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• o 1 :o!)r~=Lei fIe ;t) de Seleltiul'o.
Fn:n n força do COI'ro policial e contem oulras
di.~posi~uos. . . . . • • . • . • •

N.O 1:055.=Lei de 25 de Selelulll'o.
l\lnrcn o 'suhsirlio e njudn rle cu,IO lJue devem
\'eIlCOI' os meml.'ros da Assembléa L(.~islati\'a Pro-
vinc.ial • • • • • • • • . • • • .

N.o 1 :056.=Lei de 25 de Setembro.
A ulorisn n Presidencia n fazer a~ dosrezas ne-
cessarias com fi arrecadação rIo imposto do cafl~ •

N,o 1:057.=Lei de 25 de Setembro.
Estahelece o modo f.orfJue do\'em ser pas"ad<H;
nas Herebcdorias as letras a favor da Me.a das
l\enrlas Pl'u\'inc!~e~ . . . . • . . . .
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No. J :OiS8.=Lei dtl 25 do Setombro.
A utor;sa a Prosidellcia a despender a quantÍ'l de
3:000S réiS com a construcç1io de uml p'onte
sobre o Rio Vorde . o • • o

No. t :059.=Lei de 25 de Setembro.
Autor~sa a Presidenci~ a despender a quantia ne-
cessan3 com os reparos do Tomb~douro dos Ouatis
na estrada que do Grão MOIl01 I'ai te: ao Si;corá

T •• 1:060o=Lei de 25 ele Setemuro. o . .
Automa a Pre idencia ti marll!al' conslruir umo
meia. estrada que da Diamantina ,'á ter ao Arraial
da PIedade, pa 'sando pelo nOJll-fim e l\Iontes Cla-
ros . • . . . .

1'\ .• 1:061.=Lei de 25 do SJtelllbro.
Anllexa os OfficlOs do L. e 2 .• Tabc!líiío de
S. Paulo do i\/lIl'lahé . o •

).' .• 1:062,=Lei de 25 de Setembro. o o •••

Aulorisa li Presidencia a conceder Carta de PiJar-
T1lal'elllico aos Cidadãos na mesma Lei merwio-
nado " • o • •

T." 1 :OG3.=Lei de 1) do Oullhro.
Fl.xa a dospeza, Pro~illciul ara 1861 a I 62,
aulol'lsa a Presllenc'l fazer arrecadar o, i11-
p.o~lO' nella dcclarados, u conlem onlras dl'PO-
,IÇO s .. o '" o • •

, • ! :OG',. =Lei du f~ 110 OUlllill'o.
/~el'o.:;a o Heglllfl/llento n," '~'., suppri1lJ1J a A~!en-
cw Geral de ln,lrllcçi'io I'uulic:l , e autori,,;] a P'C-

o siJencia a expedir no\o I crrulamenlo .
D; • l:OGii.=Lei de 5 de Outu!Jro. o

r!ügula os, vencim~ntos flUO, dC\'<JllI pc 'ceLer os
hllH'CIOnorlos. pulJ.licos Promlci1es :lp05e Itados •
re{ür mados , licencIados ou con lIlissiollatlo~, quan-
do novamente omprog:ltlos por (lual'l'wr (h~ Pude-
1'1"'; d~ E~lado em. cOlOmi,slJes, ou empregos tem-
p ranos ou cflectl vos. o • • • • •

l' J '1J.=Lei de 7.de Outubro . o

• E,l:.Lelcce regras p:lI'a ~s rúforíl1os elo, O/liciol)s
c praças uo Curpo l'üliri.d . . •

I' a 1:007 =Lei de ;) de Outuhro.
" I era ,I oi n,. 62;' de 30 d :'I{;,io de IF;);~,
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qUtl m3ncla crcar lima Eschola Normal d' Agri-
cultura o o • •

IT." 1:0G8.-Lei de 5 de OLlwLro.
Credita 11 Presidencia com a qu~ntia necossaria
para a fn'~tlll'a e couccrlos de di versas estradas,
pontcs, cle. . • .

N,. 1:069.=Lei de 5 de Outubro.
A utorisa a Presitlencia a entrar em cOll\'onçi'io
com o Governo Imperial soLre a indemnisa~ao
a que lem dircito a Província como principal Ac-
ciollista da Compnnhia dll corrlllercio c nal'cgaçüo
do Muclll'Y o • o o

N,. 1:070.=Lei de 5 de Outuhro.
Aulorisa ,1 Presideneia a r1e,pender a quanlia nc-
cessaria OLlpara a abertura de uma ostrada que da
\'illa do Hio Pardo se dirija ao Cachimbo l ou
para tornar na,'egavol o Hio Pardo desde a \'il/s
ató os limites da l'rorincia da nahia o • • o

• a I :071.=Lci do 5 de OUlubro.
1\utorisa a l'rcsidencia a dtlspendor a quantia do
G:OOOS réis com a aberlura de uma mOia t'Slrada
do Hio do S. Franmco ao HIO Grande

'." 1:072.=Lei de 5 de Outl liro.
1 utuma a Presidencia a rcdusir o pessoal das
Secretarias d Goremo, o da Instruceüo Publica.

N." 1'073.= ,ei de 6 de OUlubro. ,.
HeUaura " cadf'ira de Latinidade e Poelica do Cur-
\'I~I/t). addindC1-1ho o ensino da lingu3 FI'3NCeZa, e
t'lt'~1l.u!ra lo Latim e Franccz na Vllla de C:lC!h~o

',. l'OH.=Lel de G de Ontubro.
C,êa UllJa escola dl1 1 ..' lelras no Arr:lial d.1
t:apellntlw, Municipio d. Conceiç:lú

N.• 1:07;).= ,OI de (j dú Outuhro.
t:,e.1 UOl1 C1duir'l de Latim e FI" Ill'l'Z na Vil/a do
1(11ll-1illl u IIWl'l'a o ordtlllado fILIOde,'u 101' O 11'';-

i ')1 lll'O {'rof". ;;0" •
,T,' 1:076,=Lel do ti de OUlubro.

1\eHulIra as aU!.1;; de in.lrllcç.~o primal'in do 50\0
Ill:bcnlino elos Arraiaes dos Hemedius e JoJ'o lJo-
mlJ' do Termo do BarLal'en:l

T,. 1:07i.=ltesolllç:1o de i de Outul,,'o
Fix:\ as déspozas ue di I'CUS C3Ina raS M unici p3CS
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para o CXCl'cício de 1860 a 1801, e contem outras
disposiçõcs á respeito •

,'.ol:0i8.=Hesoluçiio de 7 de Outubro.
Appro\'a :JS contas da receita e despeza de diversas
Camaras Municipaes > e contem outras disposições
á respeito • . . • . • • • • • . •

N.o 1:0iO.=ResoluçãO de 7 tle Outubro.
Approva a proposta da Camara Municipal do
Ouro I)roto sohre a festa religiosa de Santa Cruz
no dia 7 de Setembro, exposiçãO c feira

N ,0 1 :080 :=HesoluçãO de f~ de Outubro.
Autorisa a Camara Municipal da Campanha a ar-
recadar annualmente, a tillllo de patente, um
imposto sohre aguardeute de canna 0\1 reslillo,
c contem outras disposições á respeito ' . .

'.0 LOS1.=Hesoltlç;10 ,le !~de Olllllhrll.
Exduo o jo;:;o do hilhar rias ,Iispusições 110 arl.
3. o tia nesolllção n. ° 1 :02'~ de 1850

N.o 1:032,=llesolu('3o cle[~ de Ouluhro.
Altera a's PoStlll'ilS (13 Camára 1\ ullicipnl da CIda-
de de lbrhacella • • . • . •

.T.O 1:083.=Hesoução lle 7 (Ie OutulJro.
Altera a atltorisaçiill (Iada :'I Camara I\Iunicipal (Ie
S, .loõio II'EI.Bei polo ~ ILo da llesoluç:io n.O ti!',
du 31 de Março fIe 18'~O

N.O 1:0,'~.=HesoluçIT() tle 7 de Outuhro.
AlIlorisa a Camara l\lul'icipal rIo Pan1'1ybnna 11

I:olltl':lhir UIl1 Olllprestimo até a quantia do 1'5.
l(i:OUOSOOO para Cull\pra de um odificio desti-
nado :1S suas sessj).Js o do J ury

1'.0 1 :085.=Roso]ução do 4 de Outubro.
Autorisa a Call1ara Municipal de llaependy a 1'1'0-
1'0"01' ti dOSilpropl'luçào dos torronos adjacentes ao
Arraial do Pouso Alto, que julgar nocessarios ao
alargalller~to do mesmo ArraiJl •

1'1.0 1 :036. =l\esolllçãú de 7 Outubro.
Prohibe a rnascateaçrio de ouro o prata no Mu-
nicipio de. S. João d'EI-Hei ~e~l.prelia.lice~ça,
faz oxtenslvas ao mosmo ~JunlclplO as diSpOSições
da l\esoluçfiO n ° 22'~ rle 14. de Abril de 18B, c
contcm outras disp05i~õ';s ri rospeilo • . .
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, > t :08i ,=Hoso]lIciío de i de Oulu!;r".
. Ap['rlJv,; a proposta Ih: C,lInara MUllleil',ll do Ourll

PrelO declarando livru 3 qualquer POSI'('3 idoJ).'a
para negociar, "(jnllor a rt:Lalho carne verde, 111-
depondellt(~ do pagamento ele ,[uae;:quor impo,tos
1lI11llil'ipaos, uma vez qUI) o prel:o da Carril) l1õíú
excella do 120 réis n lilJl3, e ('ontem (ulra' di -
posições li rospai lo . .

r'.o LOS8.=Hesoluçrio do 7 de Outubro.
Rústalll':l, ~(lbre pr0l'0;:la da Canla!'a llUlli iral
tI(~S. .JoãO d'EI-Boi, O art, 2.° da HC50lução li,"
(j{~7 tio 1853. e l) Her.ulamelJto tio 17 do Marro
do 1~54.. rom algull13s alteraçlios e mcdlncaçõe~.

T.O 1:089.=Loi de 7 de Oulubro.
Tramfere para S. Paulo (lo Muriahú a séd,) da
Villa do Patloclllio, e I'ilvo~a " Lei 11. ° 1 :04;) tle
(j de Julho do 1859 .

'.0 1:0nO.=Loi do 7 tio Outuhro.
Ele\'a ú Vdla a Froguo7.ia til) S. Jo,.; do Alfl'IJ:i'
com a dellolllinaç<io de ViII" Formosa .

.',0 I:Ü!JL.=Lei do 7 do Outuhro.
MUlln a dellominaçiiiJ do Uis!ricto 110.lonquim .\1 -
tonio do MUllicipio da Bagagem [',)1';1 (\ !<l-Eo-
trella do Sul . . ,

N.o 1:092 =Lei do 7 de Outubro.
Elova li Cidado a Vdla du S. Jo,ú 11' EI-Hl'l C01ll

a méSlIla denomillaçJo
1\.0 l:0\)3,=Loi do 7 OululJl'o.

Eleva a Villa Januaria ú cathe30ria tll.l Cld;ldú
com a mesma denom inação

".0 I :O(Jr~.=LOl de 7 de Outubro.
EIOl'a <Í cathogoria do CIlJade [\ Vil/a. do BOIl!-
fim com a denominaçãO de-BonJlim da l'am.
opeba .•

4 ".0 1 :095, =Lei do 7 de Onlllbro.
Ele\'n li Districto de Paz 8 po\'oaç~o lll~ S. J()S~ da
Boa Vista da Frcgue7.ia do CallU Vordo, o marca
suas di\'isns

1 '. o 1 :0\)6.=Lei de 7 do Outubro.
Eleva il Districlo de Pnz n [l0\'unçriO tio ~. Puollo
UI) natos 1~0Cornngola, \) marCa as suas di\'is s
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LE[ N." 1,O.)'t,-D;~ 2.) DE SETEMBHO DE 1860.

j'. o J 'Oflj. -LL,j r11~ 7 ti" Outu!Jro.
Cre'/ um Districto dt3 Paz no dUllicipi de .
Pnulo do Muriahé com n denoOlll1ação de Dis-
tricto ele Santa Luzia do Carangolla, e marca as
respectiva, divisns . . 106

N.• 1:098.=Lci do i de Outubro.
Eleva fi Distric:lo o Curato de S. Sebastião do
Jaguary filial da Fmguczia de Cal I". , e autorisa
o Governo a marcar-lhe as di lisas •• 108

N .• 1:099.=Lei de 7 de Outubro.
;\larca as divisas entre a Freguem da Cirlade da
Formiga e dos An:os . . . . ,. 109

í TlDlU XXVI. PAHTE 1."

EI~:.A

FOLHA. 1'" 1.

---

•
R02'ulam<?lJto n.O 47 de 19 de Janeiro de 1 60.

Estabelece b.1ses para o exame e conccssiio de cal'tas
de Advogados. • . • . . • • . • • 1

Ar!. 1.0 A ror~a do Corpo Policial para o exercicio de
l~(jl. a.18G2 é fixada em ~Iuillhenlas e noventa e seis pra~as
(lisll'loUll!ns pclo modo seglllllle.

'o CU. ':;ELHEIHO "Icl~~m PII\F.S llAMolT,\, Prcsidcntc da
P."u\'inda dc Minas Gcraos: Fnço sabcr a todos os seos Ita-
11IIantes Cjue a AssemlJléa I.egislnli\'a Provincial DCl'retoll, ()
ou sanccionci (j Lei seguinle:

Cllr{(1 de Lei que fixa a {orça do Corpo Policial para o
mmo de 18tH a 1862, e contem outras disposições.

a•xxv,.,.-O'
. L

Es{ar/o-maior c menor.

~ . ~ ." ~['enl'nle Coronel Commnndlllllc um. 1.:~1or um, Ci-
IUl'glao-mor com grildua~'iio de Cal i1ÚiJ UIlJ, Telll'ulo Ajudillll.i'
II!U, Alferes Sccrclario Ulll . :\Ifcre~ l.1ual'lcl-~Iesllc um. Capel-
Iuo .c01lJ graduaç:-IO de Alfl'rrs 1I1ll, 1.0 Sargento mcslre do
IllUS1Ca com gradua~üo de Vllgú-lIlcslre um. 2.° ~argcllto
cOlllril'flí::slre UIlJ, Corncla-mór Ulll, ,rmciro UIll, Musicas
desoito .
. ~ 2," Uma ComI anhiil de Ca\'3I1aria, conslando de Capilüo
EOllJll1andanlc UIll, Tenente UIll, • Ircrcs um, 1 ° SarO'clllo
Ulll, 2 .• ' Sargento Ilualro, ,Fol'I'icllllll, Caoo' oilo, CI~rins
dous, FOl'l',)(lol'es dOllS, praças lIo\cnla c duas.
TO~1O x, VI. 1'.~nTE 1."
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Joaquim lI1(1TiamlO Á IIgu810 Mene::es.

LEI N.' 1,O;i.j-DE 2,) DE SETE~lBnO DE 1860,

I

Sellatla na Secretaria da Presitlencia da Pro\'incia aos 25 de Se-
lelIlblo de 1860..

Nesta Secretaria da Presidencin foi publicada a presento Lei em
ti de outubro de t 860.

JI)0911i1ll lI1ariunno A Il[ltt.~to :lfcne~es.

V I.~£~Tl~ PIIlES DA MOTTA.

Silverio Teixeira da Co!ta , a fel,

Carta de Lei que marra o subsidio e ajuda d~ custo que
devem Cfllrcl' lia H,' legislatura os Jlembros di' As-
scmbl/;(l 1.('9i8/ a: il'(l Prov lucial.

'o CO~'ELIIEIHO YI(:E"n; Pl/U:S 11,\ jIorr.\. Pn'bidenlc da
I'ro'.illcia de Minas (icrae5: F;\(;o ~al.Jcr a ttldllS os seos ha-
bitantes f]ue a Asscmblôa L"gisialiva Prol'iflcial Decrelou e
cu Sanceionei a Lei s gnintü :

Arl I ° Os ~Icmbr(l" da Assrmbléa Lrgislalha Pro-
,incial \"cnccrão dial"iallll'nlu na I,V Lrgi~;)lllra o subsidio
de rir!. mil réis em lodo I) tempo de suas "'cssôes tanlo 01"-
dinal'ias ('01.110 ('xll'aordinurias I c nas I'rorogaçócs.
10~IO XXYI. PAliTE 1.

