n Capella Curada do Pal'alÍna. annexando no
scu tcrritorio os Districtos do Gouvêa, Datns,
c Andruquicé, e' encorporando-a ao Munici-

. pio. da Cidauc Diamantina .• , .... " ... .'.. 67
N." 372.-LcI ue n de Outuhro.

Concedendo duas Loterias de vinte contos de
réis á cada ullla uas Matrizes de So Antonio
do Grão i\Jogtlr, do.Espirito Santo dos Cumqui-
hus, c a CompanhlU do Theatro da Cidaue de
::\Iarianna ..... " .......•.............. 69

N." :n:3.-Lei de 9 de Ouluuro.
Elevando á cathegoria de Villa a FreO'uezia do
Senhor llo/ll .JCZllS de Campo Be110°, e con-
tcndo outras disposições ti rcspeito......... 71

No" 37'l.-Lci UC 9 de Outuhro.
J~levando á cathegoria de CiJade da Itahira
<lu )lalto Dentro a Vil/a do meSlllO nome., •• 73

VII

N.• 375.-Lei de 9 de Ou(uhro.
Autorisando o Governo da Provincia a designar
quatro das Cadêas desta l)rovincia , para nellas
se recolhercm os criminosos mais importantes
dos Municipios , ou Comarcas, que especificar,
e contendo outl'as disposições sobre a guarnição
das ditas Cadêas, c sobre o modo, porquo de-
ve eBa ser fei ta ......•.•.•••.........•.•

N.o 376.-Uesolução de 9 de Outuhro.
Autorisando o Governo da P/'ovincia á fazel' ar-
rematai' por quem melhores cond ições oflerecer
as Rendas das Uecehedorias, e llarreiras , e
contendo outras disposições á rcspeito .......•

- N.o 377.-Hesolução de 9 de Outnbro.
Ucstaurando diversos Districtos, e desmem-
hrando oulros para os enCOrp0l'ill' ás Fregue-
zias, á que outr'ora pertencerão, e contendo
outl'as disposições á respeito.. . ..•...•.•.•

N.' 378.-Resolução de 9 de Outubro.
Autorisando o Presidente da Provincia a man-
dar abonnr pelos Cofres Provinciaes a quantia
de Hs. 4.00~OOO annuaes a Do Anna viuva do
fallecido Dacharcll\Ianoel Jacinto Rodrigues Véo

. - N.' 379.-Lei de 9 de Outuhro.
Creando diversas Cadeiras do 1.. grão de Ins-
tmcção primaria, e bem assim uma para me-
ninas na Cidade de :Minas Novas, uma de La-
tinidade na Villa Ja Oliveira, e contendo ou-
tras disposições á respeito .. , ••.•••..••...

No. 380.-Resolução de 9 de Outubro.
ncvogando o ~ 2 .• do Artigo 7 .• da Lei N."
334, e estabelecendo novas divisas para o Dis.
tricto de S .. José da Paraopeha da Freguezia da
Pomba, e para os. Municipios da Uberaba c
llatrocinio ...•••.••••• , ••••••.• , •• , .••.

- N." 38L-Resolução de 9 de Outubro.
Autorisando o Governo da Provincia a conceder
licença com vencimento de Congrua ao Vigario
Collado da ViIla de Queluz Candido Thadeu
Pereira Brandão ..•••.••..••••...•• , ••.•

N.Q 382.-Reso!ução de 9 de Outubro.
. l\1urcundQ divisus entre 05 Municipios de Ta-- . .
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manduá, Formiga, Oliveira, (\ Pitangui, e
revogando diversos ~~ da Lei N .• 334. • . • • . . 91

- N .• 383.-Hesolução de 9 de Outubro.
Desmemhrando do Municipio de Caethé , e en-
c?rpora~do ao da, Cidade de Sabará a Fregue-
ZIa do faquarussu...................... 95

~ N .• 384..-Lei de 9 de Outubro.
-.. . Erigindo em Freguezia a CapelJa de S. José

da Alagou no Municipio da Itabira de Malto
Dentro.. . . • . . . •. . . •. .. . . . • • . ••• . . . . . . . 97

-t N .• 3S5.-Lei de 9 de Outubro.
Erigindo em Freguezia a Capella de S. Sebas-

. tião da Pedra doAnta no Municipio deMarianna 101
N .• 386.-Lei de 9 de Outubro.

Elevando á Cathegoria de ViJlas as Freguezias
do Senhol' Bom .Jezus dos Passos e do Patafufio 103

N .• 387.-Resolução de 9 de Ou tubro.
Mandando adoptar pam o Muuicipio ria Villa
da Ayuruoca,as Posturas da Call1ara Municipal
da Imperial Cidade do Ouro Preto.. . • • . . • .• 105

N .• 3S8.-Resolução de 9 de Outubro.
Manda adoptar provisoriamente para o Munici-
pio de Santa Luzia as Posturas da Camara Mu-
nicipal da Cidade de Sabarà. . •. • . . •. . . . • .. 106

N .• 3S9.-Resolução de 10 de Outuhro.
Autorisando o Governo á reunir a Cadeira de
Grammatica Franceza da Cidadó do Serro á de
Latinidade, não estando aquelJa provida, e con-

. tendo outras disposições á respeito... ....•.. 107
N .• 390.-Resoluçãa de 10 de Outubro.

Autorisando o Governo a despender a quantia
necessaria para fazer alinhar, e orçar uma es-
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com a de Rezende ... " . . . . . . . • • . . • • • . • .• 108

N•• 391.-Resolução do 10 de Outubro.
Reunindo á Freguezia , e Districto do Sucuriú
a Fazenda do Cidadão Ignacio Celestino da
Motta denominada - Zahelé. . • . . . • . • . • . .. 110

- N .• 392.-Resolução de 10 de Outubro.
Determinando que hajão dous Officiaes com a
gratificação de 30<Ü)000 rüis mensaes cada nm
pal'a o expediente dos Negocios da Assembléa

L"

Legislativa Provincial, e contendo out,'as dis-
. posições á respeito...................... 111

' .• 393.-Resolução de 10 de Outubro.
Iteunindo ao DisLriclo e Parochia da BaITa do
Bacalháo a Fazenda do Cidadão Francisco Jus-
tiniano Alvares de Freilas ............•.... 113

T." 394,-Hesoluçiio de 10 de Ouluuro.
Desmembrando da Freguezia do Ouro Branco,

, e encorporando á da Vifia de Quclu7. o terrilorio
denominado - Passagem do Ouro Branco. . .. 114.

.• 395.-Hesoluçiío de 10 de Outubro.
Creando Cadeiras do 1.. g"áo de Inslrucçiío pri-
maria em diversos Arraiaes, e urna de Lalini-
dade, e Poetica na Villa de Sanla Barbara , sup-
primindo a de Gramrnatica Latina da Villa de
l'itangui , e contendo outras disposições. . . ... 115

N." 39G.-Resolução de 10 de OUlubro.
Fazendo extensiva ao Municipio de'Tamanduá
a Uesolução N .• 22~. de 1~. de Auril de 184.1.. 117

- I'." 397,-Hesolução de 10 ue Outuhro.
Manuando reunir n'esta Capital, e nas Cidades
ue S. João d'EI-Rei , e i\Iarianna diversas Aulas
de Instrucção in\ermedia, e contendo outras
disposições 11 reãpei to . . . . . . . . . • . . . . . • . .• 119

- I' .• 398.-Resolução de 11 ue OUluhro.
Regulando os vencimentos do Inspedor, e mais
Empregauos da Mesa das Hendas Provinciaes.. 121

r •• 399.-Uesolução ue 11 de Outuhro.
Prohihindo aos Leprosos, e Morpheticos no Mu-
nicipio da Villa Nova da Formiga oexercicio de
Pro issões puhlicas...................... 125

N .• 400.-Uesolução de 11 de Outubro.
Autorisanuo o Govemo á reintegrUl' desde já á
Roberto Martcl na Cadeira de Francez' desta
Cidado ......................•. ". . . . • . •• 127.

N .• 401.-Resolução de 12:de Outuhro.
Declamndo, que a Villa ue Nossa Senhora do
Patrocinio da Comarca do Paracatú fica perten-
cendo à Comarca do ParanlÍ, c a Vil/a dos Pas-
sos á Comarca do SapucaIJy. . . . . . . . . . . . . .. 129,

N." 402.-Rcsolução de 12 de Outubro.
Autorisando ao Governo da Provincia á conceder
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para que possa goza~' do .i(~dul(o da Lei N,~~57
c conlendo ou Iras dlSposlçoes sobre os OlTlcl3es
do Corpo Policial....................... H7

N.. "d1.-Lei de 1!~dc Outubro.
Crea"ndo uma Cadeira de Grammalica france-
za nu Villa de S. Benlo de Tamanduá para
SCI' annexada à do Latim................ nu

TO 412.-Hesolução de 1!~ de Ouluhro.
Considerando Empregados da Assemh!6a Le.
gislaliva Provincial os dou~ Tachigraph05 , que
aclualmenle SCl'\'('tn (lel'allle fi llIeSlllll , Vnnccn-
do cada 1111I 500w réis pagos ti'imestrlllmente li)t'

'" q13.-Lei de H de Olltnhl'O.
1\Iarcando o suhsidio, e indertlnisllçiio quc de-
vcm ,"cncel' os Dcputados 11 Asse~nhll:à Lcgis-
laliva Provincial nas scssões Ordlll<1I'1<15,ex-
Iraordinarias () prol'Ogaçcles............... 1;"):j.

r o 'll,'j..-llcsoIIlÇ<iO de 14, dc Outuhro, .
Declarando o caso, cm qne podcm SCI' ueulIl-
tidos os Empregatlos Publicas PI:ovinciaes , fu-.
zendo cxll'llsivas aos da Secrelal'la do Govcrno
as disposil:iles da Lei N.o 357, e regulando
() vencinlcnlu dos Olllcines do excrcito, quan-
do elupregados uo Corpo Poticial.......... 155

• o 415,-HcsolllÇão dc H. de Ontuhro.
lzcnlando do pagamento de Ral'reiras os Ha-
hilantcs da Capella da lloa Visla, quando vie-
relll iI esla Citlüdc sÓlIlenle, e mandando ar-
rcradar do futuro ullno. linnncl'iro em dianle
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, o "lG,-Ucsoluç,i,l de U. do Outubro.
Mandando [IZCI' diversos pagamentos á dher-
sas pessoas, c ti Adlll'.lIislraç!io «,J.oEeho de
Minas, n elevando a 800J1;OOO reis os Orde-
nados dos Professores de Philosophia • e Rlwto-
rica da Cidade de Marillnua....... . . . . . .. I.'}!)

• o "11 -Lei de B de.Ouluhro.
. Aulorisando 11 diversas CnOJaras Munir.ipol's
desla Provincia ti desp-cndcr no llnno financei-
ro do 1.0 de OUluhro de 18 'lB ao ulLi mo do

n Francisco das Chagas Pinheiro, primeiro Es-
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licença com Onlenauo para t,'atar do sua sau-
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Aulorisando a Cnmara Municipal da Yilla No-
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!~O'j..-Lei de 12 de OUlulJl'O.
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canla!'ll na Freguezia e Município do Araxá ,
e conlendo outras disposições á respeito. • • . •. 13/i.

lj.05.-Resolução de 12 de OUlubro.
Desmemlwando o Disll'Ícto do Sacramento do
Tel'lllo do Uheraha para ser en~orporado ao do
Araxú, marcando as divisas entre os Munici-
pios, e F,:eguezias do Piumhy, o Formiga, o
designando o tenilorio, quo fica pertencondo
Ii Freguezia da Vil/a do Palrocinio. • • • • • • .• 137

!jOG.-Resolução de 12 do Outuhro .
Marcando as divisas das Froguezias de Arripia-
,dos, Ponlo Nova, e S. Paulo do ~Iuriahé ••• 138

!~07.-Jlesolllçiío de 12 de Outubro.
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408.-Hesoluçiio de 12 do Outubro.
Aútorisando o Góverno da Proyincia 11mandar
publicar em avulso qualquer das Leis Provin-
ciaes, que tivel' sanccionado.............. 143

!jOg.-Lei de 14 do Outubro. .
. Creando Au)as. de InSIl'ucção primaria do 1. o

grão nos Al'raiaes da Lagôa Dourada, Joa-
nezia, e Bom Despacho................. 145

q.lO.-Rcsoluç£ío de, 1/i. de Outubro.
Mandando levar em conta ao actp I,Inspcctor
da i\1esa d~s Rendas Provinciaes o tempo,
(lUC servio como Professor do ensino mutuo,

N.o

.N ."

N.o

N."

- N.c



N.~

N."

I
.lU

.• !~28,-Resolução de 16 de Outuhro.
Autorisando o Governo a concedel' licença sem
tempo com o respectivo Orden.ado ~o Pl'Ofes~or
do 2.° gráo de Instrucção pl'lmana da VII/a
Nova da Formiga Josó Fortunato Cardozo, e
a prov~I' a mesma Cadeira ...•....• , • . . . . .. 195

- N." l,29,-Resolução de 19 de Outubro.
Supprimindo a Freguezia do Desemboque, con-
tenuo oulras disposições á rcspeito rJodivisas dos
Municipios do Pouso Alegre com o da Campa-
nha, e deste com o de Baependi, e annex~ndo
lÍ Frcguezia do Forquim do Termo de Manan-
na. parte do tCl'I'itorio da do Sumidouro. . . . .. 197

T ° 430.-Hcsolução de 19 de Outubro.
Mandando addir à Secretaria da AssembJéa Le-
ois/ativa Provincial a BibliotllCca Publica da
Capital, e conlendo outr'as disposições a respeito 199

N.o !~31.-nesolução de19 de Outubro.
Elevando á 600.Lj;000 réis a congl'ua do Paro-
cho da Freguezia do Cuialhé , e dando-lhe um
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l T," 432.-Lei de 19 de Outubro.
Creando o Emprogo de Director ger, I das obras
publicas desta Capital, o contendo outras dis-
posições a respcito...................... 203

N .• 433.-Lei de 19 de Ollluhro.
mevando á catbegol'ia de Cidade a Villa de
Pouzo Alegro com a mesma denominação... 205

N.o 434.-Lei de 19 de Outubro. _
Fixando as Despezas Provinciaes para o a~no
financeiro do 1.0 de Julho de 18!~9 ao ulllmo
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da Provincia a arrecadar as imposições nella
declaradas, e contendo outras disposições á
respeito ..............••..........•.• " 207

N' • !~35.-Lei de 19 de Outubro,
Creando nesta Capital um Director Geral da
Instrucção publica, e um Vice-Directol' , e con-
tendo outras disposições á respeito......... 223

l T,o 436,-Lei de 19 de Outuhro.
Elevando a 4-00.m000 réis a congrua dos Pa-
rochos desta Provincia.................. 227

r. Selembro de 18W diversas quantias 161
-l18.-Hesolução de 1!~de Outubl'O.

.Appr?vando as contas da Receita e Despeza
de (lIversas Camal'1ls Municipaes " 172

419.-HesoJução de H) de Outubro.
Elevando os Ordenados do Secretario da Ca-

- mara Municipal de llIarianna á 500,m000 rs.
do da de S .. João d'EI-Hci 11 5(iO,mOOOrs. e do
Fiscal da do Ouro Preto à 120,mOOO réis .. " 181

420.-Resolução de 19 de Outubro.
Considerando pertencentes ao Districto , e Fre-
guezia de Antonio Dias os Habitantes da Rua
Nova desta Cidade, tanto do lado direito, CO/110
do esquCl'do, até o 1ll0rl'O de S. Sebastião se-
guin~jo-se pela estr.ada ,'elba, quo vai te;' ao
ArJ'lllal de Anlofllo Pereil'1l 182

,j.2L-Resoluçiio de 19 de Outubro .
Uastaurando na Cidade de Sabará a Au/a de
Phi/osofia ........•.•.......... " 18;)

!~22.-Hesolução de 19 de Outubro.
Tornando ex lensiva ao .MIInicipio da Cidade de
Silhará a Resolução N.o 298 de 26 de Março de
18í6 " 187

!d3.-Ueso/uç,io de 19 de Outubro.
Tornando extensiva ao .Mnnicipio da Vil/a de
Pitangui a Hesolução N.o 298 de 26 de Mar-
ço de 1846 188

,í2,L-llesolllçiio de 19 de Outubl'O.
1\Jarcando a diviza do Dislriclo da Venda Nova
com a Freguezia do CnlTal d'EI-Rei " 189

4-25.-Hesolução de 19 de Outubro.
Tornando cffeclivas as divizas estabelecidas pela
Lei N,o 184. Artigo 1.0 ~ !~,o, e revogando o
~ 2," do Artigo 7." da Lei N.o 33!i-, e to-
dus as mais disposições em contrario. . . . . . . .. 190

!~2G.-Hesolução de 17 de Oulubro.
Dee/arando, que ficão de nenhulll virror' as dis-
posições do ~ 5,. do Art." 9 .• da !.e{'N.o 334. 191

427.-Resoluçào de 19 de Outubro,
A ugrnenlando os Or'denados do Sol/ici ta dor
dos Fei los, e do Esori vão da Mesa das Hendas
Pl'ol'inciaes.. ..: _... 193

XII

N.•

N .•

N."

N."

N."

N."

-- N.o

- N,.
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OUItO, PRETO. - TnOGRAPIUA SOCIAL 18'J9.

XIV
'ti.,6 431.-Rcsolução de 19 de Outubro.

Autorisalldo a Camara :Municipal de MaJ'Íanna
a construir o encanamento das agoas publi-
cas, despendcndo a quantia, quo unida ao
producto da subscripção, à esso fim destina-
da, complete o equivalento do orçamento da
obm, c contendo outras disposições ú respeito. 229

......-----======---=---========== .
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RESOL ÇIO N.• 3Ed.

/tesolllçfio rtutlwrisrtndo rt Cantara iÍlunicipal da Vil/a de
illoutcs Claros de Formigas a arrecadar como l"elulrt
Municipal a taxa de 320 réis sobro cada, ba1'1"ilde
aguar'dente de cana, ou restilto, que se vender no
seu Município, e contendo outras disJJosições a l"espeito.

BERNARD1 TO José de Quciroga, Presidentc da Pro-
vincia de Minas \.cl'acs: Faço sabe)" a todos os seus Ha-
bitantcs quc a AssembléaLcgislativa Pt'ovincial Decrctou
a Hesolução seguintc, sobre proposta da Camara Munici-
pal da Villa de Montes Claros de Formigas.

Art. 1.. A Camara Municipal da YilIa de Montes
Claros de Formigas fica allthorisada a arrecadar como
rcnda Municipal a taxa de tresentos c vintc réis sobrc
cada barril dc aguardentc de canna , on restillo , que sc
vcnder no scul\1unicipio. D'cstc onns é livrc o rabr:icador
sómentc 9uanto ás vcndas, quc fizcr dcntro do sen engcnho:

Ar!. 2.. A mesma Camara fica igualmClltc anthori-
sada a dar Regulamentos neccssarios para a execução
do disposto no Artigo antcccdcnte, podcndo impôr aos
contravcntorcs a pena dc pí"isão até oito dias, c dc multa
até trinta mil réis: estcs rcgulamcntos porém só teráõ
execução depois dc approvados pclo Govcrn da Pro-
vincia.



(L. S.)

Art. 5. o Ficão revogadas as disposições em con-
trario.

( :; )
RESOLUÇIO . o 3ll2.

F. N.O 1.4»

BEHNARD1NO José dc Queiroga Presidente da Pro-
vincia de :MinasGeraes : Faço saber a todos os seus Habi-
tanlcs lJue a Asscmbléa l.egislativa Provincial Decretou a
Hcsoluç;io se~uintc sobrc Proposta da Camara Municipal
da Marianna.

Resolução JJc!a qual são ap}Jl'ovados alguns A 1't(r;os addi-
tivos ris Posturas da (;amam MUllicipal da Cidade de
M ({J'ialllla. .

ArL. 2.0 As pcnas do ~ 2. o do Ar!. H9 /icão eleva-
das a einco mil réis dc llIulta , e a cinco dias dc prisão e
ao c1obl'onas reincidencias.

Ar!. 1.o As penas do ~ 1.o do Art. 119 das Postu-
ras /icão elevadas de cinco a quinzc mil réis ~ c de dous a
oito dias de pris<lo , e ao dobro nas reillci~lcncias.

Ar!. 6.0 As penas do Ar!. 201 das mesmas Pos-
turas ficão clcvauas a scis mil réis de multa, c a scis dias
dc prisão.

Ar!. 3. o As casas em quc se vender pol vora , e as
em quc se fi.tbricar fogos de artificio dc qualqucr' gcncro
pagarão annuallllcnte de ta:a, aquellas, seis mil réis, c es-
tas quatro mil réis.

Mando por tanto a todas as AUlhoridades a qnem o
conhecinwnto e execução da r'cferida Rcsolução pcrlen-
tcncer, que a cumprào, e fação cumprir tão inteiramen-
te como nclla se contém. O Secrctario desta Provineia

1'OllO XJV. PAUTE 1..

.Mando por tanto a todas as Authoridadcs a qucm o eo-
lIheCllllCnto e execução da rclcl'ida Resolurão pCI'tenccl'
qUl~a cUIHI)J'ãoe fação cumpl'il' tão intei;'amellte COIll~
11:. a. ~e con.tém. O Secrctario dcsta Pl'ovincia a fara im-
pllmll pl~bhc~I' c concl'. 'Dada no Pala cio do Góvcmo
na Impcnal ~ldadc do Ouro Preto aos vinte dias do mez
de, sctem?ro do a.nno do Nascimcnto de Nosso Scnhor
.Jc~us CllrJsto dc mIl oitoccntos quarcnta e oito, vi<rcsimo .
setnllO da Indcpendencia e do Impcrio. b

( 2 )
AI'!. 3. o Picão tambem sujeitos ás penas do Articro

antecedcnte todos a(Iuclles (IUCI}Ol' qllalqu'el' 1" b, ..' 101)ma co-
°I}Cl arcm pal'a o dell'audamcuto da taxa do Art. 1.o

Art. 4.0 1" - I'lcao revoga( as as disposiçõcs em COII-traria.

Bernardino José tle Queiroga.

Carlos Benedito Monteiro a fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
22 de Setembro de 1848. .

José Rodrigues Dual'te.

_ Registada a 11. 1.05 v. do Lo 2. o de Leis e Resolu-
?oes d.a AsseJJlbléa Legislativa Provincial. Ouro Prcto Sc-
cretana do Governo 3 dc Outubro dc 1.848.

José Ma/aqui as Baptista Franco.

Nesta _Secretaria do Governo foi publicada a presen-
~c Resolllçao aos 11 dias do mcz de Outubro de 1848.

José Rõdrigues Duarte,



(L. S. )
Art. 2.0 Ficão revogadas as disposições em con .•

trario.

( ri )

Bernardino José de Queiroga.

Carlos Benedicto Monteiro a fez.

(L. S.)

F. N.o 1.0

TO.\IO XlV, FARTE 1.'

RcsoluçãO scguinte sobre Proposta da Camara Municipal
doUberaba.

Art. Lo Fica elevado o ordenado do Secretario da
Camara Municipal da Yilla do Uberaba .•á quantia de du-
zen tOi lUil rs.

Mando por tanto á todas as Authoridades a quem o
conhecimento e execução da referida Resolução pertencer,
que a cumpnlo, e füÇão cumprir tão inteiramente como
))clla se contém. O Secretario desta Provincia a faça im-
primir .• publica,., e correr. Dada no Pala cio do Governo
na Jmperial Cidade do Ouro Preto aos vinte dias do mez de
Setemhro do anno do Nascimento de osso Senhor Jezus
Christo de mil oitocentos quarenta e oit@, vigcsimo seti-
mo da lndepcndencia c do Imperio.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
22 de Sctembro de 1848.

.José Rodrigues Duarte.

Registnda a O. 106 v. do 1.. 2. o de Leis .•e Reselu-
ções da Assernbléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Se-
cretaria do Governo 3 de Outubl'{) de 1848.

José Malaquias Baptista Franco.

Nesta Sccretaria do Governo foi publicada a presente
Resolução aos 11 dias do mez de Outubro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

(4 )

Bernardino José de Queiroga.

Carlos Benedito Monteiro a fez

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
22 de setembro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

Registada a fI. 106 do 1.. 2. o de Leis e Resoiucões
d.a Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Secreta-
rIa do Governo 3 de Outubro de 1848.

u; faça imprimir, publicar, e correr. Dada no Palacio do
(~oyerno na Imperial Cidade do Ouro Preto aos vinte
d/as do mez de setembro do anno do Nascimento de
Nosso Se~lhor Jesus Chl'isto de mil oito ccntos qua-
renta .c OItO, vigesimo sctimo da Indcpcndcncia e doImpeno.

José RodriglJeS Duarte.

José i.vlalaquias Baptista Franco.

Nesta Secretaria foi publicada a presente Resolucão
U{)s11 dias do mez de Outubro de 1848. '

RESOLUÇÁO N. o 363.

R eSo~rtr{70pela qual é elevado d quantia de duzentos mit
'I'élS o ordenado do Secretario da Camam iUunicipat da
Villa do Uberaba.

. . BERN.ARDINO José de Queiroga, Presidente da Pro-
VlI1CIade Mmas Geraes: Faço saber a todos os seus Ilabi-
~antes que a Assembléa I.•egislativa Provincial Decretou a



. ( 6 )

RESOLUÇÃO N. o '3[J6.

Bes~lllç(70pela q~[{(t,sqo {ix:ulas as divizas entre as (regue-
ZlfJ~ do Cltr1:al d El-Rel~ Matheus Leme ~ q Santa Qui-
terta como n eUa se declara.

( 7 )1'. 1". 1.•

Testa Secretaria do Governo foi publicada a presen-
te llesolução aos :11 dias do mez de Outubro de 18M.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
22 de Setembro de 1868.

Carta de Lei pela qllal é creada na Vilta Nova da For-
miga 11l1ltt A ula de I nstJ'ucção primaria para meninas.

José RodrffJues Duarte.

LEI N.• 345.

BER TARDINO José de Queiroga~ Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus Ha-
hilantes , que a Assembléa Legislativa Provincial Decrc-
ton, c cn Sanccionei a Lei seguinte.

José Matafluías Baptista Franco.

.1os£!Rodrigues Duarte. .

negistada a n. 1.06 v. do 1.. 2. o de Leis e Hesolll-
ções da Asscmbléa Legislativa Provincial. Ouro l)reto Se-
cretaria do Governo :> de Outubro de 18ú8.

ArL. i. o Fica creada na Villa Nova da Formiga uma
Aula de Instrucção primaria para meninas. .

Art. 2. o Esta Aula será provida precedendo con-
curso.

ArL. 3. o Ficão revogadas as Leis, e disposições
em con trario.

l'OlIO XIV, PAllTE 1.'

Bernardino José de Quoil'oga.

Cartos Benedito L1fonteiro a tcz.

(L. S. )

BERNARDINO Josç de Queiroga, Presidente da Pro-
"incia de Minas Gemes: Faço saber a todos os seus Habi-
tantes que a Assembléa Legislativa Provincial de Minas
Gcraes Decretou, e Eu Sanccionei a Resolução seguinte.

. Art. unico. Fica substituido o ~ 18 do arl. 8 .• da
.Lm n. o 33ft pelo seguinte. Do Cllrato da Contagem ás
v~l:tentes do Hibeirão denominado - Serra Negm _ prin-
Cl!na~Hlonos altos do l\1urrão, inclusive as vcrtentes do
RIbeIl'ão da Cachoeira do Florianuo, e do Districto da
Venda Nova ás vertentes do mesmo Ribeirão Cachoeira
do FlorianllO, e da Fregllezia de Matheus Leme, as fa-
zendas do Padre João Francisco, e Miguel Francisco eu-
c?I'pomc1as ú Parochia de Santa Qlliteria, e rcvogadas as
dISposições em contrario.

M?ndo por tanto á todas as Authoridades a quem o
conhecullento e execução da l'elcl'ida Resolução })ertencel'
que a cutllprão, e façüo CUlllpi'Íl' tão inteiramente com~
lle.lIa se c~ntélU. O Sec['etal'io desta Provincia a faça impl'i-
mIl', puhhcar, e correr. Dada no Palado do Governo na
Imperial Cidade do Omo l>reto aos vinte dias do mez de
Setembro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Chri~to de mil oitocentos quarenta e oito, vigesimo seti-
mo da ludcpeudencia e do Imperio.



(L. S. )
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BERNARDINO .José de Queil'ogá I>residente da Pro-
vincia de Minas Gemcs: Faço sabcr á todos os seus
Habitantes que a Assembléa J..egislaliva l>rovincial De-
cretou , e eu Sanccionei a l.ei seguinte.

Carta de Lei pela qual é creada na Villre d;e S. João
Nepomuceno uma AU/fl de Laíinit{a~/e e Poetica.

LEI N.• 3A6.

AI'l. 3,. Ficão rcvogadas as disposições cm con-
trario.

Art. 1.. Fica crcada na Yilla de S. João Nepo-
IIJUCCUOuma Aula de J..atinidade, e Poctica.

Art. 2,. Esta Aula SCI'<llH'oviâaprccedcndo conClII'-
so cm conlormidad~ das Lcis em vigor, e o seu Profes-
sor tel'á o ordenado aunuaI de quinhentos mil réis.

:l\Jando por tanto á todas as ~u,thorid~des, a que~n
o conhecimcnlo e execução da relenda LCI pcrlenccI •
qlIc a cumprão e la~~ãot'ump,rit' t.àO illl?i,ra,~)el~le c~n~o
nella se contém. O SecrctarIO d csla 11o~mCIa ? 1<I(•.a
imprimir' publicaI' e correr. Dada no PaIacl? do (:ovel'-
no na Imperial Cidade do Our9 Preto aos \'mte dIas do
IllCZ dc Setcmbro do Anno do Nascimenlo de Nosso

Ma'ndo por tanto á todas as Authoridadcs a qilem o
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que
a cumprão, e fação cumprir tão inteiramente como
llel1a se contém. O Secretario d'esta Provincia a faça
imprimir, publicar e correr. Dada no Pala cio do Gover-
no na Imperial Cidade do Ouro Pr.eto aos vinte dias do
mez de Setembro do Anno do Nascimento de Nosso Se-
nhor Jesus Cluisto de mil oito cenlos quarenla e oilo,
vigesimo setimo da Independencia e do Imperio.

(8 )

José Rodrigues Duarte.

Bernardino José de Queiroga.

Manoel Jt'Jafjuim Dias Pelucia a fez.

Sellada na Secretal'Ía do Governo da Provincia em 22
de Setcmbro de 18A8.

José Rodrigues Duarte.

Registada a fi. to7 do I..." 2 .• de Lcis e Resolu-
ções da Assembléa I..cgislativa Provincia!. Ouro Preto Se-
cretaria do Governo 3 dc Outubro dc 18A8,

J oié Ma/afjuias Baptista Franco.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a prcsente
Lei aos. 11 dias do mez de Outubro dc 18á8. '

Jo.sé Rodrigues Duarte.

Impressas e revistas nesta Sccretaria por ordem do
Governo da Provincia.
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Art. 1.0 Fica elevado Íl calhegoria de Villa o A1'-
raial de S. Francisco das Chagas do Municipio do Ara-
-ú com a dcnominação dc Villa dc S. Francisco das Cha-
gas do Campo Grande.

Arl. 2.0 O sen Municipio comprchendcrÍl a Fre-
guezia de S, Francisco das Chagas do Campo Grande ,
anllcxando-se-lhes os moradores áqucm do Rio de S.
Thcreza ora pertenccntes á Freguezia do AraxÍl, seguin-
do snas divizas, dcscendo por csle mcsmo Hio até fi
harra de S. João no Queb)'!l anzol, e d'ahi procurando
o eSlli"ão mcstre até Íls nasêenles do GibeiIóão das Pitas,

t7 D' .e por csle ao Rio, Paran,ahybh a cnconlrar-~e 110 lSlr~-
cIo dos Patos, incluindo-sc os moradores d aquelle uI tI-
mo lugar denominado Rihcirão das Pitas ora pertcnccn-

FfiNA{WliTO .José dc Queil'oga, Pl'esic1cnlc da Pro-
"incia de Minas Ceraes: Façü saher a todos os seus Ha-
hitantes que a Asselllhlt~a Legislativa Provincial Decre-
tou e eu Sanccionei t\ Lei seguinte .

Carta de 'Lei elcvando ti catltc!J01'ia de Vil/a o A lTaial
de S. Frfllu:isco das C/ta{I({S do M IInicljJio do A rtl:l:tÍ
com a dellominação de Vilta de S. P1'flllcisc'o das CIUf-
fias do CamJlO Gl'rtlule , e contendo olltms disposições
a respeito.

tEI N, o 347.

. "do,'

( 10 )

Senhor Jezus Christo de mil oito centos quarenta e oito,'
vigesil1lo setimo da Indepelldencia e do ImperiOL

(L. S. ) Be.rnardino José de Queiroga.

Manoel Joa111imDias Pelucia a fez•.

SeUada na Secretaria do Governo da Provincia em
22 de Setembro de 1848. .,

José-Rodrigues Duarte;
fi .. ; I • 1)

eglstada a fi. 107 do L.D 2;' de. Leis' c Resolllções:
da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Secre-
taria do Governo 3 de Outubro de 1848~ .

J.o~f1.MalafJ:uiasBaptista Franco:
" ,. : " I .

Nesta Secretaria,do Governo (oi.publicada a presente
aos 12 dias. do mez qe Olltlfbro de 1848. . I

Lei

José Rodrigues Duarte.
I _

José Rodrigues Duarte.
• .1

Impressa. e' revista nesta' Sbcretaria por ordem
Govci'no da ProvinciaL,



fOMO XIV. JlARTE 1.,-

José Rodl'igues DUfl1'te,

( 13 )F. N" 3.

Rcgistada a O. 1.07 v. do I..•.o 2. o de Leis c Resolu~
çõcs da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Se~
cretaria do Governo ~ de Outubro de 1848.

José Mataquias Baptista Franco'-
Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente

l.ei em avulso em virtude da ResoluçãO n. o 408, aos 12
dias do D1ezde Outnbro de 1848.

José Rodrigues Duart(J~

Impressa: e revista nesta Secretaria por ordem do
º?yeruo di\ Provincia,

( 12 )

Ar'L, !t.. Nlio obstante a disposição do artigo an-
tec~dente será installada fi Yilla.l logo que os habitan-
tes pl'omptifiquem um Eclificiopara servir' intel'inamente,
devendo com tudo ser supprimida a Villa, se no prazo
de quatro annos não fór cumprido o onus do artigo an-tecedente.

Art. G.o Ficão revogadas as disposições em COll-trario.

t~s li PI'~gl1~ziado Patrocinio; e a Fr~gu~zia das Dores
do Indaiá com. seus antigos limites.

Ar!. 3. o Os habitant~s deste Municipio são obriga_
dos a c~llstl'llir á sua custa os Edificios necessarios para
as Sessoes da Camara, e do Conselho de Jurados, e
lima Cadêa com sulJiciente segurança para a prisao dosIléos.

Art. 5. o Esta "illa pertencerá á Comarca do Pa-raná.

M~ndopor tanto á todas as ~nthoridades a quem o
conheCImento e execução da referida Lei pertencer .I que
a cumprãoe f:aÇiiocumpt'Í1' trío inteiramente como n'eIla
se. conté~. O Secretari~ d'esta Província a faça impri-
mIr pllbhcar e corl'C1'. Dada no Palacio do Governo na
Imperial Cidade do Ouro Prete aos vinte' dias do mez
de Setembro do Anno do N.ascimento de Nosso Senhor
Jes!ls Chr~stQde mil oito centos quarenta e oito, l'i-
geslmo setlmo da lndependencia e do Imporio.

( .L S.) BernRl'din.o José de Qttez'roga•.
Severino Barboza de Oliveira a fez.

Se1lada na SecretaI'ja do Governo da Provincia em
22 de Setembro de 1848.

José Rodrzgues Duarte.
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Carta de Lei authorz'srmdo o Govct'lwa dar um lJI'enll'o de
quatro contos de l'cis aqucl/e " que prúneil'o fabricar
dncoellta barris de vinho" como u'eUa se declam.

EU ARDI O José de Qncirogn Prcsic1cllte da Pro-
vincia de :Minas Geraes: Faço saher a todos os seus
Habitante que a AsscJlIblca Legislativa Provincial Decre-
tou, eu Sancciollei a Lei seguinte.

Arl. L. O Governo fica nuthorisado a dar pclos
Cofres Provinciaes úm premio de quall'o contos dlJ réis
ao individuo, que primeiro fabricar em qualquer Muni-
cipio da l)rovincia (1e colheita propria de Ulll anno (1

numero de cincoellla barris de vinho.

Àrl. 2. o Todo o vinho, que fabricar-se no espa-
ço de quarenta annos, a éontar-se da publicação da
presente Lei, será izento de todo" e qualquer imposto
Provincial.

Art. 3.. O Coverno dará Regulamentos .para a boa
e:ccução do disposto nos artigos antecedentes.

Art. 4.0 Picão revogadas as disposiç es em, con-.
trario.

I. ~r
, J'.

r", () ,...

" '!'

) .



TO~O XIV rAll.TE 2. a

( 16 )F. N.4.,

Habitantes quc a Asscmbléa Legislativa Provincial DC4
cretou, e eu Sanccionei a I.•ei seguinte.

Ar!. 4." Esta approvação é dada salvo o prejuizo
da Fazenda Provincial, ou de terceiro. .

Art. 5.. Ficão revogadas as disposições em con-
trario.

AI'L 1.. São approvadas as Despezas Provinciaes
ordinarias e extraordinarias feitas em o anno financeiro do
1 • de Julho de 1.843 ao fim do Junho de 1844 cons-
t~ntes das Tabellas al)l'escntac!as pelo Governo; e rcsumi-
das no Quadro - A - junto á esta tei , importando na
quantia dc seisccntos novcnta e sete contos seis cen-
tos setenta e seis mil sete centos quarenta e um réis
(697: 676.'1tJ741).

Art. 2." E' igualmente approvada a Receita Pro-
vincial pcrtencente ao dito anuo financeÍl'o, const~nte
dos Balanços apresentados pelo Governo , e resumIdos
no Ouadro - B- importando na quantia de sete cell-
tos ~inte e sete contos quatro ceutos vinte e um mil no-
yeccl\tos cincoenta e quatro réis (727:4211i)95!l ).

Art. 3.0 E' reeonhecido o saldo de réis vinte c
nove contos sete centos quarenta e cinco mil duzentos c
treze (29:745.'1tJ213) á favor do Cofre Provincial, inclu-
sive o saldo de sete contos seiscentos c dous mil oito
centos quarenta e nove réis (7:602w8lJ9) da renda
com applicação especial, e que passou para Julho de
1844.

( 15 )

l\1?lllIo por tanto á todas as Authoridadcs a quem o
conhccImento c cxecução da referida Lci pertencer, que
a cumprão e luçt10 cumprir tão inteil'amente como n'e)Ja
se. cOlltém.. O Secretario d'esta Provincia a faça impri-
nu!', pnbhcar ~ e correr. Dada no Palacio do Governo
na Imperial Cidade do Ouro Preto aos vinte dias do
mez de setembro do anno do Nascimento de Nosso Se-
n!lOr. J ezus .Christo de mil oito centos quarenta e oito,
vIgesllllo setlmo da Independencia e do lmperio.

(L. S.) Bernardino José de Qlleiroga.

Severino Bm'bosa d' Oliveira a fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
22 de setembro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

Registada a fi. 108 do L o 2. o de Leis e Resoluções da
Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Secretaria
do Governo 4 dc Outubro de 1848.

José Malaqllias Baptista Franco.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presen-
te Lei aos 12 dias do mez de Outubro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

LEI N." 349.

Res~lllfoão approvando , salvo o preJuizo da Fazenda Pro-
vl1lcUlI, ou de terceiro, as despezas ordinal'ias e ex-
ll'aordinarias ~ e a re(Jeila do auno fina1iceiro do 1.o
de Julho de 1843 ao fim de Junho de 1844 •

. ) .BE.RNARD!NO José de Queiroga, Presidente da
I r.ovlllem de Mlllns Geraes: Faço saber á todos os seus



169;774~252

f87:740.m784

193~333

630~OOO
21:623~553
1:297W;412

( 18 )

9,' 746~640
10.' :;P
fI.' 2,m880
12,' 669.jtl660
13,' 35:520;,j)999
14.' !.7:640~5t5
15.' 3:953~959
16,' 4:92!•.Jp676
17.' :t:J
18,' ;m
19.' 494,m664

F. !', o lI.

RunnlC S "o co fPR£Jf£NDID.\S
• ,\ LEI DO OI\ÇA~lENTO.

P1'oprla. do anno,

upprimonto. do fundo...... 372.jp820
agam nto do bílhettl~ de cl'e-
dito por llticipnç<o do lobras 23:803.Jt>553

Idom do juro de dito8~. • . . . • 1:362~812
Despeza com fi estrada do Pa-

rah)'bunn. • • • • • • • • • • • • . • 39:095~885
Rop slções. . • • • • • • • • • • • • • • 786<iP790

agamento n mpregados do Cl{-
ti nctoCollogio do OUI'O Preto 507.:ri'OOO

Iovimcnto de fundos ••••••• 121:811~924---_._-~
Anno. anteriores.

JuRpcctorin de estradas .•••.•
Supprimellto ás Camaras, que

lllTocadál'iio consignação vo-
Juntaria ... t ••••••••••••

Pagamento do bilhotes do cre-
dito por anticipnção de sobras

Idem do Juros do ditos, .••••
TO~IO XIV PARTE 1.'

26:09!)~4 72
3 :8~.2.Jt>224
5:1f2.rp748

721 ""080
3:663.m5J2
2: 539.jtl467

36:291./1)359
10;780~995
2:200~880

;;tJ
3;;tJOOO

2:0J4.mOOO
5:232~497

68:246,2't'633
6:307.tb716

:t/)
:t!J

51O~2fO
1:202.j');898

-------
174,:808.]7)691

17:345~172
35:944~689
2:652.tb499

889~426
386./j;180

3:317~186
11 :246.tj)450
4:038W;657

Despendido 110 anno financoiro do 1.' de Ju-
lho de 18q.3 ao ultimo do Junho do 1844; a
sulJCI' :

( 17 )
QUADRO-A. _

}le/a authorisação da Lo; 11.' 251 de 20 de JUIlIO
de 18,i-3-art. 1,0_

Com os serviços do.. ..••••••.•• S 1. °
2.°
3.°
4.°
5.°
6.'
7.°
8.'
9,°

10,'
H.'
12.°
13 •
14.,°
15.'
16.•
17.'
18.°
1{).'

Pela lluthol'isação do Leis anto-
riores á do n.O 251 com ser-
viços classificados no ~ 1, °

2.°
3,°
4 °
5,'
6,°
7. °
8.°



( H) )

_792~6HO
66,)'1)5()0
;;p

3:342.m500
1:573<Ü)320

281:031,/D62.i,
27t.w9!~O

59:200.)'])000
33:772.)7)992
1:742.)'D281

81 :lW2<17)969
10:655.)'D14~

25: 472.)'D190

616:234 ..)'D982

10. •
11.0
12. o
13.0
14.0
1.5.o
16.0
17.0
18. o
19. o

47:018~3".()
37 :279 </'1)435

23:36!~W'750

3:524~447 111:186W'972

727 :4.21.)'D9M.

( 20 )

Rubricas não comprohcndidas
no Orçamento .....•.•.......•.......

Movimento de fundos ...•..............•

Sa~d8\.j~e. ~~s.s~~.d.e.. J.n.~I:~ ~~ .•...•••.••.

Renda com applicação especial
do. '" .......•.. S 20 .•

21..
Passagem de sobras da quota vo-
tada pelo S 5 .• da lei. ....

Sa~d84àu.c.:~~s~~.~~~~~~l~. ~~

Mando por tanto á todas as Authoridades, a quem
o conhecimcnto c execução da referida Lei pertencer 9

que a cumprüo e fação cumprir tão inteiramente como
nella se contém. O Secretario d'esta Provincia a faça
imprimir puhlicar e correr. Dada 110 Palacio do' Gover-
no na Imperial Cidade do OurQ Preto aos vinte dias do
mez de ~etembro do Anno do Nascimento de Nosso Se-
nhor Jezus Christo de mil .oito centos quarenta e oito,
Yigesimo setimo da Indcpelldencia e do Imperio.
( L. S. ) . Bernardino José de Queiroga.

CaNos Benedicto Monteiro a fez.
TO~IO XIV. PAllTE 1,•

-----

-----
61:768""89t

594:092e1jj618

100:251W;196

39:350.)'D01O
31 :610.Lr970
7:801.)'D718
7:024.']pOOO
8:067<Ü)213
19:232""947

93.)'D719
3:640.m192

. WJ

3:332<17)927
------
697:676,zu741

29:829~70-i.

1:818<17)005
6:376""884

82:688~OOO
16:663.zz,196

900<17)000

------

-----
Ânnos Anteriores.

Despcza com a estrada do Pa-
rahyhulia ....•....•••.•.

Pagalllentoá empregados do ex-
ti ncto Collegio do Ouro l)reto

1Uagistratura ••••.••••••••.

DESPEZA DA RENDA COM APPLI-
CAÇ.\Õ ESPECIAL.

Propria do anno;

Ilagamento do juro o amortisa-
ção do emprostimo .••..•.•

Construcção do estradas .
Jndemnisação ao Cofre Provin-

cial .

QUADRO-R. _

l)agamento do juro o amortisa-
Ção do emprestimo .•••••••••••••••••••

Arrecadado no anno financeiro do 1." do Julho
de 1843 ao ullimo de Junho do 1844 con-
forme a Lei n. o 251 art. 2. o ; a saber:

Das Rendas do•••••••••••••••••••• ~ 1. o
2.0
3.0
4.0
5.°
6.0
7.°
8.0
9.°



I

LIVRO DA. LEI MINEIR.A.

Enl TAHDl TO José (lc (Jlleiroga Presiden da PI'O-
"illcia de 1\ illas (; lracs: Fa(:o sabcl" ú Lodos os scus
Habitanles qu, a Ass(~l1lhl(~aLegislativa Provincial Dc-
CI',to , c eu ~anceionci a Heso1tJ(:ão seguinLe.

Art. unico. O privilegio I 'arcado para a constl'llc-
fi( da P mte do FlIpil sobre o io Grande no MlInicil in

(le I,avras é proroga(lo 1)01'mais dOlls annos com a CO 11-

(li(:,io de se consLruir dentro d'esLe Pl'aZOUllla coberta
de telha sobre a mesma llonle.

Rcsatllção proroganrio por mais dOlls anuos o lJ1'ivile,qio
mttrcarto JJ{f1"{l a COIlSIJ'IlCrlio da Ponte do Funil sob1'f!
o R'() (;1'(I,nc!e 110 M IllticljJio de Lavras, COUlO nella .WJ
decl(l1'a.

RESOLucIO N. o 350.,

Mando por tanlo ti Lodas as Autliorida(les a quem n
conhecimento, e execlIçtio da referida Resolução pertcn-
cer, qlle a ClllII])L'ão, c fação cumprir tão inteiramellt~
como neUa se conLém. O Secl"ctal'io d'csla Pl'ovincia a
laça imprimil', publicar e corl'er. Dada 110 Palacio do
(;ovel'llo na rmperial Cidade do Ouro Preto aos vinte
dias do mcz dc Setembro do Anno do Nascimento de
TOSSOSenhol' Jesus ChrisLo de mil oito cenLos qnarr.n-

ta e oito .• vigesimo sctimo da Illdependencia e do I 1Jl-
I e rio.

( J~. S. ) Bernardino José de Queil'oga.

José Rodrigues Duarte.

( 21 )

SelIada na Secretaria do Governo da Provincia em
22 de Setembro de i848.

José Rôdrt'gues Duarte.
1tcgistada a {]. 108 v. do L. o 2. o de Leis e Resoluções

da .Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Secrc
4tafIa do Governo 4 de Outubro de 1848.

José 1I1alaquz'as Baptista Franco.

Nesta S~cretaria do Governo foi publicada a presente
Lei aos 1.2dIas do mcz de Outubro de 1848.

José Rodrigues Duarte,

Impressas e revistas nesta Secretaria por ordem do
Governo da Proyincia,



TOllO XI\'. I',\I\TE i.~

S lIada na eCI'elaria do Coverno da Provincia em
22 de "etembro de 1.8lJ8.

( 211 )

Bernardino José de Queiroga.

Severino Barbosa de Oliveira a fez.

(L. S. )

1". N.o ú.

Art. 3. o Ficão revogadas as disposições em con-
trario.

Mando por tanto á todas as :\t~thori<l~des a quel~l
o conhecimento e execução da re(erJ(la LCI pertencCl,
que a CUIllI}('ão,e fitçüo cumprir tão ill.tei~'amente. com?
uella se contém. O Secretario desta ProvIIlcla a faça lInpt'l-
miJ' publicar e cOlTer. Dada no Palado do Covemo na
lml;erial Cid;de do Ouro Preto aos vinte dias do mez de
'etemhro do Anno do Nascimento de N?sso ~enh.or Jest~s

Chl'islo de mil oitocentos quarenta e ollo , vlgeslmo SCtl-
mo ria ludependcucia e do Imperio.

.JoséRodrIgues Duarte.

Registada a 11.ti 1. do L. o 2. o de Leis e 11esolu-
cões da AsselJ1bléa Legislativa PI'ovincia1. Ouro Preto Se-
cretaria do Governo 4 de Outuhro de f8l18.

José Malaquias Baptista Fmnco.

Testa Secretaria do Coverno foi publicada a presen-
te Lei aos 13 dias do mez de Outubro de 18lt8.

José Rodrigues Duarte.

lEI N. o 351.

Carta de Lei concedendo ti Meza da Irmandade de N.
S. das Dores da Freguezia de A nlonio Dias d' esta
Cidade duas Lolerias de vintl! contos de l'éis, cada
uma , como n'elta se declara.

( 23 )

Manoel Joaquim Dias Petuciaa. fez.

Sellada na Secretaria do Coverno da Provincia em
22 de Setemhro de f8l18.

José Rodngues Duarte.

_ Registada a fI. 11 O v. do L. o 2. o de Leis, e Resolu-
('ocs da Assembléa legislativa Provincial. Ouro Preto Se-
cretaria do Covemo 4 de Outuhro de 1848.

. José Malaquias Baptista F1Ylnco.

Nesta Secretaria do Covemo foi puhlicada a presente
Hesolução aos 13 dias do mez de Outuhro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

. .BERNARDINO José de Queiroga, Presidente da Pro-
vmCla de Minas Ceraes: Faço saber a todos os seus Ha-
lJitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial Decre-
tou, e eu Sanccionei a Lei seguinte.

Ar!. 1.0 O Presidente da Provincia é authorisado
a concedel' á Mesa da Irmandade de Nossa Senhora das
Dores da Frcguezia de Antonio Dias d'esla Cidade dnas
loterias de vinte contos de réis cada uma.

Art. 2.0 Ficão extensivas a estas Loterias as dis-
posições dos artigos 2. o e 3.0 da Lei lI." 292 de 2G de
Março de 1846.



José Rcdrigues Duarte.

( 26 )F. N.• 5.

Mando por tanto á todas as Állthoridades a que~n o
ollhecimento e execução da ref~rida Resolução pertell-

TmlO':lY. PA1\TE 1.'

Hegistada a 11.1 '11 do L. o 2. o de T.eis e Reso]llr.ões
da AssernhléaLegislaLiva PI'OvilleiaJ. Ouro Preto Secre-
tal'ia do Governo 5 de Outubro de 1848.

Rcsoluçt7opela qllal é el1corporodoao Município e Fregue-
:ir.ldo Pill1lllty o CUl'ato da Gloria .• ficando revogadas
as disposl~'oçs em contmrio contidas no Art. 8. o ~ 1.1
da Lei N .• 3M.

José Malaquias Baptista F1Ytllco.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presen-
I' Hesolução aos 13 dias do mel. de Outubro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

RESOLUCÃO N.0353..

BER ARDlNO José de Quciroga, Prcsidente da Pro-
vincia de filias Gcr:-lCs: Faço saber á todos os seus Ha-
bitantes que a Assembléa Legislativa Provincial Decretou
e cu Sallccionei a Resolução scguinte.

Arl. 1. o fica revogada a disposição do Arl. 8. o ~

H da J,ci N. o 33ft na pal'tc em que desmembrou o Cura-
to da (]Ioria da Frcguezia el\Iunicipio de Piumhy , cncor-
para lido-o ao Municipio de Jacuhy , e Frcguczia do Se-
nhor Bom .JCZllSdos Passos, ficando d'ora em diantc ell-
corporado pelas antigas divisas ao mcsmo Municipio e Fre-
guezia do l>iuJUhy, a que pertencia.

Arl. 2. o Ficão revogadas as disposições em con ..•
trario.

Bernrl1'dino José de Quciroga.( L. S. )

Art. 1. o • O Distl'icto de' S. Francisco de Paula fi-
ca desmembrado da .Freguezia e Termo da Oliveira e
encorporado á Freguezia e Termo de Tamanduá: .•

Ar!. 2. o Ficão revogadas as disposições em con-trario.

RERNAHDINO José de Qlleiroga, Presidente da Pro-
vincia de Minas Gemes: Faço saber a todos os seus Habi-
tantes que a Assembléa Legislativa Provincial Decretou
e eu Sanccionei a Resolução seguinte. '

M?n(~o por tanto á todas as Authoridades a quem o
conhecuncnto e execução da refel'ida Hesolllção per-
tencer, que a cllmprão, e fação cumprir tão inteiramen_
te ~OIllOnclla se contém. O Secrctario desta Provincia
a Jaça imprimir publicar e coner. Dada no Palacio do
Governo na Impcl'ial Cidade do Ouro Preto aos vinte e
sete dias do mez de Setembro do Anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos qua-
renta e oito, vigesimo selimo da Independencia e do
J mperio.

Resoluçt7o pela qual fica desmembrado o Districto de S.
Francisco de Pauta da Freguezia e Termo da Olivei-
1Yt, e cncorporado ti Freguczia e Termo de Taman-
dulÍ. •.