( L, S. t

~ ~Iall(!o r:c.r l(lnto a todas ;,:; AlIloridadcll á qucm o conh -
IliliHmlo e ex(,cll\'ilo eln r('ferida Lei pertencer, quo a cumJ~rão o
facüo cumprir Wo inleiramcntc COIllO nelb s? contem. O S('cre-
tai'jo dcst'l Prol incin a raça illlrrillli~ •. puulll':lr. e cor!'cr Dada
110 l'alacio da Prcsidcnl'ia da l'rovlllCIa de MllJas (,era~g aos
,inle e cinco dias tio nJ('z tle Sllcmbl'O do anuo do NaSCimento
de Nosso Senhor JeZlls Chl'islo de mil oilo.cenlos 4l scssent:l ,
lrigcsimo nono da InooJlendencia c 00 Impeno.

Art. 2.° 03 \'encimcnlos o cavalgaduras dos Officiaes
r mais praças ,lo nlPSmil Corpo 501';10 rrglli:ldn. peln Táll"l.
(l- »-annrxa il Lei 11.°870 de 5 de ,Jllnhn de IS.58 , Sll:i-is-
tinjo a gralifi 'nçflo por cOlllmando de (~)mp;lIlhia cunrormc
o ilrl. 3,. dn IA n.O (jl(j de 12 de Maio de 18i3; e ao
Major a de \'inle c cincl) mil róis lIlen~a05. hrm como ao-
Sargenlos Ajlldnnlo, e ()lI01rtel-mc,.;lre li dc tllbl'ntos rei" dia-
rios, c ao COl'llela-mór a de com réis.
~ Lo O Ajudanle. QlIarlrl-meslrc, c Sl)('I'rtario. qnando

r,stiverem em cxerci ia, lel';lo direito iJ mesma gralllicação
lJue percebem os que comruandúo Companhias.

~ 2,0 Firão ex/(~n~ivas ns praças de prel as disposiçõe~
un ullima pilrte do ar!. 30 do H('glllamento n,O 35,

Art. 3.0 Os Ofli:iaes do Corpo Policia) serão \'ilalieios
rlU seos po;ilns. e só os P('I't\CI'ÜO em virtude de sentcn(;a,
Esta di~posiçilo não comprehenJo () COlllmandante do Corpo.

Ar!. .,V D'ol'a ('m rliillllc serüo prl'enehidos os poslos riR
Corpo Policial gradativamcnte, torn:1nd~)-se sempre I~al!eri,la
l~onsideração para o aeccsso, 1;10(0 o mcnto como a antIgUIdade

Al't. 5.0 A educação c fi instrllcr;.ilo p,imnria rios me-
OOl'(,S existen/es!lo Corpo Polidal fkllrá a cilrgo do (;"pell;jn.

Art fi o O Prcsit!l'nte da Prn\'incia podrriJ emprr.;;a I'

desde já em scr\'ioo, cincocnla waças da gunrda nacional.

Al'I. 7.. O Presidente da Pr,ll inria fira autorisado :l
,,\lcrar, como melhor COl1\ ier ao sel','i~~o, as disjlos;i;õcs do Br.-
gulamenlo do Corpo l)clicia1.•

Art. 8.. Fi:'a revogndo o ::Ir!. 9 .• da Lei Il o 82fi dr.
11 de julho de 1857. e Iflnis di~J1f)siçÓ{'s rm cUlltrari9,

~ 3.0 Qua(ro f,ompélnhjas ele Inrlllllaria, constílndo cada uma
de Clpilão Contnwn anle 11m. T~nenln um. :\ Ire-r('s IIIII, J .•
Sargcnto Im. ~. o, Sargentos qnalro. ForrielulU. Cn os oito,
Comctas <loIIS, praças noventa e CJuíllro.
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Silverio Teixeira da Costa, n fez.

Sellada na SecrtlQria da Presidencia da Provincia :lOS 26 dê Se-
lenlbro de 1860.

Joaqnim 1tfllrillnno Augusto 1Uenezes.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Lei em
8 de Solembro de 1860.

Joaquim J1lal'iallno Augusto 1Jfeneze.'.

Ar!. 2.. Aquelles Mombros da Asscmbléa que h3bila-
rem fora (~o "~~ar de sua reunião, recebertio ti intlemllisncão
de tres 11111reis por legua, lanto na vinda como na vo1"ln.

Ar!. 3,0 Fkão revogadas 2S disposil;ões em contrario.

. Mnntlo por tnnto a todas as Alltoridndes á quem o conhe-
e.lI1~enloe ex.ecu9ã~ tia. ref('ritla Lei perlon(~Cr, quo a CUlllprflo o
f(JQ:10cumpl'lr tao lI1temllncllte como nella sc contem. O Secrc-
lal'lo desla Provincia a faça imprimil', (lllbHcnr e cOl'I'cr. Dada
n~ Palac~o da l'rcsiticncia da I'rovincia tle Minas Gl'rncs aos
\'IlllO, e t'mco dias do mez dc Setcmbro do allllU do Nascimento
tI~ N?sso Senhor JOZllS Chrislo de mil oitoccnlos o scsscnla ,
lngesllllo nOllo da Indcflcndencia o do Imporio.

( 5 )

Joaquim 1Ullrianno Âtlgl!stO Menezes.

Sellada na Secretaria da Presidenria da Provincia aos 26 de Se-
lembro de 1860.

Nesta Secretaria da Presillencia foi publíc::da a pres nle Lei em
de Outubro de 1860. haquim JJ111rianno Â ugllslo Menezes.

bilantes quo a Assemhléa Legislativa Provincinl Decrelou e
cu Sanccionci a Lei seguinto :

Art. Unico. O Presidento dn Provincin fica nutorisado
:1 fazer as des'pezas lwcess:lI'ias, para que. cessauo o convcnio
com o Goverllo da Provincia (\0 Hio de Janeiro. a :Jl'I'eca-
dnção do imposto sobre o café se faça COI1ln melhor cxac-
(jão, LOmando para esse fim as providencias, que julgar
necessarias; e l'evogad3s quaesquer disposições em contr3rio.

Mando POI' tanto 3 todas as Auloridades fi qllem o conhe-
cimenlo e execução da rcfcrida Lei pertencer, quo a cumprão e
fação cumprir LfJointeiramenl como nella se conlem. O Secre-
tario desla Provincia a faça imprimir. publicar e C01'l'el'. Dad:1
110 Palncio da Prcsiuencia da Provincia (Ie Minas Geraes aos
vinte e einco dias do mez de Selembro do anno do Nascimento
do Nosso Senhol' Jl'ZlIS Christo de mil oilocenlos e sessenta,
trigesimo nono da Indepenuencia o (.10Imperio.
( L. S. ) VICEl'\TEPllIES DA MOTTA.

Siherio l'eixeira da Costa, a fez.

r. N. 1.

VICENTEPIIIES DAMOTTA.( L. S. )

LEI N .• 1,056-DE 25 DE SETE~1BRO DE 18t:iO. -----
Carta de Lei que alttol'isa o Presidenl,e da Provincia fl

fazer as despezas necessarias com a arrecadaclio rIo
Úl1posto do café, lo,qo que cesse o convellio ceiebrar/o'
entre esta e a Provincia do Rio de JaneIro.

..0 CONSELHEIRO VICENTE PlllES DA MOTTA Presidenlo da
Provincia de Minas Geram;: Faço sabor a to~los os soos ha-

LEI N." 1,057-DE 25 DE SETEMBRO DE 1860.

Carta de Lei que estabelece o modo 1JOr7ue devem ser pas-
sadas /las Recebedorias as letras a favor da lI/esa das
Rendas Provinciaes •

,O CONSELHEIRO VICENTEPIIIES EA MOTTA, Presidente da
TO~lO XXVI. PAUTE J,a
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Ar!. 2.° Eslas letras scri10 remcllidas :IOS rcsJ.cclivoli
Culleclores para ell'eduarcIll sua cobrança nos dcvidos prasos.

Ar1. 3 o Fica elcvado a seis meleS o prnso eOIlceJido
pelo ar!. 20 da Lei n • 570 UC 13 de Outubro til' 1851.

Provinda dc l\linas G('r;]es: Faco saber a touos os sens 11,,-
lJilalltcs flue a AsscmlMa Legislativa Pro\'incial Decretou e
('LI SUllcl'Íollci a Lei seguinto :

Ar!. 1.0 As letras que pelas c1isposiçDes em \'igur podem
~er passadas nas UecelJcdoria:; em favor da Mesa das HClldus,
~el-u-hi1o d'ura em dianLe á mezcs de dala.

Ar!. h.o Ficão revogadas as disposiçõ~ s em ctln!rariu.

~Inndo por (anlo a todas :lS Auloridades á qucm o conhe-
C'Ímcnlo e exccw;i1o da rcferida Lei perLencer, que a cumprão c
fação cumprir (,iu inLciramcl1tI' como neI:(j sc contem. () Sccrc-
tario d(sla Pruvincia a faça imprimir, publicar c COlTor, Dada
110 Palacio' da Presil!cncia da Provi"l:Ía de ~Iinas Gcracs aos
\ iul!) e cinco dias dI) mcz de Selembro do anuo do Na5CÍmcnlo
de Nosso Senhor Jezus Chrislll de mil oitoccnlos c Segstnla,
trigcsilllo nonu da Indl'(Jcu(lenl'Ía c do llllperiu.

( L. S,) YJ(;I;NU; PlIa;s IlA MOTH.

Si/caio 1'ei:L'círa da CosIa, a fel.,

LEI N." l,03S-DE 2j DE SETEMBRO DE 1830.

[arla de I,ri que flutorisfl o Presidente da Provincia rt
despender (l qUf1Iltin de :~:on~),~O~O I'S. com (/ COllstrllC-

rão de lima lJonle sobre o RIO lente,

O CO~SELHEmO VICEi'iTE PlIlES f)..\ MOTTA, l'r('~itlrllle fo!a
Provinda de Minas GCl'ae~: F.1ÇO saber a lodos o;; seo:, h;\-
bil:1Il1es que a AssemlJlra Legislaliva Provincial Dl'crrlou f'

ell Sllnccionei a Lei seguinte:

Ar!. Unico. O PrcsidellLe da Provincia fica aulorisado a
despender a qU<lntia de Ires conlos de réis com a conslrlli.'f;.:itl
de uma ponlc sob"c o Hio Vcrde, na rslrada quc. IIe ~IIlHl,"
Novas vai Ler á Cidade dc Montcs Claros; revoga lias fJ'lac~-
(11101' disposil;ücs em conlrario.

~Iando por tanlo a lorl<l5 as Autorillades Ú fluem o cOl~lte.
cimenlo e exccução di] referida Lei perLeucer, que a cUIUI~r,ll) e
faci1o'cumprir lflO'inleiramente COlllO úclla sc ennlcl1l. O :::>r'rr-
'ai'io rlcsla Provinl'iíl.a flH:a imprimir, {lublicílr e correr. D;]lIa
no Paladu d!l I'residcncia da I'rc\incia de Minas (icraes aos
vinle c cinco dias do mcz de Sclemuro do anno do Nnsc.imenlo
de Nosso Senhor Jezu5 Chl'isto de mil oiLocenLos e sessenta,
lrigcsimo IWilO da Intlcpendenda c do Imporio.

( L. S. ) "ICENTE I'IIU:S DA Mon.\.
• i/veria Teixeira da CosIa, a fez.

Sen~r1~ na Secretaria da Presirlcncia da Pro~incia aos 26 de Se-
tembro tle 1860.

Joaquim lITariallllo A lI,?llsto MCllc:;;cs.

Nesta Sccret~ri~ da Prcsitlcnr.ía foi publiC3tla a prc.enle Lei em
.8 lle Outubro de 1860.

Joaguim J1lariamlO ti 1Ig1tSIO JECIU:;;! .

Sell;)d~ lia SerreLaria u;) llresidcllcia ua Pro\'íncia aos -:W de Se-
tellllJlo d\J1860,

JOOILlItlll 11/arillll/lo ti 1I!J1I$10 MCllezc"

Joaq1lim 1lJultamlO Â u,g/t.'to lIlCIlC::;Cô.

i\(l'!;) Secrcl;)l'ia ua Prcsidellcia foi publicad •• a pr(osenle Lei ClIl
~ \.1:;Outubro d\: 18fiO.

T01l6 XXVI. PAIIH L"
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LEI N." l,05!)-DE 25 DE SETEMDRO DE 1860.

F. ri. 1.

LEI

( 9 )

1,060-DE 2,) DE SE"'EMBllO DE 1860,

Carta de Lei que autorisa o Presidente da Provincia a man-
daI' orçar e (I de.,pender li quantia necessaria com os
re}wros ([o tombadouro dos (juatys na estfadu que d()
Gnio-Noyol vai ter ao Sincorú .

Carta de Lei que nutori '(I o Presidente da Pro :incia a mal!-
dar orrar I leNwtar n lJlanta c, cans~rlllr uma mf;,a
estrada, que ll1lfti, do d(1 lJimnantllla ra ter ao Arrawl
da Piedade, passando pelo BOIII.fim e iJ/ontes Claros.

Arl. Unico, O Pl'csidcnle da Provincia fira nulol'isailo
a mandar orcar o a despender a fjunnlia uccessal'ia com os
rcpal'os do làmhnt!ouro dos Qualys na esll'ada que do Grão
Magol vai ler ao Sincorú; revogadas as disposiçõcs em con-
tra rio.

.'0 CONSELHEIRO YICEC'iTEPIIIES DA MOTTA, Prcsidenle da
Provinda lIe Minas Geraes: Fl1cO Sl1hel' a lodos os seos I,a-
!lilanles quc 11 Assembléa Legislaliva Provinda I Decrclou e
tU Sanl:cienei a Lci seguinlc :

Mando por lanlo a lodas as Auloridades á quem o r.onhe-
cirnerlto c exccuçito (\n rcfcridn Lei perlencer, que a cumprflo r.
ração cumprir lilO inlciramcnle l:omo nella se conlcm. O Secl'c-
lario dc,sla Provincia a faça imprimir, publicnr e COl'rcl', Dada
Il/l Palacio da 1'l'esi(\cncia da Pl'ovincia dc Minas (iCl'acs aos
"inlc e cinco dias do mez de Setembl'o do anno do Nascimenlo
de 'osso Senhor Jezus Chrislo de mil oilocenlos o sessenla ,
ll'i"csimo nono da lndepcndcncia e do Imrerio.

( L, S. ) VICENTEPIHES UA MOTTA,

Silverio Teixeira da Costa l a rezo

CO. 'SEU H O YICEt'TE PIIIES DA MOlTA, Presidenle ria
Provincia de Minas r.rrae,;: Faço saber á lodos os seos !la-
!lilanles que a A"semllléa Legislativa Pro 'incial Decl'etou, c
cu sanccionei ti Lei seguinlc:

! 1'1. Unico. O Presidcnte da I'rovincia fica alltorisado a
mandar orçar, levantar a planta e conslruil' l1I~a mria ~slrada,
que pal'lind() da niamanlina vú leI' ao AI'ra131 da P!cdadc,
I'as~an"o pelo Bom-lim e donles Claros; para o quc (ICl!.cre-
dilarlo na quantia Ileccs~al'ia; revogando-sc quacsqUl'r dlSPO-
~içüe:. em conlrario.

~Iando P(1I' lanlo Ú lodas as l Ulol'idaucs á quem o conhe-
cimenlo c oxecuÇno da referida Lci pcrtcncel'. quo a cuml~rflo o
farão cumprir l~IOinlciramenl: como nella sc conlem. O Secrc-
lúio desta Pl'o\'lneia a faca imprimil' I puolicar c COI'l' I', Dada
no Palnci) tia Prc"itienciá da Provincia dc Minas Coracs aos
vinle c cinco dias 1;0 mcl. de ,~clcmbro do anno do Nascil cnlo
ti N'lsso Sfll !wr J('ZlJS Chl'islo de mil oilocenlos e sessenla,
t1l'igcsimo n 1110 dn Inuopendencia c (.10 Imperio.

( L. S. ) V ICE 'TE PIltr.S DA MOTTA.

Si/redo Teixeira da Costa I a fcz.

Joaquim ]J1ariemno A llgusto ]Jlcnc:es.

cIlada na Secretaria da Presidencia da Pro\'incia aos 26 de Se-
t, mhl'O de 1860.

Joaquim lJlarianno A ltgusto Mcnezes,

,'esta Secretaria (Ia l'residcncia foi publicada a presellte Lei em
SIlo O.lubro de 1860.

JOrtf[ltim Jl1al'ianno Augusto lIIcnc.:cs.

Sl'lIada n:1 Secretaria da PI'esit1enria J~ Província ao.~ 26 de Se-
lembro tle 1860.

No! ~ccrelaria da 1'resillellcia foi publicada a presenle Lei em
l:l de Oululilo de 1860.

Joaquim lI1arianno ti ugltsto Menczes.
TO~f(l , I'! RTE 1.
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LEl N.• 1:0~jf-D~ 2:> DE SETE:lBRODE 18ôO.