( 25 )

RESOLUCÃO N.• 352.,

Francisco Antonio Teixeira Ruas a fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
3 de Outubro de 18/18.



( 28 )
vinda de Minas Ceraes: Fac:o saber;í todos os seus ITa-
j)itantcs quc a Asselllh.!éa Legislati \'a ProvilIcial Decretou,
c cu 'anccionei a 1.ei seguinte.

Art. 1.. Os 11rojectos de Lei, ou Resoluções a
resp ito dos quaes se YCl'ilicar alguma das hYPOlhcscs
previstas IIOar! igo H) da Lei de 1'2 de Agosto de 183ft,
:er;lo publicadas COIll a fórlllula seguinte - A Assem-
hléa .LegislatÍ\'a Provincial de Minas Ceraes Faz saber
fi todos os seus habitantes, que eHa Decretou, e em
virtude do artigo H) da l.ei de 12 de Agosto de 183lL
mundoll puhlicar a Lei, OII HesollIção seguinte (Trans-
crcva-se a integra da Lei em SlIas disposições s6mentc).

ArL 2.. Transcripta a intcgm da Iei em scgui-
mento ao prcamhulo elo artigo 1.• , c assignado ,o SCl[

autho 'rapho pelo Presiden tc ela Assem hléa, tera ella
por I'e \lo as palavras- ;\]ando POI' tanto á todas as Au-
ti oridades, a (fuem competi/' o conhecimento e execução
da J'ererida L i, ou HcsoluÇ'ão, que a cumprão, e fa-
c; o umpl'i/' 1<10 intciramente, como n'clla se contém.
Ó ,e retario da Provincia a raça imprimir, publicar,
c correr.

Art. !!.. Ficão revogadas as disposições em con-
trario.

Art. 3.. Assigna(la a Lei, ou Hesolução pelo Pre-
sidente da Asselllbléa na fórma do Artigo antecedente,
ser:\ ]>01' elIe l'cmetLida ao Secretario da Pr?vincia para
lilZel-a selim' com o Scllo das Armas do ImperlO, e obser-
ar-se-hão todos os mais termos da publicação conforme

a 1. n paI'te do Ar!. 18 da referida Lei de 12 de ~gosto
de IS3!!, e mais disposições, que regulão a materIa.

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

TOMO XIV. PAUTE L'

Bernar('{iuo José de Queiroga.(L. S.)

LEI N.• 35!!.

cer que a cumprão, e fação cum'pr1~' tão intei~'all~ente co-
mo nella se contém. O Secretario desta ProvlIIcIa a faça
imprimiI', publicar e correr. Dada .no Pala cio .do Gover-
no na Imperial Cidade do Ouro Preto aos vInte e set.e
dias do mez de setembro do unno do Nascimento de Nos-
so Senhor Jezus Christo de mil oito centos quarenta e
oito, vigesimo setimo da Independellcia e do Imperio.

Francisco A monio Teixeira Ruas a fez.

SeIlada na Se retaria do Governo da Provincia em 3
de Outubro de 18!!8.

( 27 )
I

José Rodrigues Duarte.

Registada a n. 1H v. do L.• 2 .• de Leis e Resoluções
da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Secreta-
ria do Goremo 5 de Outubro de 18!!8.

José Malaquias Baptista Franco.

Nesta Secretaria foi publicada a presente Resolução
aos 13 dias do mez de Outubro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

Carla de Lei prescrevendo o 1llo~/opor que ~evem ser
lJ1lblicados os Projeclos de LeiS ou Resoluçoes d~ A s-
sembléa Lc!islaliva Provincial , qlland~ se verzfiqll~
alguma da~ !typol!zes(Jsprevistas no A1.tzgo H) da Lez
de 12 de Agosto de 183!!.

BERNARDINO José de Queiroga" Presidente da Pro~



que a cnmprâ e fação cumpri!' tão inteiramente cõmo
ll'el1a se contém. O Secrctal'io d'csta Provincia a faça
imprimir, publieat', e co 1'I'C 1'. Dada no Palacío do Go-
verno na Imj)orial Cidadc 00 Ouro Pl'oto aos vintc sete dias
do mez dc Sctembro do Anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus ChriSlo de mil oito centos quarenta e
o,ito, vigesimo setimo da Independcncia e do Imperio. PARTE I." Follla 1\".0 G.

uvao DA LEI MINEIRA.

1848.
LEr N.o 355.

Arf. 2.. Os Habitantes do novo Município são obri-
gados a construir á sua custa as cazas para Sessõcs da
Camara Municipal, e do Conselho de .Jurados, e uma
Cadêa segura, conforme o plano, que fôr dado pclo
Governo, com tanto que as fação no espaço de trcs
anllos.

Art. 3. o Em quanto os habitantcs do novo Ml1nici-
piQnão poderem construir as Casas, de quc trata o Art.
2•• ~ervirão para o exercido das fUllcçõcs Municipacs c

Bernardino José de Queiroga.

Fl'allcisco Antonio Teixeira Ruas a fez.

(L. S.)

( 29 )

José Rodrigues Duarte.

Sellada na Sccl'ctaria da Governo da Provincia em
3 de Outubro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

Registada a fi. 112 do L. o 2. o de .Leis e Resolu-
ções da Assembléa Legislativa Provindal. Ouro Prelo Se-
crctaria do Governo 5 de Outubro de 18A8.

'José M alaquias Baptista Franco.

N'esLa Secrctaria do Governo foi publicada a prc-
scnte Lci aos 13 dias do mez dc Ontubro de ~18A8.

José Rodrigues Duarte.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordem do
Governo da Ptovincia.



( 31 )
( 32 )

nesta Secretaria por ordem d(t

José Rodrigues Duarte,'

'1'0110 XIV, I'A.l\tE i••

Bernardino J,osé de Queíroga.
(

Francisco Antonio Teixeira Ruas a fez.

(L. S, )

. .

J udiciarias, e para Cadêa quaesquer Edificios proprios
ou arrclidados pélQs mcsmos hab,itau tês pára este fiPl,
com tanto que tenhão as commodidades indispensaveis,
c proccder-sc_há, á installação da"Villa logo que os seus
halJitantcs mostrarcm tcr as ditas Cazas.

Mando por tanto á todas as Authoridades a quem- o
conhecimento e exccuÇão da rclerida Lei pertenccr, que
a cumprão , e lação cumprir tão intciramcntc como
nclla sc contém. O Sccl'ctario d'esta Provincia a faça'
imprimir, publicar c correi" Dada no Pala cio do Gover-
no na Imperial Cidadc do Ouro Prc.tq aos vinte scte dias
do mcz dc Sctcmbro do Anno do Nascimento dc Nosso
Scnhol' Jcsus Christo dc mil oito centos quarcnta e oito,
vigcsimo sctimo da Independencia e do Impcrio.

Art. 4.• , Esta Villa pertencerá á Comarca do Sapu-cahy.

Art. 5.. Ficão rcvogadas as disposições em con-trario.

Sellada na Secrctaria do Govcrno da Provincia em 3
de Outubro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

Registada a 11. 112 v. do L." 2 .• de Leis e Resolu-
.ções da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Se-
cretaria do Governo 6 de Outubro de 1848.

José Malaquias Baptis.ta Franco.

Publicada avulsa em virtude da Resolução n•• 408
em 12 de Outubro de 1848.

José Rodrigues Dual'te.



Tomo "IV. PART.E t... Folha :Nr.° "'.

EIRA.

•

LIVRO DA. LEI

1

Iml AfiDTl O José de Queiroga, Prcsidcntc da Pro-
vincia de l\Iinas l:eracs: Faço saber a todos os seus
JlahiLant 's que a ssemlMaLegislaLiva Provincial Dccrc-
tOIl 1 ,'anc.cionei a Hesohl('ão seguinte.

HESOL cIo N,. 356 •.
lleso!uç({Opela qual é concedida a D, Francisca de Pauta

JI,I/(jiufl.da SilM Professom de 1.as Letras da Cidade
de M({l'iarllta, licença sem tempo com vencimento de 01'-
deuado.

Ar/. 1: OPresidente da Provincia é allthorisado a con-
ceder a D. Francisca de Paula Jfygina da Silva, Pl'ofes-
so'a de primeiras Letras da Cidade de Mal'ianna , licen-
(a sem tcmpo com vencimento de ordenado.

An. 2.. O Covemo proverá csta aula cm conformi-
rléule com a Legislação em vi~ol'; logo que for concedida
a liccn(,:a, dc (lue trata o Art. antecedente.

Art. 3,0 Picão rcvogadas as disposições cm con-
trario.

Mando por tanto ú todas as Authoridadcs a quem o
conhecimento e cxcrnção da referida Resolução pCI'tenCCI',
que a clllllprão, c n'ção cump"il' tão inteiramente como
nelb se contém, O Secrctario desta Provincia a faça im-
vl'imir ~ publicar, é correr. Dada no Palacio do Governo-

.~ • • : J



ollRa
•

:1."
1 ~

IV.1'01110

LEI N. o 357.
Carta de Lei que 11/arcaos amlOS de serviço, flue devem

ler os E17IJn'{'[Jadosda Meza das Rendas Provinciaes,
para serem considerados vitaticios~ e contém OUt1,(lSdis-
posi nes a respeito.

ERl ARDIl O José de Queiroga, Presidente da Pro-
vincia de l\linas Ceraes: Faço sahel' a lodos os seus
Hahitantes qlle a Assemhléa .Legislaliva Provincial Decre-
tou, e ell Sanccionei a Lei seguinte.

AI't. 1.. Os Empregados da l\leza das Rcndas Pro-
vin iaes, 100"0 quc conlem doze annos de bons serviços,
sel'úü considerados cmpregados vilalicios ~ e só poderáõ
ser demil lidos ]lelos meios qlle as Leis do Paiz tem es-
tahelecido vara a demissão de Empregados viLalicios.

Ar!. 2.0 Os annos e a bondade dos sCl'viços serão
declarados ]leIo Govemo em visla dos documcntos, que
os Flllpregados lhe devem apresentar com seus requcri-
m 11105, depeudendo, porém da approvação da Assembléa
l.egislaliva Provincial.

Al'l. 3.0 O Gorerno tanto que declare estarem os
Empregados no caso da presente Lei, dará um Diploma de-
clarando esse Empregado vitalicio com dependencia da
3ppro\"ação da Assembléa Legislativa, e fará no mesmo
lllenç, o dos annos de serviço, que apresentou, e de que
dala elles começúl'ào. Este Diploma não será sujeito a di-
r ito algum além do sello.

Art. h. o Os annos de serviço prestado quer na ex-

(L. S. )

José Rodrigues Duarte,

( 3l! )

na Imperial Cidade do Ouro Preto aos vinte e sete dias do
mez de Setembro do anno do Nascimento de Nosso Se-
nh~r Jezus. Christo de mil oitocentos quarenta e oit@, vi-
gesllllO setullo da lndependencia e do Imperio.

Bernardino José de Queiroga.

Francisco Antonio Teixeira Ruas a fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
3 de Outubro de 18l!8.

José Rodrigues Duarte.

Registada a n. 11.3 do 1.02 .• de L~is e Resoluções
da. Assembléa Legislati.\'a Provincial. Ouro Preto Secre-
laI'la do Governo 6 de Outubro de 1848.

José Malaquias Baptista Franco.

Nesta _Secretaria .do Governo foi publicada a pl'esen-
te Resolllçao aos 8 dIas do mez de Novembro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordem do
Governo da Provincia.



•:p_ RTE I.a Folha .0 9.

HESOL çIO 1 .0 358.

l olucao 1Jela qual StlOlIU1I'C{((/,()S os limites entre.tl~ ~r(J~
?la .( , dr; S(mite lliUt do Sll}Jl/cahy do MUnlCl}JlO de
~o O Alegre, com a de S. Sebastitlo do da Campanha.

. Iando por tauto á lodas as Aut~JOl'idades a ,..qucm ,0
onhccimcnto e execução da refcnda. R~so.luç~l~ pCl-

teucer que a cumprão, e fação cumpnl' tao mlcll aJ!lel~-
tc con;o nclla se contém. O Secrctario dcsta Pro~lIlcIa
a raea im[)l'imir publicar e corrcr. Dada no ~alaclOs~~~
Govêrno na Impcrial Cidade do 0111'0 Pret? aos Vll1tee
dias do mez de Setembro do Anno do Nascunento de N05S0

'RJ:!AnUlITO José dc Qucil'oga Pl'csidentc da Pro~
\ i cia dc 1\1iIlas Ccracs: Faço ~abc.l' á tod?s .,os SCl~::;

abila \I s que a Assembléa Legislativa Pr.ovlllch I Dc~
tou , e CII . 'ancdon 'i a Hcsohl<:ào segulIlte.

'1. :t.o • FI'c' l1ezias dc Sallta ,n.ita do ~apucahy
1. i 'pio l!OIlZOA l('grc, e. de. S. Sebastlê~o do da

mp'mlla, ora0 P(H' limit.cs .0 I'lbcll'lio dcnOl,l~mado-
C . t b' I' C S'u'IS ("lbICCu'as dcsdc a bau a CaIU oap1u 1Il1,1-, , , . a de
'ar ncahy até a divisa das mesIIlas FrcgllczIaS com
'unta Cat1Jal'Íua.

1'1. 2. o Ficão rcvogadas as disposições CIll COI1-
1.1' rio.

Brmverdino José de Queiroga;(L. S. )

( 36 )

tincLa Juncla da Fazcnda .•qner na actnal Thczonraria da
Fazenda serão levados em conta a quem os prestou,
não excedendo porém este abono de cinco annos.

Art. 5.0 O Empregado que contaI' 20 annos de bons
sCI'viços, lcvando-se-Ihc em conta os serviços de outras
Repal'tições na fórma do al't. anteccdentc, terá o abono
de uma gl'atificação correspondente <Í tel'ça partc do res-
pectivo ol'denado, caso o Empregado vença á esse tempo
outl'a qllalquer gl'atificação terá ° direito de opção.

AI't. 6. o Ficão revogadas todas as disposições em
contrario.

Mando por tanto á todas as Authoridades a qucm ° eo-
nhecimcnto e execução da rel'el'ida Lei pertencer, que
a CUIl1J)l';ioe fllÇão cumlll'ir tüo inteiramente como nel-
Ia se contém. O Secretal'io desta Pl'Ovincia a faca im-
primir publicai' e cOI'rel" Dada /lOPala cio do Govél'l1o na
lmpel'ial Cida(le do Ouro Preto aos vinte e sete dias do
mez de Sctemhl'O do A 111:) do Nascimento de Nosso Se-
nh01' JcZllS Clll'Ísto de mil oitocentos qual'cnta e oito,. vige-
simo setinn dl InJcp::mdencia e do lmpel'io.

Francisco Antonio TeixJira Ruas a fez.

Sellada na Secretaria do Govel'l1o da p'rovincia cm 3
de Olltubro de 18h8. José llodrigwJs Duarte.

Registada a fi, '113 do 1." 2.0 de Lcis e Resoluçõcs
da AsscllIbléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Sccrc-
taria do GoVCl'1106 d(l Ontnbl'O de 1848.

J:Jsé Malafluias Baptista Franco.
Publicada avaIsl em. virtuJc dl Resolução N. o áOS

em 12 de Outubro de 1848. José RodrigWJs Dlt:lrte.
Impressa e revista ncsta Sccrctal'ia por ol'dem do

Governo da Provincia. José Rodriglm Duarte ..



FranciSco Antonio Tei.'l:eira Ruas a liez.

( 39 )

Bernardino José de Quciroga.

Severino Barúoza d' Oliveira a fez.

(L. .)

Art. 2.0 Ficão revogadas as disposições em COll"
traria.

TOMO XIV. PARTE i, a

'lUanoel Teixeira de Souza,

Mando por tanto á todas as Allthoridades, a quem o
conhecimento e execução da referida Uesolução pertencer,
que a cllmprão e fação cumprir tão inteiramente como
n lia se' cOlltém. O Secretario d' esta Provincia a faça
imprimil" puhlicar e correr. Dada no Pala cio do Governo
na Imperial Cidade do OllrQ Preto aos vinte e sete dias do
mez de Setemhro do Anno do ascimento de Nosso
'cnhor Jezlls Christo de mil oito centos quarenta c oito,

vigesimo setimo da Independencia e do Imperio.

Sellada na Secl"etaria do Governo da Provincia em
3 dt} Outubro de 1848 •

José Bodrigues Duarte.

Re!!i 'fada a n. 11h do L. o 2. o de Leis e Resoluções
da ssembléa Legislativa Provincial. OU1'O Preto Secreta-
ria do Governo (; de Outubro de 1848.

José Malaquias Baptista Franco.

esta Secretaria do Governo foi publicada a presente
I esoluç'lo aos 22 dias do mez de Novembro de 1848.

Manoel Teixeira de Souza.

Impressas e revistas nesta Secretaria por ordém do
Governo da Provincia.

( 38 )

.~~lh?r Jesus. Christo de mil oito centos quarenta e oito
\ Jocsuno setullo da l11del)endencia e do 1. • ,, mperJO.

. (L. S.) !Jernardino José de Queiroga.

RESOLUÇ:io N. o 359.
Res I -

o ara0, 7Jel~ qllt.tl é elevado a duzentos mil réis o Or-
denado do COnll/luO da Camara lI1ullicziJal do Serro.

ViI1Ci~{r~~tl~Dg\T~ José"de Queiroga, Presidenle da Pro-
, ,S el aes: 'aço saber a todos os seus Hahi-

,t"nutes
lqll~ a Ass~ll1hléa Legislativa Provincial Decre~oll<I eso uçao segulllte. ,

I Sellada na Secretaria do Governo da Provincia 3
( e Outubro de 1848. ' em

José Rodrigues Dua1'le.

Registada a n. 11£. do L o ') o (le.1 el' R I
~ r A ' . • . _. .. s e eso u-

~~es {~~ sSc~lIhlea LegIslativa Provincial.' Ouro Preto S
CI etall<1 do Govcrno (; de Outuhro de 1848. e-

José Malaquias Ba}JtistaFranco.

Resol~~~ta SeCI~~llI"~ado Governo foi puhlicada a presellte
..' o nos -- dIaS do mez de Novembro de 1848.

Manoel Teixeira de Souza.

A rt 1 o P' 1. . . 'lca e evado a duzentos mil réis o 01'
denado doConLillllO da Camara Municipal do Serro. ~



LEI ,0 300.

01110 IV. Pll.1lTE 1." Foll18 lW.o 10..

ERNARDTl O José de Qucil'Oga, Presidente da Pro-
,incia de finas (;eraQs: Faço saher a todos os seus
Habitantes que a ssembléa Legislativa Provincial Decre-
tou, u anccionei a tei seguinte.

arta de Lei supprimindo rt Vil/a de S. José d' El-Rei
da Cortutrca do Rio das Mortes, encorporando seu 11l1l-
'1Iicipio ao Termo de S. Joiio d' El-Rei) e contendo Oll-
{1'aS disposições a 1'cspeito.

LIVRO DA. LEI MINEIRA.

848.

rt. L° Ficasupprimida a Villa de S. José d'El-
U i da Comar'ca do Rio das Mortes, e o seu Municipio
encorporado ao Termo de S. .João £I'EI-Rei. para onde
des'le j{l ser'ão trallsferidos o Archivo Municipal e Car-
torios,

Arl. 3. o Ficão revogadas as disposições em con-
trario. .

AJ't. 2.° Os Escl'ivães, e Tabelliães) que tiverem
Títulos de servcntia vitalícia, continuarão a exercer cu-
lllulativamcntc, c por' distribuição seus Officios no Fo-
ro Judicial de S. João d' El-Rei.

Mando por tanto á todas as Authoridadcs a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que



•
TE I." Folha.r.o• li

LEI N.o 301.

1 ta d 1 i, fi, a ulo a {orça Policial da Província P([1'ft
o . 'ercicio de 1849 II 1850, contendo outras disposi-
( s (t l'espcllo.

Toulo

L o A Força fica clevada a quinhcntas praças.
• o A Secção d(' Cavallaria fica elcvada a Companhia

11'\ cem JlI'a~'as inch ivc os Ofliciaes, c scrá nomeado
ll'iOlciro Com nandantc com a graduação de Capitão.

• ". o O Cirnrgião 1IM do Corpo Policial terá a gl'a-
U 'o de Capitão c o soldo dc cincoenta mil réis mcnsaes.

Ârt. 2. o O Govcrno poderá pôr desde já em exc-
cu. o a p esente Lei.

Art. 3.0 O espaço de tempo por que devem ser CIl-
ajadas as praças para o Corpo Policial conlinúa a ser

s i anDas,

Bernardino José de Queiroga.( L. S. )

( 42 )

J osd Ilodri[jllCs Duarte.

a cum wào e fação cumprir tão inteiramente como nel-
la sc conlém. O Sccretario dcsta Provincia a faca im-
primir publicar e corrcr. Dada no Palacio úo G~verno
ua Impcrial Cidadc do Omo Prcto aos trinta dias do
mez de Sctcmbro do Anno do ascimcnto dc Nosso Sc-
]11101' JeZlls Christo dc mil oitocentos quarenta e oito, vigc-
simo setimo da lndepcndcncia e do lmpcrio.

SeurinrJ Barúaza d'Olivcira a fez

Sellada na SecI'ctaria do Govcmo da Provincia eIll 3
dc Outubro de 1848.

José nodri[Jues Duarte.

Registada a n. U4 v. do L.0 2 o dc J.•eis e Resoluçõcs
da Assclllbléa Lcgislativa Provincial. OUl'O lJrcto Secrc-
taria do Govcmo 7 de Outubro de 1848.

José Malaquias Baptista Franco,

Publicada avulsa em virtude da Resolução 1 •o !t08
cm 12 dc Outul)l'o dc 1848.

José Rodrigues Duarte.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordem do
Co 'cmo da Provillcia.



( h!l )

Bernardino José de Queiroga.

Carlos Benedicto Monteiro a fez.

(L. S. )

Ar!, H.. Ficão rcvogadas as disposiçõcs cm con-
trario.

Mando por tant0.ll todas as AuLhoridades a quem
o oob cinH'nto e exccuç,10 da rcfcrida Lci pcrtenccl',
({U, 'l CUIJI(lI'ão,e !hçao c~lm(lril' tüo in.Lei~'anwnte.COIl1~)
n lia s' contém. O ~ccrctal'lo desta ])I'OVIIlCIaa faça unpl'l-
il", pullicar', e corrCI'. Dada no Palado do Governo na

Imperial Cidade do 0111'0Pl'clo aos trinla dias do mcz de
'temhro do AIIIlOdo Tascimcnto de Nosso Scnhor Jesus

Christo de mil oitoccntos quarellta e oito, vigesimo seri-
mo da Indcpcndencia e do lllJ[lcl'io.

.José Ma/afluias Baptista Franco.

Publicada avulsa em virtude da RcsoluÇão n. o !lOS
m 12 de Outuhro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

JosrJRodrigues Duarte.

( !15 )

Art. 10. Os Oniciaes 1nferiol'es do Corpo serão
com prelcrencia tirados do IIlIllJero diH[ucllas praças, que
rosarcm das vantagcns acima indicadas.

. cilada na Sccrclaria do Governo da Provincia em
3 de Outubro dc 1848.

Re istada a 11.114 v. do L. o 2. o de Leis c I1c501u-
.~es da Asscll'bl('a tcgislaLiva Provincial. Ouro Preto 7
de Outuhl'o de 1848.

'IO~IO "IV. l'ARTE La

Art. 6, o Do qual"to cngajamcnto em diante não per-
ccheráõ accrescil~lO algum; mas sc inutilisarem_se no
Scrviço Policial qucr por vclhice, qucr por molcstia~ quc
os impossibilitcm do scrviço activo, ncn. por isso dcixa-
ráõ dc pcrccbcr todos os scus vcncimcntos, ficando o
Govcrno nessc caso authorisado a emprcgal-os cm qual-
qucr outro scrviço compatívcl com suas forças ainda fóra
do Corpo.

Art. 5.0 Sc um tcrcciro ou quarto engajamento se
verificar, o augmento será no primciro caso de duas de-
cimas partes do Soldo, e no segundo de trcs decimas
partes.

Art. 7. o Pcrdcm o dircito á essas vantagens as pra-
ças do Corpo, quc durante o tempo dc seus engajamen-
tos forcm condcillnadas.

Art. h.o As praças, que completarem sem nota o
tcmpo dc scu primciro cngajamcnto, e quizercm sujci-
tar-sc á scgundo, ficão com direito á dccima partc mais
do Soldo, que pCl'ccbcrcm, desde o dia, C11lquc firma-
rcm o novo Contracto.

~ 1. o Por crimc dc descrção dc qualquel" na tureza.
~ 2. o Por dcsobcdiencia formal a scus superiores.
~ 3. o Por crimc dc furto, ou descaminho dc dinhei-ros pubIicos.

Art. ~. o Os officiacs subalternos tanto de Compa_
nhia, como do Estado Maior não podcráõ scr demittidos
scm preccdcntc julgamcnto dc Consclho dc Gucrra.

Art. 9. o O Commandante do Corpo, e o da Com-
l)anlIia a que pcrtcncer o l1éo, não podcráõ fazcr parte
do Conselho de Gucrra, c aquclle scrá substituido por
outro Omeial de igual graduação,



•
TE I~l Fo ItR .0 f~.

HESOU;cIO N. o 3G2.,

Tonto

FRI ARDIl TO .José dc Quciroga Prcsidcntc da Pl'O-
vineia de Minas GCI'acs:' F;H:O sahct, ;í todos os seus
iabilanlcs quc a Asscrnhléa Legislativa Provincial De-
relou , li Hesoluc:ão s guinlc, sobrc Proposla da Ca-'

nul" Juuicip,tl do Hio Pardo.

I,ic. o cx lcnsi\ros (lO l\Iuuicipio do Rio Par-
lo o rligos 1,°,2,0, e 3," da Rcsoht<;üo N.o 20!.J. de 2G
de l' 'lrço de 18hG. .

1 soLução, pela qual se {turm ('.r:tensivos ao jl;funicliJio
'o 1'01' to diversos m'tl:fJ()Sdas Resoluções N. 01 29ft.
te -ti de 111fU'çO de 184G ~ como n' eita se declamo

Ar!. 2. o .',10 suTHtrhios desta Villa os tcrl'cnos COIll-
pr -hcndi(los nesta dcmarcação -- 1)0 alto do morro da
E rada geral ~ (IUC scgnc para a Scrra do Grão Mogôr

11 lil'l'itul'a a Lagôa da Picdadc, e dcsta seguindo pclo
i Pard acima, Jlclas J.agôas da Biquinha, e Gamel-

l-ira até a ponte do mcsmo Rio Pardo, c da parlc d'a-
quem dC,'le al(~a tarangeim, c d'ahi procUl'ando o al-
Io do morro alé rechar na primcim Estrada get'al.

AI't. 3, o Ficão lambcm appt'ovados para o mcsmo
Tunicipio os arligos 22,23, 2h, [.0, [tl~ ú2~ h8~ 50,

. t, 52, 5ú~ G5~ 56,57, G!)~ 70,71,7:1.,70, O, 8t~
8l" 85, 8G, 87, 1)8, 89, 00, c t 03 da Resolução

.' 2U5 de 2ti de Março dc 1846,

José Rodrigues Duarte,

( á6 )

Impressa c revista nesta Secretaria por ordem do
Governo da Provincia.



/

José Rodrigues Duarte.

( 4\) )

. .
r

Manoel Tcia.:ei1'ade Souza.

1r s a e l'ovista nesta Secretaria por ordem do
roo da Provincia. "

Manocl Tci.'ccira de Souza,

Registada a 11.H5 v. do L.o 2.° das Leis c Resolll~
'-,es da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto ~e.
'elaria do Governo 8 de Ol tubro- de 1868.

José Malaquias Baptista F1"allCO.

, ta Secl'otaria do Govel'llo foi publicada a presente
Oitlc,o aos 25 dias do mez de Novembro de 1868;. .

10.\1.0 "Ir. PA.IlTE

Bernardino José de Queiroga.

Fmncisco Anto1lJ'oTeixeira Ruas a fez.

(L. S. )

Art. h,o As allil'ições serão cobradas em todo o :Mu-
nicípio na seguinte pl'oporçã~. .

~ 1.o As balanças de quarta, de libra, e de arroba
com seus respectivos pesos, pagarão de aflirição a taxa
anllual de 2<1])560 réis.

~ 2. o As medidas de generos, e fazendas sêcas, as
de molhados tanto da terra, como de importação paga-
rão de ailll'ição annual a taxa de 2~000 réis.

Art. 5. o A Camara cobl'ará como Renda Munici-
pal 320 réis de cada barril de aguardente de cana, ou
restillo, que se vender em seu Municipio, pela form<\
detenuinadà na Resolução N. ° 298 de 26 de Março de1866. "

Art. 6. o Ficão revogadas as disposições em con-
trario.

( 48 )

Mando por tanto á todas as Authoridades a quem o
conhecimento e execução da rerel'ida Resolução perten-
cer, que a cumprão, e fação cumpriL' tão inteiramente co-
mo nella se contém. O Secretario d'esta Provincia a faça
imprimir, publicai' e correr. Dada no Palacio do Gover-
no na Imperial Cidade do Ouro Preto aos trinta dias
do mez de Setembro do Anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil, oito centos quarenta e oito,
,'igesimo setimo da lndependencia e do Imperio.

Sellada na Secretal'ia do Governo da Provincia em
3 de Outubro de 1868.



Arl. 2.. O seu Municipio comprehendm'á as Fre-
nezias do Carmo de l\lorrinhos, e a de Monte Alegre,

COJU ' ando sua di viza da Bana do Ribeil'üo de S. Fra n-
cisco pelo lHo Grande acima, circulando as Fazendas do

lferc.s Antonio Joaquim d' Andmde, e seguindo depois
J) los limites antigos da mesma Freguezia de Morrinhos,
c da de Monte Alegre.

Art. 3. o Os habitantes d' este Munici pio são obri-
gados a constl'llir á sua custa os Edificios necessarios pa-
ra ,as Sessões da Camara .• Conselho dos Jurados, e pri-
zão dos roos com suillciellto segurança, e commodidade.

rl. L. Fica eleval1a li cathegoria de Villa a Paro-
llill darmo d Morl'inhos pertencente ao Municipio

h !'aba, com a denominação de - Villa do Carmo
orriuhos.



( 52 )
A 1'1. lI.. Sem que estes Edificios se concI uão não

tcrú lugal' a instaUação da VillaJ c esta se furá depois
qU(} o Govemo POI' meio de uma Comll1isSão juJgur que
os l)ovos tem satislcito o disposto no Artigo an tecedente,

Art. 5.. Esta Villa formará parte da Comarca doParullú. _

ArL. G,. Ficão revogadas as disposições em con-trario.

~hndo P31' tanto ;i lodas as Autlroridades a qucm o
conhecimento e execução da relcl'ida I.ei peI'tencer,
que a CUIIlIH';10,e ÜIÇ<10CUll1jH'Í1'tão inteiramente como
'lIel!a se contém, O S:lcretario desta Provincia a faca im~
prilllil' , publicaI', e correr. D:lda no Palaeio do G~vel'lld
na Imperial Ciciado do OUI'O Preto aos trinta' dias do
mel. de Setembro do anno do Naseilll~nto de Nosso Se-
nhor JcZlIS Christo de mil oitocentos qUal'cnta c oit@, vi-
gesilllo setimo da Indcpendencia e do Imperio,

(L. S. ) Bemardino José de Queiroga.

Cartos Benedito Monteiro a fez.

Sallada na SecI'etal'Ía do Govel'no da Provincia em
3 de Outqbl'o de 18h8. José Ilodrigues Duarte.

Hegistada a n, llG do L.o 2,. de Leis e Resoluções
da Assemoléa Legislativa Provincial. OUI'OPreto SeCl'C-
taria do Governo 8 de Outubro de f8lt8.

. José L1lataquias Baptista Franco.

Publicada avuls1 em virtude da Resolução N. • !tOS
em 12 de Outuhrode 1818.

José Rodrigues Duarte.

Im;H'cJs3a e revista n(}3ta Secretaria />01' ol'dém, do
Governu, da l)ro vi 11cia. José Rodrigues Duarte ..

IVBO DA LEI MINEIRA..

1 ~8.
P.:"IITE t.a

lEI 1 ,o 3GI,.

l:'triclo de S. Caetano lIa Val'gem Crall~
'nL~' <'j'('guezia de l'ouzo Alegl'c , é e!c~

, l1h, tenuo P0l' Iimitcs os mesmos do DlS-

'i ; o revoO'uda us disposições em COll-

1ando P01' tanto , todas as ~llt!lorida(~es n quem, o
11cim nlo e:ccuçüo da rclel'lda LeI pel'lenCCl ,
a Ctlli'lpriío, e nlção C1II1lIH:it' tão intcira~ne~lle c~mo

n lia . c contém, O Secretario d'esta Pl'ovlnclU a laça
)primil', lu1>lical' e correI'. Dada no Palado (~oCO\'?!'-

110 la Imperial Cidade do Ouro Pl'cto. aos tl'lllla dIaS
) Z de .'elcml.Jl'o do Anno do l\l'SCllllCllto de N~sso

cultor Je IlS Chl'islo de mil oito ccntos quarcnta c OIlo,
'i 10 cLimo da 11ldcpendencia e do Imperio.

Berllardlno José de Queiro[Ja.



( 54 )

Scverz'1l0 Barboza d'Otivc,'ra fi fez•

...ellada na SecI'otaria do Governo da Provincia em
3 de Outubro de 1848.

José Rodrz'gllcs Duarte.

Rcgistadn a 11. 110 v, do 1.0 2,. d() Lei c R soluções
da Asscmbléa Legislati\'a Provincial. Ouro Preto ecre-
taria do Goveruo 8 de Outubro de 1848.

José J.llalaquü18Baptista Franco.

1. esta Sec~'ctal'ia do Governo foi publicada fi presen-
te LeI aos Ü <lms do mez de Dezembro de 1848.

Monoel 1'cixm'ra de Souza.

nESOLuçl0 N.• 305.

llesoluçt7o.• pela qual t1 desmembrado quanto {tO civil do
Mll1ticipio de S . .João Nopomuceno, e encorporatlo ao
da Pomúa o Districto do Porto de S. Antonio.

BEfiNARD1NO José de Queiroga, Presidente da Pro-
vincia de :Minas Geraes: Faço saber (, todos os sens Ha-
bitanles que a Assemhléa Legislativa Provincial Decretou
e ell Sallccionci fi Resolução seguinte, I

Art. 1.. O Districlo do POl'to de S. Antonio fica
qll~nlor a divisão civil desmembrado do l\Iunicipio de S•
.roao NepolllllcelJo , e ellcorporado ao da Pomba.

. Ar!. 2.. Ficão revogadas as disposições cm con-
trarIO,

.Mando por tanto á todas as Aulhoridades a quem o co-
nhCcllllento e execução da referida Resolução pertencer,

José Malaqutas Bapttsla Franco.

'esta . ecrctaria do Coverno foi publicada a prcscn-
C 1 esolução aos Ü dias do mez de Dezembro de 1848.

Manoel Teixeira de Souza.

LEI r•• 366•

em.ta de Ld, 7Jelaqual ri o Governo da Provz'ncta fl11.
lorisado a mandar uma 7Jessoaá algum dos Paites da
Europa t'nstruir-se no 7Jrocessomais vantajoso do fa-
bricQ do ferro tanto batido, como corrido.

BER ARDI O José dc Qucirogu, Prcsidcnte da Pro4

I0110 XlV, l'Al\Ill 1,~
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vincia de Minas Cernes: Faço saber a todos os seus Habi-
tantes que a Assembléa I.•egislativa Provincial Decretou,
c cu Sanccionei a Lei seguiu te.

Art. Lo O Govemo da Provincia fica autorisado a
contraclal' com pessoa que tenha habilitações su01cien-
tos I para em algum dos Paizes da Europa in trnil'-se nQ
processo mais vantajoso ultimamenle adoptado pura o fa-
brico do ferro tanlo batido, como corrido.

Mt. 2. o O acceitante do cQntracto fica obrigado a
voltar á esta Provincia dentro do tempo, que for esti-
)mlado no contracto -' que não e 'cederá a dons annos-,
depois da assiguatura !l'elle.

Art. 3. o O acceitantc prcsfar{l fiança idonca de in-
!lemuisar o Cofre Provincial das despezas, que em vir-
1n!le d'esla Lei fizer com sua pessoa, no caso de infrac-
ção do contracto.

Art. !t. o O acceitantc será empregado na 'Provill-
vincia em ensinar o processo do Jhbrico do ferro, fican-
do á disposição do Caverna Provincial man!lal-o aos di-
versos estabelecimentos, e emprcgal-o, como aconselhar
o desenvolvimento d'c~le ramo d'industria.

Art. 5. o O Cavemo da Provincia fica autorisado a
fazer a despeza do transporte do acceitan te para a Euro-
rapa I e de sua decen~c sustentação no lugar em que es-
tudar.

Art. 6. o Logo que o acceitante for empregado na
Provincia vencerá o Ordenado, que por Lei lhe 101' mar-
cado.

Ar!. 7.0 Fica0 revogadas todas as disposições em
contrario.

( 57 )

Bernardino Jo'd da Queiro[Ja.

ti rlno Bal'boza d'Ollvcll'a a fez.

vemo da Provincia C111

Jo d Rodrl[Jues Dltarte.

José 11-1a[((f/uias Baptista Franco.

Tcsta ecretaria do Govcrno foi publicada a presente
D dias do mez de Dezembro de 1848.

Manoel -Teixeira de Souza.

Impressa e revista nesla Secretaria por ordem do
Gov 1'110 da IJrovincia.

Manoel Teixeira de Souza,

1..~
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EIRA.

848.

Carta de Lei pela qual são cQ1Ml'dcrados d' ora cm d,'ante
perp tU08; o vt'taticloa os Posto,y dos O/llciaos da Gurtr-
da aC1'on~tI cujos TUulos sc70 1Jelas Lels presontornen ••
e n t'gor 'P(J(Udos1Joto [Jr8sl'donta da l)rovincz'a ~ tJ
onlcndQ outral dispo "pões a rcspct'lo.

rt, 2.0 A nomcaç1io <1os melacs, sua cleiç1io, c
npprovaç1'lo continua n ser conformc lís Lcis uctuncs quo
nesta parte fiCa0 em vigor.

Art. 3, o O Governo marcará um prazo razoavel
deutro do qual os Olliciaes, que já 8C acMo nomeados,
eleilos, e appl'Ovados devem sollicitar sens Titulos; fin.
do e se prazo considerar-se-Mo vagos os Postos elos Offi-
daes, que até eut- o não tiverem tirado os Titulos, e se-
r- o preenchidos na forma do Arligo 2. o

Art. 4. o Os Officiacs da Guarda Nacional, de que



José Rod1'liJúes Duarte.

( ao )

MINEIRA.

ltesolu 70, pela qual é estaúelecida tlO lIlunicipio da Pi-
ranga a laa:a llUI1lUlI de seis mil réis soúre os jogos pu-
blicos , não fJl'oltibidos por Lei.

ERI ARDIL O José de Queiroga, Presidente da Pro-
inCÍa de Minas Gemes: Faço saber a todos os seus

Habitantes que a sscmbléa Lcgi lativa PI'ovincial Decre-
ton sob Proposta da Camara Municipal da Piranga a Re-
olu(' lO s uin te.

RE OLUÇ10 o 368.

•
Tonlo IV PA.RTE •.a Folha. .• 0 :16.

AJ't. 1.o Todos os Proprielarios de Tavernas, Lo-
ja , c de qUi e quer outros lugares de negocio e:istente
no fuuicipio da Piranga, que dercm casas de jogos pu-
bli('os, uão pl'ohibidos por l..ei, 'pagarão a ta 'a anDual de
'uis mil réis. Ao co Itraventor se imporá a multa de cin-
co a quinze mil réis , e de dous a cinco dias de prisllo.

AI'L. 2.0 Os Proprictarios das casas publicas de Bi-
Ihar, são sujeito' li taxa do artigo antccedente , e á mes-
na pena no caso de contravenção.

I't. 3.0 Ficão revogadas todas as disposiç.ões em
COI}trario.

Iando por tanto a todas as Authoridadcs a quem o co-
nhe imento e execução da relerida Hesolução pertencer,
que a CU IIJ IH', o e lilção cumprir tão inteiramente como neI-
la se 'ontém, O Secretario desta Provincia a faça im-
pl'imir puhlica' e correr. Dada no Pala cio do Governo
I a Imperial Cidade do Ouro l)rcto aos dons dias do

BernaMino José de Queiroga.(L. S. )

lrala a presente Lei só l)erdcl' 10 os seus Postos em vir-
tude dc Scntcnça condemnatoría, passada em julO'ado
c expedida l)elo Conselho de Disciplina. t),

,Art. 5. o Ficâo revogadas ns dIsposições em COll-
1.ral'lO.

I~l1do por tanlo t\ todas as Anthoridades a quem o
COnheCHllento e execução da referida Iei pertencer,
(juo a cumprão, c fação cumprir t[ o inteil'amentc coma
lle!la,se cOllté.m, O. Secretario desta Provincia a laca ím-
}lr1l1Ul'~ publIcaI', e COl'l'el'. Dada no Palaclo do G~verno
na Imperial Cidade do Ouro Preto aos trhÍla dias do
mez de Setembr<? do anno do ascimento de Nosso Se-
Jlh~r JeZlls. Chl'Ístode mil oitocentos quarenta e oit@, vi-
geSUlJO setU110da lndepeudeucia e do linpel'Ío,

.Severino Barboza d'oIz'v el'rte a fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Província em
;) de Outubro de 1848. José Rodrigues Duarte.

~egista~la a ~,1~8 do 1.:'2:0 de Leis e Resoluções
da . Asselllblea Leglslatnfa PI'OVInClal. Ouro. rI'eLO Secre-
tarIa do Governo 9 de Outubro de 18LJ8.

Josd Malaquias Baptt'sta Franco.

Publicada avulsa em virtude da Resolução N. o 408
em 12 de Outubro da 1848.

Josd Rodn'(Jues Duarte.

mprcsSa c revista nesta Secretaria por ordém dó
Coyerno da Província.



RESOLUÇIO N. ° 369.

( 62 )

( L. S.)

.oi0. (G3)

u fica uutol'isat1a a pagar ao Cidadão Jo, o Caet~llo de
ouza a quantia de quin!telltos c s 's enta e dous nul qll~_

tI'O elHos e oiteuta réis, qlle desJlcndcu com a conclusao
da ohra da Cadi'a, e casa da Camar, , levando o. mes.mo
em OlHaalluanLia de duzentos e sessenta ,edous mil e O~l(~-
(' 11 r i , (Iue se a lIa em sua mao a tItulo de empI es-
{ill1 •

/'t, 2.° O me. mo Cidadüo João Cael~llo de .SOllZ:~
nlr 'Irá a Camara l\lulli.cip~1 t?dos os pap~~s, 1'cla;lvos a

'rip tio feita para o IUH Jll(!Jcado no AI tIgO L
rt. 3, ° A Cumara cohrará em beneficio dos CofJ:es

t1nicipaes a dita Subscripção, que passa a fazer pai te
d ua r ceita.

rt. 4.. ~icão revogadas as disposições em con-
trario.

• do lO lanto á todas as Authori(latl~s, a quem ~)
uhc im lo e e ('cuç, o da rcf'(:rida R?sol.u5ao pertcllcCl,

111) . O 'f'-ll"lo l'1I11l1>nr1:10 lnlell amcntc como.
I ( 'UI, •• ' I> " I"' çalia se (01 "~mo O Secretario d'esl~ r?vlllcIa a (~
IIlp 'mil' p"blical' c 'corl'cr. nada nu 1 alaclO d,o G?VeInO

JI'l ] mperial Cillade do Ouro Preto aos seis (!Ja~ do
[J; '7. de 0111111>1'0 do Anno 110 Tascimenlo de N~sso

l1'hol' Jews Chl'isto de mil oito centos qual'cnt~ e OIto,
,i"'C8iIll0 setimo da Illdependellcia C do J mpeno.

Bernardino José de Queiroga.

em'lo Benedicto' M onteil'o a fez.

SelIada na SecI'elaria do Governo da Provincia em
:.> de Ollluhro de tSli8. José Rodrigues Duarte.

Be"'Ísla<1aa n. 118 v. do L, ° 2. ° de Leis c Resoluções
(h 1 s' e~)hléa Legislativa Provincial. Ouro Prelo Secreta-
ria du Govcrno 10 de Outubro de t8li8.

José Mataquias Baptista Franco.
1,"IOMO XIV. 1'.\1\1'£

Bernardino José de Queiroga.

Severino Barboza d'Olivel'ra a fez

( L. S. )

José illalaquias Baptista Franco.

Nesla Secrela/'ia do Governo foi publicada fi presen-
te Uesoluçüo aos 22 dias do mez de Dezembro de 1848.

Manoel Teixeira de Souza.

Sellada na Sec~'etaria do Governo da Provincia em 3ue Ontuhro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

Rcgistada a d. 118 v. do L. ° 2. ° de teis e ResoI !leões
da Assembléa I~egislaliva Provincial. Ouro Preto Seére.
laria do Governo 9 de Outubro de '1848.

Art. 'l. ° A Caroam Municipal da VilIa Nova da For-

mcz de OUlubl'o do Anno do Nascimento de Nosso c~
H.lIorJez,us CIII'isto de mil oitocentos quarenta e oito, vige~
SU)]O setuno da lndependencia e do Imperio.

Resoluf:rlo pela qual a Ca1Jlara Municipal ria Vilta Nov{t
da Formiga /icq, alttorisar!a a pagar ((O Cidadüo Jor7o
Caetallo de Souza a fju(l1ltia de fjuinltentos .~essellta e
dOllSmil quatrocentos e oitenta réis, que r!espendeu com
a conclusr7o rio obra da Cadda e casa da Camara" con-
tendo outms disposir:ões a respeito.

BERNARDINO José de Qneiroga, Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Paço sabel' ti todos os seus Ha-
bitantes qne a Assembléa Legislativa Provincial Decretoua Resoluçt1o seguinte.
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R re~ta Secretaria do Governo foi publicada a presente
eso uçao aos 22 dias do mez de Dezembro de 1848.

Manoel Teixeira de Souza.

G ~mpressas e l:ev~stas nesta Secretaria por ordem do
Ovelno da Provlllcm.

Manoel Teixe~'ra de Souza,

DA LEI MINEI

18~8.
.-.4.IlTE :I." Folha N.' 1':.

RESOLUC'\O N. o 370.•
I1e~olLtç'{o~ que alllorisa o Pl'csidellle da Provincia a l'CS-
cindir o Conl}'((cto de fl1'J'eJ71((tnç({OJJ((1Yt(l construcç,{o
da Ponte do ltajurú sobre o Rio Santa JJvrba1Yt cc/c-
brru/o com o Cidad'lo Luiz da Cunha Pinto CoeI/to,
contendo outras disposições a respeito.

DER ARDIl O José de Qllciroga Prcsidcntc da. P!'O-
vincia dc l\linas Gcracs: Faço saber <l todos os scus
Habitantcs que a A sembléa Legislativa Provincial De-
cretou , e eu 'anccionci a Hesolução seguinte.

Art. :l.o O Presidcnte da Provincia é antorisado a
rescindi)' o Contractó de arrematação para a construcção
da llonte do Jtajllrt', sobre o Rio Santa Barbara celebra-
do com o Cilladão Luiz da Cunha Pinto Coelho aos 2'1 de
Julho de 18[IG.

Arl. 2. o A rescizão terá por baze: 1. ~ a liquidação
das contas das despczas feitas pelo Arrematante: 2.' a ava-
liação das obras existentes, e o preço dosmateriaes ,. e
utensis.

Ar!. 3. o A liquidação, e avaliação de qne trata o
Artigo antecedente, serão feitas por dons arbitros, sendo
um nomeado por parte do Govcrno, e ou tI'O por parte do
Arrematantc, c quando os arbitros não concordarcm o
Govcrno nomeará um terceiro arbitro, que decidirá.

Art. 4.' O Governo não reporá quantia alguma ao



SelIada na Secretaria do Governo da Provincia em 10
de Outubro de 18l18.

.'011 N.o•

LEI .o ~jl.

., f Ó I ans(erida a , crio da F'l'eguezüt
al'Ut de T.~t JJel(~ qlU~({ )c;fa Cumda da ParatÍna, anne-
da Go/wctt pata a. '. . J)i~lrictos da Gouvêa, Da-
:tando ao seu {{,l:r~{or~~l~~rno~altdo.o ao Município da
la a A ndreqwcl, t r I I ra
Cic. ::uta Diu11talltt'lla, como n' eUa se (ec a •

J d Ouf'il'o"'a. )rcsidéule da Pl'O-
?'l' s: '-Faço I'snber. a t~do, os S~l1S
, mbléa I,egislativa Provlllcml DCClC-

, scguiut •

o A rI £In Fl'cguezia I u Couvên do, 1 Illui-
, ~"\(]e Di<manlina Jlca desdo já Ll'ans~er~,(~npa-

, 10 ~ lll~cem'nua da l>al'aúnu, portencente II I leglle~
la. c .• .' do erro.zia c '1 rOlO da Vllla da 01 CCIÇ,IO

'L 2 o fica0 tambem desde já perLencc1l(d10 á
t
Fre~

I. .' I llelo rUgo antcce eu e ,zia da Parnúnu, creu( a d G "a Datas c An~. 1 . ellas Curadas a ouve, ,
1 l'I'itt~I'1O(n" a) (I C' (lado Diamantina, o Congollhas
dl'o 11IICf~dI! rCt'~rllO'n\~ d~ ou ciçno do Serro.
U 'I (,'.U 'ZIa C OI ,

, d P , la C todo o seu teI'-'l 3 o A Freguczla a aram . d D'
I'Ílorio J tic~ . pcrtcu cndo ao Municipio da Cldn e JU-
lIlantina,

. li.. Picão revogadas as disposições cm C011-Arl.
lmrio •

Bernardino Jos~ de Queiro(Ja.

Carlos Benedito Montei,'o a fez.

(L. S. )

Arrematante, reCC1)C1Hl0os mnteriaes, e obras

Art. 5. o Quando pela liquidação, e avaliação se re
conheça que o Arrematante não despcndeo toe a ti quan-
tia recebida por anticipaçào dos Coü'cs l)rovinciacs, scrá
obrigado a repor o e."cesso.

Art. 6. o Ficão revogadas as disposições em COll-Lrario,

Mando.por tanto fi todas as Autlwridades a quem o
conhecimento e execu:ção da referida Ilesolnção pertencer,
(lue a cumpnio, e fação cumpri!' tão inteiramente como
neUa se contém. O Secretario d' eSta l)rovincia a faça
imprimi!', publicar' e correr. Dada no I)alacio do Gover-
no na Imperial Cidade do Ouro Preto aos llove dias
do mez de Outubro do AnnQ do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil oito centos quarenta e oito,
vigesimo setin~o da Independencia e do Imperio.

( ô6 )

José Rodrigues Duarte.

Registada a fi, 119 do 1.0 2.0 de Leis e Resolu-
ções da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Se-
cretaria do Governo 10 de Outubro de 18!l8.

José Malaquias Baptista Franco.

Publicada avulsa em virtude da Resolução N. o !l08
aos 23 dias do mcz de Outubro de 18!l8.

José Rodrigues Duarte.

Jmpressa e revista nesta Secretaria por ordem do
Govorno da Provincia,

..,ToséRodrigues Duarte ..



J.osé Rodrigues Duarte.

848.
TOJltO IV. P.ll.RTE Ioa Folha Noo 19 ..

JJ~I .o 372,

iall(lo por tanto á todas as Authoridadcs a qucm o

Art. t. o Fic:io' conccdidas ti Igl'cja Matriz de San-
to ntonio do CI" o log r duas Loterias de .vinte conto
de réi' cada uma.

1'1. 2. a Igual concessão é feita:
LO A Companhia do Thcalro da Cidade de 1al'Í-

anna.

S; 2,0 A Igrcja Matriz do Espirito Santo dos Cumquibus.

rt. 3.. A cstas Loterias são applicavcis as dispo-
ic es dos Al'tigos 2.0 c ;).O<1aLei Provincial N.o 292 de

26 de Abril de 1840.

A!'t. li.. Picão revogadas as dtsposições cm con-
lrai'Ío.

Bernardino J oséde QlteirotJ~l.(L. S. )

( 68 )

, Man~lo por tant~ ,í todas as Authol'idades a
o cOllhecllllcllto c cxecução da refcrida L ' 't qUCl~lque"} cu 1'- f CI })et cnccI

_li"• IIP! ao, C açào CU/llp!"ir t<10intciramcnte com~
II~ .t sc c~ntem. O Secrctario dcsta Provincia a faca im ) "
JlIll', p~hhc?r, c COl'I'er, Dada no l)alacio do Co~crnolll-
lmpel'lal CIdade do OUI'OPrelo 'lOS novc d' I naOutnhl'O d A IN. ( IaS (O mez de
Cl " I o , nn? ( o. ascimC'nto dc Nosso Scnhor Jesus

11lS1~0(e uul OIlOc?ntos quarenta c oito, vi"'csimo scLi-
mo (.1 IlIdcpcndcncIa c do lmperio. tl

Carlos Benedicto Monteiro a fcz.

Sellada lia Sccrclaria do Covcrno da p, . ,
10 de Outubro de 1848. ( 10VIllCIacm

José Rodri(Jues Duarte.

Rcgistada a 11,09 v do L o ').0 (Ic Lc' R 1
- 1 I " . ' "-. IS C C50 u-

?~CS(? ASSCI!'blea J~cgislaLiva Provincial. Ouro Prcto Sc-
CIctana do Govcrno 10 de Outuhro de 1848.

José Jllalar;uias Baptista Franco.

Puhlicada avulsa cm virtude da RcsoluÇão N o 408
em 12 dc Outubro dc 18M, ( .

José Rodrigues Duarte.

Impressa e revista nesta Secrctal'Ía por ordem
Co\'crno da Provincia,



Monoel Teixeira de Souza.

( 70 )

da Pro-

DA. LEI MINEIRA

8~8.

'f pç Lei que elf'l)tI a catltc!Joria de Vil/ti, a Prr-
'a o Sen!tor 110m .rezl/s de Campo Helio, e COll-

t 11l outms disposições a 1'espeifo.

( . i.. A l~rcguezia de Bom .TCZIIS de Campo BeIJo
no uniciJ)io de Talll(uHlá, fica elevada a cathegoria d c
"il1a com a (lenomin'ação de- Villa do Scn!lo,' 130m .Tc-
zus llc Campo Hello.-

LEl T. o 3i3 .

Art. 2.0 O sell Mllnicipio comprehentlerá as Frc-
gu<zias do Seuhor BOIII.Jezlls de Campo Bello, e de Suu-
Il ntonio do Amparo, desmembrada do Municipio da
Oliveira.

Al'I. 3.0 Os Habitantes deste l\Jlluicipio ficão obl'i-
"fHlos '\ construir á sua cllsta os Edificios necessul'ios para
'1. 'e sües' du Cumaru Municipal, e do Conselho de Ju-
rados, e a Cadea com suHiciente segurançú para pl'iSl1o
clos J'l~os.

1'1. {I. o Não obstante a disposição do Artigo <lnte-
('l (1 ule installal'-se-ha a Yilla logo qu~ os habitantes p,'om-
J ti li({lICIII<jlIucs<Jucr outros edifícios pam scrvirem inte-
rinamente.

Bernardino José de Queiroga.
.
(L. S.)

conhecimento e execução da rcferida Ici pertcnccr,
quc a cUlllprão, c fação cumprir tão in teiramcnte
como nclla se contém. O- Sccretario desta Provincia
a faça imprihlir publicar e correr. Dada no Palacio do
Govcrno na Impcrial Cidade do Ouro Prcto aos' nove
dias do mez de Outubro do Anno do Nascimento dc'Nosso
Senhor Jesus Christo de mil oito centos quarenta e oito
vigesimo setimo da Independencia e do lmperio. '

Cdrlos Benedicto' Monteiro a fez

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
10 de Outubro de 1.848.

José Rodriques Duarte.

Registada a 11.120 do 1.020 de Leis e Resoluções
da Assembléa Legislativa Provincial. Omo Preto Secre.
1al'ia do Governo 10 d~ Outubro de 18lJ.8.

José Malaquias Baptista Franco.

Testa Secrctaria do Governo foi publicada a presen-
1e Lei aos 29 dias do mez de Dezembro de 1848.

Manoel Teixeira de Souza.

. Impressa e revista nesta .Secretaria por ordem do
Governo da Provincia.



José Rodrigues Duarte.

.;"olh1\ N." ~ •
I

A. LEI
4

P.4.llTE I ..•

(L. S.)

rOlno _ IV

r. l de 1 i~ f/7lee!evre â cathe/foria "0- Cidade da Da-o
bll'a etc Malto-denlo, a Vil/a do mesmo nome.

José Rodrigues DUaI.te.

'UI ABDIl O José de Queil'oga, Presidente da Pro-
cia de .Minas Geraes: Fa('o saber li todos os seus

Habitant 's que a sscmbléa Legislaliva Provincial De-
tou , e u 'au 'cionci a Lei seguin te.

l~. nko. Fic'1 elevada á cathegol'ia de _ Cidade
d t bJJ'u ti Matto-dento, a Yitla do mcsmo nome rc-

g dás para is 'o as disposições cm contrario. '

~lIdo por tanto ú todas as Authoridadcs a qucm o
uhecuncnto e execução da referida Lei pertencer,

que a cUlllprão, e Jaç;1o CUlllIll'ir tão inteiramente
orno llella e contém. O Secretario desta Provincia

'1,laç imprimir puhlicar e correr. Dada no Pala cio do
.ovemo na Imperial Cidade do Ouro Preto aos nove

~Ia do mez de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso
?nh?l' ~esu~ Christo de mil oito centos qual'cnta c oito,

VI eSlmo setuno da IlldcI)CIHlencia e do Imperio.

Bernardino José de Queiroga.

Cartos Benedicto Monteiro a fez

o Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
10 de Outubro de _1848.

Bernardino José de Queiroga.

Cartos Benedicto Monteiro a fez.

(L. S. )

Art. 7.° Picão revogadas as disposições em con-
trario.

o Mando por tanto á todas as Authoridades a qucm o
conhecimento c execução da referida Lei pCl'tencer,
que a cumprão, e fação cumprir tão inteil'amente como
nella se contém. O Secretario desta Provincia a faça im-
primi!' ~ publicai', e correr. Dada no Palacio do Governo
na Imperial Cidade do Ouro Preto aos nove dias do
mez de Outubro do anno do Nascimento de Nosso Se-
nhol' Jezus Christo de mil oitocentos qUaI'enta e oite, vi-
gesimo setimo da Independencia e do Imperio.

( 72 )

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia cm
o O elc Outubro dc 18li8. José Rodrigues Duarte.

Al'l. 5.° Se no praso de trcs annos não se mostrar
satisfeito o OIllISdo Artigo á.o 1icarú supprimida a Villa.

ArL. G. ° Esta VilIa pertencerú a comarca do Rio
Grande.

Registadaa n. 120 v.odo Lo 2.° de teis e Resolu(;õe
da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Secre-
taria do Governo 10 de Outubro de 18li8.

José illalaquias Baptista Franco.

Publicada avulsa em virtude da Resolução N. o 408
em 12 de Outubro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordém do
Governo da Provtncia.



( 7á )

Registada a 11.121 do L. o 2 o de Lcis c Rcsoluçõcs
da Asscmhléa Lcgislativa Provincial. Ouro Prclo Secrc-
taria do Governo 10 de Outubro de 18ú8.

José Malaquias Baptista Franco.

Ncsta Sccretal'Ía do Covcrno foi publicada a prcscn-
te Lei aos 3 dias do mez de Janciro de 18úH.

Manoel Teixeira de Souza.

LEI N. o 375.

Carta de Lei autorisando o Governo rt designar fjfUltl'O
das Cadêas da Provincia para n' ellas se recollterem
os criminosos. mais importantes dos 11funicipios ou Co-
1lla1'casque especificar, e contendo outras disposiçõef/
sobre a guarnição das ditas Cadêas, e sobre o modo por
que deve ella ser feita.

BERNARDINO José de Quciroga',PI'csidente da Pr?
'vincia de Minas Gcmcs : Faço sabcr a todos os seus HabI-
tantes que a Assembléa Legislativa Provincial Decretou,
c cu Sa nccionei a. Lei seguinte.

Art. 1.0 O Govcrno fica autorisado a designar on-
dc mclhor convicl', quatro das Cadêas da Provincia para
lI'c11as sc rccolher'em os criminosos mais impélrtanles dos
Municipios , ou Comarcas especificados cm rcgulamcnto ,
quc cxped irá.

Art. 2. o As Cadeas. (Ine rc 1 dcsignadas, scrão
guarnecidas por destacamcnto do Corpo Policial, qne
será obl'ig~do a cumprir as requisições das Autoridades
respectivas, e a conduzir os presos para a Cadea a qne
pertcncer o destacamento. .

Art. 3•.0 O Govcrno no Rcgulamcnto, quc expedir

( 75 )

arcará a ol'dem (lo scniço dos dcstacamcntos, pr?vi-
ti n iando que a l;lHmla Tacional do lugar os suh~tItua
na g'nal'lli .ão da' Cadeas. qnando au cntcs em dchgen-
ia', lia lorllla do rLigo 2.•

\rt. li.. Os Gllal'das • acionnes J quc substituirem
os d lacamentos. tOI';10 em quanlo servirem o mesmo
n' 1'nlo do Gual'das Policiacs.

rt. 5.. Ficão rcvogadas as di posiçõcs em COI1-
trario.

fando por tanto ú todas as A,llt!lOridad.es a ,quem o
coull cimenlo e cxecnç<io da relümla Lei pc! lencer ,
qu • a cIIIllIll'ao, e fação CllIllPl'iI' tão int?il'~mcnte co.mo
nclla se contém. O eCl'clal'io desta Ill'0VIIlcIa a faça Im-
riu ir. publicar, e COlTor, Dada no Palacio do G?vcrno
lia Jmperial idade do 0111'0 Pr~to aos nove dIaS do
lU Z d urllhro doanno do iTa,cllllcnto de 1 ~so S~-
b ht'islo de lllil oitocentos l[uarenta e oILe, Vl-
(9l~'~\Q. 1 da Qd~pcndcncia e do lmpcl';o.

Bernardino José de Queiroga.

el'crino Barboza d' OUveira a fcz.

lIada na SccI'ctaria do Coverno da Provincia em
10 <I Outull'o dc 1 !J8. José Rodrigucs Duarte.

egi lalla a 11.121 y.• do L .• 2 .• de Leis e Resoluções
(a A 'semb1l'a Ll'gi.lativa Provincial. Ouro Prelo Secre-
taria do C IVCl'11010 de Outubro de 1848.

José Malaquías Baptista Franco.

!'e la Sccrctaria <lo Governo foi publicada a prescll-
1\ Re OlllÇéo aos 3 dias do mez de Janciro de 18lJ9.

Manoel Teixeira de Souza.

TOllO XIV. PARTE 1.a



Art. 9. o Ficão rcvogadas as disposições em con-
trario.

S( lIada na Sccretaria do Govemo da Provincia cm lO'
d. Outuhro dc /8!18.

( 77 )

Bernardino José de QUell'oga.

Severino Bal'boza d'Oliveira a fez.

(L. .)

l. l\",. 21.

de ouvido o Procnrador Fiscal, c o Inspcclor da Mesa
das Hcndas em H1CCdos documcntos c justificações de
ahono, que dcvem aprcscntar os Arrcmatantcs.

AI'I. 7.0 O Govcmo rcsolvcrá qualqucr duvida ou
confliclo, quc sc original' cntrc o ArrcmatanLc c os con-
trihuintcs sohrc o modo da al'l'ccadação com rccurso pa-
ra a Asscmhléa, scm suspcnsão da dccisão que tcrá illl-
mcdiatalllcntc cxccução. ' .

Ar. 8.0 A imporlancia da arrcmatação scri! rcdu-
sida a qualro lctras mCl'cantis iguacs com os prasos dc
trcs, scis ~ novc ~ c dozc mezes ..

Mando ]lOI'lanto :í todas as AULhoridadcs a quem o
conhccimento e cxecução da referida Hcsolução pcrtcncer,
qu \ a cumprão, e fa 'ão cu IIIl)l'iI' !:io inteiramcnte como
11 'Jla sc couli"m. O Secl'ctario d'esla Pl'Ovincia a fara
imprimir, puhlical' e correr. Dada 110 Palacio do (;0\'0.;'-
no lia Imperial Cidade do Ouro Prcto aos nove dias
do Jl)ez de Outuhl'o do Anno do Nascimcnto de Nosso
S~)I[h?1',/esll~ Chl'isLo de mil oito cellLos quarcnta e oilo,
VlgCSllllosetullo da Indcpendcncia e do 1mperio.

José Rodrigues Duarte.

HegisLada a 11. 121 v. do L.0 2.0 de J,eis c Rcsolu-
(:Ü('S ela A:sf'mhl{;a Lcgislativa Provincial. Ouro Preto Se-
(;reLaria do Governo 10 dc Outubro dc 18á8.

José MalafJuia8 Baptista Frallco~
1'0, o .1\' PARTE L:

Árt. 2. o A disposição do Artigo antcccdcnte não
tcrú lUgar no caso dc dcscoll\'eniencia notoria.

Ar\. 3.0 A arrcmataç:1o sCl'á por um anno, enun~
ca POI' mcnos da illlportancia arl'ccadada no anno anteri-
or á arl'emataçüo COIU abatimcnto de 5 a 10 por ccnto.

Arl. 1. o O Govcrno da Pl'ovincia fari! arrcmatar a
(Iucm mclhol'cs condiçõcs olrcl'cccl' as rendas das Rccc-
hedorias e arrciras.

ilesolllção (/ulf)risando o Governo da PrOl,incia a (azer m'-
rematar a quem melhores condições olfcrcccr as rendas
das ilecebedorias , e /Jarreims, e contendo outras dis-
posições lt 1'e,~peito.

BERNARDINO .José dc Qucil'oga, Pl'csidcntc da Pro-
"inda dc Minas Gcracs: Faço sabcl' i! todos os scns Ir a-
Jiilantes qu J a Asscmbléa Legislativa Provincial Dccrctou
c eu Sanccionci a Resolllç<io seguinte.

( 76 )

RESOLucIo N.0376..

AI't. h. o A' arrematação j)l'cccdcri!õ Editacs, quc
sCl'ão allixados nas cabcças de todos os Tel'mos c nos lu-
gal'es os mai~; Jlublicos ]lclo mcn.os dOlls mezcs antcs do
dia assignado para ter lugal' a praça, cuja duraç<1o lllllJ-
ea sel'á mcnor dc quinze dias liLcis.

Ar!. 5,0 Nos EdiLacs dc que Ll'ata o AI't. li.' far-
so-lia exprossa mcnção.

~ L o Da renda aJ'J'ccadnda no ultimo anllo na Bal'-
rcii'a, ou Rcccbcd(ll"ia sobre quc vCl'sal' a praça,

~ 2.0 Dc todos os docullIcntos, quc o Al'rcm<1tantc
dcver apl'cscntar.

Art. 6.0 Os ArremaLantcs SCl'ão ohrigados a pres-
taI' fiança idonca que sCl'á julgad-a tal pelo Govcrno, depois



( L. S.) Bernardino José de Qtleiroga.

SeveriJlfJ Barboza d'Oliveira a fcz

Scllada na Sccretaria do Governo da Provincia em 10
de Outubro de 18li8.

l\I?ndo por tanto á todas as Áuthoridades, a qucm o
cOnheClIlJClltoe exccução da refcrida Resolução pertencer.
(IIIC a cllmlH'ão e 1i.1Çãocumprir tão inteiramcnte como
~lella. s.e cont~m. O Sccrctario d'csta Provincia a faça
unpnrnu' pllblrcar e corrCl'. Dada no Palacio do Govcrno
na Impcrial Cidadc do Ouro Prclo aos nove dias do
mcz dc Olltllhro do Anno do Nascimento de Nosso
~cnhor JeZlls Christo de mil oito ccntos quarenla e oilo
vigesimo sctimo da lndepcndencia e do lmperió. '

r. r-; " . 21. ( 79 )

Al't. G." Ficão revogadas as disposições em con-
trario.

TO~O XIV. l'Afil'E 1•."

llllp.'essas e l'cvislas nesta Sccretaria por ol'dcm d •
Coremo da Provincia.

Mo'uoet Tet'.'ceira de Souza.-

José Rodrigucs Duarte.

Hcgislada a n. '122 v. do L. o 2. o de teis e Rcso1tlçõ('s
(la Asscmhléa J.egislativa Provincia!. OUI'O Prcto Secrc-
laria do Governo 10 de Outubro de 18lJ8.

José Malaquías Baptista Franco .

Nesla .Secr~taria do Governo foi pnblica(li:l a preseu~
1(' P esolução aos 3 dias do mez de .Janeiro de 18hH.

Manoel Teixeira de Sou;a.

RESOLucl0 N." 377 .•

BERNARDINO José de Queiroga, Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber á lodos os seus -IJa-
bilan les que a Asselllb1éa Legislativa I>rovincial Decretou,
c eu Sanccionei a Resolução seguinte. .

Manoel Teixeira de Souza.

Nesla Secretaria do Governo foi publicada a presente
Resolução aos 3 dias do mez de Janeiro de 1849.

llesotução peta qual são restaurados divcrsos Districtos .•
e desmembrados outros de umas Fl'eguezias para serem
ellcorporados lÍs que já O1ttr'ora pertencerão .• e conten-
do outras disposições a respeito.

( 78 )

Art. L" O Districlo dos Rmnedios fica desmem-
hrado da Freguezia de Barbacena e reencorporado á de
S. José do Chopotó. .

Art. 2." O Distl'Ícto da Conceição do Turvo fica
igualmente desmembrado da Freguezia da Piranga .• e re-
cncorporado á de Santa Rita do Turvo. .

. Art. 3.0 Não obstante as disposições do Artigo 1.0
c 2. o, o Districto dQSHellledios coutinua a pertencer ao
Municipio de Bar'bacena, e o da Conceição ao da Piranga.

Arl. !t.. Ficão restaurados os seguintes Districtos:
% :1." O do Bacalháo do Termo da Piranga.
~ 2.0 O da Extrema.

o Ar'l. ~. o Os Districtos de que tratão os ~~ 1..o e
2: .do Artlgo antecedente comprelrenderáõ suas antigas
(!lvlsas e_o da Extrema fica cncorporado ao Municipio de
• Romao.



LIVRO DA. LEI MINEIRA.

] 848 .
. .tl.B ,]~E I.O Foll n :r." ~ ~.

fiE. OI," çtlO T," 378,

Resolução pc/a qual d autol'isar/o o Presidente da Proviu-
cia a mandar abonar 7JelosCofres Provinciacs a quan-
tia de quatrocentos mil róis a1~nuaes d D, A'nha, Vilt-
V(l do (al/ccir!o Bac!tarel M rttlOet J((cintilO' Ilodrif]ucs
Vdo, como u' cita se declara. I I

BERl AUDI O.To é d ~ ( uCÍl'oga, Presidente da Pl'O-
ineia do Minas Coraes: Pa"o snhm' a todos os scus

Habitante que a ssembléa Legislativa P,'ovincial Decre.-
tou eu 'ancciou 'i a ne oluç, o scguinte.

A\'1. L. O Plicsidcll te da P,'ovineia fica nutOl'isado
a mandar abonar pelos Cofros Provinciaes a quantia de
(IlIatl'occnto mil réis anllllaos á D. Anna, iuva do fali
Iccido Bacharel ,lonocl Ja iutho Rodrigu s V ~o, pum sua
slIbsistencia e de seu filhos orphilos, até que pelo Cover-
110GCi'al seja nttcndida a sua pretençl10 em igual sentido.

Art. 2." Fica0 }'evogadas as dispo ições em COI1-
t I'Urio.

Mando por tanto a toda ns Autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Resoluçno pertencer,
que a cumprão e lação cumpl'Í\' tno inteiramente como nel-
la se contém. O Secretario desta Provincia a faça im-
primir' publicar e correr. Dada no Palaeio do Governo
na ImpCl'iai Cidade do Ouro Preto aos nove dias do
mez de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Se-



. BTE t.~ Folha l: .0 * ..
LEI .0 379.

Ten10

LIVRO DA LEI MINEIRA

18~8.

Carta de Lel c]'cando diversas Cadclrati do .1•• gráo de
1nstrucção primarz'a t (J úem assim uma para meninas
nre Cidado de ilUnas Novas t uma de Latl'nidado na Vit-
Ire da Olt'veira, () contendo oltlrrts disposições a l'cspez'to.

DER TARDI O José de Quch'og•• Presldento da Pro-
vincia ele Minas Goraos: Faço saber a todo os seus
Ilahilantes que a sscmbléa I,egislativa Provincial Dccre4
lOU, c cu 'ane lonei a Lei seO'uinle.

Art. 1.. Fieno creada (} seguintes nlaa de JIlS~
lI'ucção primaria do 1. o gn\o.

~ 1..o 1 o rrulal d Santa nna de Bambuhy, Tcr~
mo da Formiga.

~ 2.0 a Villu de . Franci co das Chll as do Cam~
po Grande.
~ 3.0 No Arraial de S. Caetano, Termo da Cidade

de Marianna.
~ {to g ~o Arraial da Passagem .• Termo da mesma Ci-

dade.
~ 5. No Arraial do Sucuriú, Termo de Minas Novas.
$ 6.0 No Arraial de N. Senhora das Dores do Indaiá,

Termo de Pitangui.
~ 7.0 No Arraial de Sete Lagoas, Termo de Santatnzia. '
$ 8.0 No Arraial de S, João Baptista, Termo de Mi-uas, Novas.

JosrJ Rodl't[Jues Duarte.

( 82 )

11h01' Jezus Christo de nul oitocentos ({uare~ta e oito, vige-
simo selimo da Independencia c do Impcno.

(L. .) Bernardino José de Queiroga.

Scverino Barboza d' Oliveira fi fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
1.0 de Outubro de 1848. José Rodrigues Duarte.

ReO'istadafi fi. 122 v. do L. o 2. o de LeIs c Resolnçõe
da Asse~lbléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Secreta~.
ria do Governo 10 de Outubro de 1848.

José MalafJttias Baptista Fmnco.

Publicada avulsa em virtude da Resolução N. o 40
em 12 de Outubro de 1848.

,JostERodrt'rJucs Duarte.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordem do
Covemo da Provincia.



José Rodrigues Duarte.

( 85 )r. ~. o 23.

Josd Rodrigues Dum"te.

'fO~[O XI". l'ARl'E 1.'

Registada a n. 1.23 do L.• 2.0 de Leis e Rcsolu-
ções da AsscIPbléa J~cgislativa Provincial. Ouro Prcto Se-
cretaria do Governo 10 dc Outubro de 1848.

José MalafJulas Baptista Franco.

Publicada avulsa em virtude da Rcsolução N.oú08
aos 12 dias do mez de Outubro de 18lt8.

Josd Rodrigues Duarte.

lmpl'cssa e revista llcsta Sccretaria por ordcm do
Go~crno da Provincia.

Bernardlno José de Queiroga.

No Arraial da Itaverava, Termo <1('Quell1z.
o Arraial do Chapéb d'Uvas, Termo de Bar-

( 84 )

TO Arraial da Paraulla, Termo da Cidade do

(L. S.)

~ O ••
Serro.
$ 10.•
$ H.•

Jacena.

AI"t. 2.'0 Fica igualmente creada uma Aula de lns-
trucção primaria para meninas na Cidade de Minas Novas.

\ .
Art. a.. Estas Aulas serão IJl'ovidas com pessoas

habilitadas no Metbodo Simultaneo, prccedendo concurso.

Art. 5. <> O seu Professor vencerá ordenado annual,
dc quillh~lltoS mil reis.

I Art. G.. Fie' o re ogadas as disposições em con-
trario.

Mando por tanto á todas as Autoridades a quem
o conhecimcnto e exccução da referida Lei pertcnccr,
quc a cumprão,. e fação cumpl'Ír tão inteiramente como
11e1lase contém. O Secretario desta Ilrovincia a faça impri-
mir, publicar, e COITer. Dada no Pala do do Governo na
'Imperial Cidade do Ouro PreLo aos nove dias do mez de
Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor JeslÍs
Christo de mil oitocentos quah:l1ta e oito , vigesimoscti-
mo da Indcpclldcncia e do Impcrio.

Art. 4.. Fica ig'ualmellte crcada uma Cadeira de La-
tinidade na Yilla da Oliveira, que será provida conforme
as Leis em vigor. '

Severlno Barúoza d'O~ivdra afez.

SelIada,na Secretaria do Governo da Provincia em
10 de Outubro de 1848.



Mando por Lanto ú todas as Autoridades a quem o
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RESOLUÇlO N°, 380.

1.'01110 rI

LIVRO DA LEI MINEIRA

1848.

Arl. 1.0 Fica revogado o ~ 2.• do Artigo 7.• da
lci N. o 334 do anuo passado, e cm vigor a Lei antcrior.

Arl. 2.. As Fazcndas de Antonio Comcs Percira ,
dc D. Antonia Boza de Jezus, de Camillo Martins Pa-
checo, c de .Toão Mar Lins Pacheco pcrlcllcel'áõ d' ora cm
diante ao Distl'icto dc S. José da Paraopcba da Freguc-
zia da !>omua. .

Resolução flue tevoga o ~ 2.• do A1'tigo 7.• da Lei N .•
33[" e estabelece novas divisas para o Distticto de S.
José da Paraopeba da F'reguezia da Pomba, e para os
MuniCl;Jios do Uberaba, e Patrocínio, COUlO n'ella se
declara. .

BE~NARDJNO José de Queiroga, PresidenLe da Pro-
vincia de Minas Cemes = Faço sabet' á todos os seus
HabiLantes que a Assemuléa Legislativa Provincial Dc-.
cretou , c cu Sanccionei a Resolução seguinte.

Art. 3.. O tel'reno que fica ao lado oriental do mo
-Quebra-anzol-até a barra do das Vclhas, e d'csta até
a do Paranahyba fica desmembrado do Município do Ube-
raba , e cllcorporado ao do Patrocinio.

Art. á. o Ficão revogad.as as disposições em con-
trario.



RESOLUÇ10 N. ° 381.

To.no XIV. PAllTE I.a FolI.a N.o ~ú"

LEI MINEIS

848.
LIVRO D

Resoluçiio pela qual é o Governo da Provincia aUlorisado
a conceder licença com vencimento de cOllgrua ((O Vi-
gario Collado da Villa de Quolltz, Candido 1'ltadéo Pe-
1'eira Brandão como n'elta se declara.

BERNARDINO .José de Queiroga, Presidente da Pro-
vincia de Minas Gel'Ues: Faço saber a todos os seu
Habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial Decre-
tou e e'u Sanccionei a ResoluçãO seguinte.

Art. 1. ° O Governo da Provincia é autorisado a
conceder ao Yigario Collado da Yilla de Queluz Can.
dido Thadéo Pereira Bmndão licença com vencimento de
COllgl'ua até que se restabeleça da catarata que actual-
mente som'e.

Árt. 2. o Ficão revogadas as disposições em con-
trario.

1\1ando por tanto á todas as Authoridades , a quem o
conhecimento e execução da referida Resolução pCl'tencel',
que a cumprão e faÇão cUlUpril' tão inteiramente como
lIella se contém. O Secretario d'esta Provincia a faça
impdmir publicar e correr. Dada no Palado do Governo
lia Imperial Cidade do Ouro Preto aos nove dias do
lllez de Outubro do Anno do Nascimento de No so
Senhor Jezus Christo de mil oito centos quarenta C oilot
vigesimo setimo da Independencia e do Imperio.

( L. S.) Bernardino José de Queiro!Ja.

( 88 )

Manoel Teixeira de Souza.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordem do
Governo da llrovincia.

Manoel Teixeira de Souza.

Registada a n. 123 v. do L.o 2.° de Leis" e Reselu-
rões da Assemhléa J.egislativa Provincial. Ouro Preto~c.
~retaria do Governo '10 de Outubro de 1848.

José il/alaquias Baptista Fmnco.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente
Resolução aos 5 dias do mez de Janeiro de 1849.

José Rodrigues Duarte.

conhecimento, e execução da referida ResoluçãO perten-
cer que a cUlIlprão, e fação cumprir tão inteiramente
com~ nella se contém. O Secretario d'esta Provincia a
J'aça imprimi!', publicar c correr. Dada no l)alacio do
Gorerno na Imperial Cidade do Ouro Preto aos no 1

dias do mez de Outubro do Anno do Cascimellto de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos quarcn:
ta e oito" vigesimo setimo da Illdependencia c do Im-
}lerio.

( I...S. ) Bernardino José de Queiro!Ja.

F1'ancisco Antonio 1'eia:eira Ruas a fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
10 de Outubro de 18118.
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F1'rtncisco Antonio Tei.xeira Ruas a fez.

Sel/ada na Secretaria dp Governo da Provincia em tO
de OuLubro de 1848.

José Rodri[jues Duarte.

Registada a fi. 1:2lJ. do L. o :2 o de Leis e Rcsoluçõd
da Assembléa Legislativa Provincia!. Ouro Preto S.ecre-
taria do Governo 11. de Outubro de 1848.

José Malaquias Baptista Franco.

Publicada avulsa em virtude da Resolução N. o 408
em 12 de Outubro de 18118.

José Rodri[jues Duarte.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordém da'
Caverna da Provincia.

José Rodri[jues Duarte.

•

llESOLUÇlO .0 382,

Resolução marcando divi.'~as entro os Municipios de Ta-
mandlltl, Formiga .• Olivcirr/ (J Pitangui .• e rcvogando
diversos ~~ da Lei N. o S3l!.

ERNARDINO José de Queíl'oga .• Presidente da Pro-
'incia de Minas Geraes: Faço sabol' Ú todos os seus
Habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial De-
cretou , e eu Sanccionei a Resoluçno seguinte,

rL. 1.o O Cm'ato da Saude fica desmembrado da Pa-
rochia da YilIa de Pitungui. e encorporado á do Espirito
~anto, e Município de Tamanduá, conservando suas Ull-
ligas divisas', menos quanto aos hairl'os denominados--
Em'retos, e Novaes, qu licilo pertencendo a Conceição
do l)al'á,

Art, 2.0 O Distl'icto do CajUl'ú fica igualm utc des-
membrado da Parochia de Santa Anna, e ellcorporado li
<10 Espirito Santo, c Município de Tamanduá.

Art. 3.0 A divíza do Termo de Tamanduá com os
de Pitangui, c Oliveira 8e1'<í.a seguinte -- da Serra dos
Furtados iÍ do Sinli 0 em rumo direito, procUI'ando o es-
pigão do Quilomho, entre as Fazendas deste nomc, e a
dos BapLlstas até o Rio Jlará, compl'chendido o CUl'Uto
do Cajurtí por Ruas antigas divisas até os limites das Fa-
zendas do finado Domingos Francisco com a do Ferrador
em rumo direito li Lage das al'ocil'Us .• c desta a da Bocai-
ua. c d'ahi á }Jarra do Corrego de S, Domingos no ni-
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TOllO XIV. PAlltE 1..

José Rodrigues Duarte,

Imprcssa e revista ncsta Secretaria por ordcm do
Govcrno da l)rovincia.

l' !'i,' 26.

da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Secre-
taria do Governo 11 de Outubro dc 18h8.

José Ma[aquias Baptista Franco.

Publicada avulsa em virtudc da R"csoluÇão rI•o úO
em 19 dc Outubro dc 1.8!t8.

José Rodrigues Duarte.

Beru{{l'l'Iino José de Queiroga.

Francisco Antonio Teixeira Ruas a fez.

(L. S.)

Art. 5.. A Camara "Municipal de Tamanduá mar-
cará os limites entre os Cura tos de S. Antonio do Mon-
te, DcstclTo, e Espirito San to.

Ar!. 6.0 Ficão revogados os ~~ 1ft .• 15 .• e 16 do
Artigo 8. o da Lci N.• 334, e todas as mais disposiçõcs
em contrario.

hcirão do Claudio, c por cstc até a bana do Rio Boa
Vista c por cstc acima a divizar com o Districto de S.
Francisco de Paula.

AI't. !t.. A diviza do Distl'icto dc S. Antonio do
l\Iontc, da Frcguczia, e Municipio de Tamanduá com o
dos AI'COSda Frcguczia , e Municipio da. Formiga princi-
piando na barra do Rio Santa Anna com o dc S. Fran-
cisco scguil;á POI' aquclle acima á harra do Ribeirão de-
nominado -- Dá e Toma -- e por cste a cncontrar as an-
tigas di vizas.

( 92 )

Mando por tanto á todas as Âuthoridades a quem o
conhccimento e execução da referida Resolução pCI'ten-
ccr quc a cnmprão, c fação cumprir tão inteiramcnte co-
mo nella se cQntém. O Secretal'io d'esta Provincia a faça
imprimir', publicar c correr. Dada no Palacio do Gover-
110 na Imperial Cidadc do Ouro Prcto aos nove dias
do mcz dc Outuhl'o do anno do Nascimcnto de Nos-
so Scnhor Jez s Christo dc mil oito centos quarcnta e
oito, vigcsimo sctimo da Independencia c do Impcrio.

Scllada na Sccretaria do Govcrno da Provincia em
lO dc Outubro dc 18lJ8. José. Rodrigues Duarte.

Rcgistada a fi. 12h v.o do 1.02,. dc Lcis e Rcsoluçõcs



Bernardino José de Quci1'O[}a.

Manoel Joaqnim Dias Petucia a fez.

(L. S. )

Art. L" A Frcgllezia dc TaqllarnSSlt fica desmem-
brada do .l\1unicipio de Caethé c cncorporada ao da Cida-
dade do Sabará.

RESOLuc10 N." 383.,

Art. 2." Ficão rcvogadas as disposições cm con-
trario.

Mando POI'tanto á Lodas as Authoridades a quem o
conhecimcnto e cxecução da rcferida Hesolução pcrtenccr,
{IUC a cumpl'ão, e fação cumprit' tão inLeiramente como
nella se contém. O Secrctario d'esta Provincia a faça
imprimir, publicar e COl'l'cr. Dada no Palacio do Gover-
no na Imperial Cidade do Ouro Prcto aos nove dias
do mcz de Outubro do Anno do Nascimcnto de Nosso
Scnilol' Jcsus Christo de mil oito centos quarenta c oito,
vigesimo sclimo da Indcpendcncia c do Imperio.

EHNARDINO José de Queiroga, PresidenLe da Pro-
vincia de :Minas Gcraes: Faço saber a todos os seus
Habitantes que a Asscmhléa l.egislativa Provincial Decre-
tou, e eu Sanccionei a Hcsolução scguinte.

Resolução pela qual é desmembrada do Municipio 'de Cac-
lM" e encorporada ao da Cidade do Sabal'ú a Fre[}uc-
zia do l'afjuarusslÍ .

. "

TonlO
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Scllada na Secrctaria do Governo da Provincia em 10
de Outubro de 1848.

José Rodrigues Dum'te.

Rcgistada a fi. 125 do 1,.° 2.° de Leis e Resolu-
ções da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro l)reto Se-
cretaria do Governo 11 de Outubro de 1848.

José Malaquías Baptista Fmnco.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presen-
te Resolução aos 8 dias do mez de Janeiro de 1849.

Manoel Teixeim de Souza.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordem do
Governo da Provincia. .

Monoei Teixeim de Souza.

L RO DA LEI MINEIRA

1,848.
Toulo XIV PARTE I.a . Follla N.o 28.

LEI N.o 384.

Cm'ta dc Lei pela qual é m'cctaCtn Frcguczia a Capcl/c{,
de S. José da A lagoano Município da ltabira de Mat-
to DCnlt'o~ conto n'eUa se declam. .

ERNARDINO José de Qllciroga, Presidente da Pro_o
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os scus
Habitantes que a Assembléa Lcgislativa Provincial Decre-
tou, e eu Sanccionei a Lei seguinle.

Art. 1. ° Fica erecta cm Freguezia a Capella de S.
José da Alagoa no Municipio da Itabira de Malto Dentro,
tendo por limites os seguinles - Desde as Cabeceiras da
Prainha até as do Cacunda, pelo espigão da Trindade abai-
:0 até o lugar que divide de um lado COlllo tcrritorio de
Leonardo Cassiano, e de oulro com terras de Isidoro José
dos Santos até o Riheirão Cacunda, e atravessando o mes-
m~ Ribeirão. n'esse lllgar~ seguindo pelo espigão do In-
daHl, e d' aln ao espigão do corrente, d' este ás Cabecei-
ras do Ribeirão-S. José-, e POl' elle abaixo com todas
as vertentes da Fttzenda de Alexandre Gomes alé a Tiri-
rica, atravessando o Rio do Peixe defrontc do sitio de
Francisco da Costa e pelo espigão acima cm direcção a um
outro sup~riOl' á fazenda do finado Major Manoel Dias, e
destc em hnha recta ao que fica além do Rio Santa Bar-
bara, junto a Cachoeira de Manoel Gonçalves MendoIlca,
superior á fazenda de Antonio Martins Neto; seguindo pe-
lo espigão que divide a Fazenda deste com a dos Carnei-
ri 111I0s, comprehendendo todas as verten les das Fazendas
dos Macacos e Poço Grande para o Rio Santa Barbara e
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Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
10 de Outuhro de 18LJ8.

( 99 )F. N.' 28.

José llodrigucs Duarte.

ções-da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro PI'ctO Se-
cl'etaria do Governo 11 de Outubro de 1848.

José Malaquias Baptista F1Ylllco.

Publicada avulsa em virtude da Resolução 1T. • !lOS
aos 12 dias do mez de Outubro de 18ft8.

José Rodrigues Duarte.

Impressa e revista nesta Sccretal'ia por ordem dg
Governo da Provincia.

TOMO XIV rARTE 1..~

Bernardino Josú de Queiroga.

Manoel Joaquim Dias Pelucia a fez.

(L. S.)

José Rodrigues Duarte.

Registada a fl. 125 y. do L.o 2.° de Leis, e Resolu-

ArL. !l.o Fica n'esta parte revogada a Resolução N.o
31ft de 18llG, e todas as disposições em contral'io.

l\I,ando por tanto {I todas as Authol'idades a quem o
conhecimento e cxecução da referida Lei pertencer,
que a cumprão, e fação cumprir tão inteiramente
como nella se contém. O Secretario desta Provincia
a faça imprimir publicar c corrcr. Dada no Palacio do
Governo na Imperial Cidade do Ouro -Preto aos nove
dias do mez de Outubro do Anno do Nascimcnto de Nosso
Senhol' Jesus Christo de mil oito contos quarenta e oito,
vigesimo setimo da Independencia e do Imperio.

P iracicava, seguindo pelo espigão dos Carneirinhos em
filmo a ponte do Monlevade, e'd'esta pelo espigão que vai
POI' detrás da Fazenda da Onça até.as Cabeceiras da Cha-
pada, oJJde di,vidirá co}n. 'o.I?ananal da P&rochia da 191'.1-

ta, até a Fazenda do Capitão J eronimo, que fica com-
prehendida, sendo as divisas com a Freguezia de Santa
Anna do Allié, e Antonio Dias as mesmas do Districto.

Arf. 2.° As divisas d'esta, Freguczia serão d'ora,em
diante as UH'smas do Districto de S, José da Alagoa, que
continuará a pertencer ao Municipio da Itabira,

AI'l. 3. ° Esta Parochia será provida, logo que se
'mostre por documentos de Autoridades legaes, ter Ma-
tl'Íz decente con venientelpente paramentada.



•
Folha M•• ~U.

LEI N. o 385.

Carta de Lei pela qual. é erecta em Pre(Juezia a CapeI/a
de S. Sebastião da Pedra do Anta 110 MUlliclJJio de
lIfarianna, como }l'elta se declara.

ERNARDINO José de Q,lIeii'ogu.• Presidente 'da Pro-
vincia de Minas 'Geraes: Faço sahel' á lodos os seus
Hahitantes que a Assembléa J.egislativa Provincii;ll De-
cretou , e eu SaÍlccionei a Lei seguin te.

Art. 1. o Fica erecta em Freguezia a Capellu de S.
Sebastião da Pedra do Anta no Município de iHarianna ,
tendo por limites os mesmos do Districto , e os ribcirücs
de S. Pedro, Muqueca .• e Ramos .da Ponte Nova.

Art. 2.. Esta Parochia será provida logo que se
mostre por documentos de Autoridades legaes ter Matriz
decente e convenientemente paramentada.

AI't. 3.. Fica n'esta parte revogada a Resolução N. o

314 de 184(), e todas as disposições em contrario.

Mando por tanto á todas as Autoridades a quem
o conhecimento e execução da referida Lei pCl'tenCCI',
que a cumpl'ão, e fação cumprir tão inteiramente como
llella se contém. O Secretario desta Provincia a faça impri-
mir, publicar, e correr. Dada no Pala do do Governo na
Imperial Cidade do Ouro Preto aos nove dias do mez de
Outubro do Anno do Nascimento dc Nosso Scnhor Jesus
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LIVRO DA. LEI MINEIRA.

] 848.

LEI N." 386.

I

TOlltoXIV. PARTE I.a Folha N." 30.

Art. 1." Ficão elevadas á cathegoria de Villas as
seguintes Freguezias.

~ 1." A do Senhor Bom Jezus dos Passos do Muni-
cipio de J acuhy com a denominação tIe - YilIa Formoza
do Se-nhor Bom Jezus dos Passos-, comprehendendo em
seu Municipio a Freguezia do mcsmo nome e as da Ven-
tania e Carlllo.

~ 2." A do Patafufio do Termo de Pitangui com a de-
nominação de- YilIa do Patafufio-, comprchendendo em
scu Municipio a Freguezia do mesmo nome, e as dc San-
ta Anna de S. João-acima, e do Morro de Mathcus Le-
lllC, desmcmbradas aquella do Municipio do Bom Fim,
e esta do de Sabará, e assim mais os DisLrictos de S. Gon-
çalo e S. Antonio de S. João-acima, desmembrados do
Termo de Pitangui.

Art. 2." Os Habitantes destes novos Municipios fi-
cão obrigU(los a construir á sua custa os edificios ncces-
sarios para as sessões da Camara e do Conselho de Jura-

Carta de Lei que eleva li cat/wgoria de Viltas as Fregue-
zias do Senhor Bom Jezus dos Passos, e do Patafufio ,
como abaixo se declara.

BERNARDINO José de Queiroga, Presidente da Pro-
vincia de Minas - Geraes : Faço saber a todos os seus
Habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial Decre-
tou c eu Sanccionei a Lei seguinte.

Bernardino José de Queiroga.

Carlos Benedicto Monteiro a fez

(L. S. )

José Rodrigiles Duarte.

Christo <1emil oitocentos quarenta e oito, vigesimo seti~
mo da Indepcndencia c do Imperio.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
!lO de Outubro de 1.848.

José Rodrigues Duarte.

Registada a fl. 1.26 do L.o 2.0 de Leis e Resolu-
ções da Assewbléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Se~
crelaria do Govcrno 11. de Outubro de 1.848.

José Malaquias Baptista Franco.

Publicada avulsa cm virtude da Resolução N. o 408
em 1.2 de Outubro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordem d,
Governo da Provincia.
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-LEI M NEIR

Bernm'flillo José de Qucit'o(Ja.

Manoel Joaquim Dias Pe!ucia a fez,

REOLÇ.~O .°387.

(L. S.)

LIV

Touto .. I r.

Mando por tanto á todas a. AI! horidadc a quem o
conhecimento c execuçfio da referida Resolu [\0 perten-
cer que a cumprão, e fação cumpril' tão inteiramente co-
mo ncna se contém. O Secretario d'csta Provincia a faça
imprimir, publicar e correr. Dada no ,Palacio do Gover-
no na Imperinl Cidade do Ouro Preto aos nove dias
do mez de Outubro do anno do ascimento de os-
80 Senhor Jezus Christo de mil. oito centos quarenta c
oito, vigesimo selimo da Independencia c do Imperio.

Resolução que manda adoptar para o iJIunz'cipio da Vil/a
da A,1jurl/oca ({sPosturas da Camal'a MunicljJal da I In-
peria! Cidade do Ouro Preto. .

DER TARDINO José de Queiroga, Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
Habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial Decre-
tou a Rcsoluç<1O seguinte sob Proposta da Camara Mu-
nicillal da YI,llu da Ayuruo a.

Arl.. HlIlr.o. Ficão adoptadasparn o lunicipio da
VilIa da A, )u'uocn as Posturas da Camara Municipal da
Jmperial idat1(l do Ouro Preto, revogadas para is o as
disposições ém contratio. '.

dos, e a Cadt':a com sulliciente segul'anc._udos réos. para a prisão

Ar/. ~. o _ Nfí.Oobstante a disposição do Artigo an-
':~edelllc scr~lo IIlstalladas as Villas, logo quc os IJabi-
'.lIdes prolllptlfiquclII <[uaCSI[IICroutros C(II'ficl'os .. ,,'., , . . Jllll.i SCl-
'11 c'TI~11IIIlcr~lIamclltc, dcvcndo com tlldo scr sUllrinll'd'iS
'\S I hs SI I I •',' '" ., 11 praso (C ( O\lSauuos lIão sc Jllostrar S'i-
tls/cllo o OllUSdo ArtiO'o ') u •

t> - •

. , Ar!. 4. o Fic"i.o rcvogadas as di5llosicõcs Cl11co11trnl'lO. -... . -

( '!Olt )

l\I?ndo por tanto á todas as Authol'idades a quem o
r.onheclIllcnto e cxe{'.u~~ão da rcfcrida Lci pcrtcuccr
qlle a cllllljlr;io, e l'aç;1o cumpril' l<iointciramente COIl1~
11~!la,~e COlllé.IIl, O Sqcrclal'io desla Provincia a Hiça im-
P/llllll , p."b!Ie(~r, c COI'rOl',Dada no Palacio do Governo
na .Im )el'lal CHlarlc do Ouro Prclo aos nove dias 1
mez, de. O,lIllJ!),I:Odoanl~o ~Io Nascimcnto dc Nosso S~~
IIh~1 JCZllS CllIlsto (lo mil oltoccnlos ([narcnta C oito "
"C811110 ."t" I J I . ., 'I-h ' S" IIllO(a 11(cJlcndcllCIU c do Impcrio.

(L. S. ) Bc/'nardino Jose dc Qllciro(Ja.

,1[anoel JO([(fltlm Dias Pelllcia a fez.

S~llalla na Socl'ctm'ia do Govemo da Provincia '
10 d0 Olllu!)J'o dc 18/18. JI:sd /lodJ'i(JllCS Dll(lJ:l~. e.n

TIcgistarla a /l. 12) V. do L.0 2 ° de Lcis e Resol -)
,h \S"CIIll)I' 1 'I . ' IICoe.' ,,~ -, . ea ,CgIS allva Provincial. Oill'O Prcio Seêrc-
talld do (,oYüi'llo 11 de OUlubro de 18h8.

José Ma/afjuias Baptista Franco.

P::blica:la av rlsn c n virtude da Resoluc'io N o 4-08
em 1::2 de OUlubro de -ISú8, " .

Josd nOdr(qllCs Dltarte.

1mpl'cssn e revisla lJ~s!a Secrelm'ia IlOI' ol'délll <lo
GOY'i'!1O da 11'0 "inda, J' I' I 'ose :00 J/f} llCS !Juarte.
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RESOLUCÃO N°. 389.•

mez de Outubro do AIlOO do Nascimento de Nosso
Senhor Jezus Christo de mil oito centos quarenta e oito,
vigesimo setimo da Indcpendencia e do Imperio.

( L. S.) Bernardino José de Queiro[ja.

t: Severino Barboza d'Oliveira a fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
10 de Outubro de 1848. José Rodri[jues Duarte.

Registada a /1. 127 do L: 2: de Leis c Resoluções
da Assembléa Legislativa l)rovincial. Ouro Preto Secre-
lada do Govel'llo 11 de Outubro de 18á8.

José Malaqllias Baptista Franco.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente
Resolução aos 12 dias do mez de Janeiro de 1849.

Manoel Teixeira de Souza.

Ilesolução que autoriza o Governo a reunir a Cadeira de
Grammatica ]i'ranceza da Cidade do Serro ri de Lati-
nidar/e., não estando ((quel/a provida, e contem outms
disposições a respeito .

BERNARDINO José de Queiroga, Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber á todos os seus Ha-
bitantes que a AssembMa Legislativa Provincial Decretou,
c eu Sanccionei a Resolução seguinte.

Art. 1.. O Governo fica autorisado a reunir a Ca-
deira de Grammatica Franceza da Cidade do Serro á de
Latinidade não estando aquelIa provida.

Al'I. 2. o O Professor terá além do Ordenado da Ca-
TO~IO XlV. rARTE 1/

ResO/UfrtO.,pela flual {icão provisoriamente ,adoptadas Jl({-
1'(to MllnicllJl'o da Vil/a de Santa Luzia as PostUl'{{S
drt Camara 'Lll11tlicipal da CirJade de Sabará.

J I

RER ARDIl TOJosé de Queiroga, Prcsjdc!1te da Pro-
'vincia de Minas Geraes: Faço sabel' á todos os seus Ha-
bitantes que a Assembléa Legislati,'a Provincial Decretou
a Uesolução seguinte sob Proposta da Camara Municipal
da YiIla de Santa Luzia.

( 106 )

RESOLUçiO N. 0388.

eIlada na ecretaria do Govel'llo da Provincia em 10
de Outubro de 1848.

Ar!. Unico. Ficão provisoriamente adoptadilS para
o Municipio da YiIla de ~ant,a Luzia as Posturas doaCa-
mara Municipal da Cidade de Sabará, revogadas para is-
so as disposições em contral'Ío.

Mando por tanto á todas as Authoridades , a quem o
conhecimenLo e execução da referida Resolução pertencer~
que a cuml)('ão e fação cumprir tão inteiramente como
lIelIa se contém. O Secretario d'esta Provincia. a faça
imprimÍl' publicar e correI'. Dada no Palacio do Governo
na Imperial Cidade do Ouro Preto aos nove dias do

José Rodri[jues Durl1"te.

ltegistada a f1. 127 do 1,.° 2.° de I.eis e Reso]u-
. ('ões da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Se-

cretaria do Governo 11 de Outubro de 18á8.
José Malaquias Baptista Franco.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presell-
te Uesolução aos 12 dias do mez de Janeiro de 184H.

Manoel Teixeira de Souza.



(L .. S. )

( 109 )

Bernardino José de Queiro.fJa.

Severill'J B:trúoza {['Oliveira a rcz

( L. S. )

Ar!. 2." Ficão rcyogadas as disposições cm COII-
trario..-

TO~IO XIV. r.l..r.T1~ i."

Scllada na Secrctaria do Govel'l1o da Provincia cm
1.0 dc Ontubro dc 18ú8. José Rodrigues !Jllal'le.

Hcgistada a 11. 128 do L. ° 2. ° dc tcis C Rcsolnções
da Asscmbléa Lcgislativa Provincia!. Ouro Prcto Secreta-
ria do Govcrno 11 dc Outubro de 1.8áS.

, José Malaquias Baptista Franco.

Ncsta Sccrcluria do Covcmo foi publicada a prcscnl(>
Hesolu(;ão aos 12 dias do lllez de Janei!'o de '18lJ~l.

Malloel Tei:veim de SOIl':-:£.

l\Iando por tanto à to<1as as Autoridadcs a qucm n
conhecimcnto, c cx.ccução da rcfcl'ida llcsoluçãoo PCl'tCII-
CCI', que a cumlH'ão, c ração cumpri!' tão intci!'alllcnl~
como nclla se contém. O SecI'ctal'io d'csta Pl'Ovincia li
lhça imprimil', publicar c eOITcr. Dada no Valado do
Govcmo na lmpcl'ial Cidadc do Onro Vrcto aos dez
dias do rncz dc Ontubro do Anno do Nascimento dl~
TOSSOScnhol' Jcsus Christo de mil oito ccntos <[ual'p.nl:l

C oito .• vigcsilllCl sctilllCl da lndcpclHlcncia e do lmpcl'io.

AI't. 1.0 O Govcmo fica antorisado a dCS1)CIl<lcl'a
f[nantia ncccssal'ia para lazcI' alinhar, c orçai' lI1l1acstra-
da pc lo trilho quc, passando IlOl' l\lontc ficllo, COm1l111-
iliquc a ViJla dc Bacpcndi COlll a dc Hczcndc.

F. 1\0. 31.

llERNARDTI O José dc Quciroga, Prcsidcnlc da 111'0-
"incia dc Minas Gcntcs : Faço sahcr a todos os scu" Habi-
tantcs que a Asscmbléa Lcgislativa Provincial Decrctou,
c cu Sanccionci a Rcsolu(:ão scguintc.

Bernardino José de Queiroga.

Severino Barúoza d' Oliveira a fcz.

SeUada na Secretaria do Governo da PI'ovincia cm lO
dc Outubro de 1848. José Rodrigues Duarte.

( 108 )

£lcira de Latim uma gratificação de duzcntos mil réis an.
llltaeS pcla accuQ1ulação da Cadcira dc Fl'ancez.

Art. 3." Ficão revogadas as disposições em con-
trario.

° Mando por tanto {( todas as Anthol'idadcs ,loqncm o
conhccimcnto c exccução da rcrcrida Hcsolução pcrtcnccr,
quc a cUlllpnl0 " c IllÇão cumprir tüo inteiramentc como
uclla sc contém. O Sccretario °d'esta Provincia a faca
imprimi)', publiCai' e COITcr. Dada 110 Palacio do Govc'r~
no na Impcrial Cidade do Ouro PI'eto aos dez dias
do mez de Outubro do Anna do rascimcllto de Nosso
Scnhor Jcsus Christo dc mil oito ccntos qual'cnta c oito,
,:igesimo setimo da Indcpcndcncia c do Impcrio.

Registada a fi. 1.27 v. do .L." 2." de Lcis c Rcsolucõcg
ela Asscmbléa Lcgislativa l)l'ovinciai. Ouro Prcto Sccrc-
taria do Governo H dc Outubro de 18[18.

José Malaquias Baptista Frauco.

_Tcsta SccI'ctaria do Governo foi publicada a lH'cscn-
te RcsoluçãO aos 12 dias do mcz dc Janeiro de 18h~).

111anoel Tei.veira de Souza.

RESOLUCl0 N." 390.o

Resolução que autoriza o Governo a despender a fjuanti({
necessaria para {azer alinlwr.. e orçar uma estrada,
que co11t11luniquca Villà de Baependy com a de Rezem/e,
como u'elta se declara.



Art. 2. o Ficão rcvogadas as disposiçõcs cm con-trario.

( 110 )

RESOJ,UÇIO N. o 3Dl.
( H-l )

RESOLUçIO N,0 392.

Ál't. 2.0 Um dcstcs Olliciacs substituirá o Ollieial
Maior nas suas fal tas, 011 illlpedimcn tos.

ir\. 3: As suhstituiçõcs dos Olliciacs novamente
crcados, bcm como o detalhc do scniço sCI'ão rcgula-
dos pclo Sccrctario da Assclllbléa.

Ar\. li. o O Portciro C scu Ajuda ntc scrão nas slla~
fhllas, ou impc(limcntos suhslituidos IlClos ContinlOs que
actnalmcntc scrvcm na Sccretaria.

Art. 5. o Ficão rcyogadas as disJlosiçõcs em COIl-
trario.
l'O~IO XIV PAllTE L"

Resolução determinando ql/e /wjüo dOl/s Of/iciaes com ((
gratificação de trinta mil réis mellsaes cada um pam fi

expediente dos negocios da -1 ssel~l~léa Lcgislt~liv{[ Pro-
vincial, e contendo outras dlSposlçoes a l'espcllo.

BERNARm TOJosé de Quciroga Presidcnte da Pro
vincia dc Miilas Gel'acs : Faço sahcr a louos os scus lIallj-
tantcs que a Asscmbléa Lcgislati.va Provincial Dccrctou u
CII Sanccionci a HcsoluÇão SCf;llllltC.