Carta de lei que annt'X/J os oflieios de 1.. e 2.• Tabellilio
da Villa de S, Paulo do JiJUriahe.

o CONSELIlI':IRO VICENTE PIRES DA MOTTA. Presidente da
P,'ovineia de Minas Gerac.i: Fac') saber á lodos os seos ha-
bilanle:; que a A~sernbléa Legisbtiva Provinr.ial Decretou, e
eu 5anccienei a Lei seguinte:

}I. N. 1. ( 11 )

LE • 1,0f)2-DE 25 DE SETEMDRO DE 1860.

Carta de Lei que autorisa o Pres.ide~le da. Pr~,!inci~ á con-
ceder Carla de Jlharmaceultco a val'los Cldaduos.

o CONSELHEIHO V'CENTE PIHES DA MOTTA, Presidenle da
Provincia tle Minas Geraes: F,il;o saber a todos os seos ha-
bitantes que a AssemlJléa Legislati \'3 Provincial D 'c,retou , t
ru Sanccion 'i a Lei seguinte:

Arl. 1.. Os officios de 1.. e 2. Tabellião do Termo do
S. Pauw Jo Muriabé serão exercidos por um só indiviLluo.

Art. 2,. Ficão revogadas 3'i disposições em contrario.

Mando por tanlo (1 todas as Autoridades á quem o conhe-
cimento e execução da referida Lei pertenr.er, que a cumprão c
facão cumprir lão inLeiram~nLe como nella se conlem O Secre-
tario desla Provinda a faça imprimir. publicar e correr. Dada
no Palar.io da P, esHr.ncia da Pro\'incia do Minas G raos aos
vinte e dnco dias do mez de S lembro (]o anno (]o Nascimento
de NllS50 Senhor Jezus Christo rle mil oilocen1os c scssenla ,
trigesilUo Dono da Indcpen:lcncia c do Imporio. '

( L. S. ) VICENTE PIRES DA donA.

Silverio Teixeira da GOl ta. a fez.

ArL Unico. O Presidenle (]a Provincia fica élutorisado a
conceder Carla de Pharmaccutico, logo que so mOSLran'rn Im.
iJilital1(1spor eX3mes Iheoricos o pr3tit'os, aos Cidatlüos Antonio
José Alvcs Harnos. llallJino de Magalhfles Gomes. Franrisl'o (]e
Paula e ~ou/.a Sobrinho. João J\)~C de Araujo (' Oliveira. José
Coelho Duarte Badaró • JOlié Julio de Cerqu('ira • c JO!'é 'j hurnal
de VilIa-No\'a CUJlcrtino: rC\'ogadas as (]isposiçôes em con-
trario.

Mando por tanto a todas as Autoridades á quelD,o conhe-
cimento e oxecucão da referida Lei perlencer, quo a cumprflO e
fação cumprir tio inteiramente como nolla s~ conlem. O Secre-
tario desla Provincia a faca imprimir, publIcar o l'orrer. Dada
no Pala cio da Presidenda da Pruvincia do Minas Ger3es aos
~inlc c cinr.o dias do moz de Setembro do anno du Nascimento
de Nosso Senhur J07.USChrislo de mil oilucontos o sessenta,
lrigesimo 110noda Independencia c (]o Irnrerio.

Sellada na Secrttaría da Presidencia da Provineia lias 2ô de 1-

tembro de 1860. 11.. S. ) ViceNTE PIRES DA MOTTA.

Joaquim Jl!arianno Augusto Menezes.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Lei em
8 de Outubro de 1860.

Joaquim Marianno Augusto M,ne7-",

Silverio Teixeira da Costa, a fez.

Sellada na Secrelaria da Presidencia da Pro\'incia aos 26 de Se.
lembro de 1 60.

Joaquim Marianno Augusto M,ne:m.

TOMO XXVI. PAl\tE 1.-
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Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Lei em
de Outubro do 1860.

Joaquim lJlm"ianno Augusto Jl[enc;;e~.

Impre~sas e revistas nesta Secrotaria por oruem da P resit!cllcia
da ProvlIlcla.

JOClqwm lJfarianno Augusto Menezes.
TO~lO _"XVI.

I 6'
PARTE 1.'

ouno IlRETO 1868.-TlP. PROVINCIU.

LEl N.o 1:063-DE 5 DE OUTUBHO DE 18'(;0.

Carla de Lei que fixa a despeza Prot'incial lJara o exercicio
do 1." de Julho de IBM ao ultimo de .Junho de 1862 ,
autorisa o Presidente da Provincia a fazer arrecadar os
ú/llJOSIOSlIella declarados e contem outras disposiçúes.

Cal TSELmmo YICEr\TE PmES DA MOTTA, Presidente da
Pro\'iucia de Minas Geracs: Faço saber ti todos os seü~ lIa-
hilantos que a Assembléa LegIslativa Provincial Decretou, c
cu sanccionei a Lei seguinte.

CAPITULO L"

DA DESPESA rnovINCIAL.

Art. 1.° O Presidenle da Provincia é autorisado á des-
pender no exercicio do 1.0 de Julho de 1861 ao ultimo de .Junho
do 1862, com o objeclos designados nosp3ragraphos seguintes,
a quantia I' mil treseulos o quarenta c sele conlos sctecentos c
vinte dOI'" mil ~eleccntos e oilcnl3.-1,3'~7:7~2H780.
~ 1.0 Assembléa Provincial, sendo ~i8:000$000 p3m as

cliarias e ajudas do cuslo aos Deputados; 8:7!,0$OOO para
as despczas com os empregados permancntC's, conformo a
Tabella-A-annexa á Lei n.O 1009 de 2 de Julho de 1859;
e 1:000$000 para o rospectivo cxpedientc, quarenla e sole
contos setecenlos o quarcnta mil rS.-1•.7:7 !J.OflOOO.

S 2.° Secretaria da Pl'esidcncia, regulados os 't'cncimentos
TO)IO XXVI. PARTE 1.'
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( os empregados. segundo a tabella org:misada em 2 de AgoSlo
de 1859. egulaml'Alo n,. ,~O e Portaria lle 7 lle Abril do
dito 81110. c c~pedjrnle-37:82fiS999.
S 3.' Mesa lias Hendas l'rovinciaes. c S"II expediente.

regulados os vcncimentos dos emprcgadas p la labella an-
nexa á P(;rlaria da Presidencia de 2 llc Agoslo de 1859,-45:076Hooo, ,

S 4,. Atlministraçuo de reccbcdorias, ordcn. cios aos en-
carregados e adminisll'<ldores, venl'oÍmcnlos de vigõas. expe-
diente • aluguel de casas o objectos nccessal'ios ás mesUJas-
;H: 180$000, ,

S 5.. Despesa do exacção, inclusi ré concerlo de barcas
c canôas, o'('cto~ necessa:ios ás mesmas. vcncimcntos de bar-
queiros, gr' lith'ações ã conduclores de fundos publicos. á
cncarrp,gados de vell:!I' o cxlravio de bc~las no\'as. e custo
de cadernos para o serviço das esLações 1i~('aes.-51:()OOHOOO.

S 6.. Conlencioso Pro\,jncjal.-l:200!~OOO.
S 7. Empregados ap(Jscntados,-~2:31 ~,9781.
S 8.' Reposições c re.liluiçõe.; de llireilos-4:000$OOO.
~ 9.. Instrucçuo publica primaria e se(~ulldaria. pessoal c

expollhltc, aluglleis de casa, externatos de São Jolio d'EI-Rei e '
da Diamantina. auxilio á collcgios , scndo quoltro CI IILosde réis
para o da Serra do Cilrilça. com obrigilçlio de rceeber llcz
meninos pobres, tirados dils Comilrcas tia Provinda. quatro
con(<Js de réi:; para o Episco;lal de Marianna COIIIo mesmo
onus. sondo eseolhidos pelo Govel'1lo os que se destinarem á
aquclle, e pelo Diocesano os que tiverem de ser recolhidos
neste. e dons conlos para o LIas Irmãs do Cari<1ade da mCima
Chia de, -3:W:24.4$OOO.

~ 10, Calecbese c civilisaç~o de indios. gralificaçuo ao
J)ireetor e á tl'PS Missional'ios.-2:600HOOO.

~ 11. 8i!Jlillt!Jecarios das bibliothecas publicas da Capital, li
de S João d'EI-Hei. porteiro LIa primeira e expedienlc.-'900$000.
S 12. Saude publica. e Hospitaes de Caridade. sendo um

conto de réis para cada um dos das Cidades de Minas Novas.
Campanha. Uberaba, Diamantina, "ara(;alú. Bal'oaccna, Serro.
lIabil'a, Sabará, e S. João d'EI-Rei I c Villas de Tamanduá,'

( I!) )F. N. ~.

Santa Luzia. m'lis ~re ntos mil réig aRnualrncnte .r~r~ o (e,
lasaros de 5;<ioJIl[1O d'EI-Rei .. e ordenados II(~ Fls( acs da

guas VirlUosas de Baepern.lye C, mplll1ha.-14. 7!~0~OOO.
~ 13. Corpo !'olidal -:l.68:871 flOJO.
~ 1!J, Tvpo"ra hia ProvlOelill.-8:0JOSOOO.
~ 1~ Iliun~ftllção publica da Capilal.- t 2:0?O$OOO. /'-
• 16 Estrada~ e oLras puhlieas, engenhal'la e (\lcsen:;a:

. I los o numero e \'cnl'Írnenlo desles c I ,,~ue os
dores, r~gu, aI :t 1. la Lei n,. 1009. e juro garantl\los :1
~elo ~ 3: \Jn~~o (' "ndl1~tria. "endo rêis 30:()OO$OO~ r~ra
t..:ompan la ',\. \ Vbã ao Porto de S, Flt\ehs,
reparos e atalho da sll a(l<1 (110 1 a 'lló a bana dI' SantoI r(Tem esqlll'l'<la (O orn.) • , ,
pc a !Da" .. I "i... lo o Governo lima barreira no lugar mal.

ntomo. e~la 1_ LCI nl . ' '(:;io 113 e.tralla do Bom-
convenicnte; ~:>:()O)H pai ~ C~l~,t;~léi n • 839' 10:000Sooo
~~;~~ ~~)t.~~'tl~I~~al~~1(II1~~0~~~'lin;I()\do a!Tai;l!ce(~O1~~~~~~~~;~
r "a á bana do Suas5uhy Grande no ~lll D, '. .' I S'-
I II'JJ I C' ("\(Ie de Cal las va li PI'OVlIlela ~e ,,10
para a que. ( ~'C<i~1'aI) Sorcorro ; o:OOO!~OOO,(Ie~dc,ja • p~r:J
Paulo. Cltn(hr~ ,é o rio \ra~suahy na estrada (Ia Dl<lmanll!la
Ima pon e so I 'S."'to e os ('olHes' 6:000$OtlO para. r,r Nov:! ' ent 'I' o l\ I, ' T
a .lIlas re o "i~ Gr. nde no lugar (lenulllil1ado-l'i~t1at\e- el'-
oulI a s~b .- 'El R \ . 6'000$ para reparos e esll\ amento tia
mo de ~, lo.l'I ~I ,'.' . "llurnha' 4:000,~OOO para a
do MCla Palaca, 50)1 e o 1\10 '. li '000$000 para a
<.\0 Baepcn'ly na Cida lo do mesmo ~ome, ~"IJ ' ~e diri(Te :1u p' aba na ('slrada quo do ~anta B;lI ala ~ SI:>.
,o ~~ICI<. .). (HOI O ara a do ltajl1l'u, sobro o. i~ll!;).
S. ~lI"lfcl, _.(0) I ,P, . l'=-CtOI!OOO11al'a a do IlIllclr:lo
D b '3 n'] c"lratla (O crIo ..) ,I . . -()O~'Uar aI ,~ I \ S! I;) "'Ô'IS para o' BlIl'IIJ~; 1 :<) !,
dos ~Iaca('os na c~lrll( a ,( ~ ~c ~- ~'i~ S JI)~\() do Illrrll (;ralldl~
para rc~onstru('ç,lo da ~o Ie, j'O()O$OOO I :Jr:J a tia L:lgôa.
no Arrmat do mesmo nomc, : . o da Itabira' 1 :OO()SOOO
na FI'lHTuezia do mcsmo nome. ,r, I ~l l' J 'r ' ' 1'0001.'000

o 1\ 10ntes no mUnIcIIHO((' aeu IV,. !I ,Iara r,oncertos ( IJ I b) rio lIacraO'cin no primeiro
I I \ .â pa 1'3 a ponte so 1'1\ ( ( o' " .. f' .

, OSlO J', ' ..' 'I') tJ 'uusl'l'ipu[)o FI CIta pai a
districto da V,,\la, como fiU, I Ilobre o rih 'irão-Paiol-entre
aq~lclle ~m; hO(lfOO~ ~ 'L~ tagôa' na estrada do Cur~cllo ;
(I rabolelro Granr e ~. ~e t '( Panueiros-no .Iuni iPIO da500$000 para, a sOure o 1'1)-
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,lalluaria; 500HOOO, desde já, para o allel'l'o de uma grande
\alla, que ameaça ruína á urna das princiraes ruas das
Mcrcez tio Pomha; 500~$OOO para auxilio da canalisaçflo d'agua
fio/uni no AlTaial da Piedade de Minas Novas; !~OO$OOO
para n ponte sourc o eorrego-Fllnil-no Arrainl do Tauolciro
(;randc,=2"0:OOO '000.

S' 17. Reparos e cOllstrucçucs de Malrizes e Igrcja , sendo
t:OOO$OOO para a de Congonhas do Campo e as das Yilla:>
(lu CurVl'lIo e Bagngclll; 80ll1~OOO purn a do ~leia. ataca do
Termo da Leopoldinfl; ():lU~~OOapara as de S Caet, no dI'
Marianna O dc Congonhas do Sabara ; 500!$OOO para as de San-
la Luzia, Jaguary, lJlJoraua, Uuerahinha, Sonhara da I 0-
badia rio Prata. Cídndo da Ilahira, j!olTo de (j, spar Soares,
.~alJla BarlJara, Santa Calharina , do Município da CampalllHl ,
Cachocira do hales, Dores da Boa Esperanç,l, Onça. do
Municipio de Pilanglli, Pará, Tauoleiro Grande, Cidade d:
Conceicüo (lo 501'1'0, Uocaina d" AVlIruoca, Carrancas, Para-
l'atlÍ, é para a Igreja do Carmo da' Cidado do Serro; !~OO~~O()O

. Jlnr{l {lS de Santo Antl)nio do llio-at:illla, Santa ila tJa Jaco~
linga, Piedade tle !li H1S Nosas, S. João ['epollluceno da
Lcopolllina , Uaepelltly , Carmo de Pouso Alto, Igreja <.lo~acra-
mcnlo do Piralíga. e para o alrio da ti S. José da C{lpilal;
;~OO:~ 00 para as (lo : lIerrildo de I'a:;sn:>. Carmo do Hio
Claro, S. Joaquim, Cidade de Calda:, S. Seha:>liüo da Venlania,

, ~enhol' Bom .Iozus do l'aholoÍro. Espírito Salltl) do Pomba,
l'mdos, Cidade de Minas ITo"a~, Tombos. S. Caetano do Cho-
lotü, Sapé, lHo ~Iansl) da Dinm(llltma , S. ,)aulo do Muriahé ,
Grüo .logol, COlltcndas. S !tornüo, Sanlissilllo Cornçüo de
,Iezu-, S. Tholllé , Brejo do Salgndo, Nazarelh, Perdões, Clilu-
dio. Palarulio, lnlidonado. ticciuiry e Pinhoiro do I unicipi(}
de ~'arialllla; 250$000 para as de Pouso Alegre, Snnta Rita
do .'apucahy, Ouro Fino, CillllPO Mislil:o, Anlonio Dias ti,
C;JI'ita I , Ouro Preto, Tapera e lHo Vcrlllelho; 200~~OOO para
as da Formiga, Taman!:uú, Campo Bello, SanlL> Antonio do
;'I101l10, Piumhy, Espirito Santo da Ilapi'cerica, Mcrcez tia
Pomba, I ossa Senhora da Graça da Capcllillha, S. Domingos
de ; th as Novas, Arassuah\ , !tosario do UlJú c Penha; 100~'i
)I' ra as de Sanl'Anna ic 1-.l1.lbuhy , Italiaiossú e l'OSS3 Senhora
da Lo, z do Allerrado,-W:S()O,~OOO.

~ 18. neparos e CtHl'lrucçüc~ tle Cade~s, sendo lP:~OO$
para concllls~1O da: e1Jra: da parte posterior tia da C;'lIl1tal.,
sendo ellas dirirritlas tle modo quo ~e prestem ao cstauclecl-
monlo tle ollicin~s para os prt'ZU~; 5:000!~ para lIl:qllisiçiio de
lima ca '(I, que se dcstine ÚS Sessões d~ Cal~l3ra da Capital,
.IUI'\' c Autliencias; 2 OOO~ para conllnnaçal.l das obras da
Cadea do Seno, cu melhoramenlo da tia Diamanlina; 2:000$
Piil a melhoramenlo da da Bilga~l'm, ou consll'Uc9üo (\(\ ullla
1)lI Araxú, sendo estas duas UllllllilS quolas apphcadas pchl
t;ovel'llot como julgar mllis comenilnle, e 1:000$ parti a'de
.linas ~0\"as-30:000~()( O.

,~ 1!"l. Sustcnto. vcsttlario, Cllrali\'o e conuucção tlc prczos
I t ur05-,:>0:0008000

,: 20, Deligencills pl.lliciaes-,i:OOOflOOO.
.' ~I, Jardim Bolanico-::>:250~~000.
'~~. Juros c amorlisaeüo do emJll'cslimo mineiro-

(j J '; ~80.'i000. .
:' 2:), Despezas e\'entuilf!S, custas a~'s. cmr!'cga~Jos do~

F, ilos, c gralilicaçiio ao Fiel da Adllltlllstraçao t,crill tio
C Ireio dil Provinda. na forma tio arl. 7." da Lei n." l,OOP
-:3: IOO~~OOO,

C.\PITULO ~ .•

Ii.\ ImCElTA rIlO~'IriCL\L.

.\1'1 :!: O Presidenle da l'ro\Íncia é iltltorisaJo il man-
~2 ' 31l'('catlar tiO o:\ereirio de:>la Lei os seguintcs impostos:

;) I. o 'Ircs e meio por ('cnto d,l café que sal1Íl' da Pro-
,il Li,l, ficando iscnlos das laxas moncionadils tiOS ~.~ 1." o 2. U

~!ll :lrl. :).0 de:-ta Lei o.~ animae: qUi' () L'ont1usirclll,
~')~" Tre:; por cenlo do asstlC<lr. ta!Jaco, algodfto , o qtlae~-

I'!cr l/litros gcn~ro: que s~hirem d'clla, ~ e~cel~~'üo: ~.~ tio
eLa ; ~ .• dos t[cHlos tle l:ia que se as~em Ihao as caSImIras
l'- .'<lngeil'lls; :~.o dos lrançal!os finos de algotlão riscado, lI:a-
~II' para 'e-lllario,

~~ :3.. Seb flor {'cnlo d@lodo e qualquer grnero tle l~ri3çüo e
I'" tlllCI:ào ri;] Provinda, que sahil' d'clla, (IUal!)1 'I' que sej.l
:.1]" nalurcsa e cspecie.
T"','O .-\\ t I'.UITE '1:
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03 gcncfos sugeil\lS Ú csla imposÍl!~O , sua :l\"aliaç~o , e bem
;I~<;i/ll oS sllgcilos ú:l pur ('enIo, conslarão de uma paula 01'-
gani..;l1da I'ela MC3a das UenLlas, o llpprúvUlla pelo Presidenle
(J(J Província .

.~ !~." Quarenla mil rs, sobro os engenhos. em que se
I"ahricar aguurrlenlo, somlo movidos POI' agua ou oulro molor
lI1en)s dispelll\io 'o; vinle mil réis sobro os que fabric:uom
assucar ou ra padura, . endo movidos (101' :Jgua. ou oulro molor
111~\lOS(li~pcndil.J~o ; e 10$000 endo mo\'idos por animaes , co-
brados tudos esles impostos no :Jcto do lauçamento. c sob
respoB5al~i1idade do exar;lor. SflO isenlos desles imposlos os pc-
qurnos engrnl10s movi,los por bra(jl)s humanos.

~ ;).' OHo mil rói., nas r.idadcs o Villas; seis mi.\ r9!i
1\:15 povoll<,:{)eS de mais de quarenta fogos, e quatro rnll.I"Cls
\lilS outras povoac:ücs e cslradas, sourc calla uma botica.
ou c:a,a dc llt'gocio. em que se \'Cndcr conjllnrta ou scparada-
mrnle na mcsma loja I"azendn sccr;a, <1guunlcnte ou q"acsquel'
behidas cspiril ,osas; cour<1dos lodos eslcs iml oslos no ado do
lançamenlo. sob rcspunsabiliJalle do exnctor.

~ fi," Passagens de rius, cxcoptuados os elo Sapucahy,
\ l'l't1e e tle S. Frands(;o. l'cgul:mtlo-:;e as laxas pela tabolla
allncxa Ú L i n," 570, I' cobran:lo-se o cJuplo do imposto ('m
os Municipios do UberalJa e Dczcmuoque.

S 7," Cl'm mil réis sobrc das as tauoletas, caixas Oll
cai'xinhas. ou oulros quaesqucr volumes porIa leis • do qualquer
nalurcsa ou ucnominal;üo que scja, que contivcrem gcn~ro:;.
llH'rcaclorias ou joias de ouro ou praIa, ou I~dras prcclOsas
para lIegocio,

.' 8.' Srllo tle heran~<1s c legados, e elos prernios deixados
aos tcstamenleiros no ex"esso ela vinlena, exceplllal!os o:;
jrgal10s deixados ús rasas de Caridade, Matrizcs. Capcllas
pobres da Proviuda, e csmola~ para serem distribuidas pelos
poures.

~ 9," Novos c vclhos dir('itos segundo a tauella-B-an-
lll'xa á L"i n,' 8!.6.

~ 10. ElIIlIlumenlos pejo feitio do li1ulos , (~iplomas • cartas
c' ccrlidüC's que so c pc/irclll pelas rcspcctivas Se' rc~arias ,
sl'gundo a Tabclla-C-ann 'xa á refcrida Lei.

, ~.,~l.. ço!Jr<1llr:a ll.a I.mlado da divilÍn ar;!i\";l que 11<155011;'\
sei I J ~~\ lIlel:.l! ,pela '~cl lltJ 2~ di' UlIllJbro dc 18:Hi.

,~ ~:-', ~,IIl(;O, 1.'01 ccn~o, ~lIbrc o nlor das eOlllpr:ls e vcnd;;~
de ,escl n\~~ , e ~OIJI'Ha dJllcl'.('n~'a de valorcs Il:lS lrocas de \In"
1:01 ?\lll,O", qualquer quc sCJa a sua nalul'alidad . ~obl'c ar-
I cnd.~rml,llos e ,(I~':lcsquel' o~ltl'(JS conll'arlos OICI'OSos. pC'los
q,'~HC~ se IranslJ/:alJ os SUl'\'1~~t)S por mais de ein{;o allIlO~
Lslo !mposlo SCI':l COhl'lldo SOlllelllc aI', um conto de ri'i, I'
rrla~~a() <1cada csera vo. ' . (n

',. 1:3. Vcnda cios produc(os do .Jardim Bolaniro.
~ 14. Bens do cvcnlo.
••. J ;)~ Juros uas quatl'u aj:olices da divida Iluu!il':l ('oa(i'ts :

Pro\' Jlltla, ' • I "

.' 16. ~lullllS POI' ilJ-l':le~õ{', dc Leis, 1trrrIl1llmen!os 011
clllltrlll'los. ti

.' 17. . Di\'id~lJ:!t) elas acçücs da Companhia do ~Iucllr\". IWI'-
(encenteS:l PrO\lllcw. .

~ .18: Ileposir:ücs. I'estilui~ücs c pl'nt!udos do:, pl'opl'io.'
I rtl,\JnClacs. /lo\' \'c\ld:l ou al'l'CndalUclIlll.

~ 1!), Coul'ançn da di\'iJa adira.
S 20. lIcnd:l cxll'aol'dinaria.

CAPITULO :3 •

,\rI, :3,. I) Presidente da 1'l'oyjll('ia ó igunlflJcntc nu!ol'i-
~ado li I"llZCI'a I'l'cr;adl1l' 110 c cl'('jl'io dl'sl;; I ri r ' . t
taxas ilill(,I':Hja~. . • s s{ gUlfl ('

.~ I." D~ cada animal qllc lran.:jlal' Irl;)s cstl"'lh' (/'JllUnil"ll"IU I I -' . u.:' l. CUIl!-. '.~ l,CS a rom outras 1'1'l)\ incias do IlllIJCrio-:389"()
I,\('('I'tU"O"I" I' . . .- ." ",. .u,:.' :. o:. :lnlll~ac's 1/1;0 rllllliuzirclIl os ~rll('r"
. lI1"'llto~ n., Jlllp(lSI~oes lIIelH'lUnadas IlOS ,. l' .)o ,~" o
:lrI .) o dr (') I '. ')" • • " -, \ oi, do
c • _, ~"el, _ os <1ll1l1lae: sCnI ral'''a ou Cjtl\' I'''lIl -
porlarl'm f'~I\'alil:i1'os c [I'CIII dos ('seulciro' o . , , I', I "("1I'ro' ' .. 11' ,. ., o~ (l

l1ellalllll
.c. :"<. os (,1\a ,l1C'~. lIlUal'('S c ,atCUIlS I"('al'o" '3'

:I1lllnaCS quc das 1'1\1\ inei'ts crnl,""'" "101'11' I'.' '1:" '. It-, J .' '" ~ IUI te:. a 1';1 \ C'S. :l1'1I11
1
1
'01 •. ~"I;) !'C a. "l'~ll'(]tJa, dr COllJlIlllllila~ül) Culll :1 do Hio di'

, anell li . C oull cl~ dI) I,llll'al. OI! que dl',la 'l!ra\"C" q,'cn) UI'
'llludh' ~ • os . . • ( . ," I,
;\l'(' ,~,~ j. 'I' .. :tl1lmllC,o; que (,lInduzircm !:Cllcros de I,rimeir:t

\. ,1( iH,C. LlI e oullos lelJ(len!('s il d( ~en\'ol\'er ,I ;lld Islll'l
TO'IO \ '\'l. j'.\\lH; 1. .



"Arl. í." Fica o (;o\el'no anlorisado " ,,' I' .
lll,e .IiJ,' para quo cm cOllformidade do dis~~oJ~:~\I;:)CI~~lr' r'i .r1el~-
I('gu amonlo de " de\hril do 10'1-, _1 I" I '.' '. I o

J
I, " 'I ' (~'. :>u I C\'O va ao rOlll '11" .
Ill\IllCIi1 a CXCCIlI','1Odcsle Collel'l' " , «( ~ I C10~(It;cral, partas IH'ulcirameulc ,,' I ~I '" ~,clllllcllle no, (.nlllClll'insoo • ,,:s (e~pCZ,b pc o de\ ('1101',

.\1'1. S." OS hOIl" do l'a"'ll I' J) I" I , ':cdrosa, viu\'a do 'foncnl" ;~'o'rll;l~l iO"I~"el\':1,' ~al~l(~',lI' .li'Z~I:-i
Iselllos do Olltl' Ih I ., , I "u kO.\I o~ , eslao
pl'l'slada ;1 .Joã~ J~.•~ClS~~~"~'J a ,ql~e crüJo _~lI~~i~os'pcla liall~'a'ali ,. ..1111101, I' oao 1rI 1'11'" dr ("\I'
v lO lia arrclltalill:,"1o de di\'cl'~í!" J'('tl'!letiIJrÍlL,' I ~,-

Art. a.. Fica COlll' 'ditl." ,'I 1'1'" gril I ICíll:;1O de Ulll cOlllo de
O~IO :\\\'1. 1',\.RTE 1,"

o cxigir, IC\'31ldo 30 conhce"m t I \. I'reunida. ou 10"'0 11' ' ,I cn o I a I ?~r.m )1I)a, se e"li rCI'
~ 3 o A' li> q Ic SC 1ClIna, os resl ectl\'O dOC!~m(,llto'
,~. concc( er ao '> • 011' ," I I S " :.,Francisco Alllo' 1 C -' H Ii.l (a ~CCl'eluna do (~oVCI'110mo 10 armo IIIIl a I r 'pcctivos rencimcntos pal'a tl:at ,.,' nno (e I('cnç:t COIll o~ 1'1'5-
, ! o A' ' , • • aI uC sua saudl',

r " lj., conceder ao Contauor da M I I\alcrianno Man'o Ribeiro de Cn' 11 I esa, I as l.ndas,
Iic~nç~ :om os seos vcncimentos: I \ a 10. (e (j ,I 1~ rnezcs de

,~;), A' mandar pa"3l' ,'1 João AI" . I)' ,arremalanle de I I o _ ( , Jon"ll el'ell'a Chavc,;, . 1m3 I as scccoes da eslrada do ~, " •nlsação a quc tiver direito . ,-,C 1'1 o , a IIldem-

I
, ~ 6," A' despender a quantia nccc :aria ~oln'",Llepemly, .' u aden uo

Arl. 5." O Presidente da li . ,(Iesde j:i. uma ponte s~bl'e o' di ' ..~'O\'IIlCI~1mandará consll'uil',
((IIC do Ubel'aba vai ler ao Sacl'~~:I~t~~n lonte Alta no c:.llllinh

l\rl. (j o Fica concedida :1 1 " E - I'Colloclol' tio CUI'vêllo ' • JUIZ ' u~e )10 de Azc\ed') I C"-. ., uma lUoratoria de 'inco ,.
I'CmlSSflO dos juros vencidos á co t' J l; 1 anllos,' com
cão de suas I'olltas )'II'a 1101~lll I n 3l-~C n (ala <la 111ulda-
" ' , ". I I e..;le I)ra-o Ila 'a dever )0' , I I .. ' - «- gar I) ~uc esllVeL'
~IYPolllOl!a~1~nl~~~ISI~C~~~iig,~;;~;~~I~~d~~'laJ~~~~S~II~1ct~r,o\inCjal.tomIdollea, ,'« Ira, OI/ tl<lIll:a

---- ~
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agl'icola , ou manufal'll11'eira. enlranllo nesle numCl'O os ins-
trumentos ara torios , o qualquer genero ue machinas que tenhão
por fim I~esenvolver e aperfeiçoar u agricullura da Provincia;
5." os porcos; 6" as ovelhas e ('abras. Dos comprehcndidos
nas quatro primeiras excepçóes só se cobrara na estrada do
Parahvbuna a taxa de 320 reis lle cada um , e nas outras cslra-
das a "de 160 réis. salva toda\'ia a isenção lle que trata o ~ l.~
do art. 2 .• desta Lei. Dos comprchenllillos na 5,' excepção so
se cobra:'á na estrada do l'arahybuna a laxa de 100 réis e
nas outras a de 50 réis, Dos Cllmprchen<lidos na ti." excepção
se cobrará na eslralla 110 Pnrahybuna 80 réis e nas outras
1,,0 réis.Si~'" De cada Cilrro. exceptU<Hlos os animacs que o tira-
rcm , 19$2~O, salvo quando for somente carregado de gencros
ou obje 'LoS comprchcndillos em alguma das excepções do Si
antccedente, cobrando-se neste caso na estrada do Parahybuna
2H c nas outrns 1$00U.S; 3.. D:) cada besta nova que enlrar para a Provincia
5$t)()0. ficando o dono ou eOl1lluctor iSI'lllo de qualquCl' conlri-
bllií;ão por si ou sua hagagem, O que inlrodusir heslas novas
subtr:lhindo-as a este imposlo pagará de cada uma o duplo da
qualll'ia eslabelecida nl~~le ::' Us Adminislradores que consen-
lill'm !la fraude pagarflo lambem ;)~ono rs, de cada besla SilO-
II'<Ihida,~':V Nni> estl'allas de U1lScom outros MU1licipios cobrar-
";l,-lia n taxa de conformidade com ai> Lcis ns, 18 c '"i~ • ficando
bl'l1lo..; os an'l\llaeS que condllsircllI gcncros alillH'nlicioS, c de
\1rimcira l1eces~idadc

t:.\l'ITlltO h"

lllSI'OSICMS GEII,U:S,

I rI. '1,0 Ü 1'l'l':id IIlc tia Provinda Iica 3ulorbado:

,~ ,\ o 1\ d('~pl'l1l\l't' a quanlia necl'~sar'la para hospedagem
fie .... ~l. O Imperador, fjualllln vcnha 11esta I'ro\'incia,
~ :!,. ,:' aurir crcdilos :;uPl'lemenlnrcs sempre que for e~'

~íoladil q lalqnel' \'('I'\1a 110on:anl('nlo, e li ~cl'\'il:(1 publico a55im

F. N. 2, ( :?1 )
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Joaquim illal'ianno AU!Justo MClle::.t.'.~.

eRa PRETO 1860.-Trr. Pno\'ll'ICIAI.,

VICENTE Pums DA. MoTT. .