Art. 1.0 Para o cxpcdicntc dos ncgocios da AssclII-
bléa Lcgislativa Proviucial, havcrá, al(~m.do O~ieial M~i()1'
da Sccrctaria, dons Ofliciacs com a gi'allficaçao dc lrlll la
mil réis mcnsacs cada Ulll.

F. !'i.o 31.

cões da Asscmhléa Lcgislativa Provincial. Ouro Prcto ...,c-
él'ctaria do Govcrno 11 de Outubro de 18[18.

José Malaqllias Baptista Franco.

l'esta Sccrctaria do Govcmo foi puhlicada a prescntc
Rcsolu('üo aos 12 dias do mez dc Janciro dc 18f1D.

. Manoel Teixeira dc SOl/za.

Bernardino José de Quefroga.(to S.)

J osd Rodrigues Duarte.

Rcgistada a lI. 128 do 1.. 2.0 das Lcis c Rcsolu-

IlcsolllCéio, pela qual fica pertcncendo d Frcguezia e Dis-
tJ'ic~odo Sicul'ití a Pazend(l do Cidadüo / gllacio Ce-
lestlllo da Molta, denomillada-Zabelê.

BEH TARDINO José dc QlIciroga, Prcsidcntc da Pro-
vi lleia dc Minas Gcmcs: Faço sabcr a todos os scus Ua-

o bHantes, qlle a Asscmbléa l.egislaliva Provincial Decrc-
tou, e cu Sancciouei a RcsoluÇão scguintc.

Art. Lo A Fazcnda do Cidadüo Ignacio Cclcstino
da l\1olta dcnominada - Zabclc - do Município da Chla-
de dc l\1inas Novas 'pcrtcncc á FrcO'uezia e Districto doSucuri~. o

.1\Iando por tanto a todas as Autoridadcs a quem o co-
nhcCllllcnto : cx~c,UÇão da rcferida ncsolllÇão pcrtcnCCI',
quc a CU/llPl'tlOc fação C'u1lljll'iI'tüo intciramcntc como ncl-
a se coutém. O Secrclario dcsta Prorincia a f~H'u im-

J>l'Ímir publiCaI' c corrcl'. Dada no Pala cio do G~vcrno
na Impcrial Cidadc do Ouro Prcto aos dcz dias rIo
mez dc Outubro do Anno do 1 ascimcnto dc Nosso Sc-
1,1.1101'JCZ~ISChristo dc mil oiL~ccntos qllarc~ta c oito, vigc-
1;11ll0scLullo da IndcpcndcncJa c do lmJ>crio.

Severino Barbo:w d'Olivcti'a a fcz.

Scllada na Sccl'c(aria do Govcrno da Provincia aos
10 dc Ou(uhro de 18[18.



(L. S.)

TOIuo'XIV PAIlTE :1.° Folha N.o • ~

Bcrllardino .José dc Queiro[J({.

Sf'I'criuo Barúo:a rI'Olivcira tl fez.

. (L. S. )

l\Jando por tanto á todas as Autoridades a quem o
conhecimcnto c exccIll:ão da referida Rcsolução pertcncer,
que a cllmprão, e fação cumprir tão il~tei~'am~~ntc.com~)
Jlella sc contém. O Secretario desta Provlncla a laça lIUPl'l-
mil', publicar, e coner. Dada no Palado do Governo na
lmpcrial Cidade do Ouro Prelo aos dez dia~ do mez d(~
Oulubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oiloeentos quarenta e oilo , vigesim3 seli-
mo da Indepcndencia e do Im perio.

RESOLUÇIO N. o 393.

Ilcsolução pcla qual fica pcrtencendo ao Districto c Paro-
c/tia da Barm do BacalMo a Fazcnda do Cidadão Fran-
cisco Justiniano Alral'es de Freitas.

L VRO DA. LEI

1_8" 8.

'BERNARDINO .José de Queiroga, Presidentc da Pro-
\'inda de Minas Gernes: Faço saber a todos os seus
Habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial Decre-
tou, e cu Sanccionei a ResolllCão seguinte. .

Art. 1.0 A Fazenda do Cidadão Francisco J llstinia-
no Alvares de Freitas fica d'ora em diante pCl'lenccndo ao
Di5tricto c Paroc1lia da Barra do Bacalhúo.

Art. 2. o Ficão rcvogadas as disposições em con-
trario.

Manoel Teixeira de SOl/za. ]

( 112 )

l\Iando por tanto ú todas as AUlhoridades fi quem o
con1lecimento e execução da referida ResoluçãO perten-
cer, que a cumprão , e fação cumprir tão inteiramente
como nella se contém. O Secretario desta Provincia
a faça imprimir publicar e correr. Dada no' Palacio do
Governo na Imperial Cidade do Ouro Prcto aos dcz
dias do mez de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso
Senhol' Jesus Christo de mil oito centos quarenta e oito,
vigesimo setimo da Independencia e do Imperio.

Nesta Secretaria do Covcmo foi publicada ,a presen-
te Hcsolução aos 12 dias do mez de Janeiro, de 1.849.

Lllonoel Teixeira de Souza.

Bernardino Josd de Queiroga.

Cm'los Benedicto Monteiro a fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia 'em
10 dc Outubro dc i8~8.

Impressas e revistas nesta SecI'etaria por ordem do
Governo da Provincia.

• José Rodrigues Duarte.

Registada a n. 128 v: do' L. 02.,0 dc Leis .•c Resolu-
çõcs da Assembléa Legislativa 11rovincia!. Ouro Preto'Sc-
úetal'ia do Governo 11 de Outubro dc 18h8. , I

José Malaqllias Baptista Fr~tnco.



RESOLUC,lO N°. 395.•

José Rodrigiíes Duarte.

( 115 )

Bernardino José de QlIeiroga.

Severino Barboza d' Oliveira a fez.'

( L. S.)

Art. 1.0 Ficão crcadas as scguintes Aulas de Ins-
trllcção primaria do primciro grão.
TO:\lO XIV PArtIE 1.'

,Resolução creando Cadeiras do primeiro grdo de IlIstrllc-
ção primaria em diversos Al'raiaes , e uma de Lalilli-
dade e Poelica na Villa de Santa !Jarúam, supp1'i-
mintlo a de Gmmmalica Latina da Villa de Pita1lglll~,
e contendo outras disjJosições a 1'esjJeilo.

BERNAllDINO José de Qucil'Oga, Pr('sidcnlc da 1'1'0-
vincia dc Minas Gcracs: Faço sabcr a todos os scus lTa-
})iLantcs , qnc a Asscmbléa Lcgislativa Provincial Decrc-
tou, c cu Sallccionci a l1csolução scguili lc.

Ncsta Sccretaria do Governo foi publicada a prcsente
Hesolução aos 17 dias do mcz de Janciro dc 18h9.

Manoel Teixeira de Souza.

Registada a n. 129 v. do L.0 2.° dc Lcis CResoluçõcs
da Asscmhléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Secrc-
taria do Governo 12 dc Outubro de ,18lJ8.

José J1Ialaquias Baptista Fra1lco.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia cm
10 de Outubro de 18lJ.8.

F 1'\.0 32.

mez de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso
Scnhor Jezus Christo dc mil oito ccntos ql1arCnla e oito,
Yigcsimo setimo da lndcpcndcncia e do Imperio.

Resolução pela qual fim .desmembrado da Freguezia do
Our? B~"allco~ e. cllcorporlldo a da Villa de Qlleluz o
ter1'lt?rlO dell01Jl11lodo- Passagem do Ouro Branco-,
como u' ella se dec/ara.

José Rodrigues Duarte.

Regislada a fl. 12~)do L.0 2 ° de Leis e Resoluções
da Asscmbléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Secre-
taria do Govcrno H dc Outubro dc '18ú8.

José Malaquias Baptista Franco.

Ncsta Sccretaria do Govcrno foi publicada a prcsen-
te Rcsolução aos ,t7 dias do mcz dc Janeiro dc i8h~.

Manoel Teixeira de Souza.

RESOLUÇIO N. ° 3%.

( uh )

Sellada na Secrelaria do Governo da Provincia em
10 tIc Out ubro de 1848.

. .mmNARDlNO José dc Quciroga Presidente da Pr"o
vlIlcra de Minas Geraes : Faço saber a lodos os seus I1abi-
lanles que a Asscmbléa Legislativa Provincial Decrctou c
cu Sanccionei a Hcsolu(;ão se~uinte.

AI't. Unico. Fica desmcmbrado da Prcguczia do
~ur~ Branco, c encorpol'ado a da VilIa de Qucluz o ter-
l'l.l?-r~odenom!nado:- ~)assagem do Ouro Bl'anco- pelas
tI.l\ rS<lSdo antIgo DIsll'lcto ~ rcvogadas para isso as dispo-
sIções cm contrario.

M?ndo por tanto ú todas as Anlhoridadcs, a qucm o
conhccllncnto_c ex.c~llçãOda rcferida RcsollJ(;ão pcrtcncer1
quc a cllmprao c lação cumpri!" tão inlciramcnte como
~lella. s.e corlt~m.' O Secretario ti' csla Provincia a faça
lIupnmrr publicar e correr. Dada no Palacio do Governo
na Imperial Cidadc do Ouro Prcto aos dcz dias do



( 117 )

Bernardino José de Queiroga.

Carlos Benedicto MonteÍ1'o a fez

(L. S. )

Art. LO Fica extensiva ao Municipio de Tamanduá
a Resolução N. ° 22lJ de 14 d'Abril de 18M.

Art. 2. u Ficão revogadas as disposições em con-
trario.

Mando por tanto á todas as Authoridadcs a quem o
~O,IO XIV. PARTE 1.'

BERNARDINO José de Queiroga, Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber á todos os seus Ha-
hitantes que a Assembléa Legislativa Provincial Decretou
a Resolução seguinte sob Proposta da Camara Municipal
de Tamanduá.

RESOLucIO N. ° 396 ..
ResolUção que faz e.vtensiva (lO Mttnicipio de Tamanduá

a de N .• 2':!4 de 14 d' A brit de 1.84-1..

r. N°. 32.

José Rodrigues Duarte.

Registada a O. 129 v. do L .• 2.0 das Leis e Resolll-'
ções da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto See
cretaria do Governo 12 de Outubro de 18á8.

José Malaquias Baptista Franco.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente
Resolução aos 17 dias do mez de Janeiro de 1.8lJ9.

. Manoel Teixeira de Souza.

nltor Jezus Christo de mil oitocentos quareuta e oito, vigoe
simo setimo da Indcpendencia e do lmpcrio.

Sellada na Secretaria. do Governo da Provincia aos
10 de Outubro de 18!l8.

(H6 )

~ L° No Arraial de Santa Rita da Ib'r Tde Barbacena. I rpoca, ermo

~ 2. ° No Arraial do ESI)ir't S .TerIno de T I í 1 o anto da ItapecericaanHln( u. . ' ,
~ 3.° No Arraial de S M' I 1

Conceição do Serro. . 19ue e rImas, Termo da

$ á. ° No Arraial do TaquarllsslÍ, Termo de' Sabal"Í
$ 5.° No Arraial de S Go I £I R' '.

mo de Santa Barbara. . nça o o lO-abaixo ..•Ter-

~ 6. ° No Arraial da Abhadia 'ferIno (Ie p't ., I angUl.
Art. 2. ° Estas AIIlas serão . I

hilitadas no rnethodo sim!t' provI( as com pessoas ha-
li aneo, precedcndo concurso.

Al'l "u r"
, • i). 'Ica cl'cada na Viii d S

Cadeira de Latinidade e P r a e anta BaI'hara UllIa
forme as Leis em vig'or veorleIcal, que será provida con-

d d. , cen( o sell Professor O 'Ina o .c qlllnhcutos mil réis aUlIuaes.' o 1( c-

Ar!. !lo ° Fica sllpprimida C d .
ca I,atiua da Yilla de Pitanglli. a a eIra de Grarnmati

rida 2r~. ,~: ° O ~overno lllal'caní ao Professor da ref('-
Cadeir~s ~~;a~l,n~~~\~~~a~~~~~~;C.1yal;a n~lJe optar uma das
ta da opção se haverá co ~leu( a~, 111(10 o qual na fal-

, mo ICIlttllcmdo o Emprego.
Art. 6 ° F';- ,trario. . ICdO I evogadas as disposições em con-

Mando por tanto a toda A' ,
nhecimento e execucã ~ ~s. IItol'ldades_a quem o co-
que a cumprão e façã~ ~1I~~:,~~e~d~ H~~oluçao pel'teúcer ,
la se contém. O Secretari .'l~ lI~t,ell?m~nte como nel-
primit' publiCai' e correr o~~le~t,l 11?vlll~ra a faça im-
na ImI)el'ial Cidade d '0 ,dtl no 1aJaclO do Governo, Ouro Pret I'mez de Outubro do Anno £I N . o. aos (ez dIaS do

o 1 ascllllcn to dc Nosso Sc-



(L. S. )

Follla N.o 93 •.
•

LIVRO DA LEI MINEaIA.

84

Art. lJ.° Para melhor fiscalisação, regularidade e
aproveitamento do ensino publico, o GoVCl'110designará

RESOLUçIO N.o 397.

Art. 3. o O Governo é autorisado a eontractar com
o lnglez Dllval a reunião das Aulas no Collegio por este
organisado na Cidade de S: .João d' EI-Rei, ficando a car-
go do Cofre I)rovincial o aluguel da Casa.

Art. 1.0 O Governo reunirá n'esta Capital e nas
Cidades de S. João (l'EI-Rei, e de Marianna as Aulas de
lnstrucção interllledia já creada~, e as que são creadas
POl' esta Lei.

Art. 2. ° O Governo creará na Cidade de Mariallna
as Aulas de Geometria, Francez, Geographia, Historia e
luglez, tendo os seus Professores o Ordenado allnual mar-
cado na Lei N. o 60.

Resolução que mal/da ,'eurtir n' esta Capital e na Cidade
de S. João d' El-Rei e"ele Marianna diversas aulas de
instrucção intcrmedia, e contem outras disposi"ções a
respeito.

BERNARDINO José de Queiroga, Presidente da Pro-
vincia de Minas Gemes: Faço saber á todos os seus
Habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial De-
cretou , e eu Sanccionei a Resolução seguinte.

ilIanoel Teixeira de Souza.

Ne~ta Secretaria do Coverno foi publicada a presen-
te Resolução aos 17 dias do mez de Janeiro de 1849.

Manocl Teixeira de Souza.

Impr~ssas e revistas nesta Secretaria por ordem do
Governo da Provincia.

Bernardino José de Queiroga.

Severino Barboza li'Oliveiraa fez.

Sellada lia Secretaria do Governo ela Provincia em 10
de Outubro de 1848.

José Rodrigucs Dum'te.

Registada a fi. 130 do 1....0 2.° de Leis e Resolu-
ções da Assembléa Legislativa provincial. Ouro Preto-Se-
cretaria do Governo 12 de Outubro de 1.848.

José Malaquias~BaptistaFrallco.

( 118) "

conhecimento eex:ecução da referida Resolução pertencer,
(lue a cumprão , e fação cumprir tão inteiramente como
11elIa se contém. O Secretario d'esta Provincia a faça
imprimir, publicar e correr. Dada no Palacio do Gover-
110 na Imperial Cidade do Ouro Preto aos dez dias
do mez de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil oito centos quarenta e oito
"\'igesimo setimo da Independencia e do Imperio. '



(,120 )

os Compendios porque devem leccionar os Professores
c expedirá os neccssarlos Regulamentos. '

Art. 5.. Em quanto não forem providas definiti-
vamente as Aulas.,cl'eadas por esta Lei, poderá o Go\'er-
110 nomear d'entre os Professores existentes que estive-
rem mais habilitados quem leccione as differentes mate-:
rias, mediante uma gratificação, que não excederá a du-
zentos mil réis annuaes.

Art. 6.. Ficão revogadas as disposições em con-
trario.

M?ndo por tanto á todas as Autoridades a qu'em o
conhecllllento, e execução da refel'ida Besolução perten-
cer, que a cumpr~o, e fação. cumprir tão inteiramente
~om~ nel~a ~e conte~. O Secretal'io d'esla Provincia a
Jaça lmpmlllr, publicar e correr. Dada no Palacio do
~overno na Imperial Cidade do Ouro Preto aos dez
dIaS do mez de Outubro do Anno do Nascimento de
No~so S~nho.r Jesus. Christo de mil oito centos quarenla
c OIto, vlgesllllo setuno da Independencia e do Imperio.

( L. S. ) Bernardi'no José de Queiroga.

Carlos Benedicto illonteil'o a fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
10 de Outubro de 18li8. José Rodrigues Duarte.

. Registada a fi: 13~ v. do ~.J •• ~. • de Leis e Resoluções
d.a Assembléa Legislativa PrOVlllcwI. Ouro Prelo Secrela-'
1'1ado Governo 12 de Oulubro de 18li.8.

José Malaquias Baptista Franco.

Puh.licada avulsa em virlude da Resolução N. • 408
aos 2l dIaS do mez de Outubro de 1M8.

José Rodrigues Duarte.

Impressa e revista llesta Secretaria por ordem do
Governo da Provincia. - José llodriglles Duarte.

J

LIVRO DA.LEI MI EmA.

18~8.
Tonto XI • P.4.RTE t..' Folha N•• 3«.

RESOI,UÇÃO N•• 398.
Resolllç(lOpeia qual são regulados os vencimentos do Ins-

pector e mais Empregados da Mesa das /lendas Pro-
vinciaes.

ERNARDINO José de Queiroga, Presidente da Pro-
vincia de Minas Gernes: Faço saber a todos os seus
Habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial Decre-
tou e eu Sanccionei a Resoluç<1o seguinte.

AI't. Unico. O Ordenado do lnspcclor, e mais EIll-
pregullos da Mesa das Rendas Provinciaes, será o cons-
tan te da Tabella - A- abaixo t[,(IllScri pta, revogadas pa-
ra isso as disposições em contrario.

T_ BELL. -.

Numero .• eatltcgoria, e vencimentos dos Empregados da
Mesa das Rendas Provillciaes.

ORDENADOS. GRAT.' TOTAL.

Jngpector ••.•.••••••••• 2:000.'lPOOO 2:000.'lPOOO
COIltador .•.....••.•••. 1:200.'lPOOO 200:tPOOO 1 :1J.00 4'P000
Pl'Ocurador Fiscal .•• ' ••• 1:200.'lPOOO 1:200.'lPOOO
Th soureiro •••.••••••• 1 :200 :tP000 1:200.'lP000
Fiel ..••..••.••••••••. 500.'lP000 500.'lPOOO
Omeia) Mnior dn Secretaria 700:;POOO 233:tP333 933 :tP333
Dois Ollicia()s da mesma,

1 :333 :tP33!!cada um .•.•.•••••.••• !SOO.'tPOOO 16G:tP GGG
Dbis AmallU()llses idom .• 300:tPOOO 100;;tJOOO 800:tPOOO
OllicialMaiol' da Contadoria 800:tPOOO 266:tPG66 1:066:tP6G6



José Rodrigues Duarte.

( 1.23 )

l'O~rO XIV, I'AIlTJ3 i.~

Impressa e revista nesta Sccrctaria 1)01'o1'deJu do
Govcrno da Provincia.,

Publicada avulsa cm virtude da Resolução ,o llO
em 1.2 de Outubro de 1.848.

José Rodrigues Duarte.

( 122 j

600;ff;OOO 200~OOO 1:GOO~OOO
500;:;;J000 166:w 6H6 2:666,iD u(j'"
300;J1J000 100~000 l:GOOoi7J000
l~OO;W000 !~OO,i?OO()
300;:;';000 50;:;;J000 350 ,i?000
150<71>000 150 ;wooo
250.1])000 250oi7JOOO
200 <!POOO 200;;r;OOo

150~OOO 300.1])000
2!~O;:;;JOOO 2',O.)j) 000

182l'1l500 365;:tJOOO

lH:55!, ;:tJ!J!J5

Berll([l'rlillo Josd dtJ Queil'ofJa.

Francisco .A lltonio l'ei;J,:rim fluas afez.

(L. S.)

Josd flodJ'l!/ues DUflrte.

uis 1.o. Eseripturarios, ea-
lia um .•.•••••••.•••.•
Quatro 2.°' idcm ••...••
Quatro 3.00 ditos idem •.•
]Iorteiro .•..•••••••••.
ContiulIo •.•••..••.•••
C,lrtorario '" .•.•••.••
.so!icit;]dOl' dos Fcitos .•..
Eseriv:lo dito ..•.......
Vois Officiaes de J lIstil:;] ,
cada UlII ••••••••••••••
Almoxarife ••.•.•.•...•
Correio, c IIlll scrl'cnte,
cada Um a 500 I'S. diarios

Mando POI' tanto {I todas as Authoridadcs a qucm o
conhccimcnto e exccução da refcrida Hesolução perten-
cet' que a cumprão, e IllÇão cumprit' tão intciramentc co-
mo nella se contém. O Sccretario d'esta Provincia a ül/'a
imprimir', puhlical' e correr. Dada no Palacio do GO\'C~'-

JIO na Impcl'ial Cidade do Ouro Preto aos onze dias
do mcz dc Outuhro do anno do Nascimcnto de Nos-
so Scnhor Jczus Christo de mil oito ccntos quarcnta e
oito.., rigcsimo sctimo da Indcpcndcncia c do lmpcrio.

Sellada na SccrctaJ'Ia do Govcmo da PJ'o\'iIlCÍa em
'1. de Outubro de 18[18.

Hcgistada a 11.131 do L.0 2.° de Leis, c Resolu-
ções da Assembléa J.cgislati\'a Provincial. Ouro Preto .)c-
crctul'ia do GoVCJ'110 '12 de Outubro de 1848.

José 1Ua/af/uias Baptista Fmllco.



-RESOLucl0 N. 0399 ..

LIVRO DA. LEI MINEIRA.

a

••~'OIno XIV. P JlITE

llesoiuçâo, que proltibe aos Leprosos e llIorp!lClicos 1/()

Município da Villa. Nova da Formiga o ea.;crcicíu de
JJl'o/issõespublicas.

ERNAR DtNO José de Qneiroga~ Prcsidcnte da 1)1'0-
vincia de Minas Ccraes: Faco saber á todos os seus
HabiLantes que a Ásscmbléa Legislativa Provincial Dc-
. cretou a Resolução scguinte soh Proposta da Camara T\Iu-
nicil'al' da Villa Nova da Formiga.

Art. i.o E' prohibido aos Lcp"osos e Morpheticos
. no Município da Villa Nova da Formiga o cxercicio dc
profissões publicas. O contra vento,' incol'l'crá nas pcnas
de dous a oito dias de prisão, e na multa de quatro a.
doze mil réis.

Art. 2. o Ficão revogadas as disposiçõcs em con-
trario.

Mando por tanto á todas as Authoridades , a qucm o
conhecimcnto e execução da referida Resolução pertellcer~
que a cumprão e faç.ão cumprir tão inteil'alllente como
nella se contém. O Secretario d'esta Provincia a faça
imprilllÍl' publicar e correr. Dada no Palr.cio do Governo
na Imperial Cidade do Ouro Prelo aos onze dias do
mez de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jezus Christo de mil oito centos quarenta e oito,
vigesimo setimo da Independencia c do Impcrio.

C L. S.) Bernardino José de Qlleirog(l.



.
lF'olha "".0 3 ;.

Bernardino Jos:! du ()lIeiI'O,fJrt.

RESOLUÇAO N. ° 400.

ç; \
~_. I

,PI':.:Jlcis~':J .111//011io 'l'ci.t:'ir:t li lUIS a rez~

( L.

. 01••10 ~. V

Ar!. Unico. O Govcrno fica alllOI'isa(lo li l'cill!l'-
grar desde jú li Roherto' Mal'tel lia Cadcil'a dc FralH'l'r.
,Iesta Cidadc , dcvcndo csle Prol'essol' cllsillal' igualllw/I
le JIIglcz, lllcllianlc a gralificlIç,10 de 200.'ti>000 r(~is .
alcm .do Onlellado que lhe compele COl11oProl"essor d('
FranC'cz, rc\'ogadns para isso as <!isposi(:ücs <'!li contrario.

ileSO/lição que autorita o Governo a reintegrar d('sdc jlí a
;toberto il/arlcl tUl Cadcim de pJ'{{llcc': desta Cidwle.
como llclla se decla1'a.

'Mando pO!' lanto Ú IOl!,lS as AlItoridades a qnem il
('oniledmelli'> c cxcclIl.'ào da referida Heso!lIç,10 pcrlcnc('I'.
qlle a clll:lI)1';10, c l;l(~ào cumprir t:l0 intciramellle COIllO

Ill'lb se Ci)l1\('m. O S('crG!<lrio desla Provincia a /;tl:a impri-
mir, puhlicar, e COITcr. Dada no Palacio do (;on~l'l1o /Ia
l!lI1ll'rial Cillarlp do GIlI'O Prelo aos onze dias do Illt'Z dI'
Oil'!lIbro do AEIlO do .l\aseim<.'lllo de Nosso Senhor .I<'SIIS
Ol!'jslo lI\' mil olt{jcen!os qlltll'CIHa e oito, vi;;csi!llo til'li.
1;10 da Inilt'jJl' lH:cuda e lIa l11ll}crio.

EBNABD1NO .Tof,é de QlIeiroga, 1'l'csid('ntc da Pro-
vincia de Minas (;cnlcs: Faço sabcr li todos os sells
llabilanles quc a Asselllbléa Legislativa I>rovincial Dccl'<'-
tOIl, e ell Sunccionci li Resolll~':1o scgllinte.

( 126 )

Frallci$..coA ntom'o Teixeira Ruas a fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
:l1 de Outubro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

Registada a li. 131 v. do L.0 2.° de Leis e Resoluções
da. Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Secrc-
tana do Governo 12 de Outubro de 1848.

José Malaquias Baptista Franco,

Nes_ta Secretari~ d~ Governo foi publicada a presente
Rcsoluçao aos 20 dIaS do mez de Janeiro de 18[19.

lJfanoel Teixeira de Souza.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordem do
Govel'llo da 11rovincia.

lJfonoel Teixeira de Souza~



Resolução qltc declara que a Villa de TOSa enfiara do
Patrocínio da COl1l(lrCa do paraC(lllÍ ficã pertencendo (Í
Comarca do Paralld, e (t Vitla d03 Passo (i Comar-
ca do Sapocalty. .

Bernardino José de QueiJ'oga.

Carlos Benedicto Mollteiro u [cz.

( L. S. )

EU RDINO Jo~é de Quciroga. Presidento da Pro-
vincia de Unas Gcmes: Faço sabcr a todo os. ellfl
Habitantcs que u s Clllhiéa J..•egislatlva Provincial Deere
tOl1, c cu unccíollci a Resolução seguinte.

rl. L. A Yi1la de Nossa Senhora do Patrocínio da
Comarca do Pamcatü fica pertencendo á Comarca do Pa-
raná, e a Yilla dos Passos á Comarca do Sapocahy.

Art. 2,. Ficão revogadas as disposiçõcs em con-
trario.

Mando por tanto á todas as Autoridades a quem o
conhecimento, e execuçào da referida Resolução perten-
cer, que a cumprão, e fação cumprir tào inteiramente
COlO eBa se contém. O Secretario d'esta Provincia a
faça imprimii', publicar c correr. Dada no Pala cio de
Caverna lia Imperial Cidade do Ouro Preto aos doze
dias do mez de Outubro do Anna do Nascimcnto de
1 osso Senhor Jesus Christo de mil oito centos quaremta
c oito .• vigcsimo setimo da Indepcndcncía e do Imperio.

Jusé /tudr/(J/lcs DuaJ'te.

( 128 )

Sellada lia SC"I"'("I'I'" (lo C11 I v v li li .OVCI'IIOo' I) . .: (e Olllul)J'o de 18M). ti 1'0VIIlCJaao~

José Rodrigues Duar/e.
,_ Hcgislada a n. 132 d~ L. '). .
(.oes da ASSClllbléaLerrislalin l~'~: (~as tels c ncso)u-
(TClaria do Gorcmo 1~) , O' 10vIIlclal. Ouro PI'Clo Se-

- (,C IIll1hro de 18!J.8.
Jose Malar;uias Baptista Pranco.

Puhlicada avuls'l C/I) • I I
J ) L' . \' Ir (I( e (h I' Iem :. dc Olllllhl'o de lohS. ., leso 11\,10N •• /108

José Rodri!Jues Duarte.
. IIllIH'pssa O I'cI'isla ) I S

(.(JI'CI'IJO da I';,ol'i:lcia. I cs a . aCI'olaria JlOI' ordem do



( 130 )

Bernardino José de Queiroga.

Carlos Benedicto Monteiro a fez

(L. S. )

18 ~8.
RESOLUÇIO N. o 402.

LIVRO

Resolução que autoriza o Governo da Provincia a conceder
a Francisco das Chagas Pinheiro primeiro Escriptl£-
mrio da Mesa das Rendas Provinciaes .• licença com Or-
denado para tratar de sua saude em quanto padecer a-
lienação mental.

BERNARDINO José de Queiroga, Presidente da Pro-
vinCia de Minas Geraes: Faço sabel' a todos os seus
Habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial Decre-
tou e eu Sanccionei a "Resolução seguinte.

Art. Unico. O Governo é autorisado a conceder á
Francisco das Chagas Pinheiro, pl'imeiro Escripturario
<.laMesa das Rendas l)rovinciaes .• licença com Ordenado
para tratar de sua saude em quanto padecer alienação men-
tal; revogadas para isso as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as Autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Resolução pertencer,
que a cumprão e fação CIll11prÍl'tão inteiramente como Bei-
la se contém. O Secretario desta Provincia a faça im-
primit' publicar e coner. Dada no Pala do do Govel'llo
na Imperial Cidade do Ouro Jlreto aos doze dias <.lo
mez de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Se-
nhor JeZlls Christo de mil oitocentos qllarCl~ta e oito, vigc-
simo setimo da Indcpendellcia e do Ill1perio.

Tonto XIV. P.~BTE :I.a Foll1a. N.o 38.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordem do
Governo da Provincia.

M alloel '1'eirceira de Souza,

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
12 de Outubro de 18ll8.

José Rodrigues Duarte.

Registada a fi. 132 do L o 2. o de Leis e Resoluçõe
da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro l)reto Secreta-
ria do Governo 12 de Outubro de 18ll8.

José Malaquias Baptista Franco.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presen-
te Resolução aos 2ll dias do mez de Janeiro de 18li\l.

Manoel Telxeira de Souza.
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Al't, 3, o Ficão revogadas as disposições em COll-
tral'io.

Mando POI' tanto ú todas as Authoridades , a quem o
conhccimcnto c cxccução da refcrida Rcsolução pertcnccI',
que a cumprão e Ihção cllmpl'Íl' tão inteiramente como
llella sc. contélll. O Sccretario d' est,l Provincia a fa 'a

Arl. L o A Camara Municipal da Villa Tova da For-
miga fica uutorisada a arrecadar como renda Municipal:

~ :l. o De cada rez, que for vendida ao talho 2~OOO.
~ 2.0 De cada rcz vendida em quartos ou requólrto'

. ~800.
~ 3. o De cada rez vendida em carnp secca '1~OOO.

Art. 2. o O que defraudar esta renda, ou concor-
rer para cste fim incorrerú na lllulta de dous aseis mil réis.

" ERNARDtNO José cIe QlleirogaJ Presidente da Pro-
"incia de :Minas Geraes: Faço sahel' Ú todos os SCIIS

Hahitantes qllc a Assemhléa Legislativa Provincial De-
cretou a Hcsolnção seguinte sob Proposta da Camara In-
llicil'al da Vill" Nova "da Formiga.

. Besolllflío qlle alltol'iza a Canlam 11/Illlicipal da li illa N(I~
va da FOl'l/liga a arrecadaI' como ,'elultt M IIllicip"l di-
versas [({.xas sobl'e as rezes J como n' cita se declara.

.rosrJ Rodrigues Dl/arte.

t 132 )

,ellada lia cCl'etaria do Governo da Pro 'incla el1
12 de Outubro de 18LJ8.

José Rodri{jues Duarte.
I

. Regi t~da n n" 13~v. do 1.° 2 o de Leis c Hesolucõc:
I~<l,.. sscmblca Legislativa Provincial. Ouro Prcto cere
ltllhl do Go emo 12 dc Outubro de 18li8.

José i11alaquias BajJtista Fmllco.

l)lIhlicada avulsa cm 'irtudc da HcSOl!l(';-IOlT o I O
• o' 1'> l' 1 .< • Iu - ( IaS (O mez de Outubro dc 18LJ8.

José Rodrigues Duarte.

, IlIlpt'cssa e rcvista nesta Secretaria por ordem d
Goremo du ProvinCÍa.



LEI N, o trOII.
I,fi qll~ er('a Ill/l /)istricto de Pa.:. /la CapeI/a de S. .Je-

f'~ll11!lO~/cslJl(,Jllú/'{[dodo de S. Pedro d' A {cantara lia

I 1'(~fJ!((}':/fl {! MllllicliJ/o do A l'((J.:d c01ltendo outJ'{{Sdt"s-
pO."iI{'oesti respeito.

( 1311 )

i~lPl'illliI' ~nbli~ar e correr. Dada no Pala cio do Coyerno
lI,l ImperIal Cidade do Ouro I)reto aos doze dias do
I~lCZ de Ontubro do Anna elo Nascimento de N
~~nl~?r Jezn~ Clu'isto de mil oitá centos qU,lI'enta e o~~~:
'JgCSllll0 setu110 da I ndcpclIdellcia e do Imperio.

,

( 135 )

Bel'11ardino José de Queiroga.

Carlos Benedicto Monteiro a fez.

(J~. S. )

r. N.' 39.

TOMO XIV. PARTE L"

Art. 2.0 A diviza deste Distl'iclo começa no espigão
mestre nas yertentes do Hio Mizericordia e segue alé as
nascentes do Rio Santa Tltereza, e por esle abaixo ao
Ouebra-anzol e barra do Rio S. João, e paI' csle acima
a~téó funil, e (l'aqui ao espigão, e por este ao lugar Oll-

de teve principio.

Art. 3.0 Este Districto pertencerá a Fregllezia e ~Ilol.

nicipio de S. Francisco das Chagas do Campo Grande,
reyogaclas para isso as disposições cm contrario.

Mando por tanto á todas as Authoridades a quem a
conhecimento e execução da referida Lei pertencer,
que a cUIUI)J'ão, e fação cllmpriJ' tão inteiramente COlIJO
nclla se contém. O Secretal'io desta Provincia a Ihça iIl~-
primir .• publicar, c cOI'rer. Dada 110 Palacio do Governo
na Imperial Cidade do Ouro Preto aos doze dias do
mez de Outubro do aIlno do Nascimento de Nosso S(~-
nhar Jezus Christo de mil oitocentos quarenta e oito, \'i-
gcsimo setimo da lndcpendcncia e do Imperio.

José Rodrigues Duarte.

Regislada a 11, 133 do L o 2.0 das Leis e 1tesolu-
Ç()CS da AsselUbléa Legislativa l)rovincial. Ouro l)rcto Se~
eretaria do Governo 12 de Outubro de 18li8.

José Malaquias Baptista F,'anco.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a prescn.
te Lei aos 2ft- dias do mez de Janeiro de 18lJU.

Manoel Tci ....ceira de SOIl.;a.

Sellada na Secretaria do Governo da l)rovincia ao~
1.2 de Ou tuuro de '181,8.

lJerJwrdillo Josd de Qlleiroga.( L. S.)

Manoel Joaquim Dias Pelucia a fez.

Sellada na Secrelaria do Governo da Provincia em
12 .de Outubro de 18118.

José Rodrigues Duarte.

, ~egisra~~a a fi: 13? do J~.o 2.0 de Leis e Resoluções
c1,1 , Assembll'" Lcglslallva Provincia!. Ouro Preto Secre-
!ana do (ioverno 12 ele Ontllbro de 18118.

Josá Mala'lui((s Baptista Franco

, N(,~~la.scr~ctal'i~ do Go\'erno foi publicada a presente
ficsolu«w aos 2ú dias do mez de .Janeiro de 1869.

Manoel 'i'ei.xeira de Souza.

:.,' Bf;:nN;\H DI,NO JOS(~,de Qlleiroga Presidenle ela Pro
\ IIlua (,C Mmas (rcraes : I'aço sahel' a todos os sens Hahi-
,auf~~sqll~~a l~sscllll?léa Lcgislaliva ProviIlcia! Dccretol; c
ell :)aIlceIOIlf'1 a LCI SI'g'Uilltc,

" . Ar,t., J . o Fi,ea creado UIll Districto de Paz na Ca-
pedtl de ,':l, J CrOlll11l0, desmembrado do de S. Pedro de
Alcan tara lia Frcguczia c l\lunicipio do Araxú ..



Tonto x. v. p_~ 'rlE :I.' Fo lu, M•• 4.0.
~ 8.

Ar!. 1.. O Distl'icto (lo Sacramento da Frcgllczia
do Descm1>o(IllCfica deslIlelllbl'adp do Jlllnici pio do U\)e-
raba, c pcrtcnccndo ao do Araxá.

ERNARDINO José de Quciroga, Prcsidente da Pro-
vincia de Minas Gel'aes: Faço saber a todos os scus
HabiLantcs que a Asscmbléa Lcgislatira Provincial Decrc-
tou c cu Sanccionci a l\esolução scguintc.

RESOLUÇl0 N.• l!05.
Resolução que desmembra o Districto do Sacramento do
Termo do Uberaba pam ser cllcorporado ao do A l'(/.vtÍ,
71Wt'Ca as divisas cntre os MlllliclJJios c Preguczias dc Pi-
wnlt!l e Form(qa, e dcsigna o tcrritorio, que fica per-
tencendo a Freg'llezia da Vil/a do Patrocínio.

Ar!. 3.. O terreno, que fica para cima da barra
do Quebra-anzol com o Hibcirão da Pontc Alta, c por
'sLc acillla ao lugar dcnominado-Terra QuebJ'ada-clIl

Ar!. 2.. A di viza cntrc os; ?tlnilicipios c Fl'cguczias
dc Piulllhy ~ e Formiga fica declarada pcla mancira scguin-
te - Do alio da Serra do Piumhy procura-se a dirccçfio
da Estrada rclha , e seguc-sc por esta abaixo ao Corrcgo
do Cão, e por cstc até a barra do Hihcirão dos ])atos, Il

]lor cllc abaixo alé a Fazcnda de José Ferreira Tcllcs, e
dcsta pelo cspigão cm rumo dircito aos PorteIlas, e d'aqui
pelo Ribeil'ão das Pcrolas abaixo até o lHo de S. F.'anciseo
110 lugar dcnominado-Barra do Bananal-ficando assim
modificada a disposição do Artigo 1 G da Lei .• 288.

( 'l3G )

Monoel Teixeira de Souza.

Imprcssas c rcvistas !lcsta Sccrctaria por ordem do
Covcmo da Jlrovi!lcia.



( 138 )

RESOLUÇIO N.• úOG.

( 139 )F. N•• áO.

piados .• Ponte Nova, e S. Paulo do MUl'ialté.• como
n' elta se declara.

BERNAHDINO José de Quciroga .•Prcsidcnte daPro-'
vincia de Minns Geraes: Faço saber a todos os seus Ha-
bitantes , que a Assembléa Legislativa Provincial Decre-
tou, e eu Sanccionei a Rcsolução seguinte.

Ar!. 1.. A diviza entre a Freguezia de Arripiados
do Municipio do Prczidio .• e da Ponte Nova do .l\1unici-
pio de Mariannn será d'ora em diante - da Caxocira Es-
cura até a Fazenda do Capitão Manoel da Costa Pcrcil'H,
ficando esta a pcrtencer a aquclla Frcgllezia, e d'ahi por
diante toda a partc dircita da Estl'ada até a Bocaina, que
verte para o Carangóla, e desta seguindo em rumo de
norte pela Serra até a diviza do Espirito Santo.

Art. 3. q Ficão pertencendo ao Distl'icto da GJol'ia
do Muilicipio do Prezidio todas as vertentes do lHo Prcto
até a barra do Ribeirão Vermelho, servindo de diviza.cs-
te mesmo Ribeirão até suas cabeceiI'as, e da sua barra
atravessando o Rio Prelo em rumo direito até a Cachoei-
ra encoberta no Rio Gloria, e d'ahi" a Fazenda de Bento
Rodrigues, e d'esta até a Serra do Gavião.

Art. 2.. Continuão a pertencer a Fregnezia e Dis-
tricto de Arripiados os moradores nas vertcntes do Rio
Gloria, e Ribeirões do-Pae Ignacio, Alegre, e dos Al-
ves-até a barra d'este com o Gloria.. sendo o tcrrito-
rio d'aqui para baixo pertencente á de S. Panlo de Mn-
riaM.

Art. 4.. Ficão revogadas as disposições em con-
trario.

Mando por tanto á todas as Autoridades a qucm o
conhecimento e execução da relcl'ida Resolução pel'tencer,
quc a, cumprão, e fação cumprir tão intciramente como
lIella se contém. O Secretario desta Provincia a faça impri-

TOUO XIV. PARTE 1.'

Bernardino José de Quâroga.

Carlos Benedicto Montâro a fez

( L. S. )

rumo direito ao Ribeirão da Bagagem, e por estc até a
sua nasccnte fica pertenccndo a Frcguezia da VilIa do
l)atrocinio.

Selltlda na Secretaria do Governo da PrQvincia ao~
11.2 de Outubro de 1868.

José Rodrigues Duarte.

Registada a n, 133 v. do L .• 2 .• das Leis e Resolu-
ções da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Se-
cretaria do Governo 12 de Outubro de 181t8.

José Malaquias Bap,lisia Franco.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a prescn-
te Rcsolução aos 27 dias do mcz de Janciro' de 1869.

Manoel Teixeira de Souza.

Art. á.. Ficão rcvogadas as disposiçõcs em COIl-
l!'ario.

Resolução'que marca as divisas das Freguezias.de Arri-

Mando por tan to a todas as Autoridadcs a quem o co-
, Jlhccimento c execução da referida Resoluçüo pertenceI' ,

qlie a cumprão e fhção cumpl'ir tão inteirnmente como nel,...
la se contém. O Secretario desta Provincia a [nça im-
lll'imir publicUl' e C01'l'er. Dada no Palacio do Governo
lia Imperial Cidade do Ouro Preto nos doze dias do
mel. de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Se-
1Ihor Jezus Ch.'isto de mil oitocentos quarenta e oito, vige-
simo setimo da lndependencia e do Iml~erio.



José Rodl'i[JllcS DUlIrte.

( 1!lO ) ( 1ld. )

lJer/lll1'diJlo .José de Qlleiroga.

(;(/)'Ios Beuedicto MOJltt'Íl'o a fez.

( L, S. )

Sellad, lia S'ccretal'ia do Governo da Provincia ('JIl'

J:2 de Outubro dc 18li8.

Hegistada a n,1 :"lj r. tIo L. ° 2, o de Leis c nC30Iu(:[lcs,
'f(mo XLV l'Al\l'E I..'

Alando por tanto á tOllas as Autiloridad('s a qucm ()
conhecimcnto e cxcc.u~:âo da rclcrida Hcsolução pcrtencer,
'1ue a cumprão, c l~lÇãocumpri!' tão inteiramentc co 111o'
Jlclla sc contém. O Secretario dcsta Provineia a faça illl-
primir ~ publicar, c correr. Dada no Palacio do Governo
na Imperial Cidade do Ouro Preto aos doze dias dI)
mez dc Outubro do anllO do Nascimcnto de Nosso Sf'-
lIhor ,/czus Christo dc mil oitocelltos quarenta c oito, Yi-
~esimo sctinlO da ludcpclJlicncia c do lmperio.

Art. 3,.° Ficã'o revogadas as disposições em COIl-

trario .

.Tosé nodrigues Duarte.

Ar\. 2. o A constl'uc(::io d' esta Estrada ser;' pela mcs-
ma forma porque parlc d'ella já se acha concluida at(- ',I.

Borda do Campo dcvendo sua largura sempre que o tel'-
rcno permeUil' , ser sulJicicllte para o transito de um ca-
...-al\ciro e dOllS carros cmparelhados dos actnalmcute em
u~o na Provincia.

mandar continuar desde já o alinhamcnto, c constl'uc<:ão
da Estrada geral do Prezi( io do HIo Preto com todas as
i'ontes, Pontilhões e esgotos ncce,sarios d'cstle o lugar
rJenomillado-Pissarrão até a VUla Noya da Formiga pas-
sando pela da Olivcira ~ e a despcndcr com csta obra a
quantia de oito contos de réis, deduzidos dos saldos Ol'.l
existentes, ou da quota, que pelo Orçamento vigentc ftil'
dccretada para estradas.

1'. 1\:0, liO.

Bcrnardino José de Queiro.(ja.

Carlos Bellcdito illontl'Íro à fez.

(L. S. )

Sellada na Secretaria do Governo da l)l'oyincia eln
~:2 de Outuhro de 18!18.

UESOLUçio N.o !I0i.

Hegislada él 11. 13li do L.0 2.0 de Leis~ e nesolll~
('ÜCS da Asscmbléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Se-
crctaria do Governo '12 de Outubro de 18!18. ,

José L11a/aquias Baptista Franco. ,

.TeBta Sccretaria do Governo foi pnblicada a present '
Rcsolllr.ão aos 27 dias do mez de Janeiro de 1..8!J0'

• iHalloc/ l.'ci.'Ceira de Souza.

ilesolllção quc autoriza o Gover1lOda Provillciil a manditr'
coutinuar d' csdc ,já o alinlw11Icnto e constrllcção .da es-
trada {Icra! do Prczidio do lUà Preto (1' esdc o IlIgor
denominado - Pissarrão até a Villa N OV(fda FOl'mi-
fia ~ l}{/ssando l}{?la da Olil'Cii'({, e contendo ol/tras dis-
posiçõcs (f 1'csJH!ito..

BEHNAHD1NO José de Qncii'oga, Presidcntc da ]>1'0-

\'incia dc Minas Geraes : Faco sabcl' i.ltodos os scus llal.Ji-
lantes que a Assembléa Legislativa J>rovillcial Decretou,,,
e cu Sanccionci a TIesoltH:ão scguinte.

Art. Lo O Coycrno da Proyincia é .üutorisado' a

mir, p 1 )licar, C corrcr. Dada no Palado do Governo na
Impcrial Cidade do Ouro Prcto aos dozc dias do mez de
Outubro do Anno do Nascimento dc Nosso Senhor JeSus
Christo dc mil oitocentos quarenta e oito, yigcsimo scli-
mo da Indepclldcncia e do lmperio.

/



•

( 1lt2 )

da Asscmbléa Lcgislaliva Provincial. Ouro Prclo Sccrcta-
ria do Govcmo 12 dc Outubro de '18ltS.

José Malaquías Baptista Frallc@.

Ncsta Sccrctaria do Govcrno foi publicada a prcsen-
tc Rcsolução aos 27 dias do mcz dc Janciro dc 'lSúU:

Manoel Tcia.:eira de Souza.

Impressas e rcvistas nesta Secrctaria por ordem do
Governo da Provincia,

MOllod Teixeira de Souza.

LIVRO DA. LEI MINEIRA.

184
TOURO . ,r P~RTE I_a Folha N." <lt.

RESOLUÇAO N." !tOS.

Resolução -' peta qual fica alllorísado o Gove1'11Oda Pro-
lJiJlcia {[ llul1uim" publicar em avulso qualquer das Leis
Provínciaes, que tiver sallccíollado , como n' eUa se de-
clarll.

ERNARDINO .José dc Quciroga, Presidcntc da Pro-
vincia dc Minas Gcmcs: Faço sabcr a todos os seus
Hahitantcs que a Assclllbléa J,cgislaliva l)rovincial Decrc-
tOIl, e cu Sanccionei a Rcsolução seguintc.

Art. 1." O Prcsidcntc da Provincia podcrú mandar
publicar em avulso qualqucr das Leis Provinciacs, qne
!iVCI'sânccionado, c fcita assim a publicação comcçarú
clla a obrigar cm toda a Provincia no dia seguintc, li-
caiHlo ncsta partc altcrada a Lci Provincialn. o 1. Não
obstant9 porém, o quc fica disposto, scrá a mcsma Lci
inscrida no Livro da Lci Mincira na fórnlU da rcfcrida
Lci n." 1 -' mas cm folha scparada.

Árt. 2. o Pllhlicada a ]lrcsentcLci na fórma ]lrcs-
cripta no artigo antcccdcntc terá logo vigôI'.

Ar!. .3.o Ficão rcvogadas as disposições em con-
trario.

Mando por tanto ú todas as Authoridadcs, a qucm o
conhecimcnto c execução elarcfcrida Rcsolução pertcnccr,
quc a cumprão c ração cumpri!' tão intciral~lcl~te c~mo
nella se contém, O Sccrctario d'csta PrOVlllcla a taça



( L. ' . )
I r Q- .Folhaonu ,""'. PAR'I'E I.'

Ar!. ~~.o Ficão rcvogadas as disposi('õc' CIII con-
t:'aria.

LI ao DA LEI MINEIRA.

1848.

1I1ando por tanto fi l~das as Autol'ic1a!le. a quem
o conhecimento, c exceu 'ào da referida Lei plll'tcn-',
cer, que a cumpruo, c (ilção CUIllP"Í\' tÚI) illlcil'HlllClllc

Ar!. 2.0 Estas AIllilS SCI'il0 providns com pessoas
hahilitadas no II1cthodo silll111talleo , cprecede/ldo COIl-
tlll'SO.

Art. 1. o Ficão creada. as seguintes Aulas tl~ 1/1:;-
trllc,âo primaria do 1. o grão.

~ 1.0 No Arraial da Lagõa Dourada, Termo de ~.
Jouo d' El-[1ci.

~ 2, Q No Arraial da Joanczia , Termo da lLabil'u.
~ 3." TU Arraial do Bom Despacho, Tel'lllO de Pi-

tangui.

Cdl'ta de Ui, pela qual silo creadas A u/as de 111:>11'1/('-

ção primaria do 1.Q ,fJl'âo 1/0S A rraiaes da IA;,fjrla /)011-

1'llda , ,ToancZ'Ía e Bom Desptlcho.

• BE[~NARDli'O José de Quciroga. Prcsidente da Pro-
"'incia de Minas Gcracs: Fa o sahcr á todos os seI ..
Habitantes que a Asscmbléa Legislativa Prorincial De-
crctoi. c cu Sanccionci a Lei seguinte.

( lM~ )
imprimir publil'al' c corrcr. Dada no Palacio do Covcrllo
na Impcrial Cidade do Ouro Preto aos doze dias do
l~lCZ de Outuhro do Anno do Nascimcnto dc Nosso
~~nh?l' ./CZllSChl'isto de mil oito centos quarenta e oito
YlgCSUllOselimo da Indcpendcncia c do lmperio. '

Bernardino José de Quciroga.

A ntonio Nunes Galvtlo a fez.

ellada na Secretaria do Coverno da Provincia em
12 dc Outubro dc 18ú8.

José Rodrigues Duarte.

Registada a lI. 135 do Lo 2.0 de Lcis c Rcsolucões
da . Asscmbléa Lcgislatira Provincial. Ouro Prcto Sc~rc-
tana do Govcrno 12 dc Outubro dc J SuS.

José Malaqllias Baptista Franco

Publicada avulsa aos 12 de Outuhro dc 18hS.

J ost! I:odrigltes Duarte.

Impt'cssa c rcvista ncsta Secretaria por ordem do
CoycI'no da Provincia,

José Rodrigues Duarte,



( L. S. )

. ( 1lJ(3 )

com o nella se contém. O Secretal'io d'esta Proyincia a
Jhça imprimir, publicat, c COl'l'er. Dada no l)alaeio do
C,overno na Imperial Cidad do Ouro Preto aos quatorzo
diaS do mez de Outubro do Anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito ccntos quarenta
e oito ..•vigcsimo setilllo da Independencia e do Imperio.

Bernardino José de Queiroga.

Severino Barbo:a d'Oliveira a fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
14 de Outubro de '1.848.

José Rodrigues Duarte.

Registada a tJ, 135 v. do L. o 2 o de Leis e Resolucões
-:la Asscmbléa J.cgislativa Provincial. Olll'O Preto Secrc'w
taria do Governo 14 de Outubro de 18!l8.

'José Malaquias Baptista Franto.

, Nes~1 S?Crelaria do Go~erno foi publicada a-presente
LeI aos t) dIaS do mez de .1'evereiro de 1Stl!).

Mrinoe( Tei,r:eira de SOlt~a,

] mpl'cssa e revista nesta Secretaria por ordem do
<";oyel'llo da Provincia_

M{(1I0el1'ei;-ceira de Souza.

LIVRO DA.LEI MINEIBA.

1 '8.
TOlllo . IV. P.... TE 1.1 Follui N.o tl3.

RESOLUÇl0 N.o 4iO.

Resolução ..•que manda levar em conta ao actllat Inspector
rta 111esa das Rendas Provillciaes o tempo que servia co-
mo Professor do ensino. mutilo pa1Yt que possa gozm' do
iiulultó da Lei N. o 357, 6 declarando c011zpriJIumdidos

t '( ,

no Artigo 8. o do Decreto N. o 301 do corrente anno os
Capitães, l'énetites e Alferes. e bem assim os 1.OI,

~~. o. e 3. OI Commandantes do Corp~ Policial.

. BERNARDINO José ue Queil'óga. Présidént~ da Pro-
vincia de Minas Gemes: Faço saher a touos os seus
Habitantes que a Assembl{~a Legislativa Provincial Decre-
tou c cu Sanccionei a llesbluç,10 seguinte.

Art. 1.0 O Governo levará em conta ao actual Jnspe •.
elor da Mesa uas RelHlas lrovinciacs, para que este goze
do indulto da l ...ei N. o 357 deste anno, o tempo que o
mesmo Cidadão S 'rvio como Professor do cnsino mutuo.

ArL. 2. o o ArLigo 8. o do Decreto . o 301 uo cor-
rente' anno refere-se aos Capitães ..• Tenentes c Alferes,
e bem assim aos 1. O" 2.0

' c 3. o' COlllmandantes do Cor-
po Policial.

Ar!. 3. o Ficão revogadas as disposiçõcs em con-
1!'Ul'io.