Sil L'erio Teixeira da CosIa, a 10/..

(t, S. )

Sellada n3 :::lccrctaria da Presil!enciá da Provincia aos 8 Ile Ou-
tuhro de 1860.

Joaquim 1l11l1'ianno Á lt9l1slfJ lJlene:::.e'.

Nesla Secretaria dll Presidencia foi publicada a presente Lei em
J:; de outubro de 1860.

Joaquim lJfal'iwll1o JU91tSIO IIfenc;cs,

Impressa e revista nesta Secretaria por ardem da Presidl'lIcia da
ProvínCIa.

Ar!. lG. As dLposiçôrs ue quo traIa o ~ 1(i d~ ~rl. 1 •
dc~la Lei, quanto á obl'ôs pul..icas, terão Ingar selll p~eJtllzo das
que ~C acharem começada', e das que o Go\erno Julgar UI'-

"enles, '

Ar . 1í. j:icão revogadas as dispo~içõcs em contrario,

réi~ ao Omeial Maior da Secretaria da Assembléa pel~ malri-
cuia de todas as alterações cstnti licas desta P~'ovl\lcl.a desde
'18:.15 , sendo-lhe paga depois tle mostrar que esta em lha seme-
lhante trabalho.

Art 10. A taxa da ponte do Sacco, no ~lllnicipio de S:
João d'EI-Hei, será cnurada st'gundo a tarifa do ar!. 18 da Le,l
n .• 869 de 5 de Junho de lS5H,

Art. 11. A estra(ia decretada no arl. 8.° da Lei n .•, S/I.fi
de 15 de Junho de 1857 partira do Anaial do: ll,~grcs ~ ex-
trema da Provincia, pela margom dirt'ita tio ~luriahe na dlret-
(;iio de SanLO Antonio das llrotas,

Ar!. 12. O ~ !I .• do 3rt. M do Regulamento !l.0 25 fica
substituillo pelo '!~.• do art. Hl do Hegulamento n. !~U.

- Ar1. n, O Prc~idcnte da Provincia mandará indl'mllisar
ao Cidadão Narcisll Ta ,'ares Coimbra da qnantia de t~'es conto::.
qualroccnlo o oitenta e quatro mil réis, em que fOI orçado \)
exces',o do obra vcril1cal\u cm uma das. sccç-ões da estrada dn
Funil. da qual é anematante, tom aballmentu de lO por cenlo
da referitln qunlllia,

Ar/. 1q, Fica dispensado o regbtro de todas as Lcb
Provinciaes em \iHo proprio nn Secretaria 110 Governo, develll!lI
scr encadcrnados os antographos remellidos I ela :\ssrmblra
Pro\indnJ.

: rL. j 5. O preccito-desdc jú-conlillo ne:;t~ I.ei s('ri!
Ü\cculado ti juizo do Governo, sem prejuizo (\os sen Iças de(;re-
lado. nas Leis anleriores ..



RA
FOLHA N.o 3.PAnTE 1:TCHIO XXVI.

Carta de lei que revoga o llegulamento n. ° M., suppri/llt'
{/ A.qencia Ucral de lnslrucçlio PubUcn, e f/lltorisa o
(ioverno a expedl/' um novo Regulamento sobre as bases
/!stabelecidas lia l)rcscllte I,ei.

LEI N.o 1,O(H-DE ~E OUTUBRO DE 18(;0.

Arl. 2.° () cn ino plimario con,lilrú só de um grilo, "
I',le lcl'ú por olJjcClo :I leitura, escl'ipl:l, ('onlabilidade da:,
qualro o/Icraçües :Il'ilhrnelil as, conhecimento dos P('zos, medi-
da:, dos valores das (lJol'das do paiz, doulrina chrisl;-I, nlJl:ucs
dos deveres nJoracs , c de civilidadc.

:\1'1. :LO O mclhndn do ensino scrú o simullun: o mixln
cum o individual, pod! ndo o Govcrno mandar cnsaial' ('lU lima
ou mais escolas qualqucl' outro, que julgar \ aulajoso.

Art. l~.o Havcl'á em cada uma das Parochias da Pro\'in-
cia, c nas que de no\'u se ('I'1'[1I'Cm, uma cscola de ensino
primario.
TO~IO \\\'1, 1'.\nTE 1.•

:0 CO~SELHElRO VICE 'T(~ PIIU,S [lA MOTTA, I'residenle (1;]
Pro\ incia de Minas Gcraos: Faeo saber a lodos os scos ha-
bilanles que a Âsscmhlóil Legislativil Provincial Decrclou (-
eu Sanccionci a Lei seguinle :

Ar[. 1.0 O ensino :lduaI na Pro\'iuci:l sel':i dividido Clll
prilllilrio, secunfiario, puulico, e p:lrliculal'.
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"

Art. 5. ° O Governo fica 31lloris:Hlo a es tabelcccr \1m3 ou
mai~ esúolas de inslru~çflo primaria nas sôdes mais habitadas
lIe quacsjUcr colonias cstrangeiras. que se estabelcccrem 'na
Provincia, nomeaHdo para ellas l'rofrssores espcciacs I que nüo
serão ohrigados a ensinar doulrina ehrislü aos colonos, qll nrlO
professarcm o cullo calhlllieo, r. bem assim para os aldeamentos
IIe indigcnas mais consideraveis, prcferindo para seos Profes-
sores Sacerdotes illllslrados ~ de reconhecido zelo evallgclico: á
esles Professol'cs pu(lPrá arbitral' uma gralilicação, que não c.'-
ceda ú metadc do ordcnado.

Art. 6.. Fic;] igualmente autorisado a crcar 'nos f.ura(l1.
ou Dislrictos, que apresenlarem ilis('Írulo~ para lima frequencia
Irgal , uma escola de ensino primaria, sendo os povos dO!;lditos
Cura tos ou Di~llictos obrigados a prcslar casa propria para a
mesma escola.

Art. 7.° O numcro la frcquencia assidua e legal é o de
2'1. discipulos.

Ar!. 8.° Quando qualq.t1er das escolas Parochiaes provi-
das não for frequl;ntada pelo minimo do nUIIIl'rO lrgal de disLÍ-
pulos estabclecido no arligo antl'ccdenle. o fjovCl'l1o poderil re-
Illovrl-a para outra po\'oa(:üo da me~ma Parochia, (se a houver)
olTerecendo ella as con iil:ÜCS da freqllencia legal, e na falta
absoluta de frequencia será enlão supprimitla.

,
Art. 9.° Nas cscolas, primarias. ,Parochiae:1 !1rrão .admil-

lidas meninas, havendo para estas dassc separada np rcrinlo <Ia
sala deslin311a ao ellsino. sua frequCIlcia assidua será ('ompu-
tada para prefazer o numero legal de tlisc'lpulos exigido pelo
art. 7°.

Arl. 10. Em c3da uma das Cidades e Villa~r(la Provin-
ria c na~ quo de no\'o se crcarem, haverá lambem ulDa escola
de ensino primaria rara o soxo feminino, comprehendendo as
mesmas matorias designadas nl) art. 2.° e os trabalhos de
agulha o. noções de economia.

Art. 11. E' li\TC o ensino de inslrucçfí'o primaria em
"

ca 'as parLicularc , que çslivcrcm (lislanlcs das povoacões uma
le;.:'oa. e á e!le fi dcm concorrcr llllílcsqucr pcssoas uc ambos os
:o1'\OS, scm llislinc~'ão de idade I eslado, dasse, ou condição.

Arl. 12. São pel'lu'lllit!as nas po\'i\ações escolas parlicu-
litro" do ensino I rilll~rio para um e outro so:o I com lanlo que
a~ pes:;oas que as qUlwrem eSlabelecer se mo lrllU halJilidada'
!la furma da pr 'scntc Lei perante a autoridade, que o Go\'crno
dl'signal' em seo Regulamento.

AI'l. l:L O Govrrno estabelecerá em 500 Regulamrnto,
lauto para :JS esculas do cn.ino primaria publico, corno parlicu-
lar, sugcil3s iJ. slIa iuspe('ção, nüo só a qualidade e idado das
li 'ssoas q.ne as devem freqnen!3r, como 13mbem a manrira por-
que se avaliará a frequeucia legal e assídua.

. A,:t. J[~. Os quc abrirrm escolas particulares de ensino
I prnano nas f,ovoa~~õcs , sem se acharem legalmenle providos,
:.('rüo multarias na 'lllanlia de cin(;ocnta a cem mil réis c sus-
1"'1l50S até que se halJilitcm. O Go\'CI'lJO r('gulará o modo de
lOl'llar-se ell'ccli\'a a multa o a sua applica(.~ão.

Ar!. l.'). Firflo garantidos aos Prof('ss()rrs e l'rofe saras
l'arlil'IlIJres os lilulos do l!aoilil:w;lO, obtidos em virtude das
Leis e: glll:Jm('nlllS 'lll vigor', s'rnilo porem obrigados a apre-
sentai-os aos In ..;pcdol'l's de l'aro('!Jias. e Municipacs. Os qu,'
p,r l!n,er'IR dn 110\0 habililal"c (I fal';1O pela maneira ljuc li
1,0H~rnt) c tdbelú('cr.

.. t~rt. Hj .. Pollem . r I'rofc ..,sOl'e5 de rll:.ino prima rio 0.-
Cldadal\~ I 1':J~t1Clr(l~. ou r~lr(\1 "'riros qlll~ PI'(I arem pela forma
que .u. Go\'rrnú r,;lall)lt~L"1' \ m . ('() H(~glllalllrnlü, o. '("'uink:s
1'L~'IUI~llos:

~ 1.0 Ter \ iulc um almo:. dc idade.
~ :!.o Bom comporlamrllllJ civil c mor;]!.
~ ;\,O Ser calhuliw aposlolico I'Oman\l,
~ '1.0 Tcr conhecimentos especiaes da: lllatcl'ia do ensino.
~ 5: U (':,lal'cm li\,(,8S de delieLn: c não terem sido con-

1 mIO. \'l . P \111' E I .•
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t1cmnados por crimos degradanles e por' actos olTensivos ú Reli-
giliiio e iJ Moral.

Ar!. 17. Nfto poderfio seI' Professor,'s Puulicos, ou mes-
mo parlieulares I os que liverem sido demillidos por dl~as Vez!s
do magistorio puulko ou particular, ou forom d'elle suspensos
,por Ires \eses em consequencia de falias graves: as disposições
desle artigo e do anlecedentc sflo exlenl'i\'as ás Professoras Pn~
blicas e parlicu!ares em ludo quamo lhes for applicavel.

Arl. 18. Em igualdade de circunslancias e morilo serão
prefcndos para Professores e Professoras puhlil'as os casados
aos solteiros, o, nacionaes aos estrangeiros, e d'aquclles os quo
tiverem preslado serviç:os fi Provincia, os Sacerdotes, oS quc
apresenlarem titulos alademieos , e de appro\'a~fio n:lS malerias
do eu sino prima rio e se,.unllario obtidos nos Lr.cêos, Semina-
rios, Collegios. e cm outros quaesljuer estabelecimentos de ins-
ll'Ucção publica, ou particular acreditados,

Ar!. 1!l, Compele 30 Go\'erno nomear, suspender, remo-
VCI' e lIemillir os Professores Publicos de insll'lrcç:1Oprimaria c
secundaria I~ela forma que fuI' delerminnda na pre:~enle Lei e
seu Hegulamenlo,

Ar!. 20. O Goremo só poderá demiltit' o Professor inc:l-
P:lZ do magislcrio publico, depois que reconhecer ineficaz o
meio de o chamar ao cumprimenlo de sens deveres pelas allvcr-
Icncias e suspens,io correcdolll:l, islo quanlo :1OS Professores
inlerinos e ellccti\'oS, porque sendo vilalicios só lerá lugar a
(/emissflO em virtude de condcmnação Jlor crimes á que csleja
imposla a Jlena de perda do emprego.

Ar!. 21. O Go\'erno poderá suspender á ljual(IUer Profes-
sor Publico IlOcaso de pronuncia, por cOlTecções e por aban-
dono do rnagisterio publico por' mais de quinze dias sem li-
cença , ou causa justa provada legalmenle.

Ar!. 22. Em lodo o tempo em que eslÍ\'er suspenso o
Professor Puulico só percebcriÍ melade lIos seos vcnt'irnen!os,
exccpto no caso ull pronuncia que n::to scj<l sustenlada.

Art. 23. O o('(lenado dos Profcssores Pal'ochiacs scrá dc
quinHcnlos mil réis, c o dos das Cidadcs c Villas dc ambos os
sexos seisccnlos mil réis, c pcrcrberão mais, tanlo os Profes-
sores Parochiaes I como os das Cidades e Villas, a litulo de
alugucl dc casas, uma grnliflcação , que scrá conveuicnlemen[c
arbitrada pelo GoVel'11Ll; lica porem garantido aos Professores
vitalicios de ambos os sexos o ordenado quc aclualmenlc per-
cebem.

AI'!. 2'~. O pagamcnlo do ordenado dos Professores o
dtls Professoras do ensl\lo prima rio ser:] fcito mensalmcnte pelas
Collcclorias do MUllicipio á qne pcrlrncercm, aulorisando o
GOVCl'l10as ditas ncpartições para eslo fim, o ahi serão rcalisu-
dos por ordem do eompoientc Insp~ctor Mllllir}I131quc a expe-
dirá a vista do alleslado til' frequencl3 e cumpnmcnto exncto de
deveres do Professor, que exigir o pagamenlo, passado pelo
Inspector Parochial.

Art. 2.5. Aqllelles Professores porem á qucm não convier'
o pagamento pcla forma (;:;tabelecida 110 ar~igo antecedenle, o
poderão solicitar per:1I11e o Govcmo, mUllIdos dos alleslad~s
I1xigidos no mesmo artigo, autenlicados pelo Inspcctor MUIll-
cipa!.

Ar!. 26. As graliflcações concedidas nos Profcssores de
ensino primaria, depois de arbitradas definitivamente pelo Go-
\"erno I seriio pngas, ou pela mesma forma. ou por ']ualqucr
oulra que julgar conveniente o Governo.

Ari. 27. O Govcmu nomeariÍ par:l cada Fregllezia da
Provincia um lnsprclor I'arochial, c (IUelU. o su/):tilu~ ell1.seo
impedimenlo, podendo.~seolher l'fIra rstc 11mde.l!relerrncl:l o
ParodIO, e para cada lermo Ulll Inspcctor Municipal e quer
faca suas vezes eslando impedido: para cstas nomeações o Go-
vei'no procurará Cidadflos de reconhecido merito., pr~)(lcnci~,
moralidade, e intelligenci:l : suas funcções, e atll'lblll~l:les serao
determinadas cm regulamenlo.

Art. 28. Alem destes Inspectores o Governo nomeará
Com missões locaes, ú quem incumba o esludo dos objcctos espc-
TOMO XXVI. PAliTE 1."
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riaes do ensino, do melhoramenlo de seo melhodos. e d.a ~a-
neira mais cOllselllanea de u uniformisar em loda a Pro\'1ncltI ;
<Í eslas CommissÓes delegará a faculd3de.de pr~sidir. os eX3~es
dos hallilil311dus ao l'rofessoralo do enSlllO pl'lm31'10. (ollJun-
lamenle com o Inspel'lttr Munieipal, c os que livc~em lug3r nos
CoJlegios, e aulas publicas de inslrucçüo sccunda1'l3.

Ar!. 29. O Gov(\rno pollel Ú arbilrnr. se julg3r. ~oll\'e-
nicnle, uma gralilicnçàu modie3 305 IIlSI;Cl'lores MUlllclpacs.

Ar!. :30. Serão con .iderados rc1c,'anles e recommclllla-
dos pelo Govel'l1o á MUllificienci3 Imperial os serviços gr~~uilo~t
que forem prestados por dez annos pelos Inspeclorcs MUfllClpaC?
" de l'arochia, e [leias, Commissõcs. I'lomeadas CUl)formú o
urt. 28

Ar!. 31. As disposições relativas a inslrucçfio scc~md3-
ria, gar,mlidas pel3s Leis ns. 60 , .127 • c outl~as po~lenorest
cuntinuarão em vigo!: om as segumtcs 3lLeraçocs:

Ari. ;32. As habilitações cxigidas p3r3 o Jlrof~s~o~'ato
tl3s Cadeirns tle insllUcção sccllnd3ri3 , serão empre cXllllbHlati
perante o l're.illcnle da l'rúvincia, por meio (!e concurso pelo
mesmo previamcllle 3llll11llciatlo.

Arl. ;13. A fI' urllcia n5sitlun o leg31 pnra 3S Cadeiras
de inslruccüo SCCUlld3ria, Ó a de dez 31ulIl1lUS: a [3Ha deste
Ilumero só' poderú dar IUfl'ar a suppressüo da Cndcil'll UIlI 31lnO
depois de sua in~lalla0üu.