Mando por tanto á todas as Authoridades a qucm o
eonhécimenl0 e execução da rcferida Resolução pertencer,
que a cumprão , e fação cumpriL' tão intciramcnte como



)j'olha
•

IJcrnardino José de Qlleil'ogll.

LEI T. ° 411.

I 4
PARTE :I.'

(L, S. )

Carta de {jei tJela qual é creada uma Cadcz'1'llde C1'fI1l1-
matica da LiI/f)Ufl Frallceza na VWa de S. Dento da
Tamanduá JH,m ser annexada fé de Latim como n' ella
se declara.

ERNARD1 TO José dc Qllcil'oga. Prcsidcnte da Pro-
"incia dc Minas Gemes: Faço sabcI' a todos os scus
Habitantcs quc a Assembléa Lcgislativa Provincial Dccre-
tou, c cu Sanccionci. a Lci scguinte.,

Art. 1.0 Fica cl'cada uma Cadeira de GI'ammali-
ca da Lingua Franccza I.a Yilla dc S. Bcnto de Tamanduá.

Art. 2,0 Esta Cadcil'a será annexada (J de Latim.
c o Professor venccrú 'a gl'alificação dc duzenlos mil réi
aniluacs pela accumnlação.

AI'L. 3. ° Picão rcvogadas as disposi õcs em con-
1rario,

Mando por tanto ú todas as Authoridades 11 quem
f) conhecimcnto c exer.ução da referida Lci pertcnccl',
que a cUll1prão, c fação cumprir tão inteiramenle COYlO
neHa sc contém. O Secrctario desta Provincia a Ihça im~
primil' , publiCaI', e COl'rcr, Dada no Palacio do GoVCl'110
na Impcrial Cidade do Ouro Prclo aos quatorze dias do
mcz de Outubro do anHO do Nallcimcnlo de Nosso Sc-
nhor Jczus Christo de mil oitoccntos quarenta e oito, 'i-
gesimo sctimo da lndcpcndcncia e do lmpcrio.

Bernardino José de QlleirorJa.

Francisco Antonio Teia-'eira Ruas a fez.

(L .•. )

( 1~8 )

José Rodrigues Duarte,

José Rodrigues D!W1'te.

Sellada na Sccrctaria do Govcrno da Provincia em 1.~
de Olltllbl'O de 18lJ8.

RcO'istada a n. 1.36 do 1..0 2.° de Leis e Rcsolu-
o O 1> 'cões da Assembléa Legislativa provincial. m'o reto c-

~retaria do Governo 14 de Outubro de '1848.
José Malaquias.BaJJtista Franco,

Jluhlicada avulsa em ,virtude da Resolução N, o ,~08
aos 16 dias do mez de Outuhro de 1848.

José nodrigues Duarte.

Imprcs. a e revista nesta SecI'ctaria por ordem do
Co erno da PrQvincia,

ncl a.o contém. O. eCl'etario d'csta Provincia a raça
imprimil', Jlublicar e corrcr. Dada no Palado do CO\'?I'-
110 na Impcrial Cidade do OUl'O Preto aos quatorzc dIaS

do mcz de Outubro (lo Anno do Nascimcnto dc N~s 'o
Scnhor Jesus Christo de mil oito centos quarenta e ollo,
"igesimo scLimo da lndepcllllencia e do Impcrio.



( 150 ;

Manoel .Joaquim Dias Pelucia a fez.

Sellada na Seâetaria do Governo da Provincia e11
'lá <Ie Outuhro de 'lSãS.

José Rodrigues DU{lrte.

Hegistada a O. 13G do L.o 2.° de Leis e Repolnçõcs
da Assembléa Legislativa Provincial. Oqro Preto Secre-
taria do Covcmo 'lh de Outubro de 18á8.

José Malaquias BaptisUt Franco

l)ublicada avulsa em virtude da Resolução N. o li08
aos 1G de Outubro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

Impressa c revista nesta Secretaria pai' ordem elo
Govcrno da Provincia.

.1osé Rodrigues Duarte.

LIVRO DA. LEI MINEIRA.

1848a
T•.~lUO XIV. PARTE I." Folll_R _ .0 45",

RESOLUÇÃO N.o 412.

Resoluç(Ío pela qual s(Ío considerados Empregados da .A s-
sembláa Legislativa Provincial os dOlls Tacltigrapllos
que actualmente servem perante a -mesma, vencendo
cm/a um qllin!lento~ mil réis pagos trimestralmente.

BERNARDINO .José de Queiroga, Presidente da Pro-
vi cia de Minas Gernes: Faço saber u todos os seus
Habitantes que a Assembléa I.egislativa Provincial Decre-
tou e eu Sauccionei a Resolução seguinte.

Art. 1.° São considCl'ados Empregados da Assem-
bléa Legislativa Provincial os dous Tachigraphos que actn-
almente servem pel'ante a mesma.

Art. 2.° Estes Empregados serão titulados pela 1\Ie-
sa da Assembléll Legislativa Provincial, e vencerão qui-
nhentos mil réis cada um ~ pagos trimestralmente.

Art. 3.0 Fica0 revogadas as disposições em con-
trario.

Mando por tanto á todas as Autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida nesolução pertencer.
que a cumprão, c fação cumprir tão inteiramente como
nclla se contém. O Secl'etario desta Provincia a faça impri-
mir, publicar, e correr. Dada no Palario do Governo na'
lmpel'ial Cidade do Ouro Preto aos quatorze dias do mez
de Outubro do AllIlOdo Nascimento de Nosso Senhor Jesus
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ERNARDINO José dc Qncil'oga, PrcsidcnlC da 1".0....
\'in<!ia dc Minas Gcmcs: Faço sabcl' á todos os SCII:;
Hahitantes qlle a Asscmhlóa l..cgislativa Provincial De-
Cl'ctou e Clt Sanccionei a Lci seguin tc.

;({r/a de Lei, que marca o subsidio, e úu[enm iS((Çlio filie
devem vencer os Depu/ados ti Assemblda Legislativa
P7'llvinciat em todo o lêmpo de suas Sessàes , quer mo.
dinarills , quer ea;/raol'dinrl1'illS , quer das 7Jrorogr;çrJcs.

Art. 3. o Ficilo revogadas as disposições cm con-
trario.

Art. 1.0 Os Dl'1Httados á Asscmbléa Legislalivá
Pl'Ovincial vcncerão diariamcntc na oitava Lcgislatura o
IIhsidio dc oito mil réis em todo o tcmpo de slIas Ses-

sõcs, qucr ordinarias, qucr extraonlinarias, <{!ler das
lll'Orogaçôcs. .

Art. 2. o Aqucllcs Dcputados, quc hahi tal'em fóra
do lugar das rcuniões da Asscmhléa, recehcrão. a indclII-
nisação dc tres mil réis por cada Icgna, tan to na vinda
como na volta.

,[\lando por tanto a todas as Autoridades a <fllcm
conhcdmcnto e exccução da referida Lei pertencer,
quc a cuml)l'ão c fação cllmpl'ir tão intciramcntc como nel-
la se contém. O Secrctario dcsta Provincia a fara im-
primir publicar c corrcr. Dada 110 Palada do G~verno

Bernardino José de Queiroga.

Francisco Antonio, l:eixeira HllllS a fez.

(L. S. )

(15 )

José Rodrigues Dum'ü:. '

Christo -dc mil oitoccntos quarenta e oilo , vigesimo setÍ-
mo da Illdependcncia e do lmperio.

Sellada lia Sccretaria do Govcrno 'da Provincia aos
lá de Outubro dc 18!18.

José Rodrigues Duarte.

Hegistada a fi. 136 v. do L.o 2.° das Leis e Resolu-
ções da Assemhléa Legislativa Provincial. Ouro Prcto Se-
cretaria do Governo 1li dc Outubro de 18lJ8.

José llfa[afluias Baptista Franco.

Publicada avulsa em virtude da RcsoluÇão N.o 408
em 16 de Outubro de' 1848. .

José Rodrigues D,lUI1'te.

Impressa c revista nesta Secretaria pôr ol'dém do
Governo da Provincia-.



RESOLUÇÃO N.0414.

Tonto XIV. PA.RTE I.' Folha .0 <I".

Resolução declarando o (;aso, em que podem ser. demitti-
dos os Empregados Puólicos Provinciaes, fazendo ex-
tensiva aos da Secret{[J'ia do Governo as disposições da
l....eiN .• 357, e regulando os vencimentos, que elevem,
te.r os Olficiaes de quaesquer das classes do Exercito ,
. quando empregados no Corpo Polidal.

BERNÀRDINO José de Ql1ch'oga, Prcsidcnte da Pro-
\'incia de Minas G,el'acs.; Faç,o :saber.a todos .os seus
Habitantes qtle a Asscmbléa Legislativa Provincial Decre-
toú .e eu Sauc.êionei a Resolução scguinte.

]848.
LIVRO DA. LEI MINEIRA.

-
Art. 1. o. Os EIllpregados Publíeos ProVÍnciaes não

poderão ser demittidos de seus Emprcgos, senão em vir-
tude de sentença' condcmllatoria passada em julgado no
foro competelite.

Art. 2.0 As disposições da Lei Provincial N.• 357
do corrente anno ficão extensivas á todos os Officiaes da
Sccretaria do Governo desde o Oficial Maior até o Por-
teiro, seu Ajudante, ,e Correio.

. Art.3. o Scnipre que o Governo nomcar para os
Postos do Corpo Policial Oficiaes de qualqucr das c1as-
scs do Exel'cito, esscs Officiaes vencerão sómente uma
gratificação, que unida ao soldo de sua patcnte preen-
cha o vcncimento, que compele aos Officiaes do Corpo
Policial.

Bernardino José de Queiroga.

Severino Baróoza (['Oliveira a fez.

(L. S. )

I

Manoel Teixeira de Souza.

Impressa e revista nesta Secrct~ria por ordcm do
Gorcmo da Provincia.

( 154 )

Manoel Teixeira de SOUZll.

José Rodrigues Duarte.

Registada a fI. 137 do 1.° 2.° de Leis, e Resolu-
ções da Assernbléa I.egislativa Provincial. Ouro Preto Se-
cretaria do Governo 1.4 de Outubro de 1848.

José Ma[aquias Baptista Fmllco.

Nesta Secretaria do Governó foi publicada a presente
l...ei aos 7 dias do mez de Fevereiro de 18li9.

SelIada na SecI'ctaria do Governo da Provincia em
1h de Outubro de 1848.

IH! ImpcI'ial Cidadc do Ouro Prcto aos quatorzc dias do
mez de Outubro do Anno do Nascimcnto dc Nosso Sc-.
IIhor JCZllSChristo de mil oitocentos quarenta e oito, vige-
simo setimo da Independencia e do Imperio.



José Rodrigues Duarte.
J

( 15G )

LIVRO A. LEI &11 IRA.

1 8'4 a

~'OIno XIV PARTE I". Follla N.o .:I~.
=

RESOLUÇliO N. o li15.

AI'\. L o Os habitantes da Capella da Boa Vista fi-
lial da Matriz do Ouro Preto, quando viercm até esta
Cidade sómente, ficão iscntos dc pagar taxa itinel'aria ,
quer na vinda, quer na volta.

llesoluç(lo , pela qual StlO isentos do pagamento de narrei~
ms os habitantes da Capella da Boa Vista, quando Vlr1-
1'om a esta Cidade sômenle; e se mandão arrecadar do
futuro mino financeiro em diante como renda da Ca-
mtlra Municipal da Cidade de S. João d'BI-Bei as ttl~
,xas de passagens do Rio das MO1'tes.. para ser o seu
p1'o.ducto empregado na construcplo do Caes da Ponte
d' Agua-limpa .• e. da estrada.. que da mesma Cidade
.~e{Jllepam S. José ..

BERNARDINO José' de Qllciroga, Presidcnte da Pro-
vincia de Minas (~craes: Faço saber a todos os scus
Habitantes que a Assembléa J_egislativa Provincial Decrc-
tou, e eu Sanccionei a Resolução seguinte.

Art. ,3,o Ficão revogadas as disposições em COIl-
traria.

Al'I. 2.' Do futnro anno financeiro CIl1 dian tc a Ca-
l1lara Municipal da Cidade de S. João d'EI-Hei arrcca-
darú como Renda l\'Innicipal as taxas de passagens nos Por-
tos do Rio das Mortes, e empregará scn prodllcto na cons-
Il'n('.l;ão e rcparo do Caes da Ponte d' Agua-Iimpa, e da
Estrada, que da mesma Cidade segne para S, .José,

Bernardino José de Quciroga.

Anlolll'o Nunes Galvão a fcz.

(L. S.)

Art. lt, o .Picão l'e 'ogadas as disposiçõe em cou-
traria.

Sellada na Secl'etaria do Governo da Provincia em
1:4 de Outubro de 18li8.

José Rodrigues Dum'te.

Registada n fi. 137 v. do L. 02.°, de Leis e Resolnçõe9
da Assembléa Legislativa l)rovincial. Omo Preto Sccre-
taria do Governo ih de Outnbro de 18h8.

José Malaquias Baptista Frauco.

Publicada avulsa em vÍl'tnde da Resolução N. o !lOS
em 1G de Ontubro de 1848.

José Rodrigues Duade ..

Impressa e revista n.esta Seel'etaria P01' ol'dcm do
Governo da l)l'ovincia,

Mando por tanto á todas ns Altlhoridmlcs a quem o
conhecimento c cxecução da rcferida Resoltl';ãO pertcn-
cer, que a cnmprtto , tl fação cumpril' tâo iuteil'amcntê
como nella sc contém. O Secretario desta Provincia
a faça imprimir publicar c COl'l'Cl'. Dada no Palado do
Governo na Impcrial Cidade do Ouro PrelO aos quatorze
dias do mez de Outubro do Auno do Nascimcnto de Nosso
Seuhor Jesus Chdsto de mil oito centos <{llal'Cntae oito,
"Vigcsimo selimo da Independcncia c d.o Impcrio.



(L. S. )
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Mando por tanto á todas as Autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida Resolução pertencer,
que a CUIIJI)l'l1o,e Jhç<lo cumpri!' ll10 inteiramente como
uella se contém. O Secretario desta Provincia a Jhça impri-
mir, publicar, e correr. Dada no Palado do Governo na
Imperial Cidade do Ouro Preto aos quatorze dias do mez
de Outubl'O doAnno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos quarenta e oito, vigesimo seti-
mo da Independencia e do Imperio.

Bernardino José de Queiroga.

Carlos Benedicto Monteiro q fez

ellada na Secretaria do Governo da Provincia em
ih de OUlubro de i8h8.

José Rodrigues Duarte.

Registada a n. 137 v. do L.o 2.0 de Leis e Resolucôes
da Assembléa Legislativa J>rovinciaJ. Omo l)reto Seére-
taria do Govel'llo 1ú de Outubro de 18h8.

José L1lalaquias Baptista Franco

Ilublicada avulsa em virtude da Resolução .o lJ08
aos 'IG de Outubro de 18lJS.

José Rodrigues Duarte.

Impressa e revisla nesta Secretaria por ordem do
Coyemo da Provincia.

José Rpdl'igues Duarte.

LIVRO DA LEI MI EIRA.

18 ~8.
RESOLUÇIO N.o !dô.

Resolução que manda fazer diversos pagamentos ti lI1odes-
to Antonio da Silva Bessa, ti Administração do Perio-
dico denominado - EcllO de Minas - ao Padre Mestre E-
merencia?lo J.l1axilllino d' Azeredo Coutinho, e eleva lt
oitocentos mil réis os Ordenados dos Professores de Plti-
losophia e LUtctorica da Cidade de Ma1'ianna, como
n' elta se declara.

BER~ARDINO José de Queiroga, Presidente da Pro-
vincia de Minas Gemes: Faço saber a todos os seus
Habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial Decre-
tou e eu Sanccionei a Resolução seguinte.

Art. 1..0 O Governo mandarú desde já pagar, a
saber:
~ 1.0 "Á l\Iodesto Antonio da Silva Bessa, Professor do

2. o grão de Instrncção primaria da VilIa de Santa Barba-
ra a quantia de seiscentos e tres mil setecentos c cinco-
cnta, impQrtancia de seus Ordenados contados desde o
dia 1.8 de Dezembro de 18h2 até 9 (~e Setembro de 18M••
~ 2.0 Á Administração do Pcriodico denominado--

Echo de Minas -- a quantia de novecentos c sessenta mil
réis importancia liquida de publicação de Actos do Go-
verno.
~ 3. o Ao Padre Mestre EmCl~enciano Maximino de

Azeredo Coutinho a quantia de um conto e doze mil q.uu.
trocentos e noventa e tres réis importancia de Ordenado,
que venceu, como Dircctor do Collegio da Assumpç~o



José Rodrigues Duarte.

150.'5000
30.':;000
I O.r;;000
20~(JOO
40,=,000

500;;;'000
100,;)OU
100;;"000

~~olha. 1-." :»4: ..

. 1.0 COIll Ú ort!clwt!u du Secretario .
u 2.0 COlll li c:ofllintlo .
I, ;1." COllloe\l'edielllc ..........•........ : •..
(( "." Com:l lil)ipcza ,c luz parn n Cadr;1 .
« !j.. Com l\lt:i~jkS fl(llilil':j~ .
« (i," 1:0111 ubras l'ulJlica~ da I'rillH:irn lIél'cssi.lnde ..
« 7." COIll e '!'llstoS ...•.•.•••..••••..••.•••• ,
l( S." COIII uespl!!as l'\'(~lIlllne~ •••.•••••••.••.•.•

A C:llnar:1 (; n,l\,'rti,la ;] I'ealisnl' ns rolJl':lIlea' das llllll-
la, '. t' a ,;ropi)r :I ('I"l'a~~o.UI: l'clIda 511llieicllt~ 11<11'(\ oecor-
re!' li' ncccssld:J\ks 1I11l11!('11':ICS elt:.

Art. 1.. As Camarns 1\] nnrci paes desta Provincia ao
t1ianle nomeadas são Hntol"sallas li despcnder no allno fi-
nanceiro do 1. ° ele Outubro de 18!J8 ao ultimo de Sctl'lll-
hl'O de 18119 as quantias decl;u'udas nos_Al'ligos segllin-
tes, que fazem a' somma total de R.' GO:285wtI7G.

Art. ~." A Camara 1\1unicipal da ViII" do lHo Par-
do. a de Hs. 950.tbO?O com os seguintes objeelos :

EHltAnOINO José de ()ncil'oga, l>rl'sit ente da 111'0-
vincia dc Minas Gct'aes:. Faro sabel' Ú todos os s(,lIs'
Habitantes (file a Assembléa LegiSlativa Provincial Dc-
cI'eton a Lei'segninte.

Lei qu~' al/tor;:a ti dire)'sa.'; (ama1'fl,'; MUlIicipa('s desta
Proüiucla a deslJCurlfl' tiO auno fillanceiro do ']." de
Outubro de '18[J8 ao tlltiulO de Sl'lelllbro de '1849 ((S

quantias u' ('lia declaradas.

I

tEl T.
O [d7.

Bernardino José de Queiroga.

Seven~no Barboza d'Oliveira a fez.

(L. S. ),

( 1.60 )

,
Sellada na Secretaria do Governo da Provincia ao'

ilL de Outubro de 18118. José Rodrigues Duarte.

Registada a 11. 138 do L.o 2.° das Leis e Resolu-
ções da Asselllbléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Se-
cretaria do Governo 1.6 de Outubro de 18!l8.

José Malaquias. Baptista Franco.

Publicada avulsa em virtude da Resolução N. o 408
em 16 de Outubro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordém do
Governo da Provincia.

desta Cidade desde 29 de Maio de 1.842 até 8 de Junho
de 18MI.

Al't. 2.0 Ficão desde já elevados a oitocentos mil
réis os Ordenados dos Professores de Philosophia e Rhc-
torica da Cidade de Marianna. J

Art. 3. o Picão revogadas as disposições em con-
trario.

Mando por tanto á todas as Authoridadcs a quem o
conhecimento e execução da referida Resolução pertencer,
que a cumprão ,e ração cumpri\' tão inteiramente como
neUa se contém. O Secretario d'esta Provincia a laça
imprimir, publiCaI' e correr. Dada no Palacio 'do Gover-
])0 na Imperial Cidade do Ouro Preto aos quatorze dias
do mez de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil oito centos quarenta e oito,
vigesimo setimo da Independencia' e do Imperio.



Art. !t.o A Camara Municipal da Villa de Baependy
a de Us. G56.lMOO da mancim seguinte:

Al'I. 5. A Camam Municipal da Villa de Pouso A-
legrc a quantia dc Rs. 990.71>000 com as seguintes verbas:

360 ::J 000
20;;;,OOU
20.DUUO
10;;r;;OOu

21O.:')OUO
100 o7P000

31O::t OOU
72:1tJ000
35:n000
'~O.7tJOOU

3'JO.7tJ00o.
80:;:;00U

2GO;m000
30"" 000
32.7tJOOO
38.:7JOUO
50;jp 000
50:mOOU

200.:'tJ000
140 OOU

230::P 000
j /);1t 000
20.1P00U
;10 OOU
aO.7jJOOO

1!J();m 000
100:;:;00'

( 163 )

Com o pesso~1 , n saber, Sec~etariu e POl'leiro.
Com o cxpedlOute da Sel'rctarla •....•......
Com luz, arrua, e limpeza da Cadêa .

. o I"Com elClções po Itlcas •........•......•...
Com obras public:ls ................•....
Com cventuues ...................•.....

~ L"
« 2.0
l( 3.0
« 4..0
« 5."
« O. o

~ 1.0 Com o Secretario, Porteiro, e expcl\icnle ....
« 2.0 Com expostos ......•.••••.•....•.....•.
« 3.. Com luz, agllll, e limpeza lia Cadêa .....•..
« 4..0 Com eleiçlles politicas ...•.....••..••....•
« 5.0 Com obras publicas ..•......•.•.........
« 6. o Com c\'entuaes ................•........

~ 1.0 Cum o Secretario, e o Porteiro .....•.....
« 2.0 Com o expediente ~a Secretaria •.•...•.....
« 3.0 Com o aluguel da cnsa para as se~sões ......•
« [~.o COlO luz, agua , e limpeza' da Ca,lên .
« 5.0 Com expostos .
« 6.0 Com eleições políticas .
« 7. o Com obras publicas .
« 8.. Com as c\"ent1l3es ' .

~ 1. o Com os Empregados, Secl'elario e Porteiro ..•
« 2." Com o expediente da Scc~etaria •..........•
« 3." Coni lul., agun, e limpeU! da Cadêa ...•....
l( I,..o Com n crc.1~iio de ~xpostos ...........•....
( 5." Com e1ei~ões politicas .
« fi.o Com ohl'Qs puhlicas .. '" " " .
« j. o Com as e\"clI!uaes .

F 1'\.0 50.

Ar!. 7.0 A Camara ulunicipal da vilb <10 Pl'esit!io
LI quantia de Us. 720;mOOO com as seguintcs vcrbas :

Ar!. 8.0 A Camnra Municipal da ViIla de Caethé a
quantia de Rs. 877.;:J000 com as verbas srguintes :

Art. Ü. o A Camara l\1unicipal da VilIa do CUl'vello
a quantia de Rs. 800.mOOO com as verbas seguintes:

Ar!. 10.0 A Camara Municipal da Vil/a de Lavras
a C]l1alllia de I1s. 5GO,mOOO com as verbas seguintes:

Art. 1'1. o A Camara ~llUrfeipal da €idmle do aba-
'TOMO XIV l'ARTE 'J."

2r~0;moo
20;;;' 000
20"'000
[~O",,000
2!J."" 000
3ü.:D000

520",",000
100",000

350;mooo
3007POOV

12007POOO
40.;pOOO
77",,110-
39 "'390'

[~Oo;mooo
90 ;rtl000
[JO.;p 000
40",,000
4.0'" 000

200.;7:000
180;;'000

200;rp000
60 o7P000
40;jp000
80;jpOOO
80;rtlOOO

500~000
:WO;WOO('

Com o ordenado do Secretario ......•.....•
Com o Porteiro .......•.•..............
Com' luz , nglla, e limpeza da Cad&1 .
r.um o expedicllte dn Secretari:l. ..•........
Com eleiçiies polil icas .....•...........••
Com obras publicas ...................•.•
Com e\"cntuucs .•••..•.•....••...•.•...•

,

~ L o Com o Secretario o o Porteiro .•..•••.••..•
« 2.0 Corll o expediolllc .
l( 3. o ~om luz., e lilllr~za da Cadea ••..••...•••
l( 4..o ~Olll ~~ICl\ües poli tlcas ......•••••...••••.
« 5." COlll JOfllilC.s •••••••.••••••.••••••••.•.
II Ü. o Com caminheiros .•.••.•.•..••..•..•••.•
I( 7.' COIll obl'ns publicas, o dividas .••..••••••.•
l( 8. o Com evontuaes ••....••....••••..••....•

~.' j.o C S . P'.'Y om o ocretnl'lO e o orlClro •••••.••.•.
( :!.u Co In o expedienLe da Secretaria ..•...••..
( 3.0 Com luz, agua , e limpeza da Cadea ••..•.
(( !~.o COIlJ eleiçlles politicas •...•..•.•• : ..•.••.•
l( 5.0 Com despezas ovenluaes •....••....•.... '.
II 6.0 r.l1m a porcentagem ao Procurador .•.••••.•

~ 1. o Com o ordenado do Secretario ....•....•..•
« 2.0 Com o Porteiro e seu Ajudante ••.•.•.....•
« 3 o Com f) expedienle da Secretaria ...••••...•
« l~.o Com eleições poli ticas •.•.•....•..•......•
« 5.0 r.om luzes pnra a Cadêa, e sua limpeza .
l( !.l.o ~01Jl obl'as public;Js : .
« 7.0 Com aseventllues ...............•....•..

• 1.0
:( 2.°
« 3.0
" '~."

u o« .).
« 6. o

« 7.0

( 162 )

A1'1. :\. o A Camara 1\1unicipal da Villa do Bom Fim
a de Us. 1 :OOO.mOOO com os seguintes objectos :

Arl. 6.0 A Camal'a l\lunicipal da Villa de S. Jo<io
Nepollluceno a (Iuanlia de fls. 1 :250./tl000 com as se-
guintes vcrbas:



( ~16!l )

Art. 13.0 A Camam Municipal da Cidade de Barba-
cena a quanlia de 'Us. 2:090 000:

2606000
30;zjJOOO
[~O;:tJOOO
80;zjJOOO

200;P000
650;zjJ000

350;;:;000
ltO.tJOOO
32;:')000
58;:;'JOOO

100;ztl0OO'
830;zjJOOO

300:rtJ000

21~5:t!lOOO
70;:;;000
2'~:vOOU

600':'000
!~53 :tOOO

4.0;zjJ976
r

I ( 165 )

Com o ecrotario, e o Porteiro ••••.•.•••
Com o expedicnte da ecretaria •.•••••••••
Com agua, luz, e limpeza da Cadêa •..••••
Com eleições políticas ••••.•••••.••..••••
Com despesas cventuaes .•••••..•••••.••••
Com obras publicas ••••.• '.••.•.••..•.•.•

Com o Secretario, e o Porteiro ••.•••••.•
Com o expedieuto da Secretaria ••••••••••
Com luz, agua, e limpeza da Cadêa ..•.••
Com e1ei!lõcs politicas ••••..•.•.••..•.•••
Com o tratamento dos enfermos pobres ••••.•
Com obras publicas •...•••.•• ',' ••••..••
Com despezas eventuacs, e por centos ao Pro-

curador •.•••••••••••••.••••.••.•• '•••

si 1.0
" 2.°
" ;~..
" 4.. o
" 5.°
" 6.0

• 1.0

" 2.0
" 3.0
" 4.°
" 5.°
" 6.0
" 7.°

1." Com o Secretal'io e o Porteil"O •...•.•••••
,. 2.0 Com o experliente, c Proei ',<10 de Corpus Chri.ti
" 3.0 Com luz, agua, e.limpcw da CaMa .••.•.•
" "'-.0 Cum obras puhlieas, e C01lcerto da Cadêa .•

3.° COOl dc"'pcsns everttuflCS ................................•
" (l. o Com elei~Oes politicas ...••.........••.•

Art. 19.. A Camara Municipal da ViU" de ...:un-
TOMO XIV, PARTE 1.'

1.0 (oni o Secretario , c o Porteiro ....•....•• 3~,O.000
,. 2.0 (;OIÚ illuminag,io, e lililpew <lu Cadê<l.. , .• 60aPOOO

'l o l~om a Pro~issfio (le Corpus Christi ...•.•.• 50"""000,. .) .
"

[~.. Com o cxpedlCnte ....•.•.•....•..•.•.... 28.tJOOO

" 5.0 Com :lluguel de Casas para a Sessiio do Jury 80.wOOO
"

6,0 Com elei~ues politicas ......•......••..•• 60 ,000

" 7.' Com ohras puhlir:ls ...............•.•..• 360 .;))OVO

"
8 .• CI)1I1 despesas c\'cntuacs ........•...••.. , 82:vOOO

F. ;'1;0. 50.

rt. 16.0 A Camara Muni~ipal da Yilla de Santa
Barbara a quantia de Rs. i:800~OOO com os ohjecto
seguintes:

Art. 1).0 A Camara Municipal da Villa da Olive.i.m
a quantia de 1 :1132,ti>976 ,com os seguintes objectos :

rL. lfi. A Camara l\Iunicipal da Villa de Pilan-
gui, a quantia (]c 1:060;:POOO com os ohjectos seguintes:

,

4:30..,000
30.')pOOO

900:tpOOO
20.tJOtlO
fiO ,')p O()O
(jO;;P000

100;;;'l 000
200:mOOO
290 ,Jjl 000

~ I. ° Corn o Seçrelario c o Porteiro ...........••
« 2.° COln () expedienle d:\ et~rctariil .
(( 3." €Olll ollros pllh!ir,:)~......•..••..........
«( 4..° Com expostus .
« 5.° Com a ilIumiunç<1O e limpeza tia Cadea .
«( n.o ~Olll clel~;õcs polilieas .....•.. ; .
« 7.0 Com o 1.lsea!. •..........................
« 8. n Com elll'ati\'o e lratamimlO dos doeulc~ .•....
l( !"l.0 COI1l.uespews c\'eulllae' '" .

At't. J 2.0 A .Camara Municipal da Cidade do Serro
a quantia de Us. 3:~WO " 000 com as verbas seguintcs:

~ 1.° Com o Secret:Jrio e o Porteiro. . • • . • • . . • . . . 600.'j 000
« 2.° COlll o êxpedicntc da Secretaria...... 4.0~OOO
« :3.0 Com luz, agua, e limpeza da Cadêa. . . . . . . • 60,:,000
« 4..9 COtll CXp05l0s •....••••......•.••......... 200WOOO
« 5.0 Com eloi(,ues politicas..... .... ..•. ... . .. !~OwOOO
« 6.' Com a Prociss,io (lo Corpo de Deos........ 100;zjJOOO
« 7.0 Com ohras puhlicas . . . . . . . • . . . . . . • . . . . .. 1 :950;zjJ 000
« 8.0 Com c\'entuae' . . . . . • . . • • . . . . . . • . . . • . • • 300. 000

rá a quantia de Rs ....•:0()9~OOO, na conrol'lllidade das
<lisposh:õcs dos Artigos 10 e 39 da J.ei Mineira N." 336
de 3 de Abril de '18li7.

• 1'1. '!lI. A Camara Llllllicipal rIa VilIa de S. ECI:-
lo de Tallltllldá a ql alltia de ns. 3: 180'4 000 calll os se'-
gtlilllcs objectos :

Si 1.° C m l) Secretario e I) Porleiro. . . . . • . . . . . . 250.:wOOO
,,2.° Com illulIlina£:io e limpeza da Cnd(\a....... 50;;pOOO
,,3.° Com o expedionte 20.7POOO
,. !L" Cum oIeições politicas.................... 60:vOOO
" 5.0 Com (Ihra,; publicas, e a da Cadéa ..... , . " I :!•.OO ..,...000
" G.° Com cventuaes, custas jlllliciarias , estafelas

c fiM eentos ao Procurador.............. !:OO.7jOOO
"i.o Com () pagamellto de cuslas vencidas ...•.... l:OOOaPOOO

A1'1.15. n A Calnara Municipal da ViIla ela Pomln
a quantia de 1:260,j'pOOO com O' s<'Guiiltcs ohjcctos:
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ta Luz\a a quantia de Us. 1. :530.tt>OOO com os seguintes
objectos: ..

130;rtJOOO
!c.0~000
20;r;'l000
90;t,l000

120;::>000

ll.60;tPOOO
120;;tJ000
80.'1P000
60.'1P000
60';;'000

100 "ll000
60;1tJ000

( i67 )

Com o Secretario .•••..•.....•...•.•••.•
Com o Porteiro ........•....•.....•••..
Com o expediente da Secmlaria ..•......•..
Com luz, agua , c limpeza da Cadea •....•.•
Com lenha para a guarda da mcsma , e o sineiro
Com eleições políticas .•.•••..•.•.•...•.•
Com Caminheiros .•....•••••.•..•......•
Com expostos , o curativo dos pohres Íl cargo da
Santa Casa de l\lizericordia, conforme o respe-
ctivo contracto. . . • . . • . . .. . . . . . . . . .. .. . . . 600:tt> 000
Com cU3tas judiciarias....... .••.. .. .. .•. 60,')'JJ000
Com obras publicas ..••...•....••......• 1:4.50:tP000
Com cventuaes. • • • • . . • • • . • . . . • . . • . • . • . . 400:tP 000

• 1.0 Com o Secretario e Continuo .•..•.•.....•.
:, 2 .• Com o expedicntc, luz, e limpeza da CaMa ••
,,3.° Com eleições politicas •.•..•..•.•...•....
,,4 ..0 Com despesas cventuaes •..••.•....•.•.••
" 5.. Com obras publicas ••...••• ',' ••.•.••.••.

,. 9.0
,,10.0
,,11.°

" 1.. Com o Secretario •... " • . • . . • . . . . . . . • . . . 500:tP 000
" 2.° Com o Fiscal. ,. .. . .. .. .. .. . 200 ~ 000
" 3.° Com o Porteiro , , . . . . . 150.r1J000
" ll.,' Com o expediente da Secrek1I'ja , ,. 80;;t>OOO
" 5.0 Com luz, agua , e limpeza da Cadêa. . . . . . . '~8;:t.l000
" 6, u Com ex po to' ... , , .........•........ , . 216 '" 000
" 7.. Com o aluguel do matadouro... . .... ..... li8;:t.l000
" 8.0 Cum a Procissão de Corpo de Deos.,..... 50';;' 000.
" 9,° Com custas judiciarias., .. , l:OOO;rx>OOO
,,10." COIII ubras publica" ...................• 4.:1!J8~OOO
" 1L o Com cleif;õos politicas .....• " ,. 100;;> 000
,,12.° Com cvenluaes !t.OO;wOOO

Art. 2G.° A Camara Municipal da Imperial 'Cida-
TO~IO XIV. PARTE 1.'

~ 1.0
" 2."
" 3.°
" ll..0
" 5.°
" 6.0
" 7.•
•• 8.'

F. f\.0 50.

Art. 23.°. A Camara Municipal da Villa de Piumhy
a quantia de ltOO1j)OOO com os seguintes objeetos-:

. Art. 2!1. o A Camara Municipal da Cidade de S.
João d'El-Rci a quantia de Us. 3:ll501j)000 com os sc-
guintes ohjectos :

Al"t. 25.° A Camara Municipal da Cidade Diaman-
tina a quantia de 6:9lt.01j)OOO com os seguintes objectos :

300':'000
60;:j)OUO
:.15.:7>000
60,,",000

100,,", OUO
80;);)000
80.::;000

815 ",000

M.O;;:' 000
4c0 ;wOOO
'~O,,",OOO
20;tPOOO
50;t>OOO
l~O;;P000

" 1. o Com o Secretario ..•. -............•....•.
" 2.0 Com o ConLiiluo ....••..•...............
" 3.° Com 'o expediellle da Secr.ot<lria .
"ll... Com luz, agua e limpeza da Cadêa .
,,5.. Com expostos ........•.................
,,6.° Com eleições politicas .....•..............
,,7.° Com Cuslas aos Escrivães .
" 8.0 Com obras publicas, despesas cvontuaes , por

contos ao Procurador, caminheiros o Jury .•

~ 1.0 Com o Secretario e Porteiro , .
" 2,0 COOl o expedicnte ria Secrel1lria , , .•....
,,3.° COln eleições politic:ls .
" 4.. u Com luz, agua , e limpeza da Cadêa .
" 5.. Com ohrtls puhlictls , , , . , .
" 6.0 Com t1e,~pesas eventu:.tes .. ,., .. " .. , ,.

Art. 20.0 A Camara Municipal da Villa da ltabim
a quantia de 2:1001j)000 com os seguintes objcctos:

~ 1.0 Com o pessoal .•.••.............•.....• 380;rJ000
n 2.° ; Com o lJxp.ediente da Secretaria " • . . . . 4.0,')'JJ000
,,3.° Com eleiçdes .politiéás.,:::.:::: .. :;...... 50 "ll000
~, 'LO Com illuminação da Cadêa c Camara... . . . .. 50;;'1>000
" 5,0 Com expostos ...• " ......•....• ; .... , . . . !~0.r1J000
"fI.o Com cuslas judiciarias .•••............ ".. 150 \'!> 000
~, 7." Com caminheiros...................... 60.r1J000
,,8.° Com obras publicas ...•......•........... l:OGO:;tJOOO
" 9.. Com despesas even tuaes, e porcou tos tiO

Procurador ......•.. , , .. . . 2iO.:1JOOO

Art. 2~,'0' A Camal'a Municipal ua VilIa de Montes
Claros de FOl'll1igas a quantia de G30.J'ijOOO nos obje-
etos seguin tcs : '

Ar!. 22.° A Camara Munidpal da Cidade de I\linas
oyas a quantia de 2:lJOO1j)OOO na conform'dadc das dis-

posições dos AI"ligos 27 c 39 da Lei l\Iincira _T. o 33G de
3- de Abril de 18l0.



( 1G8 )

. 1.o Com os ordenaúos do Serrêl:ll'io, 1'0l'toil'f), pl'opl'ic.tal'io.
c 1'rofossor •.••••••.••.....•.... o • • • • 903,;, 333

200;r;;ooo
t o;r;; 000
10;r;; 000
60,71;0140
10.1]) O(}O
!:lo;r;; 000
:~oqpooo

270 <!JO()O
20.:'POU()
'~O" OO()

4!~O.wOOO
r,Oo,:mooo

( 1GU )

~ 1.0 Cmn o Sccrotal'io c POl'teiro .....•...•... !~OOwOOO'
~ 2.0 Com o expedienle da Seerettll'ia .... , .... 20;r;; 000
" 3.0 Com a Procissão de COl'PO de Deos ....... 50;rtJ00O
"

l~.o Com luz, ngua e l!lllpeZa dn Cauen ...... 20 ;;:JOOO
" 5.0 C01l1 eloigões polilicns •.. o •••••••• " ••• 30 ;;POOO
" G. " Com exposlos ..•..•..•............... 80;:;'000
" 7.° Com obras (Jublicns ...........•........ 320;;POOO
" 8." Com despeLas erenltlnes .•.............. 150,'JJ00O

~ 1." C ~ . P'~ .Olll o ~ecroLal'lo ,o 01'1011'0 ••••• , •••••
" 2.0 COIll o expediente da Secretaria .
" 3." COIll eleições polilic,1s .

l~.o Com obra, publicns .. , .
" 5.0 Com ol'enluaef , .

•e-: 1.0 C I,)1 om o pessoa ... , ..••.......•.....•.
" 2.0 Com o cxpediente da Secl'ctnria .
" 3.0 Com camillheiros •••.•.•......•••...••
" li.o Com CUSt.1Sjlllliciarias •...........•. " ..
" 5.0 Com luz, Iagua , e limpeza da Cndên .
" (i." Com ex postos .
" 7. o COIH. crer) luncs .. lO ••••••••••••• o' •••••••

" 2.0 Com o expediente da Secrelaria......... 1,0;rtJ 000
" 3." Comluz,agua, c limpeza da Cadêa..... (iOqpOOO
" 4..o Com os cx postos. . . . • . . . • . • . . . . • . . . . . . . l~OO.;p000
" 5.0 Com aguas virlll(lsns ..••.•.... '" ..... " 1~00.;;')0!J0
" 6.0 Com cuslns judicinrias............ ..•..• (i6.;;')00(J
" 7.° COlll obras publicas 1:900JtJOOO
" 8.0 Com evenlu::ws................... . . . . '~70;rp6Gi

F. N. 50.

Art. :32. o A Camara Municipal da Villa da Con-
ccição do SCITO, a ql\all Lia de Us. '1: 170;Z:::- 000 com as
verbas se;uill!es :

Art. 30. A Cumam ~IlInicipul da Villa da AYlIruoca
li quantia de 1 :070WOOO com os seguinles ohjcclos: '

Ar!. 31." A Camal'a Municipal da ViIla de JaClI-
lIy, a quanlia dc Us. ltOO.)pOOO com as seguintcs verbas:

AI"t. 33.0 A Camal'a Municipal da i1la de ()UCItI7.,
a qUílntia de Rs. 2:390.mOOO com as 'crbas seguiules :

TOlIO XlY. PAliTE 1.3

230"'000
10'::000
10;!j) 000
20;;,000

,j OO.1P000
200;rtJ00U
180"000

900;;tJOOO
1 ;i5 ;rp ()OU
(l0-;;' 000
4.0.::7J oou

200;tP 000
GO;')OOO

200;;:;000
:~OO;;p000

39;;P O()O
500.:'POOU

COOl os Ordenndbs dos 'Ernprcg.úlll" •• : ...• J :735;;:J ~OO
Com o expediente da Seerclaria.. . . . . . . . . . • 100,r: UUO
Com expo'tos.......... .. . .... .. . . . ... :.mo,;,UOo
Com luz, ngua • e.limpcza da Cadêll. . • . . . .. :mo;;) OUO
Com clI~lns jlll!icinri;Js. . ... ...••..•.•.•. 80.DOOU
Com clci~úes politicas................... 120"000
Com a 1'1'0('i 'Iio (lo CClrpo d' HCI S.•.... .', 1::;0.:; 00:)
Com obras pll blica ... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . UOO" 000
Com C\'clIllwcs •...........•.. o • • • • • • •• !d 5,;, uOU

Com Ordellailos' 1105 Empregado:; ',' .
Com o expediente da Sêerelai'ia ' .
Com luz. agua , . e Jimpczn ti/I Crluên •.•••.•
Com cleir;ões polilic,;\ •..•.. , •••. o ••• o ••••

Com ex postos. e t~nfer/llos polJl't~s.•••..••.
Com ohras pIILli(,:ls •.....• ; •....... , ...•
Corll desl"esas .e\'culuac~. o.' '.' • '.' •••••••••

"'0

"
L

,, 8,"
., 9."

. :l."
" 2."
,. :3."
" ~.",. ~,"
;" fJ.O

• .I.Q

" Q:I' _.

" 3."
" !•.o
,. 5.0
'" n.o
~, 7.f)

~ 1 .o Com o Secrolnri(l e o 'íl'lIrgifto do partido ..•
" "CUHI o Porteiro, e ~ell .Ajudanle .
,. 3." Com O e.;pellicnlt},. luz, c limpeza ti:! Cadla.
" !kO COIII p.lei~ões púlilieas ..... '0 •••••••••••••

" 5.° COI a Prol~iss:lo de COr[\U8 Chrisli .......•
" (i-" Com expostos ..........•...... , .
" 7.0 Com oIJl':IS pllhli(,:l~ , C n sellliIUl'io .....•...
" 8.0 Com o mH~alHl(nOlllode a",II;I o •• , •••

" H.o COIII (I pag:\I1lenlu de dil'idas passil':l" .
,,10.0 COlll tlll!'(Jesls c'cnlllae: .

dc do Ouro Prelo a quantia de 3:83'l~OOO com as ycr-
l>as seguinlcs :

.Arl. '27.0 A Camura Municipal da Yilla d> Jagual'Y
a quaOlia de Us. 750çOOO c III os ohjcclos eguintes:

"t: 28. o A Camara. Munidpal da. Cidade de lal'i-
anua a (illanlia de fls. 2:ú5lt ,: 000. cum os oujcctos se-
guintes ;

rI. 2H. A Call1íll'a ~IlItlicipal da Cidade <la C,llll-
IJanll:t , a de Hs. h:2hO.:tJOOO ('om os:; 'gllinles ohjcClOS:



( '170 )

AI'. 3á. A Camara Municipal da Villa da Piranga,
a quanlia de Us. 850t']::000 com as verbas seguintes:

Jcsé. nodrigues Duarte.

( 171 )

Sellada na Secrelaria do Covemo da Provincia em
1ft de Olltubr~ de 18/18.

Nesla Secrelal'ia do Covcrno foi publicada a presenle
]~ei aos 12 dias do mez dc Fevereiro de 18/19.

Manoel Teixeim de Souza.

llegislada a n. -J :~8v. do L, o 2. o de Leis e flesoltl('ücs
~la Assemhléa Legislativa Pt'ovincial. Ouro Prelo Secre-
taria do Covemo 14 de OUluhro de 18!J8.

José L1la!tu/uÍfls Baplisla Franco.

"Oj1O XIV. rAI\TE L"

Carlo.f Benedicto Monteiro a fez.

I'. N.o 50.

Mando por tanlo á todas as ~u!horida~les a quem
o conhecimcnto e cxecnção da relcl'lda LeI pcrlencer,
«(tle a CIlIllIH'ão, c fação cumpri!' tão int~ir~lllen~e co.mo
nclla se con tém. O SecI'clario desta PI'OVlIlCla a laça Im-
IH'imil' .• publicar, e COlTcr. Dada no Palacio do Go.verno
na Impcrial Cidade do Ouro Prcto aos quatorze dIaS do
n;ez de Outubro do anuo do Nallcimento de Nosso Se-
nhor .Tezus Christo de mil oitocentos quarcnla e oilo, vi-
gesimo sctimo da Indepcndcncia e do Imperio.

(Lo S. ) Bernardino José de Queiroga.

quc na Côrtc publica os trahalho~ Icgislativos, .c os aclos
ofliciaes, na conformidadc do dISposto no Arllgo 61 da
1,ci do 1.0 de Outubro dc 1828, dcvendo essc .Tomal fi-
caI' archivado.

Art. 3D. o Picão rcvogadas as disposições cm cou-
tl'Urio.

120"000
40 ;:0000
20,:,000
20;;1>000
(i0;;;; 000
20;;tJOOO

400JPOOO
170;;tJ000

COIl1 o Secretario, e Porteiro. • . . . . • • . • • . 300;J 000
Com o expcdiclIte da Secretaria. . . . • . • . . • 30.:? 000
Com ngua, luz e limpeza da Cadea..... 30.:P000
COIl1 caminheiros " . .••. .•.••••• 80"000
Com custas judicial,ias..... ••••••... ••.. 100,:,000
Com 11 ProcisSiiú do Corpo do Doos • . • • • • • 50",000
Com ouras puhlicas ••••.•..•..•.•••••• 1:"'00.11'000
Com ovontua05 . • . . • • . . • • • . • . • • • . • • . • • "'00" 000

Com o Secrotario •.••.......•••.•.•.••.•
Com o Púrtoiro •••.••......••.•••...•••
Com o oxpodiento daSocrotaria .......•.••
Com agua, luz, o limpeza da Cadea •.•••..
Com expostos •.••••.....••.•..•..•••.•
Com a ProciSS:io do Corpo do Deos .•.••..•
Com obras puhlicas •..••..•.•• l •••••••••

Com evontuaes ••••••.••..•..•••••••••.

~ 1.0

" 2.0

" 3.0

"
[,.• 0

•• o

"
;).

,. (j. o

" 7.°

" 8.0

~ 1.0
') o" _.

" 3.0
" [~.o
" fi. o
" G. o

- o
" J.

" 8.0

ri, 35.0 A CumUl'a Municipal da Villa de Tres
Ponlas a de fls. 6D5~OOO nos objectos constantcs no AI'-
tigo 37 da Lei Mineira N. o 330, c cm conformidade do
Artigo 3D da dita Lei.' .

Ar!. 30.0 Picão em inteiro vigor todas as disposi-
çõcs pel'manellles consignadas nos orçamentos arúeriores .•
assim como o direilo , que ás Camaras compete de con-.
tinuarcm a arrccadar toda a especic de rcnda, e inwo-
siçôes municipacs, que cstão em uso e costullle.

Art. 37.0 A Camara Municipal da Villa do Curvel-
lo fica aulorisada a pagar ú da Villa Nova da Formiga a
dillcrença que exisle na imporlancia da primcim li se-
gunda at'l'cmataçüo dos Por los do Rio de S. Francisco,
feita pela mcsma Camara em bencficio das obras de seu
Municipio.

Art. 38.0 As Camaras l\Iunicipaes da Provincia são
obriga das a despender desde já pela quola de despesas
rvelll uaes ti quantia preciza I~ara a assignutura do_Jornal



Arl. h;o E' approvada a conta da Receita e Des-
peza da CUlI1ura Municipal da Villa de l)ouzo Alcgre do

,
Rcso/llçt7o.quc approva as contas da Recei/a e Despeza de
diversas Camaras M 1l1licipaes n' elta declaradas ..

589~438
361 ,295
228wl!~3

55n,Jtl200
556.jj;)915
2;W285

660W)766
529;W178
131;;7)588

1 :242;jJ)489
1:093;W984.
148~505

1:056;jJ)000
1i056w840

(173)

~ .1.0 Receita Municipal. . . . . . . •
« 2.0 Daspeza dita . . . • . . . . • •
« 3.0 Saldo quo passa á nova conta. . .

~ 1.0 Receita Municipal .•.
« 2.0 Despeza dita •... '. .
« 3. Õ Saldo que passa á nova cont~ .. '. •

~ 1.0 Receita Municipal .
'( 2.0 Dcspeza dita .
TO~O 1':IY. PARTE L'

~ 1.0 Receita Municipal ••••.•
« 2. Despeza dita . • . • • • . •
« 3.0 Saldo que passa a nova CElnta .

~ j.o Receita Municipal .•....
I( 2.0 Despeza dita. • . . . . . .
« 3.0 Saldo que passa a nova conta .

F. N. 50.

Art. 8. o E' approvada a conta da Receita e Despe-
za da Camara Municipal da YilIa dc Caethé do 1.0 de
Outubro de 18ú6 ao ulti"10 ~e, S~tçlllbro de fSú7 na im-
portancia seguinte:

Art. 5.. E' ~Pl>rovl).da a conta da Receita e Des-
pcza da Camara Municipal da Villa de S. João Nepomu-
cena do 'l. o de Outubro de 18úú ao ultimo dc Sctembro
de 18ú7 na importancia seguinte:

1... de Outubro de.1.8hG ao. ultimo de Setembro de 18ú7
Jla importancia seguinte:

Art. 7.0 E' igu!1h!1e.ntç !lPprovada a conta d,a He-
ccita e Despeza ~la sobredita Camara Municipal da YiIla
do Presldio do.1. o de Outubro de 18p6 ao ultimo de e-
tembro de 18ú7 na importaI!cia seguinte:

Art. G.o E' approya~a. a, conta da Rcc;cita e Despc-
~a da Camara lYIuniçipal d;l Yilla do Presidia do ~. o de
Outubro de 18h5 ao ultimo de Setembro de 18h'G na
impor~ancia segui.nte :

77.'ij')360
76r1D879

481

747;;1)819
765w870
18</7)051

1:082"t 264
763.m91O
318w35!~

~ 1.0 Renda Municipal. . . . .. '..
« 2. o Despeza dita., . . . . . . •
« 3.0 Saldo que passa a nova conta.

~ 1,0 Receita Municipal.
I( 2.0 Dcspeza dita ...
« 3.0 Saldo que passa a nova conta.

~ 1.0 Receita Municipal ..•..
I( 2.0 Despeza dita .
« 3.' A IC1Ince com o Procurndor .

( 172)

RESOLUÇA.O N.o [1'18.

BERNARDINO .José de Queil'oga, Presidente da Prp-
,'incia de l\linas Gel'acs : Faço sabcr a todos os scus Habi-
talHes que a Assembléa Legislativa Provincial Dccretou
a Hcsolução seguintc.

Art. i.o E' approvada a cOlHa da Receita e Despe-
za da Camara Municipal da Villa do Rio Pardo do ,1. o de
Outubro de 18hG, ao ultimo de Setembro de de 'l8ú7
lia imporlancia seguinte:

. .
Arl. 2.0 E' approvada a conta da Receita e Despe-

za da Camara Munici pai da ViIla do Bom Fim do 'l. ode
Outubro dc 18hG ao ultimo dc Sctembro de 18ú7 na im-
porta~lCia seguintc:

Ar!, 3. o E' approvada a conta da Receita e Des-
peza da Camura Municipal da VilJu de Baependy do Lo
de Olltl!hl'O de 18úG ao ullimo de Setembro de 18h7 na
importancia seguinte:



2:601;m70S

3:400 000
4:727.1P900
1: 1.73t7'J)808

5:096./1)397
2:49~.;m689

2:662~37l
2:052~135
610w236

f :49.~~5.íS
1:312wOfO
182.m538

( 175 )

~ 1.0 Receita Municipal •..•.
«( 2.0 Despeza dita . • • . . • .
« 3.0 Saldo applicado e gasto com obras da

Cadêa.. . . • .. . . . . . • . .
« 4.0 Supprimento do Cofre Provincial pam

a oom da dita Cadêa nova. . . . .
(5. o Despeza com a dita ohra . . . . •
« 6.0 Saldo existente que passa á nova conta

~ 1.0 Receita :Municipal ...• '.'
« 2.0 Despeza dita • . • • . • . . •
« 3.0 Saldo que Fássa Ú nova conta.

~ 1.0 Receita Municipal .•...•
t( 2.0 Despeza dita . . • . . . . .
« 3.0 Saldo que passa ú nova conta.

Art. 16.o E' approvada a conta da Rcce~ta e Des-
peza da Camara Municipal da Cidade Diamantina do 1.o
de Outubro de 184<3 ao ultimo de Setembro de 1847 na
importancia seguinte:

darà conta especial no anno futu-
ro .