,\ ri. ;3'1.. O ordcllado dos I'rofe:so('('s de insll'ucção e-
undaria será o de oitocelllos mil réis, I'3gos pela mesma

formn eslauclecida para oS de inslnlc(:üo l'rimnria nos arts.
~4 e 2.),

Ar!. 'J;). Fil'ão suirislint!o lodas as Cndeiras de inslrllc-
ção secundaria creàdas [Irias Leis nnleriores 30 Regulnmrnto
11 .• H. que eslavflll t1ro\'idas c frequenladas pelo numel'o legnl
de nlumnos. c as de I'hilosophia, e ~lnlhelllalicas elemrnlarcs.
lia Cit~auc de Hur!Jaccna.

•
Ar!. 36. As Cadcil'3s niio providns, ou occuI'ndas plll'

Professorcs. que 3in la Ui'IOriverrm lillllos vilnlicios . serüo 511P-
prilllidns, exceplll3nrlo-se sempre um;] Cadeira de Lnlinidade ,
e da Linglln Fr:lnce:'a, 11nl'a aqllella Villn ou Cidnde I1lnis po-
pulosa de cad3 Comnrcn, e 11nra qualquer oulra r.idnde ulI Vi la.
que esli\'el' em 11m3 dislnllcia de mais de vinle lcguns de 011[1':1.'
C:ldeirilS idcnlieas, que cslejf10 11I'ovidas, c para os Collegio~
p:lrliClllilres das Villêls, e Cidndcs que ollel'l'çiiu cstabilidade, ('
frcquencia dc !llnlS de vinle discipulo5, cl'cnndo.se desde jil uma
Cadeil'n de Latim e Francez annexa :lO Collegio Ayul'Uocnno.

Art. 37. Qunndo o G:)verno lh'CI' dc supprimir C(ualquer
C:llleil'a em virlude do aJ'ligu nnlecedl'ole. ou POI' f3lta de fre-
qucncia legal, empregal'~ sempre de preferencia l1ns Cntleira.s
que lhel' de preht~ndlCr; os Professol'cs que li vcrcm tilulos \'1-
lalicius • em sua falla os effeL:livus, e dei 'ois os interinos.

Ar!. 38, Os I rofcssores que li\'cl'cm lilulos vitalicios ou
dez nunos de sen iço efi'ccLivo. qller tle insll'lll'ção primnl'ia,
quel' de secllnd3ria, cujas escolas 011Cadeiras tivcrcm sido 5UP-
llrimi,!as, cm quanto nflo forcm nomeados 1'nr3 outras, tem
direito n melnde do respectivo ordcuado; nü() ,Hwilant1o a no\'a
nomençflo, llU uflo to!U()ndo po:ise da Cadeira, ou escola p3rn
quo foi nornendo no praso C(ue u Go\'CI'l10 mnrcnr, perderão o
direito ú mel<ldú do ordcllndo. e mesmo a vil3licicdade. se o
(;ovel'l1o ni"1Oatlender Ú' razües quc nprcsenl3rem para juslificnr
csL <Jluissào.

Arl. ;19. Conlin1l3rflo a subsislir sem nlleraçflo nlgulIla
odas as Cadeiras de inslrucçilo secundaria. quc constituem os

dous e~lel'llat(ls da Cidade dc S. JO;"I(Jd'EI-Rei, e da !)iaman-
:Illn, e o SubSlitulO permanente de Lalillidadc, flUO ellsinará
t:"lln!>crn G '3mmalicn Porlugueza. Hcnndo porem supprimidas
as Cndciras do cnsino normal onue tivcrem sido C1'cndas.

:\rI. !~O. As Cndciras dos ditos cxlcl'llntos serüo nnnexa-
das ao Collrgio DU\'31 na Cidade de S. Joüu d'EI.Hei, e na
Diamanlina n llunlquer Collcgio pnl'liculnl' acretlilndo, cymindo
aos Dirccto,'cs, c com 3ppro\'ação uo Governo. e I1n falIa t1l~
Collegio na Diamanlina podel'ão SCI' cncol'pOl'3das ao Semiuario
mIO xx\'( I'AIlH I."
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Episcopal, que houver lIc se nC3r na dita Cidaue, se assim
convier ao Governo, c ao Ordinal'io.

Arl. ft.1, Ficão obrigados os DircclorGs dos ditos Colle-
gios, o o Ordinario lIa Oiamantitla, sc aceitarcm a nnncxaçfw
(Iai! Cndeirns publicas. n ndmillir gratuitamente dous alumno~
in!ol'\l()s lirados da classe dos Ormos desvalidos, sob infor-
maçüo do P,lI'ocho do lugar, o prcslar como dovem o rnsino das
Cadciras publicas á lodos os aluJ.llnos cxlcl'l1os, sublllcllcndo
os mesmos Dircclores sco; cstalulos á approvílção do Govcrno ,
no praso quo ['OI' cllo lhe; fúr marcadu,

Ar!. !~2, Nos rof,:ridos Collegios O Govcrno rCUllirÍ\ desde
já , ouvindo prcviamcnle os Dircclorcs, o ensino do duas ma-
terias dc insll'llcçüo sccundaria em uma Cndcirn rcgida por
um gÚ Profcssor, a quem scri! abonada pela annexaçüo ma is
meladc tio ordcnadu cslabelccido ua prescnlc Lei.

Arl. !~;J. O Governo PI'O\'CIÚ dosdc já as esclllas tio ou-
sino prima rio , o as C(ldcira~i do sel'undario t'l'c(ldas , ou res-
lauradas cm virludo da {ll'csculo Lei, cmprcgmlllo os Profl's,
soros dc litulos \ ilalieiu~ flue se aeharcm dcscmprcgados:
l(llnnlo aos cn'cclivos c iuterinos , (IUC nüu julgar dc rcconhccida
suOicicncia e idoneidade para o magislcrio, só podcrflO scr
providos, aprcscnlando lIovas provas de Iwbilil(lçüo por exa-
mes em concurso; o no cnso de n;1,) so !Inuililarcm pela sc-
gunda \' z I (lenlor;1o () direito aos seniços anlcriorrnenlo (ll'e:-
lados,

Al'l. /d.. O GU\'Cl'110 lica ilulol'isado n rermiltir o ('5.
lauelel:illlcnto de Cullcgios c nulas rarlicularcs de illstruc(.:;-I{)
~ccllndaria I eslabl'icnmdo as condiçõcs tom (IUOderem scr 01'-

ganisados, '

Arl. :'í5 Fica supprimido o Lycêo Mineiro, c o Goverllo
consnrvara ns Cacl<'Íras de Lalim I Franccz, !nglcz, Malhemali-.
(as clemenlares, PhiloSOI hia, Hhetoriea, (icogrnphia, c Hislll~
ria, o rcunirá tluas dcstas matérias oc' ensino cm uma só Ca-
dcira, venccndo cada um dos Profcssores quo assim as rc-
orcm mais meladc do 01'(Iel1<1(10cslipul<1[~o na prcsentc Lei.

•
() ctlifie;o oce If :1110p"!tl I.yeeo Plltil'J'3 :,rr uljJj~ado rara olltra.
HCl'nrli(lo 1'1Ihlic:J á juizo ('O Guverno , quo (lro\itl('llcianí \l('~I,'
cU ,o oulrll qllal':u('r logar (lIIdc dl'\"'o !,'('l'iOml!" 05 PI'(.[c '~Ol'f'~•

Ar!. .'~tj. Fil'(I jCl'lInlmrntc sllpplimid(l 3 Agelll ia (;rr;1I
(J(! I:H!" ('.I';"to Puhlira. e li 1;0\'( r()ll :lI'tl" i~;J('O a (H!!illli,:'lr "11

~ua S,'\'n,i:lI"ia lima "rerüo f'1)(:,'1'1"('i!nda (,xllu~i\'allH'nlr 11('~1;I
parlo do ~,l'l'\ iço (lull'tco,' /1(' ignando :I I':ll!}('soria r flUln('ro dos
C'lIlprrg,lclo:; indsl ('n~ll ei" t: n;;ll'l'3ndo seos o, dI nados.

Art. !J.i. O, ('m; :'r.g~(!oo t11lLy"efl c os da Agrncia (;.'-
rfll de Inslruc~:"1O Publk:l , \íUI~ liHl'I1ll IHulos \ il;didl s, nu dr,
;Ionos de scnLo d\l-(:Ii\o, ~('J'ÚOpn'!eridos "ara qualqucr outro
rlllprrgo Provincial l'lJuÍ\'alrnl(' aos que C'xereiflo; (' cm C/llêHl.'1
U;IO fOJ'('m (,nJprrgado.; [Il'I'I'rb('rj"C1 sOIll('nlr (li lIS trl'ç'1S dos ,"I.' •
liolcnlo.;, que lhes tl'm sido ;]!Jooados ale a (!ala da prcscll c
L.ei.

:\1'[, !~I't fil'a del'f'g;) 'O r, n,'go\;lrnrnlo n,. 4 í rm Indas
as suas di~po~ic;úc~, I' o (;11' "I'l!" ('Il) qUflnlo n;io t'lInf('t'l'Íllll:Jl'
outro [a ra O\C u :ao c1n I rl'~1'1l1(' L i. dCI'0is de snJl('d(lnal!a.;:
~I' s(~r\'irú da., t!i~\lo"iç{J~" ,I"" lh'gulamrnlos antcritlrrs, qll"
til'j-IO ('111\ iglll' , \ln)\('IlI!lI rnJ tu!u quanto furem omissu~ p,'r
meio di' Purtarras,

Arl. .'~n, () Corrmo i~ aulori~élllo a d:lr IO(~;lS ns ins-
lr'tl':(:,ics ('('gulaml'lIlarl's ";Ira a "klla rx('ctIC.'ilO da prr~rn!l' I.rl .
,lesigl1:lll'tJ () \lro('l'~.;n das lllalrirrJlas , os (/ia~ ulcis do ('gludo .
horas ,'u Cll~!1I0, r(~r;a,los, I) "'111110, e n forma dos r~:lml'';
pul,licos. pnrIICIII:l(,('~, ('o,/r'giar..;, o dlls halJililandos ao j'1"í-
f,'s'()I'(lio (lrilll;1I ill (' ""I'III1I'al h, I'I'(W;) do,,; (', 1I\'I:r.;os. fi 1!,'1'l
da.; ('~('Ill~s, c da' l:all(",,';I'; I"hlil'as I' r:lI'lklllarrs • flln'";!:lf"ill'';
d,.Is I'l'llre~sllrrs , ri 11I1I11,'ir:ldi: olll'l'l'lll lirl'ul:a, o li nlfll,f1 I'M!"-
(j"li' srrflll apO~(ll1l(1l\, ~, I) l'r~IH111~abili~;llIos I ilra l l' 'lI!!a!" a
~'I";I}('n..;;'1OOl( d('IIIIS';'". Il~ 1I('\"l'I'l', dos Ins! cr!Oi'f','; til' 1':11'''-
r!lió-l e ~llInit:if a(':;. n tia.; t:"nllni~~{,rs Ill("al'~ e 1'11;)'111'nt!' ,
da ~"('I'''llI dI: In ..;11'I1'I'f!o j1ull~i(,il I'rr'tllia lia .\'lTclar'il do (;"-
\ ('l'l1o \l('in fll'('srn:e I.(,j,

,\rI. ,')0. l'a rulul';] .-'r~<ln 11 (;'I\-rrIlf1 aplcSel. :.II',l ;1.I,c.-
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,emblóa Provincial o Regulamenlo que expedir, para sua de-
finitiva npprovnçno , \igornncio enlrctanto suns disposi~õcs logo
fluO for publicado.

Art. 51. Picão rcvogadas lodas a' disrosiçõ~'s em con-
Irario.

EIRA

•
• •

FOLlI.\ r'.o ,LP,\HT': I:

( ',tllJUO I al'íl () ('/l,!', 11 dI' IJOnH't1. - I 1,0 I I.

\'1 l'\J,l,~ I.
• o

. \

'u 'ELIJEIItO 'Ir •. T. PIRJ:: (I !.O I'T.\, Presidcnlc (
), I. J" ia de Min s Gcrae': Fncll. abel a lodos os s os un-
), ' .' qll~ a A scn hll'a Legisla[i\, Provinda I Doer tou c

I ('riOlJ i a L\'i s 'guinl :

. 1.0 O,

LEI -.0 l,OG3-DE v DE OUTUllnO DE lSGO.

Te ,'Ia :\.'\'1.

{m/a de Lei qUi' regllla os rc 'r/rl'Clllos que devem perceber
()' VI Iccia ia/lOS Publicas /JII) i7lciáes. (/jJosentado', rc-
(J1 mados . lir(' If'iados , ou com,) i'sionados • Cjuando 10va-

'Ic eJ1I1N ',ados 1J I' qual,uer dos ?)Oderc, do Estada
I f'omn1! '. (je, • o/ ('/}/llrey!J' Im lJorarios OI' e{fectlvo .

•.

(L. S. )

OURO PRETO 1860.-Trr. Pnovl.'CI. L.

VH:Et'in; PIIlES DA 1 OTTA.

Silw io Teixei/ a da CosIa, a fez.
elh h m Secretaria r1:1Prcsidcncia da Pl'o\'incia aos S dI' Ou-

tubro de 1860.

Joaquim Mal'ianno Â ltguslo ilIenc:::e .

JOClqllim Mllrianno A ugllslfl lClle::cs.

1-e l~ Secretaria ria Prcsidencia foi rublica,b a rI' 'scntlJ L(.i f'1l1

18 de outubro de 1860.
Joaq!tim Mari/lnno A llgu,lO lIJcnc~e-.

Impressa c revi-ta llc,ta Sccret:lI'ia por ordem da Pre:idellci:l lla
ProvincIa.

Mando por lanlo a latias as Aulorid,lt es ti (Iuem o conhc-
cimento o O.'flCUÇÜO li;} rcferida Lei pcrlcncer, quo a rnm 1':10 o
façüo cumprir li"IOinleiramenle como nella se conlem. () Srer ,-
lario dc la Provincia a faç'l imprimi', pnbiiear e correr Dnda
no Palaei Ih Pre:idcnl'ia da Pr()\i lcia de Minn~ tierars ao-
rlualro (ia,- do mcz de Oulubro do anno do j Ta, cimenLo tle
. ;0 'SI) S nhor J ,ZlI:-i Chri -lo de mil oiloc('nto:i e S(':-i cnla, tri-
gc imo n}J1O da Indcpelldcncin c LIa Imperio.



( 36 )

r \"l'rem oU forColl ma rcndas menorcs vC'ncimcntus, perceberá
uma 1J1I:Ill!iaque reunida, prccn 'ha os de agradauo, ealclIla-
tio' CUllI a addi~ão da qnarla parte I CXI'cpluanuo.s(J a hypo-
Ih,!'e de fPIC os vcn"imJnlllS do cmprego de nUlllcllção poslerior
'L'FIO jn~'cl'Íorcs n quinla parlc dlls de agradado rakuladas ('011\

afilieI/a a Idi~~ão da fluar;a parte. caso estc em que pcrceberá
I1S \"Cnt:illlcnlos simplc,; uc um c outro.

:. :1,0 SJlll:lI'c fllle o ngrnciado for nomendo para cxerccr
mais de um Cillprt'gll, compular-se,hão os 'encimcnlo~ de
tu,Ju,; pllrll lhe sercm applicaulIs as regras dos ~~ anlecedentes,

<' !~.o As disposições do nr!. 1.. c scos ~~ são applicavris
.all'; CUlllrnissionados , lrnlüo ou não dircitoa pcrcel'~'áo !,crio-
dh:a.

1\a 1.' hypolheso tieào sugcitos as rcgras oslabelecidas fl3r<l
IH HmcimJu: )5 do cll1prcgo, e na :2 • cessarão os \'cncilJlcnlo"
de agradado pur um cspaç;J dc tempo que corresponLla ti quan.
tia recebida de uma só "cz.

Arl. 2 o A uoulrina desla Lci é igualmenle inlerpreta-
tiva da,; anlel'ioros tI flllc se refere. dcvcndo por isso fazer-se
lIib f\Jlllas c aS5üulalllcnlos dos agraciauos que es1:\'cl'clU COItl-
Jll'l,h,m lillo3 em suas uisposiç5cs, as dcchlra~õcs c uolas quc
forem ue~cs3asia.'; rara sua ticl cxccução.

Art. 3.. Ficão r:c\'llgadas as t.Iis.posiçõcs em conlrnrio.