Art. 15.0 E' approvada a contn da Receita e Des-
peza da Camal'a Municipal da Cidade de S. João d'E1-
Rei do 1.0 de Outubro de 18á6 ao ultimo de Setembro
de 1847 na importancia seguitlte: .

.~ 1.0 Receita l\Innicipal •••.•••• 10:491.jp361
TO:110 XIV, PARTE 1.. a

Art. 13.0 E' appl'ovada a conta da Receita e Des-
peza da Camam Municipal da Villa de S. Bento de Ta-
manduá do 1.o de Outubro de 18á6 ao ultimo de Setem-
bro de 18ft7 na iu.portancia seguinte:.

F. N. 50.

Art. 1ft. o E' approvada a conta da Receita e Des-
peza da Camam Municipal da Cidade de Barbacena do
1.o de Outubro de 18á6 ao ultimo de Setembro de i8tO
na importancia seguinte:

-lO

3: 168<ti)692
3:166w287

2;,~05

(17&)

Receita Municipal e recebimento ex-
traordinario . . . . • . . . . .
Despeza dita . . . . . . . . . .
Saldo que passa á nova conta . . .
Dito que deve existi,' do resto da ver-
ba.do ~ 5.0 do A!'tigo 10.0 da Lei l\fi-
!lOIra .N,o 326 ~ do- qual a Camara

« 3.0 Deficit. • .•

~ 1.0 Receita l\Innicipat •••...
« 2.. Despeza dita .•.. ; ...
« 3.0 Saldo quo passa ú nova conta ..

f( 2.0
« 3.0
« !~,o

. ArL 9.. E' apI?rovada a. conta da Receita e Despe-
za da Camara MUIllclpal da YI1la do Curvello do Lo de
Outubl'O' de 18á6. ao ulLimo de Setembro de 18á 7 na
importancia seguinte:

~ 1.0 Receita Municipal. • . . . . 841 ;C030
« 2.0 Despeza dita . . . . . . . . 785 "':'040
« 3.3 Saldo que passa a nova conta. 55, !Hlo.

- I

Ar!. 10.0. E'. a'pprovad~ a cOl~tada Re~eita e Despe-
za da Camara l\lulllclpal da YIlla de Lavras do 1.0 de Ou-
tubro de 18á6 ao ulLimo de SetelIlbro de 18á7 na im-
portancia seguinte:

331;zJS33:
302,zu382
29,zu!~51

Art. 1.L o E' apPl'ovada a conta da Receita c Des-
peza da Camara Municipal da Cidade de Sabará do 1.o
~le Outub~'o de 18á6 ao ultimo de Setembro de 1847 na
IIllJ)Ql'tanCIa seguinte:

~ 1.0 Receita Municipal. • • . • !~:923w254
l( ¥.. Dcspeza dita. . • • . • . . 3:513w!~4.5
~ 3.0 Saldo que passa á nova con ta.. 1~409w809

Art. 12.0 E' approvada' a conta da Heceila e ~cs-
peza da Camam Municipal da Cidade do Serro do 1.o de
Outubro de 1846 ao ulLimo de Setembro de 18ft7 na im-
portancia seguinte:



( 176 )

Art. 21.° E' npprovada a CO~1tq qn Receila e Dcs..,

G'l3,mO!Í.;i
552,jj)517
90w52S

737.'t)fJ.'l!l
(j f I .'!'DI :3:~
12H./ü81G

64,9~j8.'i.
670.'tD73Ii
21 ,'m552

399.'j'f)4,OO
3í;)w(j2;)
53.m7J;)

( 177 )

~ 1.0 Receita Municipal, , , , , .
( 2.° Despeza dita •• , , . , , ,
« 3,° Saldo que passa á nova conta ,

"

~ 1.0 Receita l\IuRicipal ,
« 2,0 Despeza di la . , .
«( 3.° Saldo que. passa a nova conta, '

~ 1.0 Receita l\Iunicipal .
« 2.° Dcspeza dita . , .
« 3.° Dcficit ••.•..

Art. 22,° E' approvada a conta da TIeceita c Des-
peza da Cumura :Mllnicipal da Villa da AYIIl'llOeado L o de
Outubro de 18i6 ao ultimo de Setcmbro d~ 18lJ.7 na im-
portancia seguinte:

~ 1.0 Receita Mynicipaf. •• , .
-C( 2,° Despeza. Dita ••. , . , ,
« 3,° Saldo que passa a nova conta .•

peza da Camara l\Jlluicipal da VilIa de S, .José do 'l. ° de
Outubro de 18lt6 ao ultimo de Setcmbro de 18ft7 na im-
portancia seguinte:

Art. 2á. ° E' upprovatla a .conta da Receita e Des-
peza da Cãmara Municipal da VilIa da Cqllceição do 1. o

de Outubro de 18M). ao ultimo de Setembro dé 18~í na
importancia seguinte:

Art. 23,0 .E' approvada a conta fla Heceila e ])es-
l)eza da Camara.l\1unicipal da Villa de Jacllhy <lo 1. ° (~e
Outubro de i8á6 ao ultimo de Setembro de 18h7 ná im-
l)ortancia seguinte:

1'. ;'i°. 50,

Art 25.° E' approvadu u conta da Heceita e Dcs-
peza da Camam l\lunicipal da ViIla de Quehlz do 1. ° de
Oútubro de 18ft(; ao ultimo de Setemhro de 18tO lia
importallcia seguinte :

~ 1.0 Receita Municipal ••••• , ,. 1:2391',1)090
:COMO XIV. fARTE 1.a

875,n,17!í,
757 ,j;)60 f
117.jt)513

5:082<2tl31O
IJ.:632W)020

450.jt)2!>O

1:813,Jtl873
1.:79().t;J9,68

16~905

5:146.m078
4: 720.z7)08.5

IJ.25.)tJ9!>3

~ 1.0 Receita l\funicipal, , , , , ,
I( 2. o Despeza .dita , , , ", ,', ,
( 3,0 Saldo que passa á nova conta,

~ 1.0 Receita Municipal., , '•. ' , .
I( 2.0 Despeza dita . '. . . •
( 3. o Saldo que passa á nova con ta.

~ 1.0 Receita Mu nici paI ,
(( 2. o Despeza dita , " "
I( 3.0 Saldo ql:le passa á nova conla

1

~ 1.0 Receita Municipal. , . , .
« 2.0 Despeza dila , , , ....
( '3.° Saldo' que passa á nova conta

( 2.0 Despeza dita •..• ' .. , • , , 10:432~693
« 3.0 Saldo .que passa. a. nova cónta" ',. 58.zz,668

Ar!. 17,0 E' approvada a conta da Receita e Des-
l)eza da Camara Municipal da Imperial Cidade do 0111'0
}>reto do 1. o de Outubro de IBM ao ultimo de Setein-
1>1'0 de 18[1.7 na importanda seguinte:

Art. '18.0 E' approvadà a conta da Receita e Des-
peza da Camara Municipal da Yilla de JaguUl'Y do 1.0 de'
Outubro de 18ft6 ao ultimo de Setembro de 18ft7 na im-
portancia seguinte:

Art. 19.0 ' E' approvada a conta da. Receita e Des-
peza da Camara Municipal da Cidade de M~rianna do 1. o

?e Outubro de 18á6 ao ultimo de Setembro de 18ft 7 na ..
lmportallcia seguinte:

Art. 20. o E' approvada a conta da Receita e Des-
. peza da Camara Municipal da Cidade da Campanha do
1. o .de Outub~'o de 1~4.6 ao ultimo de SetemlH'o dO,1867
lia unportancIa segulllte :



AI'!. 30.0 E' approvada a conta da Receita e Des-
PCZ<l da Camara Municipal da Yilla de Pitangui <lo 1.. de

Art. 27.0 E' approvada a conta da Receita e Des-
peza da Camam Municipal da VilIa da Pomba do 1.o de
Outubro de 184G ao ultimo de Setembro de 18ú7 na im-
portancia seguillle:
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S) 1.0 Receita Municipal .....•
( 2. o Despeza di ta . . . . . . . .
« 3.0 Saldo que passa á nova conta .

~ 1.0 Receita Municipal
«( 2.0 Despeza dita .....
« 3.0 Saldo que passa á nova conta.

~ 1.. Receita Municipal. • • . •
(( 2. Despeza dita . . • • . . .
( 3.0 Saldo que passa a nova c0nta

~ J.o Receita Municipal .•...•
( 2.0 Despeza dita. • . . . . . •
l( 3.0 Saldo (lue passa a nova conta •

~ Lo Receita Municipal
( 2.. Despeza d ita .
IO~lO Xl V. I'A1\1'£ 1.a

F. ~. 50.

Art. 31. o E' approvada a conta da Receita e Des-
peza da Camara Municipal da Cidade de Minas Novas' do
1. o de Outubro de 18úG ao ultimo de Setembro de 18[17
na impol'lancia seguinte:

Outubro de 1846 ao ultimo de Setembro de 1847 na imo
portancia seguinte:

Ar!. 32.0 E' approvada a conta da Receita e Despe-
za da Camara Municipal da VilIa de Piulllhy do 1.0 de
Outubro de 18úG ao ultimo de Setembro de 1.847 lia
imp0l'tancia seguinte:

Art. 33. o E' approvada a conta da Receita e Des-
peza da Camara Municipal da Villa de Montes Claros de
Formigas do L o de Outubro de 18llG ao ultimo de Se-
tembro de 18lt7 !lU importallcia seguinte:

Ar!. M.o E' approvada a conta da Receita e D"s-
peza da Camara :Municipal da Villa da ltabira do L o

de Outubro de 18úG ao ultimo de Setembro de 18117 na
importauria seguinte:
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Receita l\[unicipal. • . . • •
Despeza dita , . . . . . • ,
Saldo que passa a nova conta.
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« 2.0 Despeza dita ....•.
(( 3.. Saldo que passa á nova conta

~ 1.0 Receita Municipal.
{( 2.0 Despcza dita . . .
l( 3.0 De/lcit .

~ 1.0
(( 2.0
( 3.•

~ 1.0 Receita Municipal.
l( 2.0 Dcspeza dila . . . . •..
(( 3. o Saldo existente que passa a nova conta

AI't. 26. o E' appl'ovada a conta da Receita e Des-
peza da Camal'a .Municipal da Villa da Pil'anga do 1.o
de Outubro de ,18l1G ao ultimo de Setembro de 18[0 na
impOl'tancia seguin te :

Art. 28. E' appl'ovada a conta' da Rec.eita c De~.
peza da Camara Municipal da VilIa de Santa Barbara
tio L o de Outuhro de 18ft{3 ao ultimo de 'Setembro de
18h7 na ill1port~ncia' seguinte;

~ 1.. Receita Municipal. . . • . . 3:323.J.i)883
l( 2. o Despeza d ila. . • • . . . . 1~524.ti)004
« 3.. Saldo que passa a nova conla . 1;799.m879

Ar!. 29.0 E' approvada a conta da ReceÚa e Dcs-
peza da Camara Municipal da Villa da Oliveira do 1..
de Outubro de 18ft() ao ultimo de Setembro de 1847 na
im portancia segl!in te :



Ar!. 37.0 Ficão revogadas as djsposk.,ões em con-
lrHio.

José Rodrigues Duarte.

Hcgis!ada .a .tI.' \l,3 do L. o 2. o de Leis ~ c' Resolu-

( 181 )F. N." 50.

Al't. 3," Ficão revogadas as disposições em COll-
trario.

Art. 2." O Fiscal da Cillade de S. João d'Dl-Rei
terá d'ora em diante o Ordenado de cento e vinte mil
réis.

RESO.LUÇAO N." lt19.

BERNARDIl O José de Ql1eirogá, Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes : Faço saber a todos os seus lIabi-
úllltes qne a Assembléa Legislativa Provincial Decretoll
a Resolúção segtJinte.,

ções da Assembléa Lcgislativa Provincial. Ouro Preto Se.
cretal'ia do Governo '15 de Outubro de 1868.

José Malaquias Baptista Franco.

Nesta Secl'etaria do Governo foi publicada a presente
Resolução aos 17 dias do mez de Fevereiro de 1.849.

Manoel Teixeira de Souza.

AI'!. 1.0 O Ordenado do S crelario da eamara Mu-
t1icipal da Cidade de l\Hil'ianna fica-elevado a quinhehtos
mil réis, c o do Secl'elal'io da Camara :lIIlInicipal da Ci-
dade de S. João d' EI-Uei a quinhentos c sessenta mil
réis.

Resolução elevando 08 01Ylenados do Secretario da Ca-
mara iU unicipal de 11/driallna a quinlumtos mil réis,
(tI) da de S. João d'El-Rei a quinhenlos e sessenta mil
réis, e o do Fiscal desta {t cento e vinte mil réis ~ co-
mo abaixo se declam,

Mando pai' tanto á todas as Allthoridades a quem o
coulíccirnenlo e c~ecução da rcrcr~da Resolução pertencer,

TO~lO XIV, l'AnrE 1."

476w219

263W)692
23J .'tP678
32.'tPOB
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lJC/'lutrrir/l~ José de Queirqga.

l( 3,0 Saldó qrJO passa á nova conla

~J.o Hccei!a Municipal ...
II 2. ~ pcspcza dita . . . • .
l( 3.0 Saldo que passa á nova conla.

( L. S. )

Al'I. 35. o E' appl'Ovada a conta' da Receita e Des .•
peza da CamarJ Municipal da Villa das Tres Pontas do 1..
~lc Oulubro de 18lt6 ao nltimo de Setembro de 1810 n
lmportancia seguinte: a

11~1l\(lo por tanto a todas as Alltol'idades a qucm d
COI~I.le(:llI"ell,:_oe e~c~'IIf;Aod.a,:cJerid.a Heso!ução per'tenccr,
qlle a Cllf,r)l)ao c 'a(.~Ho CII 111(J1'1 r tão "!tC'il'aJl](:nte como né/-
la Se (:Oll:(~IIJ. O SeCI'<'fario dl'SI'1 l)"()\"'IICI"1 '1 I' .

" I ,. " I ,I ( tI('tI llll-
pr'lmn: Pll:l11I'a.l' c corroI'. Dada no Pala(:io do G~\'eJ'llo'
11:\ Im; ~l'lal Cf(liHlc do 01l1'0 Prelo aos 1{lI,!tol'ze dias do
mel. de iJlltulll:O do AIIIII) do lias(:im ,nlf) de Nosso Se-
r,'.llO/',J,(:~~ISChl'lSlo de 1I,lilOi[l'eclllos qlllll'ellla e oito, vigc~
I>IIIlO :-'(.1111I0lia .In lep 'lIden<:Ía e do l/llpel'io.

Ar:. ~G. o A approvação d~s contas constantes des~
1~ H.esoluçao nào prohibe ús Camal'as ~ nem a tercciro o
dlrCI[o de reclama I' cOllvenienlclIlente qualquer CITO 011

cllgallo, qne ellas possào conter. '

Carlos lJenedicto Monteiro a fez

Sí~.I!arla na ,Scnelal'ia uo Govemo da Provincia em
J/i de Ollltihro de 18/:8.' ,



BERNARDINO José de Queiroga', Presidente da Pro-o
,'incia de Minas Geraes :' Faço saber á todos os seus IIa-.
bitantes qüea'Assem);réa' l.egislaliva Ptovincial Dccrctou~
e cu Sanccionei a Resolução' seguinte •.

( 182 ) ( 183 )

Bernardino José de Queiroga.

Francisco Antonio Teixeira Ruas a fez..

(L. S. )

F. N.° 50.

Manoel 'Ieixâra de Souza.

José Rodrigues Duarte.

Registada a fi. 146 do L.o 2.° de Leis e Resoluções
da Assembléa l.egislativa Provincial. Ouro Preto Secre-
taria do Governo 21. de Outubro de 1848.

José Malaquias Baptista Franco.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presen-
te Resolução aos 17 dias do mez de Fevereiro de 184.9.

Manoel Teixeira de Souza.

SeUada na Secretaria do Governo da Provincia cm
19 de Outubro de 1848.

TO~IO XIV r,\.I\TE 1.a

Impressas e revistas nesta Secretaria por ordem do
Coverno da Provincia.

Art. Unico. Os habitantes' d{l Rna Nova desta Ci-
dade, tanto do lado. direito, como do esquerdo até o mor-
ro de S. Sebastião, seguindo-se pela estrada velha, que
vai ter ao Arraial de Antonio Pereira, ficão d'ora em di-
ante pertencendo ao Districto e Fr('guezia de Antonio Dias;
e revogadas para isso as disposições em contrario.

l\iando por tanto á todas as Autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida Resolução pel'tencer,
que a CUlllI)l'ão, e l11ção cumprir U\o inteiramente como
llella se contém. O Secretario desta Provincia a faça impri-
mir, publicar, e correr. Dada no Palado do Governo na
1mperial Cidade do Ouro Preto aos dezenove dias do mez
de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos quarenta e oito f vigesimo seti-
mo da Independcncia e do Imperio.

Bernardino José de Queiroga.

Severino Barb(JZa d'Oliveira a fez.

(L. S. )

RESOLUÇlO N.O 420.

Sellada na Secretaria do Coverno da Provincia ao~
1.9 de Outubro de 1848.

flue a cumprão , e fação cumprir tão inteiramente como
nella se contém. O Secretario d'~sta Provincia a faça
imprimÍl', publicar e correr. Dada no Palacio do Cover-
110.na Irnpl'lrial Cidade do "Ouro Preto aos dezenove dias
do mez de Outubro do Anno do Nasdmento de Nosso
Senhor Jesus Clllis[o de mil oito centos quarenta c oito,
,'igesimo setimo da Independencia e do Imperio.

José Rodrigues Duarte.

Registada a fi. 1.li.6v. do L.o 2.° das Leis e Resolu-
ções da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Se-
cretaria do Governo 2t de Outubro de 18lt.8.

José.Malaquias Baptista Franco•.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a prescn-
te Resolução aos 1.7 dias do mez de Fevereiro dc 1'8hg~

Manoel Teixeira de Souza.

Resolução pela qual ficão pertencendo ao Districto e Fre'-
guezia de A ntonio Dias os habitantes da Rua Nova'
d' esta Cidade, tanto do lado direito~ como do esquerdoI

atio morro de S. Sebastião, seguindo-se pela eslmda'
velha, que vai ter ao Arraial de Antonio }leT'eim.

..•.



RESOLUC,iO N. o [1~H•.

A ntonio Nunes Ca[v({o a fez.'

Bernardino José de QllciJ'oga.(L. S,)

AI'l. 1.0 Fica restaUl'ada na Cidade de S(lhará a A11-
la de Philosophia que ontr'ora ali existia.

LIVRO DA. LEI MINEm A.

18 ~8.

Art. 2. o Ficão revogadas as disposições em con-
trario. •

llesohtçiio que restaura na' Cidade de Sabará a A ufa dl'
Phy/osop/da qlle ol/tr'om ali e:t'istin.

BERITARDINO José de Queil'oga, Presidente da Pro-
,'incia de Minas Gentes: Faço saber a todos os seus
Habitantes que a Asscmbléa Legislativa Provincial Decre-
tou e eu Sanccionei a Hesoluç<1o seguinte.

Mando por tanto á todas as Authoridades a qucm ()
conhecimcnto e execução da referida Hcsolnção pertcn-
cel' que a cumprão, e (ação clIllll)J'Í1' tão inteir<llllente co-
mo nella se contém. O Secretario (['esta Provincia a faça
imprimir, publicar e correr. Dada no Pala cio do Gover-
no na Imperial Cidade do 0111'0 Preto aos dezenove dias
do mel de Outubro do anno do Nascimento de Nos-
so Scuhor .TeZlls Christo de mil oito centos quarenta e
oito, vigesimo setimo da Independeilcia c do llIlllCl'io.



IJ.

Bernardino José de Q Ilcirog({~

Fl'aucisco Antonio Tci;ceil'll nuas a fez.,

(L. S.)

Rcsolução pcla qual fica c;ctcllsiva no Mlluicipio da Cida-
de de Saúará a de N. o 298 de 26 de Março de 18116.

BERNARDINO José de Queiroga, Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
Habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial Decre-
tou a Resolnç<1o seguillle sob ProJlosLa da Camam Muni-
cipal da Cidnde de Sabnrá.

AJ'1. 1.0 Fica extensiva ao Municipio <IaCidade de
ahará a Hesoluç<1o N. o 298 de 26 de Março de 18M).

Tonto XIV. PAIlTE I.a Folha N.o li~.
•

RESOLUÇ10 N. 0422.

DA. LEI MI EIRA

J 848.

Arl. 2. o Ficão revogadas as disposições em con-
trario.

Mando por tanto á todas as AUlhoridades a quem ()
COIlheeilllcn to e execução da referida Hesoluç<1o perten-
cer, qne a cumpr<1o , e fação cumprir t<1ointeiramente
como nella se contém. O Secrctario desta Provincia
a laça imprimir puhlicar e carrel'. Dada 110 Palacio do
{;OVCl'110na Imporial Cidade do Onro Prcto aos dczenov(~
dias do mez de Outubro do Anna do Nascimcnlo dc l TOSSO

~enhor Jesus Christo de mil oito centos quarcnta e oito,
yigcsimo selimo da lndopendcncia c do lmpcl'iü.

( :186 )
•

.1

Sel1ada na Secretaria do Governo da Provincia em
1.9 de Oulubro de 1848.

II

José Rodrigues Duartc,

li'

José Rodrigues Duarte.

Registada a fi. 14? do L.o 2.0 de Leis e Resoluções
da Assembléa Legislativa Provincial. Omo PreLo Secre-
taria do Governo :.!l de Outubro de 1848.

José Malaquias Baptista Franco.

Publicada avulsa em virtude da Resolução N. o!tOS
aos 19 dias do mez de Outubro de 1848',

José Rodrigues Duarte.

J IIIpressa e 'l'evista nestlÍ Secretaria por ordem do
Governo da Provincia.



( 188 )

HESOLUCIO N. o h23•.

( 189 )

BEBI ARDINO José de Qllciroga, Presidentc da Pro-
vincia dc Minas Gemcs: Faço saber ã todos os scus Ha-
bitantes quc a Asscmbléa Lcgislativa l)rovincial Decrc-
tou c eu Sallccionei a Hcsolução seguinte.

Art. Unico. .A divisa do Districto da Venda ova
com a Frcguezia do Curral d'Ei-Hei, será d'ora cm di-
antc pelo Hibcirão da Onça d'csdc a ponte (rcste nomc,
até a Ponte denominada-dos TaMes no mcsmo Uibci-
l'ão. Ficão revogadas as disposiçõcs cm contrario.

Mando por tanto á todas as Autoridades a qucm o
conhecimcnto, c cxecução da rcfcrida Uesolução pCI'ten-
CCI', que a cumprão, e fação cumprir tão inteiramcnte
como Ilclla sc contém. O Secretario d'esta Provincia a
faça illllll'imil', publicar e correr. Dada no Palacio do
Govcrno na Im(lcl'ial Cidade do Ouro 11retoaos dczenove
dias do mez de Outubro do Anno do Nascimento de

TOlIO XIV. rAllTE La

Resolução que marca {{diviza do Disll'icto da Venda N 0-
va com a Freguezia do Curral d' El-llei.

RESOL çIO .0 4'24.

Severino Barboza d'Oliveira a fez.

Sellada na Sccrctaria do Govcrno da l)rovincia em 20
de Ontubro dc 1848.

José Rodl'igues Duarte.

Uegistada a fi. 1£17v. do L. o 2. o de J...eis e Uesoluçúes
da Assernbléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Secrc-
taria do Governo 21 dc Outubro dc t8LJ8.

José Malaquias Baptista Franco.

Nesta Sccrctaria do Governo foi publicada a presente
Uesolução aos 19 dias do mcz de Feverciro dc 18lJ9.

Malloel Teixeira de Souza.

F. N. 52.

lJcrnardino José de Qucil'oga.(L. S. )

Sellada na • ccrctaria do Govcmo ela l)rovincia em 19
ele Oulubro dc 18!J8. José I:odrigues Duarte.

!lcgislada a fi. I li? v. do L.0 2.0 dc Leis e Reso l\-
e:õcsda Asscmhléa Lcgislativa Provincial. Ouro Prelo Se-
cretaria do Governo 2'1 de Outubro de '18li8.

. José Malaquias Baptistll Franco.

Ncsta Secretaria do Govemo foi publicada a prescn-
te Uesolução aos lÇ) dias do mez dc Fevcreiro elc 184.9.

Manoel Teixeira de Souza.

1:'csolllÇllOque faz c~ctellsiva ao Municipio da Villa de Pi-
tangui lt ResolufllO 1".o 298 de 26 de Março de 18LJ6.

BEHNAHDINO José de Queiroga Presidente da Pro-
vincia de !\Iinas Gentes: Faço saber a todos os seus Habi-
tantes que a Asscmhléa Lcgislativa PI'ovincial Decretou a
Hesolução seguinte sob proposta da Camara Municipal de
l)itangui. •

Ar!. L o Fica extensiva ao Municipio (ia VilIa de
'Pitangui a Hesolução N." 298 de 26 dc Março dc '18h6 .

. Ar!. 2.0 Ficão rcvogadas as disposições cm con-
lral"lO.

:M~\I](lopor tanto á todas as Authol'idadcs a qucm o
eonhcellllento e exceução da referida Bcsolução pertenceI',
que a cUIll)lrão, e ração cumpl'Í1' tão intciramcntc como
11C!la.sccontélll. O Sccrctario dcsta Provincia a faça im-
pnnllr .• )luhlieal', e cOI'rel'. Dada no Palacio do Governo
na Imperial Ciclade do OUl'OPrcto aos dezcnoyc dias elo
mez dc Outubro do Anna do Nascimcnto de Nosso Se-
J1h~r .JCZIIS.Chl'isto de mil oitoccntos quarenta c oito, vi-
gesnlJo SctllllOda lndepcndcncia e do 1mperio.



RESOLUÇAÕ N. o lJ25.

(190 ) ( 191 )

( L. S. )

F. N.O 52.

Bernardino José de Queiro(Ja.

Antonio NU1les Calv(lo a ~ez.

Seltada na Sccretaria do Governo da Provincia em
H) de Outubro de 1848.

José Rodrigucs Duarte.

I egistada a fI. 1h8 do L.' 2.• de Leis e Resolu-
ções da Assembléa Legislativa PI'ovincial. Ouro Prcto
~ecretaria do Governo 21. dc Outllbl'O de 1848.

José Malaquias Baptista Ji'mneo.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presen-
te Resolução aos 19 dias do mez de Fevereiro de 1849.

Manoel Tl1i:veira dc S()/lza.
J

que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nel-
la se contém. O ecretario desta Provincia a faç-a im-
primir publicar e COrrCI'. Dada no Palado do Coverno
na Imperial Cidadc do Ouro PI'eto aos dezenovc dias do
mez de OUlubro do Anno dQ I ascimcnlo de Nosso c-
nhor Jezus Christo de mil oitocentos quarenta c oito, vigc.
simo setimo da lndepcndcncia c do Imperio.

RESOLUÇAO N. o t!26.

Resolução declarando que {leão de nenltum vi(Jm' as dispo-
sições do ~ 5.0 do Arti(Jo 9. o da Lei N. o 334.

BERNARDINO José de Queiroga .•Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber á todos os seus Ha-
bitantes queaAssembléa Legislativa Provincial Decrelou,
c cu Sanc~ionei a Resolução seguinte.

Art. Unico. Ficão de nenhum vigor as disposições
do ~ 5. o do Artigo 9.0 da Lei N. o 33lJ 1 revogadas para
isso as disposições em contrario.

TOMO XIV. PARTE 1..

Bernardino José de Queiro(Ja.

Josó Januario de Cerqueira a fez.

( L. S. )

Nosso enhor Jesus Christo de mil oito centos quarenta
c oito .• vigesimo setimo da Independencia c do Imperio.

IleSO/lição pela qual {lcão subsistindo as divisas estabele-
cidas pela Lei N.o 18á Artigo 1.0 ~ lJ," e 7'Ct)(}(Jar/o.9
() ~ 2. o do A rU(Jo 7. o da Lei N. o 33h .• e todas as mai,r
disposições em contrario.

Sellada na Secretaria do Corerno da Provincia em
1U de Ouluhro de 18LJ8. José Rodri(Jues D/Ul1.te.

Registada a 11. 1lJ8 do L. o 2. o de Leis .• e Resolu-
çõe da Assembléa Legislativa I)rovincial. Ouro Prelo Sc-
creluria do Governo 21 de Outubro de 1.8LJ8.

Josó Malaquias Baptista Franco.

resta Secl'etuJ'ia do Coverno foi publicada a presen t
llesolução aos 19 dius do mez de Fevereiro de 18lJ9.

Manoel Teixeira de Souza.

ArL nico. Ficão subsistindo as dirisas estabele-
chIas pela Lei N. o 18t! Artigo L o ~ LJ. o, e revogados o ~
~. o do AI'tigo 7. o da Lei N. o 33lJ e todas as mais. dispo-
'Íções em contrario.

Mando por tanto a todas as Autoridades a qnem o
conhecimento c execução du referida Hesolução pertcnccr,

BERI ARDI O José de Ql\eiroga, Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes : Faço saber a todos os seus Habi-
1anles que a Assembléa Legislativa Provincial Decretou
c cu Sanccionei a Hesolnção seguinte.



(L, S. )

Bernardino José de QuciToga.

DA. LEI MINEIRA

1848.

Candido Theodoro d'Oliveira a fez,

- (L. S.)

RESOLUçIO N. o [127.

OUI0 XIV .-ARTE I •." Folha X.o ••:1.

Bnolução pela qual são augmelltados os Ordenados tl6JSol.
licitador dos Peitos, e do Escrivão tia Mesa das nell-
das Provinciaes com mais cem ulil 1'éis cada 1/111.

BERNARDI TO José de Queiroga, Presidente da 1>1'0-
"incia de Minas GCI'acs: Faço sahcl' á todos os seu'
Habitantes que a Assembléa Legislativá Provincial Dc-
cretou e eu Sanccionei a Resolu~~ão seguinte.

Art. Unico. Os Ordenados do SolJicitador dos Fci4
tos da Mesa das Rendas, e do Escrivão respectivo fic<1o
all~mentados com mais cem mil I'l~is cada um reVOlTadas
llara isso as disposições em contrario. t>

M~ndo por tanto á todas as Antoridadcs a qllcm o
conhccllnento e execução da referida Hcsolllção pcrtencer,
que a cumprão, e faç<1o CIIIllI)l'Í1'tão inteiramente como
ll~lIa se c~ntém. O Secretario desta Provincia a faça impri-
1mr, publIcar, e correr. Dada 110 Palario do Govcmo na
1mperial Cidade do Ouro Prcto aos dczcnovc dias do mcz
de Outubro do Anno do Tascimcnto de Nosso Senhor JCSlIS

Christo de mil oitoccntos qnarcnta e oito, vigesimo scti-
mo da Independcncia e do Impcrio.

ImpI'c sas e revistas nesta Sccretaria por ordcm d
Gorerno da Pl'o\'illCÍa.

'(Hf2)

Manoel 1'eixeira de Souza.

Mando por tanto a toda as Authoridades a quem o
conhecimento e execução da referida Resolução pertencer,
que a cumprão , e fação cumprir tüo inteiramcnte como
llella se contém. O Sccretario <rcsta Provincia a faça
imprimir, publicai' e correI". Dada no I>alacio do Go\'cr.
no na ,Imuerial Cidade do Ouro Preto aos dezenove dias
do mez de Outubro do Anno do Nascimcnto de Nosse.
Senhor Jesus Christo de mil oito ccntos quarcnta e oito,
vigesimo sctimo da Indepcndencia e do Impcrio.

José 710drigues Duarte,

Registada 'a 11. '1lt8 v. do L: 2.° .das Leis e Rcsolu-
ções da AssclI1bléa I~egislativa Rrovincial. Ouro l)rcto Se.
crctaria do Govcrno 21 dc Outubro de 18h8.

José ll1alaquias Baptista 'Jlranco. .

N csta Secretària do Govcrno foi publicada a prescn-
tc Rcsolução aos la dias do mcz de Fevcreiro de 18hV.

Manoel Teixeira de Souza.

Bernardino José de Queiroga.

José Januario de em'queira a fez.

ellada na Secrctaria do Govcrno da Provincia ao
1a de Outubro de 1868.



( 10k )

Scllada na cCl'ctaria do GOVCl'110da Provincia cm
10 de Olllllhro de 18/,8.

José Rodrigues Duarte.

Rcgislada a lI.ih0 do Lo ~.o dc Lcis c Rcsolucõcs
da . Assem~)léa J,egis!aliva Provincial. 0111'0Prcto Sc~rc-
lana do t.OVCI'110~1 dc Olltllhro de 1848.

José Ll!ataquias Baptista Franco

Puhlicada avulsa cm virtudc da RcsoluÇão N. o lI08
aos ~l de Outubro dc 18l18.

José Rodrigues Duarte.

Jmpressa c rcvista ncsta Sccrctaria por ordcm do
Covcmo da Provincia.

José Rodrigues Duarte.

LIVRO DA. LEI MINEIRA

~8.
RESOLuclO N. o ú28..

Resotuçiio pela qual o Coverno é autorisado a conceder li-
ceuça sem tempo com o 1'es'peclivo ordenado ao Profes-
sor do 2. o grâo de instrucção primaria da Vilta Nova
da Formiga José Fortunato Cardoso .•e a prover a mes-
ma Cadeira.

BERNARDIN6l .José de QlIeiroga, Prcsidente da Pro-
vincia dc Minas Gcracs: Faço sabcr a todos os scus
Habitantes qllc a Asscmbléa Lcgislaliva Provincial Dccrc-
tou c cu Sanccionci a HcsoluÇão scguintc.

. Art. 1.o O Govcmo fica autorisado a conccdcr li-
ccnça scm tcmpo ao Professor de Instrucção pl'imaria do
2. o gl'áo da Yilla Nova da Formiga José Fortunato Cardo-
so com o respcctivo ordenado, provendo a Aula na for-
ma das Leis em vigor.

Art. ~. o Ficão revogadas as disposições cm con-
trario.

Mando por tanto {I todas as Authoridades a quem o
conhecimento e execução da referida Hesolul,'ãO pCl'len-
ccr qllc a cUlllprão, e fação cumprir tão inteiramcnle co-
mo nc)Ja se contém. O Secrctario d'csta Provincia a faça
impl'imil', publicar e correr. Dada no Palacio do Gover-
no na Imperial Cidade do Ouro Preto aos dezenove dias
do mcz de Outubro do anno do Nascimento de Nos-



IlESOI. c.lO N. o 'J2D ..
T•TOll10 X

Art. 1.0 Fica sllppl'imida a Fl'egllczia do Dcsem-
hoCJuc, c scu tcrrilorio cncol'porado Ú da ViIla do Al'axú.

Resolução slt}Jpl'imilldo a F1'cgllczia do J)e,~emboqlle , cal/-
tel/do outras disposições ri 1'l}speilode divisas dos MI/ui-
cipios de Pouso A legre com o da Cm/lpall/Ul~ e deste com
o de [Jaepelldll , e mme.'crtudo ri Fl'e!/uezia do Forrl.lli7/t
do Te1'1llo de Mal'imma parte do territorio da do SIl1Jli-
douro J como netla se declara.

ER fARDINO José de Queiroga, Presidente da Pro.
vincia de Minas Ceraes: Faço saber a todos os seus
Habilan tes quc a Asscm bléa Lcgislati va l)rovincial Decre-
lou c eu Sanccionci a Hcsolllc:ãO scguinte.

Art. 2. o Ficão dcsmcmbrados :
~ L o A Parochia dc Santa Anna do Sapucahy do l\J11.

nicipio (a Cidade da Campanha, e cncol'porada ao da
YilIa dc 1101lSOAlegre.

~ 2.0 O Districto do Alamhary do Municip~o c Pa-
)'ochia da Cidadc da Campanha, e ellcorporado a Paro-
thia 'do Carmo e l\1unicipio dc Hacpcndy.

Al't. 3.0 As Fazendas dc .José Pedro Gonçalvcs, c.
Francisco Caetano da Silva flcão desmcmbradas da Paro-
chia do Sumidouro, c cneorp0l'adas Ú do FOl'quim do l\1u-
uicipio da Cidade de Mariaulla.

Bernardino José de Queiroga.{L. 5.)

J08é Rodrigues Duarte.

( 196)

s? enh?r J.ezus CI~risto de mil oito centos quarenfa c
OIto, vlgesJlno setuno da Independcncia c do Imporio.

Crmdido Tlteodoro d' Oliveira a fez.

5ellada na Secretaria do Coverno da Pro~incia e1l110'
de Outubro de 1848.

José Rodrigues Dual'te~

_ Rcgistadá a n. llt9 do L." 2.0 de I..eis e Heso)u-
çoesd~1 Assembléa I..egislativa Provincial. Ouro Preto Se-
cretal'la do Coverno 2:1 de Outubro de '1MB.

J oaé Malaqllias Baptista Fmnco.

Publicada avulsa em virtude da: Resolução N. o li08
em 21 de Outubro de 18lt8. t

José Rodrigues Duarte.

Impressa e revista nesla Secretaria 1)01' onlém d
Governo da Provincia.



José Rodrigues Duarte.

Art. 2.. O Bibliothecario é obrigado a franquear ao
publico a Bibliotheca todos os dias uteis d'esde as nove
horas da manhã até as duas da tarde, e a responder pela
guarda, e conservação dos livros, percebendo por este
augmento de trabalho uma gratificação annual de du-
zentos mil réis.

Art. LV O Governo fica igualmcntc autorisado a

LIVRO DA.LE MlNEmA.

18~8.
RESOLUCAõ N. o !t30 ..

Resolução, que manda ad1ir á Secretaria da Assembléa
Legislativa Provincial a IJibliotlwca.Publica da Capi-
tal, e contem outras disposiçõesa respeito.

BERNARDINO .José de Queiroga, Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
Habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial Decre-
tou e cu Sanccionci a Resolução seguinte.

Art. 1..o A Bibliotheca Publica da Capital fica d' ora
em diante addida á Secretaria da Asscmbléa Provincial
sob a inspecção do Olicial Maior da mesma Secretaria,
que a collocará no lugar mais proprio.

Art. 3.0 O Governo da Provincia é uutorisado u dar
um Regulamento á mesma Bibliotheca, e a despender com
ella até a quantia de dous contos de rçis, mandando vÍl'
da ElIl'opa os livl'os, e revistas de mais merecimento nos
diversos ramos de sciencias, especialmente de adminis-
tração.

Bernardino José de Queiroga.

Francisco A ntonio Teixeira Ruas a fez.

(L S.)

Art. h. o Ficão revogadas as disposições em con-
trario.

l\Iando por tanto ú todas as Authoridades a quem o
conhecimento e execução da referida Besoluçiio pertenceI',
que a cllml}l';io, e IllÇão cumpri/' tão inLeil'Hmcnte como
nclla se contém. O Secrctario desta Provincia a litca im-
primi/', publicar, c corrcr, Dada no Palacio do G~verno
na Imperial Cidade do OUI'OPreto aos dezenove dias do
mez de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso Se-
nhol' .lezus Chl'Ísto de mil oitocentos quarenta e oito, vi-
gcsimo sctimo da lndependcncia e do lmperio.

( 198 )

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia em
19 de Ou tubro de 1848.

José Rodrigues Duarte,

Registada a fi. lL,9 v. do 1.0 2,. de teis e TIesohlções
:la Assembléa Legislativa Provincia!. Ouro l)reLo Secre-
taria do Governo ~2 de Outubro de 1848.

José Malaquias' Baptista Franco.

Puhlicada avulsa em virtude da Resolução N. o !t08
aos 23 dias do mez de Outubro de 18l,8.

José Rodrigues Duarte.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordem do
Governo da Provincia.



•

Bernardino José dc Qlleiro[}a.

I•.~RTE I"a

DA LEI

4
RESOLUÇl0 T, o LJ3i.

José Jallual'io de Ccrgueira a fez.

(L. S. )

~'OIIlO XIV

Art. Unico, Fica elevada a scisccntos mil réis a
congl'lla do Parocho da Freguczia do CuiaLhé , ao qual se
dará tambcm um CoadjuLOl' com o vcncimento dc trescn-
tos mil réis por anno, rcvogadas para essc fim as dispo-
çõcs em contrario.

Ilcsolllção quc elcva a seiscentos mil l'éis a cOll[}rua do
Paroc/w da PrC[}llczirt do Cuiatlté, ao qual se dá tatl/-
bem um CoadjulOI' com o vcncimento de treselltos mil
l'éis anllllaes.

ER ARDI TO José de QucÍl"oga~ Prcsidentc da Pro-
"incia dc Minas Gcraes: Faço sabcr ti todos os scus
Habitantcs <ruc a Asscmbléa Legislativa Provincial De-
cretou e eu Sanccionci a Rcsolu "ão seguintc.

Mando por tanto á lodas as AUloridades li qucm li

conhecimcnto e cxccução da rcferida Hcsolução pcrtcncer,
quc a cumprão, c fação cumprir tão intciramcntc como
l1clla sc contém. O Sccrctario dcsta l)rovincia a faça impri-
mir", puhlicar, c cOITcr. Dada no I)alacio do Govemo na
Impcrial Cidadc do Omo Prelo aos dczcn vc dias do llH.'"
dc Ou tubro do Anno do Nascimcn lo de Nosso Scnhor .Tcsus
Chl'isto dc mil oitoccntos quarenta c oito, vigcsimo scli-
mo da Indcpcndencia c do lmpcrio.

Bsrnardiuo José dc Quciroga.

FranCisco Antonio Teixcira !luas a fez.

(L. S.)

recolher a esla llibliolheca as duplicalas, que existirem
lia da Cidadc de S. Jo<1od'El-Rci inrlelllnisando-a de seus
valores pcla quota do artigo antecedentc.

Art. 5. o Ficão revogadas as disposiçôes cm con-
trario.

Mando por tanto á todas as AUlhol"idadcs a quem o
conl1ecinwnlo c cxecução da refcrida Hcsolução pcrten-
ccr, que a cumprão , c fação clllllIH'il' tão inteiramcnte
como lIcIla sc contém. O Sccrctal'io desta Provincia
ti faça imprimir' publicar' c correr. Dada no Pala cio do
Govcrno na ImpCl"ial Cidadc do Ouro Prcto aos dezenovc
dias do mez dc Oullll}l'o do Anno do Nascimento dc Nosso
Senbor Jesus Christo de mil oito ccntos quarcnta c oito,
vigcsimo sctimo da Indcpendcucia c do lmpcrio.

( 200 )

José Rodrigues Duarte.

I

Sellada na Sccl'ctaria do 'Covcrno da Provincia aos
1n dc Outubro dc 18!18.

J osd Rodrigucs Duartc.

Rcgistada a 11. '1,)0 do L.o 2.° das Lcis c Resolu-
ções da Assembléa I"egislativa Provincial. Ouro Prcto Se~
m'ctaria do Govcrno 22 dc Outubro dc i8lJ.8.

José Malaquias Baptista Franco.

Publicada avulsa em virtude da Resolução 1 .0 408
em 21 dc Outuhr"o dc 18lJ.8.

José Rodrigucs Duartc.

Imprcssa e revista Dcsta Secrctaria por ordem do
Govcrno da Provincia.
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LEI N." 432.

8.
A. LEI MINEm.

1

ERNARDINO José de Queiroga, Presidenle da Pro-
vincia de Minas Ceraes: Faço saber a todos os seus
Habitanles que a Assemhléa Legislativa llrovincial Decre-
tou e eu Sanccionei a Lei seguinte.

Carta de Lei creando o Emprego de Directol' Geral das
O~ras Publicas desta Capital, e contendo outras dis-
posições d respeito.

Art. 1.o Fica creado o Emprcgo de Director Geral
das Obras 11ublicas 11' esta Cidade com o Ordenado de
seiscentos mil réis annuaes.

Art. 2. o Ao Director compete:
~ 1.o Dirigir e inspeccionar todas as obras publicas

dentro dos muros da Capital detcrmilladas pelo Coverno.

~ 2. o Regular o serviço dos Galés e prover sobre o
seu vestuario e sustellto, prestando mensalmente suas
contas documentadas,.

Art. 3, o Al~llt d' estas obri;ações ~ e de qllaesquer
outras de que o Covemo o queira ellcarregar delltro da
Capital será o Directol' especialmente obrigado a velm'
sobre a illllminação da mesma representando contra os Ar-
rematantes ou Administradores, quando sejão olllmissos
no cumprimento de seus deveres.

Art. 4. o Picão revogadas as disposições em COll-
traria

( 202 )

Sellatla na Sccl'etal'ia do Caverna da Provincia em 1D
de Outllbro de 1848.

José Rodrigues Duarte.

José Rodrigues Duarte,

• !legislada a 11. 150 v, do L o 2." de Leis e Resolu-
çoes dL~Assembléa Legislati \'a Pl'Ovincial. OUI'Ollrelo Sc-
cl'elal'1a do Covcrno 23 de Oulnbl'o de 'l8ll8.

José Malaquias BaptistaPrallco.

Puhlicada avulsa em virlude da Resolução N. o 408
em H) t1e Outuhro dc 18lJ8. \.

José llodrigues Duarte.

lJllj)l'cssa e revista nesta Secretaria por ordém do
Govcrno da IIJ'ovillcia,



:r ° !!::«• •FoI m.
•

.tI lIt01lioNUltes Ca/vt7o a fez.

flcrJlal't'lino .José de QUeiJ'o{Jfl.(L. S.)

Tonto _

José Rodrigucs Duartc.

Art. Unico. A "ilIa de POllzO Alegl'c fica clevada
fi Cathegoria de Cidade com a mesma denomiuaçüo, re-
yogadas para isso as disJlosições em contl'al'io.

EfiNAfiDIl TO .José de Qneiroga, Presidenle da Pro-
vincia de Minas Ceraes: Faço saber a todos os seus
Habitantes que a Assembléa 1.egislaliva Provincial Decre-
tou c cu Sanccionei a Lei seguinte.

Carla de Lei elevando â Cal!tcg01'ia de Cidade a Vil/a de
POlUO A legre com a mesl/la dCllOlllinaÇflu.

~lando por lan lo fi todas as Aulhoridadcs a qucm
o conhecimento c execlll;ão da rel'erida Lei pel'len-
cer, que a CUllIp)'ão, e Ihção cUlllpl'ir l;10 inteiramente co-
mo nella se conlém. O Secretario d'esla Provincia a Ih(:a
imprimir, pnblicar c eOITC)'. Dnda no Palaeio do Govct'-
110 na J mperial Cidadc do Ouro Prelo aos dczenove dias
do mez dc Outubro do allllO do Nascimclllo de Nos-
so Senhor .TCZlISChrislo dc mil oito ccnlos qll<lrcnta e
oito, vigcsimo selimo da J ndcpcndcncia e dolmpct'io.

Sellada lia Secrelaria do Coverno da Provincia cm
19 de Outubro de 181/8.

Bernarriino José de Queil'oga.

Calldido rIteodoro d' Oliveira a fez.

(L. S.)

José Rodrigues Duarte.

J usé Rodrigues Duarte.

José Rodrigues Duarte,

(20A)

Mando por tanto á todas as Authoridades a quem
o conhecimento e execução da referida Lei perten-
cer que a cumprão, e Ihção cumpril' tão inteiramente co-
mo Jlella se contém. q Secretario d'esla Provincia a Ihça
imprimÍl', publicar e correr. Dada no Palacio do Cover-
110 na Imperial Cidade do Ouro llreto aos dezenove dias
do mez de Outubl'O do anno do Nascimento de Nos-
so Senhor JCZllS Christo dc mil oito centos (Iuarenla e
(,Iito, vigesimo setimo da Independencia c do lmpcrio.

SelIada na Secretaria do Governo da Provincia em
in de Oulubro de 18A8.

Registada a n. 150 v. do L° 2.° de.Leis e Resoluções
(la Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Secre-
tari<l do Govel'llo 23 de Outubro de 1848.

. José Malaquias Baptista Franco

Publicada avulsa ém virtude da Resolução N•• ltO
aos 20 de Outubro de 1848.

Impressa e re\'ista nesta Secretaria por ordem do
Covcmo da Provincia. .
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Regista~la .a 11: 1~1 do L o 2. o de teis e Resoluções
da. Asscmblea .Leglslatlva Provincial. Ouro Preto Secrc-
1ana do Governo 23 de Outubro de 18LJ8 •

•José Malafjuias Baptista Franco

Publicada avulsa en] virtude da Ilesolur.<1oN.' fIO
aos H) de Outubro de 18LJ8. .

José Rodrigues Duarte,

, Impressa e revista nesta Secretaria por ordem do
Covemo da Provincia.

.José Rodrigues Duarte,

LIVRO DA. LE MINEIRA

848.
~'OlllO XIV. PARTE I.a Folha N.o 00. .

LEI N.o LJ3lJ.

Carta de Lei fi:r:ando as Despezas Provillciaes 7}({rtt o (m-

lLO {tlla71ceiro do L o de Julho de mil oitocentos quarc1t-
ta e nove ao ultimo de .Junho de mil oitocentos e cill-
coenta , e flutol'is{{/ulo o Coverno da Província a al'J'f-
car/m' as imposições n' ella dcclaradas , conte1l'Jo OUl1'((S
disposições fi respeito.

BERNARDI TOJosé de Queit'oga, Presidenle da Pro-
vincia de Miuas (;el'aes: Faço saber a todos os seu:
Habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial Decre-
tou e eu Sanccionei li l.ei seguinte.

CAPITULO 1. o

Despezas Provinciaes.

Art. 1.0 O Presidente da Provincia é aUlhorisado
a <Im~)ellder no exel'cicio do L o de Julho de 18lJD ao
nhimo de Junho de 1850 a quantia de (Iualro eentos e
cincoellta e nove contos cento e quarenta e Irrz mil e
vinte oito reis .. , , lI5~):1l13~028

A sabcr:

. ~ I. o Com a Asscmhléa Legislativa Pro-
"ineial, Secrelaria inclusive setecentos e vin-
te mil réis a dOlls OfTiciaes , cincoenta mil réis
de grlltifica,:,io ao Porteiro, o conto c cincoen-
ta mil réis de Onlcnlldo de um continuo, flue
dcve substituir ao Ajudanto tio Porteiro, ex.



~ 10.° Com n illuminação da Capital,
d.ous contos c quatrocentos mil réis ••.......

900.~OOO

4:100;m000

16:,1.00;m000

30:000.)j)OOO

(209 )F. N. 60.

~ 9.° Com a saude puhlica , sendo tresen-
tos mil réis para as aguas virtuosas do Caxam-
hú no J\lunicipio de Baependy; tresentos mil
reis para os Azilos do Lazaros o alienados oxis-
tenl{'s no Hospital de Charidade de S. João
d'EI-Hei , e trescntos mil reis para os quo se
construirem no Hospital da Cidade l:IaCam-
panha novecentos mil réis .......••....•• '.

~ 8.° Com o Jardim Botanico, conserva-
dos os meninos paLres no mesmo actualmen-
to existentes, quatro contos o cem mil réis ...

~ 7.° Com a Mesa das Rendas Provinciaes,
sendo dezoito contos quinhentos cincoenta e
quatro mil novecentos e noventa e cinco réis com
o pessoal conforme a Ta!Jella- A -transcripta
na Resolução N.o 398,. seiscentos mil reis
com o ol;dcnado do primeiro Escriptul"Urio
l"rancisco das Chagas Pinheiro,. oitocentos
mil réis com as tornadas de conlas aos exacto-
res; cento o vinto mil réis com o expediente;
e quatro contos de réis com o accl'I~scenta-
mento da Casa dn Thesouraria, em que se acha
a Meza das Rendas, vinto cinco COntoscenlo
e cinc?enla ~ quatro mil novecentos o noven-
ta e CI nco reIs ...•.......•.•.•........

~ 6.0 Com as Commissões aos Collectores,
e aos Escriv~es pela arrecadaçiio dos diversos
Impostos, trinta contos de réis .•.........•

rias na forma <la Tahella - A - junta á
presente Lei, alugueis, e concertos do ca-
sas e outros ohjeclos indispcnsaveis, dezeseis
contos e quatrocentos mil réis ..•.•.....••

~ 11.0 Com o Corpo Policial, inclusive
quatro contos de réis com a Guarda Nacional,

TO.IO XlV. rAUTH 1.'

4:0'lO))000

15:7301tOOO

58:000:tDOOO

~ 2. o Com n Secretnria da Prcsideucin 01'-

ganisada como sc acha, expediente, puhlica-
ç;io de Leis e Hegulalllcnlos. quatorzc contos
seis centos Irinta e {roz lIIil trosontos e trinta e
e t ros réis .

~ 5.° Com os Empregados <las Uece!Je<lo-

( 208 )

petlie!lt~ , rublicaç~o uas Sessões, e Tachigm-
lia, quinze contos sotecc'ntos c trinta lIlilrois

~ 3.0 COIII estradas, ponles, e outras
obras publicas, sendo c]uinze conlos de réis
com a estrntla do Presidia do Hio Prelo;
dez contos de r6is COIIIa da Snpncnia com di.
recr;;io a villn da PondJil ; dez conlos de réis
com n do Pielí ; cinco eonlos de réis com
lima 1'0/1(0 sobre o Hio Sanla Anna enlre
Campo Helio e Forllliga ; cinco conlos de réis
com urna diln sobre o Hio Paraopebn no ~Ill-

nicipio de Pilllngui MS proximidades do 1'01'10
denominado u- Choro -; dous conlos e qui-
nhentos mil n;is com unln dita sDbre o Hio'
Sn(lucahy no lugar denominndo - Ouro-ralln;
um conto e oitocenlos mil J'('is com oulrn
dita sobre o mesmo Hio na Villa de Jlajuhá ;
11uzentos mil réis com o alinhamento de uma
estrada enlre Baependi, e Hezelllle, passan-
do por Monte Helio; quatro contos de réis com
os ultimas reparos da Casa destinada ao Paço
lia Assemulêa , razcndo o Coverno definiliva-
mentc a troca du predio denominado do-.' a-
vieI' - pelo da Santa Casa de l\Iisericordia ,
inclusive o pagamento do que se liquidar deveI'
ú Antonio Buselin pelo accreseilllo de servi\~os
empregados na construcção da pal'le da estra-
da denominada de D. Vicencia - por elle ar-
rematada, cincoenta c oito contos de réis ..••

~ 4.° Com a Enrrenharia, Commissão de
Ccographia, e dous Dezenlwdores, (juatro con-
tos c (juaren la mil réis ..........•.........