Mando por laulo a llldas as Autoridades 11quem o canhe-
<:illlcnto c execu~~üoda rcfcrida L:Ji pertcncer, que a cUlIlprão e
fa~'ãLl cumprir táu inleiramcnte comI) nena se eonlem. O Serre-
lariD dC:ita ['rovin.;ia a ra~a imprimir, publ.icar e correr. Dada
lIU Paladu da l'rcsidcllcia da l'ro\'incia de Minas Gcraes aos
l'Íuro dias do mez de Oatuhro do anllO tio Nascimenlo de Nos~o
::'cnbor Jellls Christo de mil oi locentos e sesscnta. trigesimo
llil:I\J tia ln.lepcn'len:ia c do lm;;crio.

( 37 )
, lIad;! 113 !lerda ria (b l'rasidellcia da Provincia nos 8 Je Ou-

tllLlu de 1860.
Joaquim Mal iU1l71O Â "gu,to Mwtze,<.

1'iesla Secretal'la da I'IC idellcia rui publicada a pr('Hnlc Loi ~Ul
:!:!u~OUlubro de 1860.

Joaquim Marianllo A ugu'to Mcm;l'j

Irlll'rt:~sa e reristJ ne la Secretaria por oruem da PrcsiucnciJ
1:1I'rorilll'iJ.

Jouq/lllTl '}Iarial/Tlo J IIg/lSlo lI1enc:(' .

JtJsj Rodrigues Duarte Junior, a fel.

~ ~ J.q d-- .11;.. /..~, C.. ~Z;; 7~_ A.. J
z..~t; ,c4- / g y.f / J 7.1.

( L. S. YlcE~n; PIRES DA MOTTA.

I I IIO PIIETO J SIjO.~T\I'. I'/lOVl:';CL\L.



('nda de Lei que estabelece r('.rJfIl~ 7)111"1I (I~ I (mil/as tio OI'-
~ciaes e lJrar-a, do Corpo Polirlal.

,.
, .P\IlTE 1.

LEI I o I.OGô-DE 7 D,,, OL: n.:B (

TO 10 \.'VI.

C) 'SEI) EIHO TICEYrE ['mES 1)\ Mll1H. PrC"It!" • ':l
Pro\inl'ia de Minas Geriles: F;u'o :abrl' it l(lI,)' os se ,11
bilanlc: quc a AsscmIJlóa Legisiali\'a Pro il.'i 11 De 'I'eLoll, (
('li sancciunei a Lei seguinLe.

I rt. I o O~OffiL:iacs do Corpo Polidal fjl " por lI\ nnça I.,
idade. Oll 1I10leslias , se inhabililarem para o de. cmp('nho do
rt' pecLi\lk; dereres. Oll quando as cOIl\'cnicnria' /, I n'i.:o lU
blico o r 'i~Irem, ou finalmcnte (pan lo 11011'C)"rm S 'rvido po,
e-i fJ:O dclrinla c cillco a q'larenla anoo:, . ("', o r, OI, 1100.
o)). ('r\tinl o 'O n. :,cguinLcs regra: :
"1.0 O Ollit;;al qlle eonlar de Lrinta e li ú li ( ,

nnno' de s 'r\'ico clTecLi\'0 Lení dirl'ilo fI SCI' I U I r no, I 1

totalidade do 50'0 .oldo, e com o ilUQlIlcntl1 "":Jtl.Jl !,.
até ale Tenentc Coronel. "-
, 2.0 O Oflkial que conLar de ilÍnla a tri' (i

de serviço, ,orá reformado com :Jrc(' -"o grnd Ir dI pc J,

com Lodo o solJo corrospoadent ~ a sua ullifil:J p!1 '1('.
~ 3.° O Officinl quo contar de rinLo cinro il L,Jr L III

de scniço, scrá rcformado no rne"nJl posLll )m o ~ .,'() tI.
I'cspccli \'a patente.
TI)'I X 'r., l'U\T~ La



LEI !'i.o t,úGI-DE .) DE iJ1UlIRO DE IRGO.

,'cs~a Serre/arl, .Ia Prc itlcoci3 fui pulJlicalb :l pre ('O[C Lei em
:H de :\ovcmuro de 1860.

Ih. lOJé riúnl Couto de Magulhl}e ..

('al'((I tle J,cj que al/em a til' 11 ° G2!~de 30 de lI/aio de 18.-8,
que 1IIaI/da crf'ar llesta Prol'Íncia uma Euola l\'ol'lIIal de
Agricultura,

( .fi )

Ar!. 1.° A Lei n ° £l:2'~ dc :30 de Maio de 185:l, scrá
I', ctulada ,com as seguintcs allcl':l(:õcs:

~ 1.0 O Governo promo\'('rú (Iuanlo nutes a (\l'qllisi~:io da
FilO;,nrla NOI'lI1:l1de que tr:lta o art. 2.° da ~ohr(Jdila Lei; e lJUI'
dc\w:l eslar situada em lugar central. pl'oximo de qua!qupr
/lll'rcado que parccel' mais eun\'cnicntc.

.' :!.. O I'l1sino pratieo da Escola Norll1nl SCI'i! fl'anqucado
,;ratnitamontc aos menino,' poiJl'cs. admillin(/o-so de cada um
0111,' Municipius da Pl'o\'in 'ia dui' menores de H a l{j ílnnos ,
lir;ld()~ da e1as'o que cosllma dill'-se de slIldada pelo Juizo (I
()I f;ir s, c cuja con luela I/wral ~eJa abonada pelo I'rspecli\'o
I'arocho.

" :1.0 E~tes alni Inn~ sor,lo r) intcrnnto con\ enienlrmcnlr
:t1inwnlatlos, \c,tidos l' lralados nas IIlOlr lia .. a cu la d; Pro-
\inda, em o,.; dois prillJe',r(l~ nnnos de aprendisngcm; c n(l.'

Sulh('qllentes, se as rendas da Fasrnda orlllalo perlllittirc,? '
a ('lista tio .• rendimentos tI'dla, pCl'cehendo eatüo um lllO !lco
~ali1l'io, taxado /lO Urgulalllcnto, c que l:icrú tl'il1le~lralrnl'ntl'
rrcolhido a C;]ixa Economica desta Capital, ou ao Banco Mana
c'm conta l:ol'lcnte, il beneficio dos mcsmos alumnos.
Tm[o XX\'! , PAliTE '," .

I. i'\. n.

CI):'i"ELllEInO Y,r.E(TE PIRES DA dOTTA. Prl'~idl'nle da
1'1'()\'illl:ia cle ~Jinas (~eraes: Favo sailor' á lodfJS os ~('o~ ha-
bitantes (Iue a A~selllbléa (;'gishli\'a Provinda I Decrclou , e
l'u"anl:cicnei a Lei seguinte:

,

Ar\. :l.o :'i:io serú contado para as reflu'mas o lempo d:!
iJura~':lo dc licenças obtidas pur qualquer moti\'o.

~cfl,,"a na Serrd~ria da PrtlSif1('IlCia da ProvínCIa "u;: , de () J ••

tdJro ,l~l~t;O.
JO(11' 'm ilfnl'lom 111,I9"S70 J/wt':P!.

:\r\. 4... Par:l a lJôa r X (\('11 <:i'l o das l:isrosi~ões rI'csla L, i
o:'nJnlnrú o (iovrrnll o I~l\l\\'c'lli('l\le Hrgulamellto, que scril ~II.

ID~,ltido á a ppro\"ação ,1:1 :\s~l'mblea.

;\1'1. ,),0 Picüo rcvogada,.; a,.; djspo~j~õC's em ('Olllrilrio.

( 40 )

~I~n lo por lan[o n toei;l:, as .\nloridndcs ~ lJurm fi cOLlie"
eilllrlllO c exc('ut;;io da l'cfl'rida Ll'i pcrIOlI(,I'r, que a rlllllrr;'1l1 ('
fa~~:incumprir lüo inleirallll'nte t.:omo lIl'lla S,l conlrlll, (I ~rl'l'l'-
lario des!a I'ro\'inria a fac;a imprimir, puulical' e corrcl'. lIadil
\lO Pa!acio da Presidrncia da Provincia de ~lillas li rac" :1l1"
~ete dias do mnz de Outubro do anllll do l'nscimrntlJ de! !'i1l,,~1I
:'ienhll(' Jrws Chrislo de mil oitorpntos c sessenta, li i!!hilllll
nono da Independcn('ia c do Impcrio. ,.
( L. S. ) V'I'F.:\"tF. Pl/IfS (lA ~II)"II.~.

Silveria TI'j]'(!il'fl da Costa, a 1")/•.

:\rt. 2. Serão reformadas com Indo n soldo, C m:lis
um I,'rço as praças de pret que cl'lIlarcm de trinta e l'Ínco h
qU;lf'('ll'a aonos de serviço. c simplesmente com o SI Ido P(II'

'ntl'iro:l'; que hnllw;'l'lIl ser\'ido POI' espat:0 (Ie \itltc cinro a
trinta annos. e IJrm assim al(uellas á fa\'or tias qual's se \"I'ri-,
:iJ;ar o disposto no ~ 5°.

~ .'ko O Omeial quc li\'er mai.; I!e vinle a, \ illl(~ cilll'O a -
1l0~ de ~el'\ j,;O. scril reformado no mesmo I'0sto com mrio
,'oldo. .

~ ,i,O O Offil'ial qnp. n:io liv('r vinle annos,tlc srr\'ii;o. nilo
tl'J,le: ú ser reformado. sal\'o ~e pmvar ill('ontcsl:lvclnH'nlr. !Iur
~I)lrrc lesõl's ou lllo1c:ilias procrdrnlcs de fl'rid:Js ou conltlsür~
rCI'l'uida,. em eomuate, 011 ('UI qll:llqurr aC(:iin do scrviço ru-
I lico. P lrquc n'cste caso seri) reform:Jdl) com soldo por inteiro.



Joaquim MlI7'immo Augusto Menezes.

Snllada na Secrelaria da Prcsil!enria (h Pro\'incia aos 8 de Ou-
llJt.ro de 18GO•

Nesta Sccrctarill da Prcsidencia foi puLlicada a presente Lei em
.:!~de No\'cmlJro de 18GO.

1Jr. José J'iei1'Cl COllto de Alaga/filies,

tario desln I'rovinein a fnça imprimir I pulJlicar e COlTel'~ Dada
IlO Palacio da Prcsidencia da Provincia de Minas Geraes aos
ninco dias do mez cle Outubro <lo almo do Nascimenlo de
'osso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos o sessenta, Iri-

gesimo n:.Jno d:l Indcpendencia e (,lo Imperio.

( L. S, ) VICE,"fE P/IIES DA MOTTA.

Jacilllho Dias Coelho I li fez.

(43).. 1\. ti."

~ fI. o Qualqllol' saldo dos rendimentos da Fa, cnda Normal
J'cvcrtorú a beneficio do cofro Provincial.

( 12 )

Ar!. 2.0 Findo o tempo de :JprenilisngelD, que dur:Jrú
pai' qualro annos, 05 :Jlumnos serão distribuídos pelos respe-
divos Municipios. o dado~ de soldada aos fas(:ndeiros de me-
lhor nota quo os reclamarem em propostas dirigidas aos J uiz('sue Orf<íos competentes.

, 1. Nas propostas I o' fasendeiros se o1Jrignrão a hem
tratar os menores I quel' no estado de s:ludo I quer !lO de moles-
ia, a prep:lral' soas estabelecimentos rur:Jes pelo systhcma :Jgri-

. cola á que elles estão habilitados, o a sollll;ào trimestralmente
los sala rios vencidos, os qU:Jes serão cnpitalisados na forma

do ~ ;J.O do art, 1.0
~ 2,. Os contractos de soldada durnrâo até:J llIenoridade

perfeita dos m('nores : então n nprasimeuto deIle:i scrlÍo arrecad:J-
(!as o entregues aos mosmos as quantias ceononlis:Jtias, ou re-
ccbcnio UI1l titulo de t!ominio deIJas.

Ar!. 3.. lia verá na Fasendn Normnl urna escola em que
se ensino aos'menoros a instrucção J1I'illlllria, o a munll christita
por um SaeCl'dote que ás func~ôcs de üllJcIl~o aecumula as de
Professor.

Ar!. f~.o Fica igualmente creada nn mosma Fasenda Nor-
mal uma oscola de ':grimensura t!Jeoricn o flrnlien, desenho
linear c lopographico.

Ari, 5.0 Os alumnos que se proposerem seguir o curso
regular dtssn escola c da de agricultura, sel'iio sujeitos a \lIDa
matl'it.;ula taxada no regulamento, e ndrni!tidos em ox lernato ,
e depois do habilitados seriia preferidos nos ados de mcdi~[ill
() c!emarca(;ão das Fasendas I'I1rncs. .

Ar!. fi,. Ue\'ogüo-se as disposições em conlrnrio.

Mando por lanto á todas as Autoridades á quem o eonue-
<imcnto e oxecuç'-lO da referidn tei pcrtencer I que a curnprão e
façao cumprir tão inteiramente como nclla e contem. O':; cr('-

LEI 1
1

•• 1,OGB-DE S DE O TUBnO DE 18GO.

Carla de Lei 7/1c crcdila a Pl'esidencia lia qUGll/i(, nccc,çsaria
para a laclura c conrerlos de dh'el'sGs estradas, 1)011-
1('$ Nr. ele.

C ; ,'ELIIEInO r'CI:L'TE I'un:s 1),\ MOlTA, Presidente da
Provint',ia de J 'inas Grracs: Faco saber ú lodos os seos "a-
!Jilanl,'s que n Assclllliléa Legi "lali va Pro\'incial Decrl'lou, c
('li :;;:mccillnei a Lei ~('f'lIjnlo:

Ar!. 1.0 ) Presidente da (lI 0\ il,eia lica credilado Jla~
'lllélnlias nCI'e~ 31'ias :

.' 1.. Pt"", ;lIandar nhrir llmél meia e, Irada (lUO f)artindo da
do P:Jssa ',nl " e pass:lIldo I ela AY"I'IIO('il r \'alle ('squcl'tlo dCl
:';apllct\hy, \'á [pr Ú margem do Cn!Jv "crde em direc~.;lo de C<l-
('(}I,t1e

~' ~,o ('nra os rcparos que forem prc, isos Íl c~trnda que da
, \ ('ntania segue pa ra o llio Claro no Mllnicif io de Passos.

'fO,{(I XXV. PAliTE 1.'



( .i:; )

Arl. 2.. () '.II\CI'II0 Ika auiori5allo a de~pcndcr a. ~l'-
guintc:; (IIJalllias :

• <' 1.. D~ f(uatrllze contos df' roi;; com a fartura de U:1I(I

P?nl.e (Il " se deve COIIlruir ::.obrc o Hio llllcamuirussú, U(\:-i1'1'11-

. Iínldades d s~'a pO\'I)a(:~o .
~:!." De dez conl03 de réis cnm a aberlura de lima Ilwi.

- ~lriHla que partindo da Cidade d) ~lontes Claro. vá ler .) "Uh
de Arassuahy , toeanllo na Cidade de (irão ~logol.

~ 3.° De qllalro conl05 do roi. para os rcparos da 6tl"ld,1
. do Itambé á Cidade da ConrcieflO, na cstl\ 'a !!eral que do (1111

Prelo se t1irig~ â cidadc Diall1anlinu. ....
.i." Do um conto c llll~en o' mil r'is com 11111 alcrr dl"

0.\0 XXYl PAliTE 1:

, ~ 20. Para au i1ial' a Clllllara de Passos no cllleamcnto da
cstrada que pa sallllo l1'1a Cidade 'eguc para La \":(lS e Call1-

anhl.
• ~ 21. Par:! mclhorar a r.lrada ~t1e tia Villa da I'irllnga

e dirije ao Rio ovo ..
. '21. Para mandlll' con,tl'llil' uma ponte soure o rio da~
Velhls no lugar que fiGa fronteiro (In Arraial de Tl'ahiras.
. S 23. Para nHll1llar con:lrllir a I.onte dc Ferros dl'fl'onli
do : reaial do mesmo nome.

•• ~ ~I~. Para mandar faser os replll'o.~ de quc neces~illl a
ponte de Antoni J Dias Abai:o llefronte do Arraial do mCSJne
.1'lm~ em o lermo da Ilabira.
, .' 2'). Para mandar faser os rl'paros da rsLrada gl~ral 'I11l
(:0 cenlro lIl' tll Pro\ incia se dirige á Capital de S. Paul".
passando prL ;\lu . il'io tle 1'01150 Alegre e Jllguary
. .' 2G. I'ura ll, 'I:lar continuar os trabalhos da cslrada 'lu'
partindo da '''lIa de' .Jagll:lry vai unir-se á dcnominat!a-!"Jll-
danos-na Pro\il~cia de '. Paulo.