!la, Tamand~á, <?Iivoira, c S. João Nepolllll-
cena, e gratlficaçao de duzenlos mil réis ao
ProfessaI' de Grammalica Lalina de Tamanduá
pela accumulação da Cadeira de Franccz : ses.
scnta e oilo conlos cenlo e cincocnta mil réis
applicados ao ordenado do Professor da Aula
Normal, e aos vcncimentos dos Professores de
novcnla e uma Aulas do primcil'O gnío, qua-
Tenta e seis do segundo, e vinte cinco para
o sexo feminino; um conlo c quinhentos mil
réis aos de tres Professores liccnciados; dous
conlos de réis aos alugucres de casas para as
Aulas que forem frequcntadas por mais de ses-
senta alumnos; um conto de réis aos ohje-
ctos necessarios ao ensino dos alurnnos pa-
Lres; e duzentos mil réis a Bibliotheca de S.
João d'EI-Rei , noventa e qualro conlos nove-
centos e \iloventa mil réis; : •.•....• - •••••

~ 16° Com a' Repartição ]~cclcsiastica ,
sendo sessenta e ntlve contos e novecentos mil
réis applicados ás congruas , e gratificações de
cento e sesseuta e quatro Parochos e a do Vi-
gario licenc.iado..de 9ueluz; novo contos o qui-
J1hen~os mil ,rCls a construcção e reparos das
l\Jatflzos segUIntes, a saber: - para a do Ou-
ro Preto seiscentos mil réis; para a de S.
Bento de Tamanduá um conto e duzentos mil
réis; para a da Cidade do Serro oitocentos
mil réis; para- a da Cidade da Itabira qua-
tro centos mil réis; para a da Villa do Pre-
sidia qualrocentos mil réis; pam a da Vil-
la de Santa ~arhara quatrocentos mil réis;
para a da lia da Pomba quatrocentos mil
réis; para a do Inucianado quatrocentos mil
réis; para a do Patafufio quatrocentos mil
réis; para a de Antonio Dias abaixo quatro-
cenlos mil réis; para a da Itabira do Campo
quatrocentos mil réis; para a da Villa <kJ Bae-
pendy quatrocentos mil réis; para a da Cida-
de de S. João d'EI-Hei quatrocentos mil réis;
para a de S. Caetano da Vargem Granúe qua-
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quc fizor o sOI'viço da guarnição das quatro
Cadêas dc quo trata a Lei N." 375 , cem con-
tosderéis .........•....•...•........ 100:000~OOO

~ 12." Com o sustento o conducção dc prc-
zos pobrcs dcvcndo esta quantia ser distribui-
da pelos Municipios , oito contos de réis.... 8:000wOOO

~ 13." Com a construcçâo das Cadêas de
de S. João d'EI-Hei , Serro, Araxá, e Pou-
zo Alegre, doze conlos de réis .•• , . . . •. . • 12:000.iJ)OOO

1l." Com a Guardamoria Geral oitocentos-
mil reis ...•......•.•••........ " . . . . . SOO.mOOO

~ 15." Com a Inslrucção Publica, sendo
1res conlos e quarenta mil réis applicados ás
gl'atilicaçõ()s dos Delegados de desaseis Circulas
Lilterarios; desenove contos e cem mil réis
aos ordenad s dos Professorcs de Instl'Ucção
inlermedia dos seguintes lugares: - Ouro
]>rclo das Aulas de Philosophia, Hhelorica,
o Francez; de Geographia., IIi~toria e In-
glez , de Grarnmatica Latina, de Analomia,
Cirurgia, c Arle' Obstrectiçia; de duáS de
l>hal'rnacia • e da de Arilhrnctica , Geomelria
'l'rignornctria. e A,lgehra: Ma,rin lna, das
Aulas de Philosolia e Hhelorica. elevados
lI'nsde já em conformidade da Hesolução N."
4.16 os ordenados dos seus Professoi'es n oi-
tocentos mil réis; das de Gralllmatica Lati-
na, Inglez, l~ranccz. Geographia, Historia
c Arithmelica, Geometria Trigonometria e
Algchra: de S. João d'EI-Hei , das Aulas de
IJhilosophia e Hhetol'Íca, de Francez, Ceo-
gl'aphia e listoria, de lnglcz, de Gramma-
tica Latina, de Arithmctica, Geometria
Trigonometria. e Algehra: e das Aulas d~
I,atilll sómenlc de Uarbacena. Campanha
Diamantina, Santa Barh!lra. Serro, Saba~
rá, ltabira, ParatatÓ,' Formig~s, Beepcn-
dy, Minas Novas ,. Prezidio , CurveJlo, 1'0111-
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~ R.' Novos e Vclhos Direitos Provinciacs , segundo
as Tabellas juntas ao Hegulamcnto n.O 19, sub 11." 7 e

'1'0.110 Xl\'. l'.urrE 1. a

~ 5.0 Passagcns dc Rios, rcgulando-sc as taxas pela
Tabella - C - anncxa ú Lci n. o ~75 , c continuando cm
yigol' a autorisação dada pclo ~ G.o, AI'ligo 2.• da Lei
11. o 329,
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~ 3. Imposto sobrc os Engcnhos, regulado na sc-
guinte proporção: quarcnta mil réis sobrc <iquellcs , cm
que se labricar agua-ardente de cana, scndo movidos
lJor agua, ou outro motor mcnos dispcndioso; c vinte
mil réis, sendo movidos por animaes; vinte mil réis so-
hre aqucllcs, cm quc sc labrical' assucar, 011 rnpadura ,
scndo movidos por agua, aLI outro motor mcnos dispclI-
dioso ; c dcz mil réis, scndo movidos por animues, S<io
izcn!os do pagamcnto, 1.o os pcqucnos Engcnhos movi-
dos POI' um só animal, ou por bmc;os humanos, ~. o os
Engcnhos, cujos proprictarios não possuircm mais dc do-
zc cscravos, 3. o os Engcnhos cujos proprictal'ios n<io pos-
suircm cscravo algulll do scxo masculino.

h.o O imposto dc oito mil réis nas Cida(lcs c ViI-
las; dc scis mil réis nas povoaçõcs dc mais dc quarcnta
fogos; c dc quatro mil l'l\is nas outras povoaçües c cstl'H-
das, sobrc cada uma Botica, c sobrc cada uma casa de
ncgocio, cm quc sc vcndcr conjuncta, 011 scparadamcn te
lia mcsma Loja fhzcnda secca, agua-ardentc da tCJ'l'a, 011

qllacsqucr outras bchidas cspirituosas.

~ G.OScilo dc HCI'an('as e Lcgados, exccptllados 09

que forcm dcixados ús casas dc charidadc da P,'ovincia ,
c os dcixados como csmollas para sc dcstribuirclll pc los
pobrcs.

~ 7.,0 Novos e Vclhos DiI'cilos pcla concessão dc Ii-
lIn(:as, c pclas eançücs Iidcjussorias, civis de (Jnalqul'I'
naturcza 11'1 ras<io dc quatro mil trcscntos e vintc n\is
cada uma.

1roccntos mil réis; para a de Antonio Dia!J
desta Cidade quatrocelltos mil réis; para a da
Villa do Araxú quatrocentos mil róis; para a
das Dores do Indaiú quatroecntos mil réis; pa-
ra a de S .• José <.laAlagoa qutroccntos mil n~is;
para a da Cidade da Campanha duzcntos e cin-
coenta mil réis; para a do Arraial do Bio
Yerde do Municipio da Campanha duzentos e
cincoenta mil réis; para li Capella de Nossa
Senhol'a do Bozario da Cidade de Marianna du-
zentos mil réis; e para a Matriz da Villa da
l)iranga duzcntos mil réis; setenta e nove
contos e quatrocentos mil réis............ 7fUOO'jjOOO

~ 17 o Com despezas eventuaes, inclusive
quatrocentos mil réis para D. Anna, "iura
do Uacharcl :Manool Jacinto Rodrigues Veo,
<lous contos e quatrocentos mil réis .. : • . • . . . 2:400,'jtOOO'

. ~ 18.0 Credito que se concede para paga-
mento de exercicios'finuos, cento e noventa e
quatro mil e setecentos réis. . • • . . • . . . • • .• H)4.~700
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CAPITULO 2.0

Receita Provincial.

Art. 2.0 O Prcsidcntc da Provincia é antoI'Ísado a
fUZCl'arrccadar no Excrcicio d' csta Lci as seguin tcs im-
posições; a sabcr : . . •

~ Lo Trcs PÕI' ccnto do café, assucar, tabaco, al-
god<1o, c quacsqucr outros gcncros manufacturados, que
sahirem da l)rovincia.

~ 2.0 Scis por ccnto de todos os gcncros dc Iwodllc-
ç<io e crcação da Provincia, quc sahil'Clll para fora d'cl-
la, qualquer quc scja a sua naturcza. Os gencros sujci-
tos á estcs dircitos, c suas avaliaçõcs conslüo da palita
em vigor no corrente Excrcicio.



CAPITULO 3.•

~ 1.. Com a Admninistração das Barreiras seis cau-
tos cen to e vinte mil réis.

~ 2.. Com a fiscalisação da cobrança do direito so-
bre bcstas novas um conto de réis.

(215 )F. N. 60.

Rendas extraordinarias inclusive os juros de quatro
Apolices da divida Publica Geral doadas á esta Provincia.

Despeza especial.

Art. 3.. O Presidente da Pl'Ovincia é autorisado a
despendcr no cxcrcicio d'esta Lei com os scrviços abai-
xo declarados a importancia de ccnto e vinte seis con-
tos sciscentos e vinte mil réis; a saber:

~ 3.. Com a continuação da Estrada do Parahybuna
c conservação da parte já feita, scsscnta contos de réis.

~ !l.. Com o juro, c amortisação do Emprestimo,
cincoenta e nove contos e quinhentos mil réis.

Renda com applicação especial.

Art. ú.. O Presidente da Provincia é autorisado
a fazer arrecadai' no exercicio desta Lei as seguintes ta-
xas iliDeral'Ías ; a saber :

'f- ~ L. De cada animal ~ que transitar pelas estradas
de communicacão d' esta com ütIlras l>rovincias do 1m-
perio, tres llliÍ réis: exccptuão-sc 1. o Os animae!>, que
condusirem os generos sujeitos ás imposições menciona-
das nos ~~ i.. e 2.. do artigo 2 .• d' esta Lei ~ e os que
condusirelll cal: 2. o Os cavalleiros ainda que tropeiros,
seus pagens, animues vasios , e os que condusirem o trem
dos escutciros; os ullimaes, que tirarem os carros, c os
cavallarcs, muares, e vaccuns tocados: 3•• Os animacs,
TOllO XIV PARTE 1.'

8. Os Advogados quando providos vitaliciamente paga-
rúõ o triplo dos direilo~ corrcspondcntes a trcs annos.

~ 9. o Cinco por ccnto, por uma vez sómcnte sobre'
os Ordenados dos Emprcgados Provinciaes, quando rcce-
bcrcm scus Titulos ou Diplomas. Os Empregados, que
passarem a sCI'vil- Emprcgos de maior vencimcnto~ pa-
garáõ súmcnte na ras,io do augmclllo, que tivcrcm, quan-
do já Icnhão pago o imposto pelo Titulo anterior.

~. '10. o Emolumentos de dous mil quinhcntos c ses-
scnta réis sobre cada Diploma, que se rcgistrar na Mcsa
das Rendas Provinciaes, qualquer que scja sua natureza.

~ 17.. Bens vagos, e do Evento.

~ 18.. Suppl'imenlo pelo Cofre Geral.

~ 1'1.0 Imposto sobre os Titulos~ ou Diplomas dos
Otliciacs da Guarda Nacional.

(21á )

~ 12.0 Emolumentos das Secretarias da Presidencia,
c da Assembléa.

~ 13.. Imposto de mil réis pcla concesSão de cada
um Titulo de datas e tenas mineraes.

~ 1!l. o Cobrança de metadc da di vida quc passou a
scr Provincial pcla Lci do Orçamento Gcral dc 22 de Ou-
lu bro de 1836.

~ 15.0 Cinco por cento sobre o valor das compras e
vendas de cscravos, e sobre as differcnças de valorcs nas
trocas de uns por outros, qualquer que seja a sua natu-
ralidade, c sobl'e os arrcndamcntos, e quaesquer ontros
contractos onerosos, pelos quacs se tl'ansfirão os serviços
dos mesmos cscravos por mais de dcz annos.

~ 16.. Prodncto da venda do chá fabricado no Jar-
dim Botanico.



Art. 0.0 As passagcns dos Rios da Provincia pod('-
rUo scr arrematadas por Ires aIIllOS, se por cssa ditlcrclI-
~'a dc tempo maiorcs lanços forem ofl'erceidos.

Ar!. 11.. Os Empl'cgados Pl'ovillciars das Bcpar-
Iiç()('s, cm (fUC' ha Livro de POlilo , poderúõ cobrar dc"-
dc jú mcnsalmentc os scus vCllcilllentos.

Arl. 12.° O Govcrno continua aulorisal!o a arbi-
tral' uma quantia alé ccm mil réis, como gratilkação, ;'
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",'crno é aulorisado a fazel' arrecadar, depois de paga a.
Divida passiva, quc sc liquidar, SCI'Úapplicado ús des-
pe~ms do Artigo i.° dcsta Lci. O mcsmo dcslino tcrão
as sobras da dcspcza espccial.

Art. ü. o As sobras, quc ainda rest,\I'CIll, os sal-);-
dos dc scrviços m10 prcstados, c os q IIC sc verilical'clll /:..J..-..-..., <:Ã-./"}

nos cxcrcicios antcriorcs, scrào cmprcgados em AflOli- _' e--r•.•
ccs da Divida Publica Gcral, 011 Provincial, como lo'
mais vantajoso á Provincia.

Ar!. 10.0 As taxas dccrctadas pelo Arligo ll.od' ~s-
la I,ci scrão col)l'(l(las nas Hecchcdol'ias acluallllclllc col-
locadas ~ c quc SQ colloearcm nos limitcs da Provincia •
)Jas Barrciras actuallllenlc cl'cadas, c lias mais, que se
crcarcm cm vil'lude das I.cis cm vigor.

Ar!. 7.° Fica cntcndido quc a rcnuncia da Icr('a
dc qualqucr herança, a de legados, ou dcÍ.\as tcslamcn-
larias fcita cm !liVOI'de qualquer herdeiro do fallecido,
c da mesma sortc a que 101' feita cm favor dc qualquer
casa dc charhlade não prcjudica o dircito da Fascnda
1:1' vincial ú cobrança do rcspccti vo sello.

Art. 8. o Os lcgados pios, quc por nâo cumpridos
fOl'cm dcvolvi(los ús casas de c!Jari.lal1e, são sujcitos ao
rcspccti vo sc1l0.

( 2lG )

CAPITULO h. o

Disposlf'ões Gemes.
Art. 5. o O prollucto da Di vida acti va, quc o C0-

([UC das Provincias limitrophcs atravcssarcm POL'csta pc-
las cstradas dc conllnunicação com a Provincia do IHa
de Janciro: á. o Os animacs quc condu7.Írcm os gcncl'os
dc primeira neccssidadc c objcctos ~ quc tcndão a dcs-
envolvcl' a industria da Provincia já dcsignados por acto
antcL'ior do GoVCl'llo: 5. o Os POI'COS: Ü. ° As ovclhas c
cabras, dc cada um dos quaes cOlllpí'chcndidos nas qua-
tro primcil'as cxccpçõcs se cobl'al'ú sómcntc na Estrada
do Pal'ahybuna a taxa dc trcsentos c vintc réis, c nas de
mais Estradas cento c scsscnta réis; quanto aos comprc-
hendidos na 5 .• cxccpçào, dc cada um d' clles se aL'I'cca-
darú, sómentc na Estrada do Pamhybuna, a taxa dc ccm
réis ~ c nas dcmais Estradas cincoenta réis; quanto aos.
comprchcndidos na ü. it cxccpção sc arrccadará na Estl'a-
da do Pamhybuna oitcnta réis, c nas outras quarcnta réis.

$ 2. ° Dc cada um carro, cxccptuados os animacs.
que o tirarcm, dcscnove mil c duzentos réis, cxccpto
quando 101' unicamcntc caLTcgado dc gcncros , c objectos.
comprchendidos cm alguma das cxccpções do $ antccc-
dcntc, cobrando-se ncsse caso na Estrada do Parahybuna
dous mil réis, c nas outras cstradas um mil réis; (juandn
for vasio se arrccadal'á na.Estrada do Parahybuna um mil
réis, c nas outras cstradas quinhcntos réis.

~ 4.° Dc cada uma bcsta nova, quc cntrar para li
Provincia cobrar-se-ha quatro mil réis, ficando iscnta de
qualqucr outra taxa itincraria.

$ 3.0 1 as cstl'adas dc comlHunicação dc uns para
outros Municipios cobrar-sc-ha a taxa na conlol'lnidadc
das Leis .•' 18 c 78 ~ ficando iscntos os animaes, que
cntrarcm para as povoaçõcs condusindo gcncros dc pl'Í-
IUcira ncccssidadc.



'1'0:110 XIV l'Al\TE 1••

J :OOO;mOm)
500.mOOO
:300.1!OOO
600.trOoo
350.1::001)

t(

«

«

-A-

( 2'19 )F. N, 60.

appareça reunido debaixo dc vcrbas distinclas o qlle cor-
rcspondcr á cada lima Colle~toria , ou ncpartiçã? Fi~?a I
com especificação dc cada Imposto. As sohrc(!Itas I a-
hcllas comprehcndcráõ tambem as remIas das llccchedo-
rias, c Barrciras, dcvcndo distinguir-sc não só os ohje-.
elos tributados cm cada uma (1'cslas Hcpartiçõcs , como
o rendimento total dos mesmos. ma collccção (\'cstas
'Jabcllas ficará archivada na Secrctaria da Asscmhléa.

Art. 21.. A Mesa Administrativa da Sallla Casa d('
Miscricordia da VilIa de PiLangui é d'csdc já autorisa<!a
a vcndcr o dil'ciLo, e acção , que tcm na Fascnda deno-
minada - Tres BalTas- provcnicntc do Icgado, quc lIw
dcixou Antonio José Diniz.

Art. 22. o Os Dircilos dc passagcm do nio dc S:
Francisco no l\lunicipio da Villa Tova da Forllli~a são ap-
]l\icados no cxcrcicio desta Lei {,s obras dalgrcja Nlalriz'
da mesma Yilla, e sua arrecadação fica a cargo da rcs-
.•pcctiva Camara l\1uniciIlal.

Art. 23.. Ficão cm vigor todas as disposições das
~l\Iteriorcs Leis do Orçamento, que nüo versarcm sohre -
a fixação da Heceita e Despcm , c que n<1oti ercm sh!n
expressamente revogadas.

Art. 2!J.. Ficão revogadas as disposicõcs cm con-
trario.

, Das Receúedol'ias, Numero de Emprcgados , c seus ven-
cimcntos.

~ IJaralJybuna ..•...•• AdministradO!' Ordenado
_. . « , Escri vão. . . . . «

--' Ericeira ...• '. . . . . .. Encarregado ..
~. Mat' de Hespal~ha. .• Administradol'

« • Escrivão .•...
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At'L. '1G.o O Govemo fica alllorisado a despendcr a
(f\Il1ll1ia, lIUC J()I' ncccssal'Ía com a hospedagem de Sua
Magcsladc IlIlperial.

Ar!. ,17.0 O Govel'llo fica igualmente autorisado a
~alislhzer aos Empt'egados da ~Icsa das Rcndas Provin-
LÍaes 110 corrente exerc'icio o augmento de vcncimentos,
li 11(' liVCI'ÜO, pela Resolll(:<"toN.• :)~)8, e ao L. Escriptu-
rario Francisco das Chagas Pinheil'O o respectivo Orde-
nado, con/cJI'lnc a mesma Resolur<1o. .

Ar!. -I li.. Fica rcvogado o Artigo '15 da mesma I.•ci
N.• 30G ~ c cm vigor Q Artigo 15 da Lei N. o iG.

aqllelles Empregados das Recehedorias, que mais se dis-
tinguirem no desempcnho dc.seus de'veres.

Ar!. 1~.. Continllão em vigor os Artigos 13 e 1ft
da Lci N. U 30G.

Ar!. 15. o O COlltador da l\Iesa das Rendas Provin-
daes lcrú de gt'alilica(:üo além de scu Ordenado a quan-
tia de duzcnlos mil réis.

Ar!. 21). o A~Tahellas explicativas da HcceiLa Pro-
viucial Sl'I',10 "'ora em dianlc ol'gallisar!as , dl' !!Iotlo qlle

Art. -18.0 A Divi(Ia passiva da Pl'Ovincia ~ qne n<1o
tiver sido. on nüo f()l' pt'ocurada denll'O de cinco annos,
(0 I aciiva denLro de (luarenta, depois de começada a
1'\CClIÇ<iO(!as Lei~ de Orçamento respectivo, sento jnlga-
das Pl't'scl'lplas J os tel'mo~ do Hegimenlo da Fazenda
de l í de Unluhro de '15W, Capitulos 209 e 2'1().

"\rt.l D. o A Tahella das despesas consignadas CIIl
(',H a IIIIl anno financeiro, e os lJnad1'os da Divida passiva
I' acli 'a Prorincial conterM) ~ónwnte al(nelles annos, por _..
(,I~nla dos ,l(lI<leSpossa havei' di\'i<!'l activa, ou passiva
lIao prCSl:rlJl a.



Mando por tanto á todas as Autoridades a quem o
conhecimen to e execução da referida Lei pertencêr,.
que a cumpl'ão, e fação 'cumprir tão inteiramente como.
nelIa se cou tém. O Secl'ctal'io desta Pr'o'vinciá a faça inwri
mil', publicar, e correr. Dada no Palácio do Governo na
Imperial Cidade do Ouro Preto aos dezenove dias do mez

José Rodrigues Duarte.
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Bernardino José de Queiroga.

Carlos Benedicto Monteiro a fez

(L. S. )

José Rodrigues Duarte.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordém do
Governo da Provinda.

SeUada na Secretaria do Governo da Provincia em 1.9 '
de Outubro de '1848.

ReO'istada a fi. 151 v. do L .• 2 .• de Leis e Resolu-
ções da Assembléa Legislativa Provincial. Ouro Preto Se-
cretal"ia do Governo 24 de Outubro de 1848.

José Malaquias Baptista Fmnco.

Publicada avulsa em virtude da Resolução N. o 408
em 28 de Outubro de 1868.

José Rodrigues Duarte.
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de Outubro do Anno do Nascimento de Nosso ~enl~or JeSl~l;
Christo de mil oitocentos quarenta e oito, vIgesullo sel1-
mo da Independencia e do lmperio.

« GOO~OOO
c( 400",",000«. 400;m00O
« 300~000
« • 260",",000
«- 2()0;m000
C( 300;m000
« 800;mooO
« 500;m000
c( • 360.m000
« 260.]p000
« , .iOO;mOOO
«, '360;mOOO
« 260.jJ)000
« 800;mooo
« 500;mooo
« 260;mooo
« 500.J!)OOO
« 360./1)000
« 400;m000
« • 300,m00O
« 300;mooo
« 260.J'j)OOO
« 400;moOO
« 260.7'1'000
« 260;m000
«, 300wOOO
« 360./1)000
« • 400.J'j)000
« 300.mooo
« 360.J'tlOOO'
« 260;mOOO'

H: 790;mOOO

(~20 )

. .

--o Ponle do Sapucaia .. Administrador
« • Escrivão ....•

--. l)orto No\'O do Cunha. Administrador
C( • I~scrivão ....•

-t Porto VelllO do Cunha Encarregado ..
----" Barra da Pomba .. " Dito.... . .•
-j,'lores doHio Preto .. Dito .....•..
- l)residio do Rio Preto Administradol'

c( • Escrivão .....
-- T:ont.~ do Zacll1lrias.. E~)carregndo ..
---CarrlJo Dito .
-llocaina do Rio Preto. AdministradO!".

« • Escrivão .....
• J\lonte Bello.. . .. .. Encarregadll ..

---!)icú Administradol'
, c( • Escrivlio ....•

-Mantiqueira .. '" .. I~ncaJTegado'..
--. Soledadc de ItajuLá .• Administrador

« • Escl'Íviío .....
-Sapucahy-morim ...• Administrador

« Escrivão ....•
~ Jaguary. . . . . . . . . .. l~ncaJTegado ..

• Campanha ue Toledo. Dito ... " ...•
--. Oum Fino. . . . • . . .. Dito ......•.

• Caluas. . . . . . . . . . .. Dito .•.•...•
--Cabo Verde ......•• ,Dito .....•••
-.Tacuhy ,Dito ......•.

• Santa Barbara. . . • .. Dito ....••.•
---])onte Alta ........• Dito .......•

• Barl'a do Uio Verde. Dito .
~Rio Pardo......... Dito .•....••

'1.l\Iorrinhos. • . . • . • •• Dito •...•.••

j}
.' ed:"~



LEI N.o [135.

'I'OIno XIV PARTE I.a Foll18 N.. 61.1
•

DA. LEI

1
LIVR

Ar\. 2.0 Ao Dircctol' Gcral compctc :
$ Lo InspcccionaL' todas as Aulas, c Estabelecimcn-

tos dc InstL'ncção pnblica cxistcntcs na PL'ovÍncia , para
o quc sc corrcS]lOndCl'ú com os Delegados dos Circl! os Lil-
tcrarios, c com os Cheres dos divcrsos Estabelccimcntos.

~ 2. o FazcL' chcgar á ]lL'esença da Assemhléa Lcgisla-
tiva Provincial no começo de cada uma de suas sessõcs
por intermcdio do Govcl'no um rclatol'io ciL'cunstancial1o
<lo cstado <la InsLrucção assim pL'imal'ia, como secunda-
ria, com cxposição motivada dc todas as medidas, que
julgar utcis, ou IIcccssarias Ú regularidadc, e aprovciLa-
mcn!o do ensino.

$ :,.o In,lormar dc trcs cm tres mezes ao Govcrno do
estado da lllstrucção ]lublica.

~ h. o COIl1Il1unicuL'-scdiL'cctamentc com o Governo,

Ar\. Lo Fica (lcsdc já crcadoln'csta Cidadc o Elll-
Jlrc~() dc Dircctor GCL'alda Instrucçtio publica com o vcn-
cimento dc um conto c scisccntos mil réis annuaes,

Carta de Ui cremulo n'esta Capital wn Director Geral da
J Ilstrucçtlo Publica, e um Vice-Director, e dando 01l-

tl'flS provüiellcias a J'espeito.

BEHNAfiDTNO José dc QuciJ'oga, Prcsidcntc da Pro-
"ineia dc l\linas Gcracs: Faço sabcr a todos os scus
] lahitantcs quc a Asscmbléa Lcgislativa Provincial Dccrc-
tou c eu Sancciouci a Lci scguiu tc.



TO~IO XlV, l'AnTE l.t

Imprcssa e revista nesta Secretaria por ordem d
(~overno da Provincia. \,

Jos/IMll'igúes P;rarfe.. \ ,

( 225 )F. !'i•• 61.
I

Publicada avulsa cm YÍI'tude da Resolllção 1T,. 110
em H) dc Outubro de 1M8. , :,

José Rodrigues. D(un:te:

Bernardino José de Qllciroga.

Mando por tanlo á todas as Authoridades a qncm
o conhecimemto e execução da rcferida Lei pertcn-
cer, que a cumprão , c fação cumprir tão intciramcnte
como nella se contém. O Sccrctario desla Provincia
a faça imprimir publicar e correr. Dada no l)alacio do
Govcl;no na Imperial Cidade do Ouro Prelo aos dezcno\'C
dias do mcz de Outubro do Anno do Nascimcnto dc Nosso
'cnhor Jesus Christo de mil oito ccntos quarcnta e oito,

vigcsimo sctimo da lndepcndencia c do Impcrio.

Art. 5. o O Govcrno fica acrçditado na quanlia nc-
cessaria para pagamcnto dQ Dil'cctor Gcral tanlo no cor-
rente, como no futuro anno tinancciro.

Art. Ú.o Os Titulos d'estes Empregados scrúõ iscn-
los de toda e qualqucr imposição Provincial.

( 224 )

Art. 3.. Havcrú um Vicc-Dircctor Gcml da 111 _
1'ucçãQ publica para servÍl' nas faltas, e impedimentos
do Dircctor Gcral.

c com os Delegados dos Cir'culos LiLterario , servindo de
centro entre estes, e o Governo.

Art. 6.. Ficão revogadas as di posiçõcs em con-
trario.

José Januario de Ccrfjllcira a fcz.

Scllada na Sccrctaria do Govcrno da Provincia aos
H) de Outubro dc 1848.

José Rodrigues Duarte.

Rcgislada a fl. 157 do L.0 2 .• das Lcis C Resolu-
çõcs da Asscmbléa I~egislaliva Provincia\. Ouro Preto Se-
cretaria do Govcrno 2ft dc Outubro dc 18ú8.

José Malaquias Baptista Fi'anco.



LEI N.o [136.

Art. 3. ° Ficão revogadas as disposições em COlJ-
traria.

Bernardino José de Quciro[la.

I

TE :JOIo Folha ".0 fj~.

(L. S.)

Mando por tanto á todas as Authoridades a quem
o conhecinJ(~nto e execu(;ão da rel'erida I"ei perten-
cer, que a cumprão , e ll\ção cumprir tão inteiramellte
como nella sc contém. O Secrctario desta Pl'OvilH.:ia
a l'aça imprimi!' publicaI' e correr. Dada no llalacio do
(:o\'crno na lmocrial Cidade do Omo PrcLo aos dC7.Cllove
dias do mcz de Outnbro do AnlJo do Nascimento de [TOSe'

:-icnhor Jesus Christo de mil oito centos quarcnta e oito,
vigcsimo sctimo (a lndependcncia e do Impcrio.

LIVRO

Art. 2.0 Alem da congrua marcada no Artigo ante-
cedente continuarão a vencer a gl'atificação de cem mil
réis pela remessa dos mappas de nascimentos, cazamcll-
tos, c obilos.

Art. Lo Fica elevada a quatl'ocentos mil réis a con-
grua dos Parochos desta Provincia.

ERNARDINO José de Queiroga, Presidente da Pro-
vincia de Minas Ceraes: Fa~~o saber a todos os seus
] labitantes que a Assembléa Legislativa Provincial Decre-
tou e eu Sanccionei a Lei seguinte.

Carta de Lei eleval/do a quatrocentos mil réis a COIl[lrl/tt

dos J1aroc!ws da Provincia.



RESOLUÇIO N .• l!37.

LIVBO DA. LE"

I8~8.

ERNARDJNO .José de Qucil'oga, Prcsidcntc da Pro-
,incia dc Minas Ccracs: Faço sabcr a todos os scus
lIabitantcs quc a Assclllhléa Lcgislativa Provincial Dccre-
tou a Ilcsolução scguinlc soh pl'oposta da Camara Muni-
cipal dc l\larianna.

Resoluçiio alltorisaJulo d Camara Municipal de Marianlltl
a 1'econstruir o encanamento das (Ifluas publicas, dcs-
JJclulendo a quantia ~ qllc unida ao 7)rodllcto da sllbscri-
pçlio a csse fim destinada ~ complete o equivalcnte do
orçamento da obra ~ e coutelldo outras disposições (( 1'es-
peito.

Al'I. 1... A Camara 11unicipal de J\Iarianna fani rc-
construir o cncanamcnto das aguas IHlhlicas , ucspcndcn-
do a quantia, quc unida ao produclo (Ia suhscl'ipç;10 a
essc fim dcstinada, complctc o C(luivalcntc do ol'çamcnlo
da obra. I

Al'I. 2,. Concluido o cncanamcnto scrú dc novo dis-
t l'ihu ida a agua pclos Cha lilrizcs, dcvcndo, a quc restal'
da scrventia puhlica, ser conccdida aoS que jú tiverem
titulos d'agua a 1)l'OP0l'(:üodo que li\'crclIJ eOlllri1>uido pa-
ra a obra.

Ar\. 3.. Os acluacs possuidorcs d'agua, quc n;",()
quizcrclll contribuir p~ra o novo cncallamcllto Ililo s('llI.lo
rc(:ollllcci<!alll('nl(: ptlhr(~s, pCl'dcrúô a eonecssflo, podcndo
a Camara Irallsl(~l'il-a a quem por ellas mais dcl', 011 por
lima só vcz , ou JlOI' prcsta(:õcs annuaes.

.rosé llodrigues Duarte.

( 228 )

Crl1ldido Theodoro d'Olivelm r.a ICZ.

~ellada na Sccrctaria do Govcrno da Provincia ao~
20 de Outubro dc 18/18.

José Rodrigues DUfll'le.

!legislada a n. '157 v. do J • ') • (Ias J CI'Sc R I- I -'. ~. '-' CSO 11-
çoes (.lI Asscmbléa Lcgislativa Provincial. Ouro Prcto S ,_
crctana do GOVCI'1102/1 dc Outubro dc 18h8. c

José Malaquias Baptista Franco.

Publicada avulsa cm virtudc da Rcsoluç'io N • /Of)
aos 2j dc Outubro dc t8!J8.' . J (

José Rodrigues Duartc.

. Imprcssa c I'cvisla ncsta Sccrctaria por ordcm do
Govel'llo da Proviucia.



José Rodrigues Duarte.

(231 )

M anoet Teixeira de Souza.

pURO PIltrO. -l'Yl'OGRAl'llIA, SOCIAL 18'1.9~

. llcsta Sccrctaria por ordém til)Imprcssa c r?vI~ta
G ovcrno da PrOVlDCIa,

r. N. 03.

Bernardino .José de Que/roga.

A Ittonio Nunes (;alo({o a fcz.

(L. S. )

José Malaf/uias JJaptista Franco.

( 230 )

Ar!. h.° A dcspcza dc quc trata o rLigo 1.' scrá
llaga pela quota dcslinada ú obras publicas 110Orçamcn-
to Municipal rcspcctivo.

AI'I. 5.0 Scm liccnça cspccial da CallJal'a é Jl)'ohi-
hido abrir-sc cm qualqucr partc o cncanamento, ainda
1I0S rcgistros particulares, ou seja dcpois da conclnsão da
obra, ou ainda mcsmo no estado actnal sob pCllna de dez
ti trinta mil réis, e prisão dc dons a oito dias.

Art. G, o Ficão revogadas as disposiçõcs cm con-
trario.

Mando por tanto {I todas as AUlhoridadcs.a qucm o
conhecimento e cxccnção da rcferida Resoluçüo pertenccr,
(file a CIIIlII»'ão, e fação cUlllprir tão intciramcntc como
Jlcl1a sc contém. O Sccretario d'csta Provincia a laça Ím-
}l"imir, publicaI', c COITCI',Dada no Palacio do Govcrna
!la Illlpcrial Cidadc do Ouro Prcto aos dczcnovc dias do
mez de Outubro do Anno do Nascimcllto de Nosso Sc-
!lhor .lczus Christo de mil oitoccntos qual'cnta c oito, vi-
gesimo setilllo da lndcpcndellcia c do lrnpcl'io.

SelJada na Scel'claria do Govcrno da Provincia cm
20 de Outubro de 18lr8.

Regislada a n. 158 <loL.°2.odcLcis e nesoluçôcs
:la Asselllbléa Legislativa Provincial. Ouro Prclo Secrc-
taria do Govcrno :Lh dc Outubro dc '18/18.

1 csta Scel'ctaria <lo COI'CI'IIO!(li puhlil.:ada- a prcscn-
tc J'csohlçi1o aos 20 dias do mez de i\Iai'l:o de 18úU.

Malloel 1'cixcim de Souza.
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EIRA. ...
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" . ,- "
nEGULAMENTO '.0 23. -LEl N.o 3JO.

,José Pedro :r ias. de Carv.alho, Commendadol' di!'. 11lI1)(~-
rial Ordem da Ho'sa, Cavàllciro da de Chrisio, c Presi-
dente da Pravincin de Minas Gc'racs, ordena qne qa (m-.
cução.da Lei Pr()vincial 11. S10 de 8 de Abril de 1~!J(i
se obsêr.ve o scgLiínte

])0 reconhecimento 'tLas Estradas JlIUlI iCll}{ies.

fi E ç; U J. A 1\'1E I T O.

Cl\PITULO. I. .

•

a

Art •. Lo Sprão considcradus Municipacs, P,lI':1 {).
'en'eHó de sujeital' o~ .habitantes do MUllicípio .ao' onll~
de sua consLrllcção, reparos, é. con8crva~~;io, nqucllas .
'1':sll'adas que por AUloridade cOlllpelellt~ forcm reco-
lIhecidas lIecessaJ'Ías á communicação dos Arraiaes cnll'l~ .
'i: e com a. povoação. cabec:a do MUilidpio.. .. ..' . . .. .

Art. 2.0 E' autoI'idade competente para iazcl' este'
recc}nhecilllento o Presidente da Prôvincia nos tCl'1ll0li
'tlo al'liBo 18 da Lci' Provincial n. o. 31 O' de 8 de Abril
ele 18!JG por meio d'uma Portaria que' contenha a. decla-
l'ac:ão do.s limites da ~strada , c da sua dirccção e lal'gura ..

Al'I. "s. o As Camaras MlInici paes' fic;io dcsde j<i'
nU,tol'isad;ls para. declarar provisoriamenle quúe. scjüo
"uso Es\,:adus Munl~ipucs do. tirculo de sua jUI'isdjc('ão



. : .

. ( 2 ) .

. I!ÜC devão ser abc'rt~sou l'ei;Uraôàs" na. fói'ma da Lei
c dcste Hcgulaincnto: ficàndo' cssa declaração depcndcnte
da approvul:ào dcfin!tivà do l)rcsidcllté da Pró,:incia.

Art. lt. o A Ih~clar~<;:lo f9ita pelas C'1maras .~. con-
. firmada pcfo. Presidcntc.da Provincia com as solcmoi-'
dadcs dos artigos ~. b e .:t o tl'~stc Heg Ilalllent~ convertc
em. jll;opricd'ac!c ~JuniciJlaJ c Ímprcscriptivel a Estrada
Municipal quc .101"COl.lIO.tal rcconhecida. .

Ai'L 5." l)ara que esta declaraç<1O tcnha lodos ,os
sens elf(~itos deVCrtl conter' a fixação'. dos limitcs da Es-
tr'ada, a sua .dirccç<1o e largura,' c SCl' alóm dissq a
mcsma I~stl'ada.. construÍda c reparada pelos meios pres-
.criptos 'na Lei" e Ii'este. Hcgulamcl.ito. .

A'rl. G. o 'As disposições d'este Hcgulanicnto não
,. são apjJlicavcis <ios call1inhos dc scrvidão.'parliclllar ele .

um , ou Iimis h.abitantes do 1Ilunicipi-o, quando n'cllcs"
sc não ycrifiq ucm as conc1icçõcs d~ ,~rtigo L'

.. AJoI. 7.' Sc .as Camuras declararcm Mlinicipaçs
, ... qualqllcr d'cssas scrvi(1ões para os clfCÍtos do .urtigo L'

destc RegulamcllLo farão publicar. por Editacs a sua
deÜberação ; Ie qualquer do povo poderá recorrcr dcll~1
para o Prcsi~lcIlte da Provinda, o. qual á.. visla da!1
informações c dos. examcs que illstituir', rcsol \'crá o
tiuc !Or.' de jüstiça.

Arl. 8.0 Os'.lnspectores de Estradas 3 de que ti'ata
(l Artigo 3.'. da :tc.i n.' ;)10, Jogo-que. f<?rcm cmpos-

.s!ldos , .formarão a l:cla(:ãó dc 'todas .~lS.Estradas Mulliçi"" ..
paes do seu rcsp'c'cti \'0 cil'culo'3' quc julgarcm ncccs-

. sarias á communicação dos Municípios na torma do arti-
go 1.•.

Al't: 9.' N'csta relação. devem indiCar ;.

( ;; ) .

, .~ dircc(;ão dc cada caminho, isto é,. o lugar
unde cllc. comcça e' 'ondc "ác, ter; .c os Arraiacs. c

'. outras localidadcs quc àtravcssar. ,
'2. o. A' distancia act ual que, sCllara OS .mencionados

. pontos; c il sua.rcducçao proravcl. dcp'ois de fcito o. ali-
nhalllcn to. .

0.' O' nllmm'o. dc'rios, ribcirÕes, cOlTegos, ou .rc-
A'i1tosqne sc cncontrarcm n'aquelladirecçiio; a sua lar-

. gnl'a' -' profundidade', c imjJortancia., c t.udo qna1lto.
' .. poder ~~I'\'h' de esClarecimcnto p,ú'a fi futura. <;oiistruc-

ção das pentcs. . " .
!I.~ A largura que conricr dú aos caminhes 'ou' a al_'

gUllla partc .dcllcs.. '

Art., 10. 05' .inspcctorcs elc' Estradas '. rcmct!crâo
as relaçõcs de quc trata o .arl.' ~.' ús .Camara:. Mit-

. lIidpacs para .c.stas formarcm a rclação gcral das 'Es-
Iradas l\luniCipàcs (~().scu Termo a qnal 1lI,inilarú<;;pu-
bjjcitJ'''PÓl~.Edilacs-, convidando os ,habitantes do Mu-
niclpio. a ,tomarem c~)l1hccimcllto d'cllas, c. a fazerem ilS
obscrráçQcs c. rcclamações 'quc julgarcm cOllvcnicntes;. . . .. .

Art. 11. . Estes EdittlCSSC consci-\'arúõ 'affhaclo~
t'll1 todos os circulos das lnspcctol'jas,' c em lugal'cii
lJl)1>lioos•. por e~llaço dc. 30 dias, dentro dos (}lIae!?as.
e, ma 'as rcçcJ)cl'llo as rcclamaçOe~ e obsà\'açõcs do al'-

, ligo antccedcnte,' e.' findo' cste. praso delihcrai'áO' sobre
. c lias., como cnt~lldcl'(;m. de justiça.

. .
, Art.. 12.. As relações e 'dclibêraçõcs dc que traUip

os prccedentcs artigos serão en.viadas pel~ls Camaras ilo
Presidcntc da Provinda .com todos os doçullIcntos com-

.ilrobatoÍ'ios para quc o mesmoPrcsidcnte regule' dclilii.
IjyalllCll,tc as EstI'<idus dunicipacs,(lc cada Tern~o sc-
gnnd() '0. tlisP9sto nu .Lei e n'.este Hcglllamenlo.

tÜt .. '10. QuandQ .com;icl' p~ml 'melhor tfil'e('('ão
. da' Esttada; c '.para 'sllu'conscnução qllC'se al,andolJó

'iOJIO ih.. PAllTE 2," .



(~ )
a existente, 'c se, siga um novo alinhamento, as' Ins-. ,
peetores de. Estmdas o indiêl'lráõ ás Camaras,. dccla-
rando 'o nome '(Io proprictari9 (so o l)(~uver) do h~r-:
rono 1)01'onde a Estrada deverá passar. e os fundamcntos
]lor quc julgarem proferi vel a. lllu~ança.

. Art. 1Õ:. Se a Camara respectiva julgai'. cOllvcniente
o novo alinhamelito proposto pelo lnspectol', e não hOIl-

, ""el' opposiçi\O da parte do proprietario .do tcrrcno, que
deverá scr consultado POl' cscripto ficará, adoptado
o alinhanlento. Màs se houver opposição,' a Camara
rellleÚerá ao l)residenlc ,da .Provincia' todos os. docu-
'mentos c infornmçoes sobre o negocio' pára. scr por.
«:Ile' dccidido, podendo cste ouvir de novo as. partc~
interessadas', e lllUlidm' fazer novos .examcs, sc o ju):...
gal' ncccssario." ,

," ,Art: '15. Os I>roprietarios ,ou. posS'ui<lores de tel'-
1"enos que forem apl'ol)l'iados para Estl'adas' Municipaes
11; o terão direito a indclll uisação, excepto nós. casos
seguintes: 1. o se os terrcnos csti vere'm .planta(1'os: 2."
se hou vel' nelles hem feitorias , não se 'consiUCl'atlllo 1ICS-
Ic 1IllÍnel'o.as 'calloeiras,' e lavmdos de 'tirar out:o, ou
i)uacsquer outros lll}llCraeS,' .

'Arl: iô; A avaliaçào' dos' terrenos" 'plantações c
hemlcitorias' para os ca~os de' iudernnisação deveni ser'

,/cita' por dous ,llrbitros, nomcados Ulll pelo, iiJspector ,
J:espectivo, C O,Utl'O'pelas partes interessadas. Estes ar- '
hitros darão o seu.vo'to, .e 'quando não, concordarem
entre 'si, será 'nomeado :nin terceit'o pelo I!lspcctqr e
pela parte .para decidil' a qucslão, c' se não concorda-
I'ém na escolha destearhitro, será eUa devolvida:ao Jui~

.Munit;ipal do }'crmQ.,' '

Ar!. 17. "Fei,ta a avaliação, ,~reduzida'a',tcrn'lO.
assjb'll[i~O' pelo. Jnspe'ctor, pelas, partes, c pelos ..arbi-
tros c duas 'testemunhas', será.' entrcgnc aos ,intcressa~ '

(. 5 ).'

dos para coiu 'o11a rcqucrcl'cm. á Caroam rcspc.cii\'a' o
seu pag~mcllto. "

..' ,Art. 18: A.'Cai~l.al'U',dcpois dI? rceclJcr' os requc-
l'lmcntos das partes lIllercssadas exporá ao' Prcsidellll~
da Provinçia miIl~lciosallleilfc qUáit,Lo lhc constai',. ri I'C-'
JlleLlerá os documentos 'c' infofnwções, que obtiver panl
que elle rcsolva sobre o ,pagamcnto', o,.qual só l)odcr;i
cllcctuar-se dcpois d'esta appl'ovnção, e de untorisaçào
cxpressa do mcsmo ~)residente.

, , ,

Da nomcaç,ào, dcn;issão, CfJc1lCillfCntos dós
. l1tspcctorcs 'fi'Estl'adas. '

. .' .
Al'l. 19. ,As Camaras Municipaes, ,logo' cÍue rc-

reberelll este Regulameilto, .dividiráõ provisoriamente os
,seus Municipiosem tantos cil'cul()s, quantos possão ser'
hem iulministrados pelqs I nspectores das Estradas; c' )lo-"
dei'ãv l'cuilit' em cada CÍrculo dous ou mais Districlos
dc Paz, duas OlI màis frcguczfas, conforÍne as dis-
t~ncias, . e. o nUlllCl:o das, Estradas ),ltl~lic!paes, que COll-
vier desdc .logo 'consLruir ou reparar, e remcllcníõ .io'
llrcsideute da llrovincia 'este t1:abalho paI'a sua difilli- '
liva approvaç.io" com, todos os esclarecimentos que' Í)O-
dercm ministrar. ' :' ,

Art: 20; ,Feita 'esta divisão, as' C~inaras propol:rrO
. a~ Presidcnt,e da Provincia' para cada circulo' na fórmll
dos Artigos. 3. o "C l!.o ,da Lei, tres cidad.ios' com as

, qualidades l'ccollllTlendadas', a fim de sel'euÍ £I'cntr'e ellcs
escolhidos os re~pectivos Jnspectores;' cnviaráõ a's suas
propostas ao 111esmo Presfdente 'pelo primeiro cOI;rC"Ío,
que paI'tir 'depois desse aclo; c farão entrm' immedia-

. t~l1lente em, cxercicio,' o :1..0• dos propostos pnra cada
cu'culo " dando-lhc posse c jlll.'amento: 'Estas propostas
,sCI:.ioren;ovadas' de .do tis em dons a'DUos,

',raMOilV. l'ARTi~' 2.'. . .

•



Art. 25.' Os \nspcdores'llomeados pelo 'GOVC;'llt,.
.só podei'ão csc;usal'-se nos' seguintes "l'aSo~"llc' <luC . trata

Ó. 'Ariigo 6.0 da Ld 11'.'; 31'0 , l)rOvando".:. . .
•• f! .' ." •• : , .

. ,. . ,(o Otie é maior de' sessenta ,UInOS, c' iln'p?ssibi-
Hta'do '.dc' excrcer' o .caJ;go PO!' .'molc'stias gl'av~s.'. ,'.
2. o . Que scus ilcgocios,.oll pr~fis~t1o o ?brigilo ,

esra~' 'fóru do" dl'clIlo u' .mó~' pal'tc, 'do 'anno.,

", ,f ~.

( 7 )'F. x.o 'L

.' A.,rl.: 27. Os lilSP.~Cto;'cs nonica(l'9s. para ~rC~nChCL'
.os lugares, .vagos, ~el'vir;io sóménte pêlo tempó que fal-
tar parapreenchel'. os dons aünos de sua duração, de:
\'cndQ as }Jl:oposLasde que tralR'O art. 20 ser. todas rc-
.!lovadas .na mesma (~pocha-; e aos ..que forem' nomeail<ls'
'Il~st~ .caso mio aproveilah\ para escúsa o' terem' jit SCI';-
ndo. algum tempo estes lugares. '

, Art~ ~8. Qualúlo.' o . inl'pedinicnto .lcmj>ürario 'do's
]nsne~tonls,cx;çe,der de trÍnta (tias, os sells substitutos te-
rãO d,irçito ao ord~nado. que lhes cstiVGl'.llIarcl\do ~.,'ce '-
sqndo cllc neste caso,' para 'o~ cfi'cli\'os .. ,. , .

'Art. ,2Q. A i~enç50 'de' que gosãO os InsPGctol'cs
pclo. Art: 23 da Lei, cQmprehcnde a sua pessoa, as dos
JlIc)llbros. de sua familia r~sidentes ,na mesma caSij. c
tambem os .cs~ra\'os, .carros, e animaes de serviro quc,
lhes pert~ncerem.: .

,,\1'1. 30., D~sia iscnç~o :por~I;l sÓlllente gosal'lí;~ os
lll,spector~~ efTectl\'os;' e aos~ubstitutos !lão Jlodel';í
ser.yoncedld~, s~ não' no caso de que os impedimell-
tos e faltas .d'aqllclles' excedão a' scis mezes seguida-o
l~leI.lte'; devcndo, lCste ,caso ccssar pUI:a os ell'cctivos o
layor conccdido pela. Lei. ' . ,
, TO~IO XIV,' I'AI\TE 2.';

. 3.0' 9l~C .tem .{uncçõcs 'publicas inicolllllutivcis com
,o c~erclcIQ das cl~,Inspcctor das Estradas. ' ,

h. o Quc já, scrvio este en~prego por. ~sna(:o de, UOllS
,annos. ..' " ' . .,

. .Arl. 2~.' Nos' ilJipedi.ll1ent~s e falias' temporarias
" fIos ] nspcctorcs. as Cam.al;a~ 1101~lCaJ'áõqllcm fa\~a'as suas
\'ezcs~ dando parte ao Presidente da Provinda. Nos casos
. 1~.O~'.éIllde ~a~~,. delllissãó? 011 litlldança de I'cs'idenci~ para
/ora do MUIllCIIHOprOl'crúõ o lugar pela. muncim cstahe-
l~cida no Ar!. 8. o .da' Lci pura. os casl!s de escusas concc-
dHlas. " .'

Art.. ~lt. Com: os Ol;dclllldos «(os':( nspcctorcs da~
Útradas çle. c,ada' l\1.Il11i,cipionão sc.' podcr{~ despender
mais de 15i)OI' 'd~nto da- iinpprt,lllcia tota'l da renda erca-
'da por csla Lef~ cql1c' ('til' lanç~HIil'cm 'eada alluo:"
-<leveildo computar-sc como t,il a prcstação eIil serviçó~
embora não scja o scu pl'odl1cto rcéolhitlo a<?scofrcs MI1-
niciliaes em 'dinheiro. I '. . . ,.

Art. 22.. 1'a' incsma oc.casíà cm que .as Cama~
rus fizercm .a's pr()I)Ostas dc que trata ó artigo. 20 'indi-
cai:áõ ao Vrcsidcnte da Provincia o vClIcillicntü -<IlIe.os

. 'Inspcctores das ,Eslradas . (\everáô 'tçl' pl;ovisoriamenle ~
attento o IInIllel'O das Estradas Mllnidpaé, c das ~bra~' ,
l)HChouverem' de se,; executadas ~m s~us' ~hinieipios,
() ,<Juc sel:ú declarado .lIas suas itil'ormaçúes ao mesino

. Presidente. '

: Ar!. '23. .()'s r Ilspcetorcs "Cl1)possados'~provisoria-
. mcnte CIÚvirtqde' do artigo 20 não terão dírcil.o a:estcs.
\'cilcimclltos'; 'senão depois .de ,nomeados de/i! itivame!ltc
pelo l~residente da Proyillcia.' ". '.

Art. 21.' Aos Inspcctor~s proposto~ .nãq ,sc"cxfJc'"
,dirá titulo allt~s da upprovação do Presidentc. da Pro-
, ','incia; e e\les serão obrigados a prestai' novo juramcnto,
'"inlla quando !'> t~nhâo pJ'estal~O'.1',ara' scn'ir pl~qviso-
)'iamente; e 9 'tempo de su.'~ .duração!Ja fórina 11'0 Ar-

t igp 3. o será con\auo da dala da posse' 'c j urame"nto de~ ,
, pois dc titulado. . . '

•



Art. 35. Não scrão incluidos no alistamento:

As praças dc Pret de 1.. Linha e do Corpo Poli-

Art. 38. Os Inspectores d'Estradas são obrigados
antes dc fazer a rcmessa do artigo 3G a avisar por Edi~
tl\CS a todos os habitan tes do seu circulo <f ual o dia em

'fOMO XIV. PARTE 2.'

( n )l~. N.e I.

1.0
eial:

2. o Os indigentes notoriamente reconhecidos por taes:
3.0 Os animaes de carga e os carros cxclus.ivamcnte

empregados no transportc de mercadorias dc importação
e cxportação paI'a fóra da Provincia, e como tacs sujci~
tos :\5 taxas ilincrarias nas UocelJcdol'ias da mcsma Pro-
vincia.

Ar!. 36. Os alistamcntos feitos pelos I nspectores
serão remoltidos ás. Camaras 1\1lInkipacs, ,e c tas clcpoi:;
de excrccrem a fiscalisaçfo recommcndada no Art. 17
da Lci, formaráõ com ellcs a matricula geral do Mun i-
cipio.

3. o O numcro dos bois, cavallos 0\1 bcslas, c o do,
carros tirados por quaesquer d'estes animaes que forelH
empregados nos estabelecimentos comprehendidos d'en-
11'0do circulo, ou que conduzirem para fóra d'elle gc.
neros de cultura, ou quacsqucr outros clrcitos.

li. o Os nomcs de todos os trabalhadorcs quc não 1'0-
rem chefes de familia, ou de cstabclccimento, esc acha-
rcm em estado de saude regulaI', tcndo' de idade 18 a
(iO annos, e vivendo de prcstar serviços por um sala-
rio qualquer. (Modclo 11. o i.o )

I

Ar!. 37. As pcssoas que se julgaI'em iudcvidamp'lI-
tc incluidas no alistamento podcrão rccorrcr para as Ca-
U'laras Munir.ipaes dentro dos 30 dias que se se[{uij'clll
á remessa dos alistamentos de que trata o Arti~o alltecc~
dcnte; ,o passado cste praso não poderãO mais intentar o
recurso permittido por cstc ~rtigo.

, ,Art: :31. A suspensão C 'demissão dos 11lspe~tor 5
facultada. pclo Art. 24 da Lei cffectuaÍ'-se-ha unica-'
mG~lte .nos casos por ellc ,previslos, jIlIgándo-sc Gomo
de serVJC~Oa fa,lta de, cumprimento dos deveres prescrip~
tos na Lei e neste Uegul~linClilo. ' '

(8 )

CAPITULO' IH.

. .'

Ar!. 3ft'. O' alisla'mento' de,"cl'ú conter' com toda
a clar~zae individuação: '

1.,0, O imIlle do chefe lIe lamilia, oi! de e3tabele.cÍ.
mento, qüer seja IH'oJ)['icttu'io, administrador cln urnm-
(~~tario, colono; QU a:ggl'cgado; residentc ~o circulo,
alllda que, por snaidade, 011 por qualqucr pntr'a cir.
eumst~ncia não tell!t~. de prestai' scrviços pela sua pessoa.

2. o "OS nOlllcs dos mcril!,JI'OSdã iàmilia,' dos 'ereados,
e (\(Js escravos, que cBl.ão sujeitos Ú. disposição do a1'lO'
12 da l.ei:

, Do alis.t~rnento das pés~oas: 8ujcitas a prestações:
, . '

Árt., 32. O :uist~n1elito lie todas ~s pcssoas' (ll~C"
pel? ar!. 12 da LCi são sujeitas á prestação de serviços
para a~ Estradas Mu.nicjpacs scrá f~ilo peios r~spectiv05
lnspcctores, ~ue .scrão auxiliados' nesta diligcnch\ pclos
,Parochos, JUIzes de. Pliz, Delegado,s, Subdelegadas o Tns~
])cclores de quarleirão; e CoHectorcs. de' rendas lanto

j;e!~les . COlIJO.[)l:ovinciaes, e seus Esúfvàes; de sorte que
• s?Jao iT!lprolel'lvclmcrile' ,matdcnlados todos os quc pôr' '

M,. ou poroutl'clIl são ob~'ig'ados á 'p~esta,ção' de serviços: .

. Art. 33: ~ pr}?lciro,aJi~ta~n.cnto far-se-há logo'q'u~
os ] !Ispecl~r'es, h~S ESl,l'adas forem empossados; 'o IIOS
~lIno~ seguintes serú rcvisto' do primciro: ao illtimo' de
!fallClro pal'a o fim de'se ins,crcverelil os individuos que
de novo se acharem, lias' ci,'cullstallcias da Lei c dc' se
eliminarcm as <}u,eas hom:crcm p,crdido,', • '



Art. !J!J. A fixação de quc tl'ata o arti~o antece-
dentc pôde variar segundo os prcços dos salario~ cm c.;ll-
da circulo; mas nUllca sel'<\ mCIlOI' de 200 réis, nem
maior de úOO rs. para serviço de homem: para o do.';
carros nunca será inrcI'Íor ,a 1~500 réi~ ncm snpcl'iol'
a 3~OOO réis;le para as bestas, 011 quaes.([lIc~'.outros
allimaes de trabalho não poderá desceI' de 160 reiS, nem
exccder de 320 réis.

CAPITULO IV.
Do lançamento da prestação para as Estradas

1lfutlicipacs.
Art. !J7. Feita a matricula geral, as Camal'as pr()~

ecderáõ immediatamentc ao lançamento da coutribllil,'ül
em livro especial no qual se deverú explicur:

TOMO XIV. rAlUE 2.'

( 11 )

Art. ú5. As Camaras depois de rereherell as il -
formacões do artigo preccdentc fb:aráfl todos os auuo:.;
no llJ~Z de Fevcl'ciro o pre o dc cada dia de servi~')
das duas especies declaradas no artigo 13 da Lei e IÚ'S-
te Regulamento.

Arl. úG. No LO anuo da execução d'cste llegula-
mcnto, a fixaçào dos prcços dc (ine tracta o artigo autl'-
cedeu te far-se-há logo depois quc as Camaras rcccberem
as in!ormações dos preços determinadas pelo artigo ú3.

F. N.' L

i1.lugucl de um can'o, pll:mdo POI' bois, ca valIas, ou 1>.05-
tas, e o alugucl dc UIll:!.bcsta, ou cavalln ~Ill;)re:;~d() na
transporte de gellcros dc cultura, ou de lIldllstl'la Jlll'a
tom do circulo de sua j urisdicção,

2, o O custo de um palmo cubieo de madcira de Lei,
c as suas dilfercntes qualidades:

0,' O preço da cal, c de outros materiaes ncccssa-
rios pam a construcçào das Estrallas, E além diss~ IJI'CS-

laráõ todos os esclarccimentos qllC podcrem serVil' pam
a fixação de um orçamen to,

Lo O preço diario do trabalho de um jornaleiro, e o

( {O )

. Art. 3:), O alist,amcnto gcral de cada Municipio
scra rcn:ctlI(.lo ao PrcsIdcntc da.Provincia depois dc a}>l1-
J'{~doe fIscalIsado pelas Camaras Ulll mez depois dc rcce-
hldas as relações dos Inspectores, .

quc farão a remessa. Estcs Editaes serão affixu(los no.
Iugares p.l~blicos do circulo .• para o que os Inspcctores
l'cmctlerao CXCIllpJares elll numero sufiicicntc aos .1uizrs
de 1)(11, c. Subdelegados dc cada Districto comprellcndido
em scu circulo para os fazercm publicai'.

Art. 110. A matricula geral scrá renovada dc Ú cm
h an~lOs; mas annualmcnte scrá rcvista até o ultimo de
.J~n ciro l;elos 1mSjlectores c deJlois pelas Camaras 1\'1uni-
CIJlaCS. 'loda.s as alterações e additamcntos quc se lhc fi-
zercm, depOIS de notados nos coml)ctentes livros serio.' , (comm ulllcados ao Prcsidente da Provincia,

. Art.. 111. O livro da matricula geral (lo Municipio
scra CSCI.'lI!tlll'ado]lclos Secrctarios das respectivas Cama-
ras J\lulllclpacs .• nUllIcrado e rubricado pelos PresideJl-
tes das I.l1eSmas, 0U ]lor qualquer dos Vereadores, e na
sua c~crlptm'a~'ão as Camaras se rcgularáõ pelas relaçücs
rios I nspcctores, que as suhministraráõ impretcrivelmen-
te na forma do artigo :16 d\~ste Hcgularncnto.

Art. .ú2. Cada um dos Jnspectores terá igualmen-
le o seu lIvro, em que conste o alistamcnto do seu circu-
lo, c do <[ual cxtrahirúõ as relações que devem remetlcr
ús Camaras. Estes livros scrão fomecidos pelas mesmas
Camaras, numerados. e rubricados na fórma do artÍ(To
antecedcntc. ti

Art. ú3. Os J nspectores na "mesma ocr.asião em que
r~mettercm á~ Cam.aras os alistament.os, declararúõ qual
c nos respectIvos cIrculos.



AI"t. 58. Os Collectores recolherliõ mensalmen1e
aos cofres das Municipalidades o producto liquido da (ll'-

TO.IO XIV. PAUTE 2.'

o lançamento aos Concclores as Camaras remelterúõ por
copia aos Inspectores de Estradas a parte quc pertenc~r
aos scus circulos, afim de que li. fação puhhcar por Edl-
taes.

( i3 )

Art. 53. Além desta publicação as mesmas.0ama-
ras cxigiráõ dos Juizes de Paz que mandem notificar a
eafla Ulll dos contribuintes para que dcntro dc um m?7.
contado da puhlicação do lançamento deelar~m se pI"ele-
rcm satisfazer a prf'stação em trabalhos nas Estradas fu-
nicipaes, ou em dinheiro.

Art. M. Esta notificação deverá conter todas al{
explicações do alistamento, bem COIll@a de que se nà~)
fizer a opção acima dita dentro do praso marcado, a pres-
tação será de direito exigivel em dinheiro (Modelo n. 03) .

Art. 5fi. Os Inspectores são antorisad?s ~ rece.hm"
estas declarações durante o mez que se segmr a pnbhc~-
('<\0 (los Editaes, findo o qual serão as mesmas remetll-
<ias ás Camams, que as fal'ão notar sem perda de tempo
no livro do lançamento.

Art. 56. Apurafio assim o lançamcnto os Collecto-
res cúbraráõ immedialamente a prestação daquelles que
preferirem pagaI-a a dinheiro e dos que não opt~rem no
praso estipulado no artigo 53, dando-lhes conhecllnentos
c ..trahirlos do caderno de talões, o qual lhes será tam-
bem ministrado pelas Camaras, e rubricado na fórma do
artigo !li.

Art. 57. ; Na cobrança d'esta imposição se l~ro~~-
derá na fórma do artigo 51 no caso de que os contfll!lIIn-
tes recusem pagaI-a amigavelmente dentro do anno fInan-
ceiro das Camaras.

F. l'í.O L

Art. 52. Na mesma occasião em que ruI' elltl"egnc

( 12 )

CAPITULO V.

L' O numero de serviços dchamem, a que é @bri-
gado por sua pessoa o chefe de familia ou de estabeleci-
mento :

2. o O numero de serviços de homem devidos por ca-
da um dos escravos. .
:j.o O numero dos serviços a que é obrigado I)c!oS

carros.
li. o O numero dos serviços a que é respollsa vel pelas

hestas ou ca vallos de carga (Modelo n. o 2 ).

. ~rt. !lS. Quando o contrihuinte nGo for chefe de
fanlllta~. ou de estabelecimento, lllas simples trabalhador
o artigo conterá sómente.o numero de serviços de homen;
por elle devidos (Modelo 11." 2).

.Ar!. lJO. O.lançamento devcní espccificar para cada
qu~hdade de servIço o valor cm dinheiro conformc o an-
terIOrmcnte esta.belccido pela Camara na fôrma do art. 45.

" Art. 50. Do livro de lançamento constaní a opç,io
fcita pelo contribuinte de satislazer a prestação em. tra-
halh os ql~e lhe lorem designados, 011 em dinheiro ~ bcm
e~mo o cl:c~ll.o a que pertencer, e todas aqucllas uedara-
çocs que faclhtarem o conllccimento do quanto é devido
por qualquer dos habitantcs do Municipio (Modelo n. 02).

Da cobrança da prestaçiio em dinheiro.

Ar!. 51. Feito o lançamento as Camaras o entre-
gar~lõ. ~os Collectores para a cobrança da prcstação, a qual
sera .fel ~a do mesmo modo, por qne se laz a das imposições
Jl:OVIflCHlCS, c poderáõ os Collectores ter Agell tes cspe-
tlacs approvados pelas Camaras para os au.' iliarem ncsta
arreca dação.



Da prestação paga em trn_ballios, ou em obras
d' Estradas.

Art. G3. Quando a prestação houver de scr s?ti:,-
rdla em ohras nas Estradas Municipaes sc procedera da
maneira seguinlc :

L. Alrrnm tempo antes das epochas que forem (letel'-
minadas J~clas Camüras para a execução dos trabalhos da
consll'llcção c consCl'vação das Estl'Udas os Inspcctorc.
visitarão as do seu circulo, a fim de ~econhcc~rem a~
II\le necessitão dc concerto ou c()nslrnc9a~ ~e ~arao) o 01.-
f:amcnto do custo de taes obras com dlstlllcçao dc cad,l
lima d' eHas. _ '

2. o Farão logo puhlicar pai' Editacs ~nc vao começar
no sou circulo os trabalhos da prcstaçao , e ~o mesmo
tempo o Juiz de Paz maudará notificar por C~CI'I!O,e por
olliciaes de Justiça do DistricLo a cada contl'lbUlntc ql1c
tiver optado pagar em serviços a pl'estaç~o, par~ s~ achar
no dia c na estrada quc lhc fOI'deterllllllada 9 llldwando
logo a natureza da obra que segundo Sl!a,quota lhe. cfll~c
desempenhar soh pena de reputar-se eXIglvel em dlllhCl-
1'0, se não obedecer á requisiçãO.

Art. Gú. Os Inspectol'es tomarão nota dos que i~l-
correrem na pena do artigo antccedente, e I:e~~lLerao
a relacão d'elles ás Camal'Us, e estas transnllttIl'ao aos
Collectorcs as ditas relaçõcs para fazercm a cobrança eIH
dinheiro.

Art. 65. Os Inspectorcs tcrão todo o cuidado em
marcar o lugar dos' trabalhos o mais proximo que for pos-
sivel do domicilio do contribuintc.

Art: GG. As pcssaas que prefcrircm pagar as suas
prcstações em trabalho dcvcrão aprcscntar-sc, quando

TO:UO XIV l'AII.TH 2,'

( ih )

l'ec~dação, fe~ta a deducção da porcentagem .que ] le. com.
pctlr, e no fIm do anno municipal eutrcrraráõ todos o
li\TOS ,e cadernos para a tomada das suas :olltas, se estí-
,"er ~eIta toda a arrecadação, e rece!>erúõ outros para o
seglllnte anno.

Art. 50, Se porém cxpirado o anuo financeiro al-
g~ns c~nt~ihu~ntes ainda não tiverem satisfeito a prcsta-
çao em dllllielro, os colleclores conlinuaráll por mais
(rez mezes a promover :amigavelmente essa col)1'(lIJc(i•
]Jara o que poderão conservar em seu podei' os livros l;
eadernos ~ dando parte de tudo ás Camaras , e enviando
lima relação dos. quc mIo tivcrcm satisfeito a prestação.

Art. 60. Findo este praso e feita a rcmcssa deter-
minada no art. 5?, os que n,10 houverem pago serão de-
1~laI}(ladose~'(Ccutlvamellte pelas prestações ~ e para esse
11mreccbemo os collectores a relação d'cl1es, e a farão
publicar por Editaes.

Art. ,6_L. Os CoBectores deduzirão para si e pal'a
seus Escl'lvacs 6 pai' 100 de toda a arrecadação do Mu-
llici (lia , sendo h e meio por 100 para elles , e 1. e meio
]lor '100 pa~a os Escl'Ívães encarregados de escriptural'
toda a recClta c despem no livro competente, e de dar
nos conlI:ibuintes no aeto do pagamen to os conliecimell-
lOS exlrahidos do Caderno de Talões;.

Art. 62. As Camal'US depois de tomarem cOlllas
aos Collectores pela mesma fôrma que as tomão aos SCllS

J'J'tlcuradores, as rcmetler{lõ por intermcdio do Cavemo
Ú Asscmbléa Legislativa Provincial com todos os docu-
mentos para serem revistas e definitivamentc approvn-
das, como as oulras COlHasMunicipaes,

r. ~,. 1. ( , 5 )

CAPITULO VI.



( i6 )

[orcm clut..madas.' com a fcrramcnta nccessaria. O mcs-
1,I~O d,c:e~'a? pr~tIcar os )ornalciros aos quacs scnão podc-
I.L aI bltraI maIOr vcncrmcnto dQ quc aqucHc quc pch o

Camaras houvcr sido marcado, (

_ Ar~. 67. Para sc vcrificar o cumprimcnto das ohri-
~ra~oes Impostas aos contribuintes nos artigos preceden-
tes, o~ lnspectorcs tomarão notas circunstanciadas (10-:
(,lue satrsfizcr;cm a prcstação cm obras, c as rcmcttcrãn
a~ Ca~~Ja~'as, c c~tas aos Collectorcs para as compctente .
dcdal <lçoes li? ~I vro do lal'lçamcn to ; e darüo ccrti!ica_
dos aos contl'Ibumtcs quc o cxigirem dc que estes de-
:-icmpcnhárão as suas tarcfas,

. A.rt. 68. 9~Iando por molestia repentina ou o tl'O
Impc(!rmcnto lcgltrmo c gravc o contribuintc não poder
ach~r-sc no lugar do trabalho no dia detemIinado, po-
(lera o Inspcctor conccdcr um adiamcnto, com tanto
que nunca passc de um anno para outro.

Ar\. 69. Todas as prestações, ou cm dinhciro ,
ou. c~n ~rabalhos dc construcção d'Estradas serão paga'
e s<ltlsfCltas dentro do anno financciro municipal.

CAPITULO VII.-

Da maneira porque se Itão de regular as tarefas.

Art. 70. Quando os contribuintcs escolherem pa-
~a.I' a prestação em obras nas Estradas, scráõ obl'igados a
lazcr aquclla ~[Ilantidade dc obras que cOl'rcsponucria ilO
"alor dos serVIços se os 'pagasscm a dinhciro.

Árt. 71: Ás tarcfas serão p,'cviamcnte conhecidas
c pam esse frm as Camaras fixaráõ a tarifa das quanLi-
(~ade~ das obn~s,. marcando-U~es os scus valorcs respccli-'
'o~ se~undo as (livcrsas especlcs, de sorte que o contri-
humtc conhecendo pclo lançamcnto quanto lhe cabe a di-

( ii )
Hhciro \ saiba cx~ctament'c que quantidade de Obl't\ l~d,
. de cxccutar sc fizer a opção.

,Út. 72. As' Jamaras nas suas tariras dc\'eráõ mal'-
rar os preços de cada palmo cllbico de atcrro ou dcsatCl'ro,'
de cada, braça quadrud l\ l\OS dcscol'tinamcntos la tel'~('
das Estradas \ c de todas as OIlll'aB01)1'<18 de coll struc çao
lias Esti'<ldas l\lllnicipaes, de maneira qllc facilile aos COII-

tl'i1>uintcs o conhecimcnto exacto d'ellas para regulurem
ti sua escolha.

Ar\. 73. Na forinação das tarifas as Camaras con"
dlltar:\õ os pralicos das obms, c os Inspcctol'CS, q",c em
razão do scu Emprcgo dcvem conhccer os valorcs d cHas.

o A~l.n. Os Go'ntribuintcs quc escolhcrem este mo"
do de p 19a1' a prestação, não fic?o~SCI1tos d'cll.a, SCIll
que os lnspcctores dcclll POI' sat~sfclLa~ as tarclas ql\l:
lhes competirem na fórnm dos al'tlgos anteecdentcs.

IAr\. 75. Os lnspcctOl'cs tomarão 110ln dc toda rr~
ohras assi m cxccutadas, com declaraçflo d(ls nomes dos
contribniiltcs que n~ houvcrcm feito, e dus seus vlil(..r
reg corrcspondcntc', e as remellerão ús Camaras.

CAPITULO Yll L

Do emprego do JJ1'odllcto da preslaçt10 pafJ(l a dinheiro,

Ar!. 76. Além das ohras da COllstrllcçllo e conSel':'
rarão das tiradas Illuicipacs feitas por tal'cf'ns se exe ...
clliarão; todllB a:s outras quc cxigircm as ~stl'adllS do Mu:'
nicipio pclo producto tia prestação dcvlda c paga a .<1I~
nhcÍl'o.

) Art. 77., o Para dccrctarcm estas obras as Call1aJ':IS
cxi(ril'ái'l os orçamcntos e as mais dctalhadas iIlfol'llla(,~(cs
do~lnspectorcs, e dc tndo darão conta ao Presillcntc dnPl'lJ"

°l'O~IO XIV 1'Al\1'I::' '2.'
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"inda, ([flC reconheccndo a sua necessidadc as mandará
pXl'cuta!' por cmpl'csa, ou por administraç.<1o, como jul-
g-aI' maIS COII\'eIllcn tc, prescrcvclldo todas as cOlldiçõcs
fJUC se dcver:íõ guardar na execução dos trabalhos.

Art. 78. Quando as ohras que reclamarcm as Es-
tradas Munieipacs excedercm os rccursos creados' pela
prcstaç:1o, e forem Ul'gentes, feitos os orçamentos c exa-
lIles ordenados no artigo antecedcntc as Camaras o rc-
prescntarão ao Presidente da Provillcia para decretar os
:t,uxilios ~ec~ssarios~ ou exigil-os da Assembléa Lcgisla-
tml Provlllcml.

Art. 7n. Na execu<,ão das obras das Estradas 1\Iu-
niciJlacs, ou sejão feitas por elllpresa~ ou por adminis-
traç.l0, ou pela prestação cm trahalhos se observaráõ os
Artigos 181 e seguintes do Capitulo 2. o, titulo 5.• das

. llosturas decretadas pelo Conselho Geral da Provincia
em o L o de Fevcrciro de 1830, na parte em que cstas
se não oppozerem á Lei de 8 dc Abril dc 'l8á6 e ao dis-, ,
posto neste Regulamcnto.

Art. 80. As penas e multas que as ditas Posturas
~stabeleccm contra os, contraventores serúõ requeridas
as compctentes Authondades pelos lnspcctorcs das Es-
tradas.

;\~'t:81. A ohrigação que incumbe aos Inspectorcs
~Ie dmglr os tmbalhos da construcção das Estradas ser<i
desempenhada por elles mesmos, ou por agentes de sua
escolha, que fcitorizem debaixo de suas vistas os tra-
halhos, sendo estes frequentemente visitados pelos mes-
mos lnspectores.

. Art. 82. Estes Agentes terão o salario que os mes-
mos lnspectol'es.lhes arbitrarem com apJlroyução, das Ca-
muras, durante o tempo do scu exerCício. .

( 10 )

Art. 83. Quando as obras forem executadas por
empresa ou aJ'rematação, os empresa rios e arrematantes,
não terão direito de recebCl' o prcço dos contrllctos an-
tes de serem as obras examinadas c approvndas pelos
1nspcctorcs.

Arl. 8á. O Presidente da l)rovincia dal'à instruc-
{'l>CSsobre n fórmn quc deve ter o lcito das Estradas, so-
l~re o alinhamento que dcvcm seguir, sob~'e o nmXIlllO
da declividade longitudinal, sobre o dcscortlllamen to dO!i
laternes, sobre n inclinução que devc~l tcr as cavas e I~l-
dos dos atterrados, de modo que as dIvcrsns obras ,tcnhao
solide7. c perfeição e sejão uccom~odadas ás local~dat~~s,
rinltindo-se quanto ser p08~a no dISposto na Lei 11'0' 111-

eial n .• 18 do L o de Abril de 1835; e os I nSJlceLorcs ,das
Estradas faráõ cumprir ns rcgras de construcção aCllna
prescrlptas .

Art. 85. Se alguma das Estradas l\hmic!paes per-
tenccr a dons ou mais Municípios, cada ,um d elle~ CIHl-
eorrerú com n quota correspondente á ImpOl'tancIa das
obras que dentro dos mesmos for executada, sendo os tra-
balhos feitos soh a administração d'aquclle lnspector que
o Presidente da l>rovincia designar.

Art. SG. Todo o cmprego das prestações ~ou. scjão
em ohras ou etn dinheiro sobre Estrada que não 101' lc'
galmente reconhecida Municil~al na fôrma do 1\1'1. 18 da
Lei n.O 310, e do Capo 1..0 ;:l'este Hcgulamento, e qual-
quer desvie d'~sse .dcsti.I1o, sujeita o Empreg,adoqu,e. ~rde.~
nar outra appllcaçao thversa, ou comlllettc: Q deS\lO, ,l

scr responsabilisado por descaminho dos thnhelros MII-
niclpnes, e além d',isso será punido com mull.a ,dc I~OOS I'~.
quando for deterrnlllado pelas Camaras MUlllclpaes d~ CI-
dades; de 300S rs., quando forem de ViIlas ; e de ,1OO~I'S.

quando 101' determinado pelos, I nSJlcctorcs das hstrada~ ~
além da restituição das quantias e dos valores dos ser 'J-

cos assim desviados. .
• 1'0:110 XIV. l'AI\TE 2.'



Art. 80. N'cstas cOIIlas estahclcccráõ de nina ma-
neira prccisa o total da conlribuição recebida em diílheil'o,
e d~ IH'estação em obras.

Das multas.

~ Lo Quando não fizerem as propostas dos J nSllcclo-
res nos devidos tempos, ou deharem de execular as ou-
tras disposiç[)Cs que lhes incumbe a Lei n .• 310. '.
~ 2.. Quando deixarem de cumprir qualquer (lns dI -

posições d'este Regulamento na parte quc lhes pel'tencer.
~ :J.. Quando determina~'em o emprc~o ~las presla-

ções a dinheiro, ou em servIços fóra das Estiadas legal:
lllente reconhecidas, por MUlIicipaes. Nos casos dos $.~
Lo e 2.0 deste artigo as lUultas' serão de2001PO.(~0 r 'IS
para as Camaras das Cidadcs, e dc 100.'TDOOO rCls para
as' das ViIlas repartidamcnte pelos 5CUS Meu.bros; c nos
casos do ~ 3.0 a multa será a do arligo 86.

Art. 93. Os I nspec.tores das Estradas scrão mul-
tados pelas' Camaras l\hmicipaes respectivas nos casos sc-
guintes :

~ LO Quando 'não tomarem posse creste Emprcgo
por si 011 por seu Procurador depois de nomc~dos pelas
mesmas Camaras, ou 'de tltulados pelo PI'eslClente da
Provincia dcntro do praso, que .lhes for marcado.
~ 2. o Quanclo dei~U1:em de cumprir', ql~1eSI{Uer da~

obrigações que lhes são Impostas pela LCl u. :HO, e pOl'
cste Hegulan'JCnto.
~ 3.0 Quando desviarem do cmprego n~,~ Estradas

1\lunicipaes para dar-lhes qualquer outro destll10 as pl'es-
tações cm obras, ou cm dinhciro.

Nos casos do ~ Lo a multa ~erá de iOitD a 50~OOO
réis qua }(10 a nomeação tiver sido fcit,a intcl'Ínamclollc

TO~IO Xl". PAUTE 2.'
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CAPn'ULO X.

Art. 92, As Camarus Municipaes serão lllult;\llas
pelo Presidente da Provincia na l'órl.na da Lei n. o ;) IO ,
c deste Regulament\.> nos casos scgulIltes.

-~.( 20 )
CAPITULO L •

Das contas das Estradas Muuicip'les:. ,
Arl. 87. A receita e (leslleza das Estradas' ,MlIJli-

cipaes SCI'ÚeScri)lllll'ada em livros especiaes de maneira
q.lI(,~ se não conl'lIndão com as mais rendas c' desllczas Mu-
1I1clpaes.

Art. 88, As Camaras remcllcrúõ á Assemhléa Le":
~islaliva Pl'ovincial as eonlas c~eqne trata o ArL. <fntccc-
dl'nle, quando remetlercm as das outras rcccilils é dcs-
pezas MlInicipaes, fazendo-as acompanhai' dos doéllmen-
tos comprobatorios. }

. As, dcspcz:1s ,feil?? com o prodllcto da ptcsta('ão pa~a
a dlnhell'o serao JllSlll.lcadas com os recibos dos luspec-
tOI:es e das olltra~ pessoas que hOIl\'Crelll recebido'paga-
mentos. As que jorem pagas com a pl'eslação cm obras
serão documenladas com a al)l'cseutação das relações dos
l11spectores ordenadas pelo Ar1. 7G.

I

Ar[. 90. Antes de apl'(lSentarcnl cslas contas .tis Ca-
maras tomaráõ as dos lnspeetorcs para liscalií:arem ,se
elles despenderão devidamenle os dinheiros recebidos c
cxigirÍlõ que cllcs COlllI)I'ovemas despczas com docum~n-
tos valiosos. '

Art. 01. Nos Balanços que as Camaras fizerem para'se-
rem prescn tcs á Asscmbléa Legislativa Provincial COlltcm-
~Iaráõ, a ,despeza fcila com os ordenados dos 'IÍISp'cctore'
«as bstradas Mllnicipacs conjunctamcnte. com as outras
dcspezas do pessoal das l\lunicipalidades. .' I. I
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])c]us Cumaras conformc o disposto no ArLigo 8 da Lei
11•• 3'10; e sc:á de 50~OOO réis na hYliothcse do art. 7.0
da mesma tCl e nos cusos do (\' 2 •. nos dn l~ 'l. • •

I ' . i'lJ' , ., i'lJ .:l. porcm
a mu ta sera de 100.m000 réis.

. Art. 94. A~ multas de que tratão os dons artÍ1ros
J>~ec~dent~~5C:ã~ Impostas administrafi vamelltc pelo Pr~si-
dcnte da 1 ~OVll1cm, quando as Camaras Municipacs forem
l'c~ponsavcl5 por cl1as, e scrão pagas rcpartidamcnte pe-
los seus Mcmbros I que JI'eHas incorrcrem; e ~rao im-
postas da mesma maneira pelas Camaras Municipacs quan-
do houvcrem de rccahir sobre os lnspcctorcs das Es-
tradas.

. Art. 95. Para s.e verificar a imposÍçãO da multa
1)1ecederá seml~rc alldlC~cia d'aquel1e que houver de ser
lllulta?o., ~. sera detCl:mmada sem outra formalidade que
lima 101 ta lIa do Pr~sldente da Provincia I na qual se de-
clare a natl!l'cZ~ da laIta cornmcttida,. o nome do mlllta-
d? . e a audICnc,Ia do .m.?smo, c n importancia da multa,
<l5Smlcomo um,l c?rtHlao da aeta das Camaras Municlpaes
em. quc as n~lIltas houverem sido ilnpostas com as mes-
1l.Ia~declaraçoes; por que tanto as Portarias como'as cer-
tldoes terão n'es[e caso a mesma força de sentenças.

l Art. ~G•. A~ multas depois dc'impostns pelo Prcsi-
~cn te. da .1 rOVlllC!a, ou de confirmadas por elle havendo
l,;CUfSO das .quc lI11pOZel'Cmas Camarns Ml1nicipacs I se-
1.:10.commumcadas aos Colleclores dos rcspceliYos l\Iuni.
ClplO.S. para as. arrecadarem dos Membros das Camaras
.Mumclpacs "ou dos 'lnspectores das Estradas.

. Ar!. 97., .Esla cOlllmunicação será feita dircctamen-
.~e l~elas Camara~ Muni.cipacs, logo que impozerem qual-
IUCI m~lla.' e nao hOI.IVO:recurso da sua decisão; e pe-

lo Secr~tal'lo da PrOVIllCIa quando forem impostas I 011

confirmadas 'pcl~ Presidente da mesma Provincin.

, o I: F.N. •

Art. 98. O rccurso para o Presidente da Provincia
das multas impostas pelas Camaras l\lunicipaes deverá
scr intentado no praso de oito dias successivos depois da
intimação da IJortaria ao lllultado, a qual deverá ser fei.
13 pela mesma Authoridadc perante quem houver de cor-
rer a execução da multa, e tomado o termo no com pc-
tcn te Juizo.

Arl.t 99. O multado que recorrer da decisão ela
Camara para o Presidente da Provincia será obrigado
a apresentar na Secretaria da Provil,lC.ia '0 recurso den-
tro do praso de dous mezes com o tcrmo I de quc trata
o Art. antecedente, sem o que não será acceito o re-
,curso.

Art. iOO. Os contribuintes que nos prasos marca-
dos nos Artigos 56 e 59 deste Regulamento mIo satisfi-
zerem aos Collectores a quota da prcstação serão multa-
dos segundo o artigo 15 da Lei no dohro da quantia em
que lorem lançados ,oque será requerido pelos Collc-
ctores I logo que receberem as listas determinadas no ar-
tigo 60.

Art. tOL O requerimento de que trata o artlgo
antecedente será dirigido aos lnspeclores das Estmdas •
aos quaes compete a imposição da multa, a. qual se~ú
depois cobrada executivamente perante os J lllzes MlIlll-
cipaes.

Art. 102. Os juizes de Paz e Subdelegados qúe
pela sua parte não cumprirem ~s ohrigações a que Sã.O
sujeitos por este Regulamento, serão multados pelos .TUI-
zes de Direito na quantia de 20~. a 30.7tJ000 réis e a eo-
bl'ança das milltas promovida pelos Collectores perante
os Juizes Municipaes.

Art. 1.03. Os Inspectores de Quarteirão e O lciacs
de Justiça serãO punidos com as penas de dcsohcdicn ill:

TO~lO XIV. 1',\.RTE 2.'



CAPITULO XII.

Disposições Gemes.

Ar!. 112. Qs Inspcctores proporão os meios de po-
liciar as Estradas do scu Circulo dc modo que não seja
POI'qualqucr mancira impcdido o transito; ~ as Call1art~s
levarão estas propostas com suas obscrvaçocs ao Pr(,51-

'fOMO XIV. PARTE 2. a
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telligcntes e praticas examinar as Estradas .• quc pelo scu
llláo estado tiverem dado causa a taes queixumes,

A1'1. 109. Estes COllllllissarios I'Ísitaráõ as Estl'a~
das solwcditas, e aprcsentará() o scu rclatol'io ús JUlllas,
uue rcconhecendo sercm fundados os qucixullles darão
de tu<lo conta ao l)rr'si<!ente da Provincia para deliberar
na fórma da Lci, e d'este Rcgulamento.

F. 1>\.'L

Ál't. 110. As Juntas arbilrarúõ a estes COlllmissa-
rios uma quota para indemnizal-os das d~speza~ de. via-
gem, a qual será paga pcla C~mara em cUJ? tcr1'1t01'l0es-
1ivcr a cstrada por clles cxaullnada., ..

Esta quota porém nunca e:cedera de 2~OOO reis
por dia de dcmora, ou de viagcm,. reg~llando-se a qua-
11'0 Icguas para cada um dos COlllllllssanos,

Art. 111. O Presidentc da Provincia poderá tam-
bem incumbil' a quaesquer pessoas, Ol' funccionarios pu-
blicos o exame das Estradas Munir.ipaes, e quall( o pelo
relatorio d' elles conhecer que as Estradas estão arruina-
das, e que nos encarregados de sua, constl'l ('(;;\0 ~ COI~-
sCl'Varão ha falta de zclo, rcmettcra cstcs relatorlOs as
Call1a~'as para providenciarem sobre os ,nccessê l~ios COll-
ecrtos, c fazerem as prccizas advertencHls aos Elllprega~
dos omissos no cumprimento de seus dcveres, e da!'a
conhecimento d'elles tambcm ás Juntas dc Fiscalisação
para que examinCll se forão cumpr'das as suas or~lclls, e
) o caso contrario proced,io na forma d'cste Capitulo.

, AI't~ 105. A csta Junta incumhe cxarrinar se a,:
Car~laras c os llJ~Jlectorcs <lc E9tl'adas 'dcsclllpcnh, o as
o,lmgaçücs que lhes são prcsCl'iptas pCla Lei c por cste
hcgularnmllo cm matcl'in de Estl'adas Mllnicipaes Ic se
diio as providcucias neccssarias para os reparos c 1COIlS-
1rucção das mcsmas, e se os Colloctorcs Hrl'cl'lulão as
prcstações, e cntrcgão o j)rollucto a@sCerres das Cama-
ras Mllnicipacs.

( 2ft )

Das Juntas de Fiscalisaçt7o.

Art, 10!L, Haverá em cada Camara umá .Junta in..•
cUlllbidn dó fiscalisar sc ti Lci c este negululllclllO sfto
c.\:cclltados. Esta Junta sel'á composta ~lo .Juiz de Dirci-
~~)da Comarca, como Prcsidcntc, do ;hliz niulJicipal do
1erlllO que se reputar cabeça da Comarca, c do 1)1'0010-
tOI' Publico.

CAPITULO XI.

quando deixar'cm dc cumpl'ir as ordens que d'cstcrll I'C
lloCbcl'cma respeito das Estradas MUl1icipac',.

.Árt. 10G, A Junta é attLhorisada para dil'igil'-s
POI' llltcrmedio do seu Presidcnte aos Emprcgados de cu~
.10 ~xame fica incumbida, quando tivcr de dc~mpenhar
tiS hmcções <lo artigo anlecedcnte. '

Art. 10i. A .Junta sc rcunirá duas vczcs no auno
em os mczcs de Ahril c OlltuoI'O pal'a o fim deLel'll'lina~
do n'este C,lpilUlo; e dar'ii conta ao l)rcsidente da Pro""
víllci~ 110 fint de cada reunÍ<10 de tuuo qtlanLo pl'aticar'
em nrLude (l'este Regulamento. '

Ar!. 108. Quando o estado dns hstl'udas Munici .•..
~)~es excitar qucixumes, e as Camaras nào tiverein ap-
ph~ado 0'5. lllcios'.dc as conccrtar e melhorar pelas pres~
taçoes, a. JunLa é aulhorisada a mandar por pessoas in-'
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A infracção deste arligo será pnnida com multa de
ô:jj) a iO.mOOO réis, além do damno e .da deSI!eZa quc
for necessaria para ser a Estrada despejada e lImpa.

Ar\. i 1 O. Quando o obrigado no caso do artigo
antecedente não cumprir o scu de.ver, o Inspecto~ do
respcctivo Destricto, mandará fazel-o por conta e rIsco
do infractor; e para o pagamento das despezas necessa- •
rias ficaráõ penhorados os carros, os animaes de conduc-
ção , e a carga.

Art. 120. E' igualmentp prohibido deb~ixo das
mesmas penas do art. H8 fazer Estrada ou call1Illho ~I~~c
atravesse ou siga a mcsma direcção das Estr~d~gdM1ullICll-
paes, abrir fossos, valIas, ou regos ~lasproxIllll a( es ( as

• mesmas sem previa licença do respectivo lnspector, o qual
deverú prescrever a fÓl'Inac direcção de t.aes obras con-
ciliando o interesse particular com o publIco da conser-
vação das Estradas.

Art. 121. O proprietario do rego ou valla será
responsavel por qualquer damno que dc taes obras prove-
nhão á Estrada.

Art. 122. Ficão sujeitos á mesma responsabilidade
oS propI'Íetarios dos I'egos ou valias já cxistentcs, ~m Cl~-
.la proximidade corrercm as novas Estradas; I~as o mspec-
tor que presidir ú construcção delIas mandara fazcr a nc-
cessaria segurança pela primeira vez sómente, ~e ma-
neira quc não possão orrender a Estrada constrmda na
proximidade dos mesmos regos ou valIas.

Art. 123. Logo que apparecer alguma ruina cm
qualqucr Estrada ou ponte, o lnspector do Circulo res-
pectivo dará .as providencias. immediatamel!te ,para (~I~Q

eUa seja reparada, cOlllmulllcaudo-o depOIS a Camal a
Municipal.

,

( 27 )F. N. o 1.

. Ar\. .1'18. E' }>rohibido pôr ou dcixar nas Estra-
da~ madClras, pedras,' entulhos, ou quaesquer outros
obJcetos que embaracem a livre passagem, bem como dei.
xar carro~ p.arados por mais de 24 horas, quando por
(/lmlquer IllcHlentc houverem sido quebrados, ou derri-
bados; e em t?do o ~aso dentro do mencionado espaço
dc temp? devera scr lImpo o .~rreno, e reparado o dam-
no que tIver som-ido a Estrada.

dente da Provincia, o qual dará as providencias ade-
quadas á policia das Estradas Municipaes.

, ,,~rl. 113. . ~s. ~Ilspectorlls das' Estradas, logo que
CIJI.,aI em. no eXCICICIOde suas fUlJcções, terão por pri-
llIell:o cmdado mandar fazer e conocar em todas as en-
cruzIlhadas das Estradas Municipaes.,cxistentes no seu res-
pccli vo circulo. os ,Postes de que trata o artigo 26 da Lei
1:011I1aboletas llHlIcan<1o a sua di recção, as povoações,
lugar:s., ou. fazendas mais notaveis por onde passarem,
e tel'l1O CUIdado quc as inscripções sejão feitas de modo
IJ ue se não apagucm, .

( 26 )

Ar\. :l1ft. A de,stl'lliçãO ou damnificação dos pos-
tes de que trata o arlIgo 26 da Lei scrá punido COllllllul-
ta dc 10r/i) a 20.jpOOO réis a juizo dos lnspectores.

Art. 1'15. Aos lnspectores incumbe conhecer e de-
.ci(~ir verbal e sUlIlmariamente todas as contravenções da
l.el e deste Rcgulamento em prejuizo das Estradas do
scu respectivo Circulo.

Art. 1'16. Das decisões dos Inspectores haverá re-
curso sem suspensão para as Juntas de Fiscalisação.

Art.. 117. Na construcção das obras das Estradas,
(/u~ndo JorCJ~1reparadail por conta do producto das pres-
1açoes, as. Camaras se regularão pelo disposto no artigo
~7 (!a I.CJ do 1.0 de Outubro de 1828, e pelo artigo

, 'O £Ieste Regulamento.
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Art. i2á. Quando as obras de construcção, ou
reparo das Estradas Municipaes houverem de ser feita:;
por conta das prestações em dinhciro .• as Camaras pro-
vidcllciaráõ para quc se prestem aos Inspectores todos os
meios neces'sarios de pagar o sustento dos trabalhado-
res, comprar e concertar as ferramentas, e satisfazer os
sala rios dos mesmos trabalhadores no fim do cada sema-
na, marcando os prasos em que devem ser apresenta-
das as lerias, e tudo quanto disser respeito a esta par-
te da administração das mesmas Estradas.

Art. 125. Quando as obras forem de maior' im.
portancia poderáõ ajustar praticos que as directem, e o
vencimento d'estes será fixado pelas Camaras, sobre Pl'O-

posta dos Inspectores, c pago á casta das rendas des-
tinadas ás Estradas Municipaes.

Art. 126. Nos uHimos dias dos mezes de Março,
.Tunho, Setembro e Dezcmbro deveráõ os InspcctorQs
aprescntar ás C:tmams relatorios circunstanciados do es-
tado cm que se achão as Estradas 'dos seus respectivos
Cire1llos, indicando todas as providencias de que carc-
cerem. Destes rela(orios parciaes as Camaras lormaráõ
um rclatorio gcml que no principio. dc cada trimestre
:-;cl'á apresentado ao Prcsidcnte da Provincia.

Art. 127. A Mcsa das Rcndas Provinciacs sup-
prirá por clllprestimo ás Camaras Municipacs toda a
. despeza que for necessuria com os Livros de Matricu-
la, e Ci1dernos de Talõcs pela primeira vez sómente.
devendo ser indemnisada d'esta despcza pelo producto
,Ias Rendas d' Estradas Municipaes, logo que 101' arre-
cadado no tempo e pelo modo que o detcrminar o Pre-
sidente da Provincia.

Pulacio do Governo da Provincia dc Minas Gcnle
no Ouro Preto em 8 de Abril de 18lt8.

José Pedro Dias de Carvalho.

( 29 )
Registada a foI. 72 do Livro 1..~ dos Rcgula~ento5

e instruccões do Governo. Secretal'la do GovClno no
Ouro Preto 28 de Abril de i8k8. .

José Rodrigues Duarte.

N'esta Secretaria do Governo da l)rovincia foi pu-
hlicado o presente Regulamento aos 19 dias do mez de
Julho dc 1848.

José Rodrigues Duarte.

Impresso e revisto n'csta Secretaria por ordcm do
Governo da Provincia •

Jqsé Rodrigues Duarte.

•
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Artlg8s tIasPOS~IIr.aSMUlllclpacs l\ que
se l'ct'cre o A.rt. ~9 .1•• Be«ll1ftlllcJlto

de 8 dc A.brll.le J.8"~.

Art. 18t. Não poderáõ os proprietarios impedir
que nas suas terras se fação Estradas do comprimento,
(lue fôr necC'Ssario.

As Estradas terão largura tal que por elJas possão
passar dous carros, salvo nos lugares, em que haja gran-
de dimculdade em se lhes dm a dita largura.

O que recuzar sujeitar-se a este onus pagará~multa
de 6;jpOOO réis, e será preso por dons dias além de ser
tudo neposto no anterior estado, quando o contmventor
tenha de qualquer modo embaraçado a estrada. As pe-
nas serão dobradas nas reincidellcias.

Art. 182. Exceptua-se o terreno que por titulos
legaes se mostrar isenoo do onus do Art. 181.

Art. 183. No 'onus de Estradas, e servidões pu-
blicas é comprehendido o de -dar esgotos ás aguas, e ás
immundicias, que arruinão, ou fazem menos commodas
as servidões publicas. Quando se não poder conseguir
o esgoto sem que se dirijão ou lancem as aguas, ou
imlIlundicias para quintaes, terreiros, ou plantações ou
selIl que se fação buracos em muros ou quaesquer ta-
pumes, o proprietario ou quem suas vezes fizer não tem
direito a obstar, e quando lhe incumbe conservar limpa
a SUl\ testada, será o seu maior cuidado dar o dito es-
goto.

Multa de dous mil réis e prisão de dous dias além
de se fazer a obra.

Art. 18á. No caso 80 Art. 183 se procederá com
a maior moderação, não fazendo o esgoto sobre planta-
ções, ou quaesquer bem feitorias ! se não no caso de ne-
cessidade,



( 2 )
Neste caso deverá ser avisado o proprietario ou

quem suas ~ez~s fizer, para designar o lugar pelo qual
mcnos o preJudIque. a passagem, ou lançamcnto das aNuas
c immundicias, sem que a servidão publica som'a ~om
esta escolha.
\ Art. 185. Quando o proprietario, ou quem suas

vezes fizcr, não quizer designar o lugar ou lugares ou
I

. .,
(eslgnar um, que não dê o preciso esgoto, ou quando
não ,!pparcccr o proprietario, ncm pessoa que suas vc-
z~s faça '. ou quando a necessidadc fôr tão urgcnte, que
Ilao adnutla sem pcrigo a dcmora do chamamcnto o
Fiscal mandará procedcr ao csgoto, guardando a mo;lc-
ração rccommendada no Art. antccedente.

Art. 'J 86. Esta mesma obrigação, e debaixo das
mesmas penas incumbc aos possuidorcs do tcrrcno do
Conselho.

Ar!. 187. A Camara vai pôr em exccução a Lei
de 29 de Agosto de 1828 sobrc as obras publicas, e
conta com a coopcração dos habitantcs desta Cidade c
Termo pam a boa cxecu('ão da Lci. ,

Art. 188. Em quanto se não exccuta esta provi-
dcnte Lei continuarão os pl'Oprietal'ios a conücrtar, e a
trazcr li.mpas suas tcstadas dando esgoto ás aguas desas-
som brando o caminho quanto fôr neccssario e ordenado

, 'por csta Camara, c dcscmpachando-as. Multa de 2;{b rs.
c do dobro nas reincidcncias, além dc ser fcita a obra
ú custa do contraventor.

Al't. 189. Quando o caminho fôr de alguns mora-
dorcs c não estrada publica são obrigados os moradores,
que dcllcs se servcm a conccrtal-o , pagas as despezas ú
proporção das testadas de cada um d'ellcs. Quando al-
gum ou alguns dos morallorcs não cumprirem cste dc-
vcr, poderá qualqucl' d'ellcs fazer o concerto ou limpeza,
e haver a_despcza dos outros, que n<1oconcorrêrão, sem
qll~ possao oppõr cousa alguma á quantia que se lhe
eXIge.

Quando nenhum dos moradores qllizer fazel' o tra-
balho poderá recorrer-se ao Juiz de Paz para o mandar
fazer.

, ( 3 )

Art. 190. Em quanto não sa executa a citada Lei
de 29 de Agosto continuaráõ os proprietarios a fazer as
pontes a que erão até o presente obrigados.

l)ena do Art. 188.
Art. 191. Quando as obras forem tão custosas que

excedão ás forças dos proprietarios, o Fiscal o comulU-
nicará á Camara para lhe prestar auxilio. Este auxilio
será prestado com autoridade do Conselho Geral, e quau-
do houver urgencia da obra poderá a Camara prcstal-o
dando ao Conselho Geral mui dr.cuustanciada conta acom-
panhada dos motivos e documentos, que houver.

Art. 192. A disposiçãO do Art. 190 é extensiva ás
pontes dos caminhos dos moradores.

Art. 193. Nenhum proprietario nem pcssoa que
suas vezes faça poderá estorvar o ~órte de madeiras lIas
suas matas, nem o armncamento de pedras para a cons-
trucção ou concerto de pontes, e estradas, tlma vez que
se lhe pague seu valor real.

O proprielario, ou quem suas vezes fizer será avi-
sado para apromptal' a madeira, que sendo igualmente
apta para a construcção, e concerto, lhe é menos l1eces-
saria.

Art. 19á. Não será permittido passarem carros
carregados nas pontes de madeira, salvo os dos que fa-
zcm á sua custa as ditas pontes, ou os que destes obti-
verem licença, ou os que se obrigarem a pagar a quan-
tia que a Camara fixar por taes passagens.

Multa de quatro mil réis pela primeira vez c do
dobro nas reincidencias.

Art. 1911. E' prohibido u:mrpar, tapar, mudar,
estreitar, entulhar, ou de qualquer modo arruinar as Es-
tradas, caminhos. pontes, ou quaesquer obras publicas.

Multa de seis mil réis, e dous dias de prisãO.
Art. 196. A prohibiçãO e penas do Art. 195 são

comprehensi vas do caminho particular ainda de um mo-
rador.



LIVRO DA. LEI MINEmA..

1 4 6.
ADDITAMENTO AO TOMO XII, PARTE 2.' FOLIIA N." 1..

o Presidente da Provincia de Minas Ceraes , tendo
observado que 110 Regulamento 11." 21 de 5 de Dezembro
do anno passado se comeltêrão dons equivocos, que pó-
dem dar lugar a muitas duvidas, resolve0 corl'igil-os pe-
la maneira segllinte:oNo Artigo 1.2, onde se lê -Escra-
vos menores de dous annos - lêa-se - Escravos meno-
res de doze annos. - No Al'ti~o 27 , olHle se lê - Ficão
prohibidos os Inventarios, e pal'lilhas amigaveis , ele. -
lêa-se- Ficão prohibidos os Inventarios amigaveis entre
herdeiros etc. - E ordena que a presente Portaria, sen-
do eommunieada ás Eslações competentes, se insira lam-
bem no Livro da I.•ei .Mineira. Palado do Govel'llo 110

Ouro Preto 1.2 de Fevereiro de 18ll6. Quinliliano José
ela Silva. Registrada a f. 69 do Livro Lo de Regllla-
111entos, e lnsll'llcções do Governo. Secretaria do Go-
verno no Ouro Preto 17 de Fevereil'o de 1.846. Manoel
da Costa Fonseca.



lLISTlMENTO

N, 0-, Esta Titulo deve ir na 1.3 pagina do Lifl'o, O na sc.guintcso fará o alistamento conforme o MgucIo CJ.Ul~

vai transcripto nQ verso desta rolha~

UNICIPIO DO OU O PRETO.

Dislriclo da A nlonio Dias a do Ouro Prato que {árma o 1.. o Circulo da I nspectoria das Estmdas
Municipaas.

Dos Habitantes do Circulo que davam ser chamados a concor" 11m' meio da }J1'cstaçfiotie serviços

para a cOllstrucção, 'reparo, e conservação das Estradas Nunicipaes em execução eloArt. 12

da Lei Provincial N. 510 de 8 de A,til ele 184ü.



(MODELO ri •• 2.)

I
MUNICIPIO DO OURO PRETO.

Lo Circulo da Inspectoria das Estradas MU71icipaes

Anuo Financeiro de 184 a 184

LIN~lMENTO
Da prestafão em din!leiro, ou em Obras d escolhacdos Contribuintcs para os trabalhos da

rcpm'ofão e conscrvafão das Estradas MunicljJaCS, fcito pela Camara Municipal do
Ouro Preto em de de 1847.

INDIV.~Ç.i.OD~ PREÇO DOS

Dia8 de serviço fixado pela Camara Municipal em Sessão de de

de 18/17.

A SABER:

Jornal pelo serviço de homem

~ pelo dito uc carros

]) pelo dito do bestas

300
1~500

200



(-'lODELO X.. ~),), '

F. .. Juiz de Paz do Districto de mando o Omeial de Justiça

deste Juizo F .•. , que por bcm deste indo por mim assignado I notifique em virtude dos Artigos

53 e 54 do Regulamcnto de a F••• , c o faça seiente de que acha-se

incluido no lançamento da prestação I fcito pela Canmt'a Municipal para as Estradas l\1unicipaes do

Termo d pela muneira scguinte

18 Serviços de homcm avaliado cada um cm 300 1'8.

A saber

• O que cumpra.

Jui ).

d Juiz de I)a;& (IUC o escrcvi.
dlJ AdO. J'.

2 Como chcfe da i"amilia

fi de 2 filhos varücs

fi dc 2 alugados

8 de á escravos

á Scrviços dc carro avaliado ti J~500

hO Scrviços dc bcslas II a 200

Arli;.;os ;J 1 fl fl7 do Hegulamcnto já citado dc

Circulo no lH'azo de IIIIl mez contado da publicação dos Edilacs do lançamcnlo
se pretende pa ..•

gar a contribuiçãO cm dinheiro ou cm scrvi(:os, na certcza de que Jltl0 lhzcndo a Opçito dcntro

(lo (11'10 llrazo I a 11rCsl()(:ãogerú cxigida cm dinheiro, e arrecadada da
mesma maneira I c com

',15111C5111,US1()l'Jllalidade5 com que 5' arrccad,lO as imposi(:õcs 11l'O\'inci<l"s.
" J como o prescrcvcm os
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