~ '27. Para mandar abril' lima e5lrada que parlillllu da
• 'illa lia A) \ll'uoca pas'c pela Cidade de Baependy, e \ ti tN iW

Carmo de POIISOAlto Municipio da Chrislina.
• ~ 28. Para a facl\ll'a da La secção lia eslrada que: da

~abira se dirige ao 3erro pelo !lamhê.

1-' ••• 5.( H )
I

. ~ .• Para a eonlinuado da aberlura da csll'ada da Joanc-
sia . ora a cargo do Cidad{1O Felicbsimo J ósó Pereira <le Mello.

• ~ !~.. rara o cOI1:erlo da estrada qu~ da Capital se diri'te a
Sabará e Santa Luzia. o

. ~ 5.. Para a abertura dú uma estrada ~uc da Villa JalJua-
ria se <lirija 3 fa en"a tia Vargcm (Jranl!e limite desta com LI

Provincia da llahia.
• _ ~ 6. o Para a cOll'lu~ão da pnl1le ,~ohre o mo <las Velhas na

;?reguesia de Jr.~uitibú.
_ • 7.. Para o COlJccrto da ponte sobre o lU\) <las Vdla,; na

• 'regucsia de Uaposos.
_ 8." Para a r11llsll'llcç';10 dc uma '.onte ~I)bre o Rhl TurHI
. a. Fr~gucsia de Sanla Calharina na cstrada (ue segue para

Ita Juba.
~ n." Para a faelura de uma oulra ponle so ~c o esmo

rio Turvo na cslrada (Iue srguc para a Campanha.
~ 10. Para a co'lblrucção de uma outra pon e sobrc o I'io

S. João cnlre Dores do Allcrrudo e Cidade dr: Pas os.
~ 11. Para a de oulra sohre o lHo S. P,:dro na estrada de

Santa Hila á Cidade de Pa:-iso..
~ 12. Para a de oulra sourc o 1 ia Cabo Verde no Muni-

dpio de Caldas.
~ 13. Para a de oulra sobre o rio Muzambo na estrada que

da Campanha 5e dirige á Cúrle.
~,.1lJ. Para a ue oulra sobre. alUo S. João na estrada que

da CIdade de I'assos segue para :';anla Hila.
~ 15. Pa ra a do outra sobre o lHo Sanl' Anna na eslrada

que de Passos s,'glle para S. Scuastião do I'arllizo.
. 16. Para a de outra sobre o !tio S. PeLlro la estrada que

tle Passos segue para o Allerrtldo.
17. Para a Ik oulra sobre o ribeirão de ~. Francisco nas

proximidades da Cidade de Passos.
~ 18. Pllra a de outra sobre o rio Santo Anl()fiio do l1u-

ehado no Municipio de Caldas.
. ~ Hl. Para a abertura de uma ~cxão da estrada cntre'

. Tres Pontas, Fregucsia do Carmo e a 'lÍtlllc de Passos.



---.. LEi 1 ." 1,070-DE 5 DE OUTUBllO DE 181)0.

SellaJa na Secretaria u:J Pre. iucneia ua Provincia aos 8 úe OIJ-
tlluro tle 1860.

Carla de Lei que autorisa o (,'oL'enw da ProL'incia a de,.
pender a quanfia ncrCSS(l1'ia ou l>a1'a a llbcl'llIra de 11l1I1l

rO~lo XX\'1. PAliTE La

YICEl'\TE l'1R':S DA MOTTA.

( .f7 )

José ./ocio Ferreira de Souza Coulill:lO, a fez.

( L. S. )

'i:'. N. :i.

Joaquim Jlari{lmlO A 1J,'J!lsto Jllcllc::;c:;.

Nesla Secretaria da i'rcsiucncia fui publicaua a pl'e~elllcLei em
22 tle No\'cmul'o do 1860.

Jh . .José Vieirt't COl/lu de lI/(/!/alhàcs.

'Provillt:ia de Minas Gerncs: Faco snbcr n lodos os seo,; ha-
'Lilanles quo a Assembléa Legisiali \'a Provincia I Decretou, e
eu Sancciollci a Lei scgllinto :

Art. Unico. O Prcsidenle l.1aProvinda fica autorisado .1
enlrar cm convençiio C(1mo Go\'Cl'l10 IInl:crial -oLrc a inrlernnl-
saçiio {j flue lem direi/o li Provincia. ('011I011l'lllcipa! Accion~~!a
da Companhia dc Comlllel'iio c ['l1vegu~iio do Mucury. em vlsla
da ell(;UllIpaçJo do respcclivo conlrn to (11Je dcvcrá fase!' (
mcsmo Govel'llo Im perial, em virlude da ultima I.ei do orça-
llIento gcral; re\'ogudas as disposiçõcs cm conlrario.

.fando por lanto a torlas as A!oridadcs 11qllcrn o conhe-
cimenlu c cxeclu:áo da refcrida tci pertenccr. que a cump,riio e
far<io cumprir t;io inleiramcnte como Beila ~c coulem. O Secre-
lario desta Provincia a fuça imprimir, publicar c correr. Dada
no Pulado da l'rcsidenda da Pl'ovincia de Minas (i!!raes ao.'
dnco dias do mCl de Oulubro do anno du 1 'asdmcnto de
l\osso Senhor JCZlJ' Chrislo de mil oi/atentos c sc,,:icnta. Jri-
gcsimo nono da lndl'flCndeneia c do IlU(Jcrio.

Ar!. I~.. Fk,io revogadas as disposições em contrario.

,; Mundo por .[anlo a 10~las as .Auloridades fi flueIll o c.onhe-
\'~'ICIll? c ()Ji.c(;u.lJa~da. l'efl'l'Ida LeI pertencer. (1110a cllmpr<io e
Irlt;~O (umpl'll' tjJO lIl[clramcntc (;01110nella se contem. O Secl'o.
lal'lolJ,de3l,a Provincia, a fa~~aimprimil:. plIlJlicar c correr. Dada
ny Idla.clO da l'resldellcla da 1'1'0\'11I<:)(1(/0 Minas Geraos aos
CinCO (!Jas do mez de Oulubro do allllO do Nascimenlo de
i\os.so Scnhor .JCZlISChris[o dc mil oilu(;enlos o scssenta tri-
gesllno nono da lndcpeudencia c do lm/:erio. •
(L. S. ) VICENTE PIUt:S !lA MOTTA.

Florcncio da CUllha l'imlna, a fez.

S(JII~da na Secretaria (13 Pre-Íúencia ua Pro\'incia aos 8 de Ou.
lnhro dc 1860.

Joafj!lÍm Jl1al'ianno A 1tgusto lJ!me.:;cs.

l\r,"la Secretaria da Prcsir!encia foi puIJlicada a prescnte Lei em
2:2 rle 1 ol'emlno de 1860.

1)1'. .Tosé Vieira Couto rll' Mar/a/liües.

tEI N.' J,OG9-DE 5 DE ()UTULlllO DE 1860.

l[nado a cvital' o dcsmorollamento da "'rcja de S, AntoJlio 00 '
Cala rnuúo do Tcrmo ria Pirnllga. o

:\rt. .3.
0 As rlispo.'i~õ s da presente Lei Icr[tO lu"nr scm

fll'(JIIlS~) fias obras jn comeradas, e das fluC o Govcrn~ jul"nl'
to/} r(,IIICIl/CS. • o

( ,16 )

------

C{{rla dc Lei '!IIC aUlorisa {/ Prcsidencia ria Províncía a en~
traI' .em (,oIlVf'Ilr;tio ('om o (im'erllo Imperial sobre a 11/-

deJlI1warüo a que tem direito a mesma Província como-
})l'inci7Jol Accionisla da Campallhía de COln7llercio e 1\,,-
lf'g0f.liO do Aluell r,lJ,



( {8 ) ( 4!l )

rstrada que da rilla do Rio Pardo se dirija ao L (/-
nhimbo, ou para torllar navcgavel o Rio Pardo desde a
rilla até os limites da Provincia da Bahia.

LEI I'•• J ,071-DE 5 DE OUTUnnO DE 1860.

Carta de I,ei {fllC I1l1torisn o Goarllo da Provincia a des-
pender II qlulIl/ia fie (j:OOO.~OOO réis 1Jata mandar abrir
11I//11 meill estrada do [{io S. Francisco 110 /lio Urmzde,

Joaquim Mm'ianllo A ltgusto Menezes.

SelIada na Secretaria da Presidenci3 da Provlncia aos 8 de Ou-
tubro de 1860.

, I CONSELHEIRO Y[CE~TE PIRES DA MOTTA, Prcsidenlc tIa
Provinda dc Minas Gcracs: Faco sabcr a todos os seos ha-
I>ilal~lcs que a Assemblra Legislativa Provincial Decretou c

'I'U ':.1Ilcl'ionci a Lei seguinlc:

lCE~TR I'rnEs DA MOTB,( L. S. )

Art. 2.. Ficão revogadas as disposi~ões co con!rarill,

Mundo por tantu a todas as Autoridades á fluem o conhe.
cimento c cxecuçào da referida Lei pcrtencer, que a cumpriio l)

fação cumprir lfto intcirulllcntc como nella se conlem. O Secro-
tnrio dcsta Provincia a façu im~rimir, publicur c cOl'I'er. Dada
110 Palaci,J du Presidrncia do Provincia de Minas (lcl'íles aos
dnco dis do mez de Ontubro do anno do Nascimento dc NlJ~SI)
'cnhOl' JeZlls Chl'isto tle mil oitocentas c S 's('nla, ll'lg~sillro

nono da Indepellucncia o do Impcrio.

Ar!. L' O Govcrno da Provinciu fica crcdi!udo na'quan-
lia de 6:000$OUO réi5 para mandar aUl'il' uma meia estrada
fllle, purlintio:do Hio S. Frallcis{'o da ponte que sobrc esle rio
construio-se no porto do Motta em a Freguezia.do Piumhy, se
dirija á ponte sobrc o Rio-grande recentemente conslruida no
logar denominado-Agua-pó I passando a dita eslrada pela
Villu de PiumiJy.

.0 CONSELIIEHtú \'1r.E. 'TE PIltES DA MOTTAI, Presidentc da
Provinda de Minas (;cracs: Facn saber a todos os se os ha-
bitantes que a As~ombléa LcgisllÍtiva Pl'o\'incill! Decl'clou.e eu .
.:3anccionci a Lei srguinle :

Y,t.E. TE PInES DA MOTTA .

.José Joii.OFerreira de Son;;a Coutinho 1 a f('z.

Arl. Unico. O Govcrno da Provincia rica autorisado a
de~pender a qU:lIllia nccessaria 0\1 para abertura de uma C.--
lrada que tia Villa do Hio Pardo se dirija ao Cucllimbo. ou
pua tornar navrgavc\ o Rio Punlo desde a ViIla até os Iimitr:-;
da Provinda da Bahia; revúgadas us disposições em contrario.

J lando por tanlo a todas us Aulorid:llles á qucm o c()niJe-
tillleliloc c.'cl'uçiio da referida Lei rerlencer, que a cumpriio c
fação cumprir liio inteiramcnte como nella se conlem. O Secrl'-
ta rio desta Provint ia a faça imprimil', publicar e COITer. Dada
110 Pa\acio da l'rcsiuencia da Provincia de Minas Gcraes aos
duro dias do mez tle Ontul1l'o do annno do Nuscimcnto d('
1 'osso Senhor Jezus Christo d'l mil oilocculos e sesscnta, tri-
~ simo nono lia lndependencia e do Irn.rcrio.

• ( L. -. )

Nesta Secretaria (Ia Prcsidencia foi publicada a presente Lei em
22 de Novembro de 1860.

DI'. José rieim COllto de llfogalhilf'.

FrallCisco ele l'tllIla Ferreil'll de Carvalho, a fez.

S.'lIilfln na Secrelaria da Pl'~siden('ia da PrOl'incia aos 8 de Ou-
lu Ll'o d~ 18(;0.

J8aqHim Marianno A IIg11S(O Menezes.

T0)10 XWI P.\RTK 1.'
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1 esta ecrelaria di! Presidoncia foi publicada a prosonle Lei ao:
:!2 de Novembro de 1860.

DI'. José Vil!'im Couto de Ma.qallules.

Impressas e revistas nesta Secretaria por ordom da Prl!sidencla
da l'rovincia.

DI'. José V/Cira COllto de Jl/agulllâes.
TO~IO _ XVI. PAUTE 1: FOLHA 1-" (j.

._--------_._---
,OURO PRETO 1 60.-Trr. PnoVI~cIA~,.

LEI N,' 1,Oi2-DE 5 DE OUTUllnO DE 1860.

CrrriR de l.ei que Qulorisa o GOVCrtlO (I reduzir o pessoal d«s
Secretarias da Presidcncia e lnstrucçào Publica.

o CO~'SEU lEmo VICENTE PIIlES DA MOTTA. Presidente tia
Pro\'inria de Minas Gcracs: Faco sabel' :í todos os seus ha-
bilaf1tes quc a AssellllJléa Lcgisinliva llrovincill! Dccretou, c
cu sanccionei a Lei seguinte.

Ar!. 1,0 Ficn o Governo :Il1torisnl1o n redusir o pessoal
tias Secrelnrias da Presidencin c da Inslruccão Publica, COIl-
forme ns bases CO!lslnntcs do om 'io do Secrel:irio da Presitlcnciil
"oh 11.. J H de 29 do f1WZ pp.

Ar!. 2,0 O GO\CI'110 provitlcncial'Í1 do modo que os Em-
pregados ê1s..,;imdispcnsndos srjão conlcmplados em olllros ra-
mo' do "eJ'\'i~'o l'lIblico.

\ 1'1. :1: Fi:'üo rCI ogad, ~ as djs(losi~ues elll con!rnrio,

Man lo (101' !unlu a luda..,; as Au!oridades it qnclll o conilC-
cilllento c cxel'UI';CIOda referida Lei perloneer, que ti cUlllprão
f,Il::"IOcuml'lir IClo inteiramcn!e como nclla se conll'lll. O Secre-
lario deiila Prol'ineia a fa~(l imprinlil', publicar c concr. Daü'
110 P;dac'lll da I'/csidenria da Prol incia de Minas Gpraes aos
cinco dias do mcz de Oulllbl'o do anno do ~ascirnen!o de Nos. li
TmIO .'.H I, 1'.1nTE/. •



( t2 ) ..P. N. 6. ( 33 )

'Sélla\la na Secrélari3 da Presidencia 'da 'Província 1I0S 9 Ue Ou-
tubro dQ 1860.

Senhor ~ezlls Chrislo do mil oitocentos e sess<!nta, tl'ig()simo
nono da lo!leflenr1encia e 00 Imperio.

Joaquim j}[(Irianllo ti 1Igll5tOMenezes.

Nesta Secretaria dn Presidencia foi publicada a prc;;cllte Lei em
26 de Novembro de 1860.

Dl'. José Vieira Couto de illagalltães.

( L. S. ) IVICENTE P lIlES DA MOTT.4 •

Francisco de Paula Ferreira de Canalha. afez.

Manoo por tanto á todas as Autoridades á quem o co~he-
O'Ímonto c execução da referida Lei pertencer. quo a cumpl'ao c
faCl.ioCUn1pl'il' tão inteiramente como nclla se contcm. ,O Sccrr.-
lil.:io desta Provincia a faça imprimir, publicai' e COITCi'. Dada
!lO I'alacio da Prcsidencia da Provincia de Minas Geraes ao~
seis dias do mel de Outubro do anno do l ascimento d.e
Nosso Senhor Jezus CllI'isto de mil oitocentos e sessenta, tl'l-
-gesimo'nono da Independencia () do Imperio. '

( L. S. ) VICE'i'\TEPIlIf:S DA. MOTTA.

José ROckigucs Duarte Junior. a 1ez.
Sellada na Secretaria d3 Presidcncia d~ Provincia ao~ 9 dc 011-

lubro de 1860,

LEI N,. l,073-DE G DE OUTUBRO DE ,18GO.

arfa de Lei que restaura (J Cadeira de l.afinidade e lJOelicCl
da Villa do Curvêllo, f1(ldindo-lhe o ensin da tin!flu/
Franceza, e crêa !la Yill(~ de Caellu] unw Cadeim de
Latim e Francaz.

CONSELHEIRO VICENTE PIHES liA ~loTTA, Presidente da
Provinda de Minas Geraes: Faco saber il todos os seos Ita~
bilantes qu~ a Assembléa Legis"Jath'a Provincial Decretou, e
eu 5anccionei a Lei 'Seguinte:

Art. 1. • Fica restaurwla nil ViIla do Cur\"ello íl aula de
Lalillidade e poetica, addindo.so-Ihe o ensino da lingoa Fran-
ceza. O rcspectivo Professor percebcrá o ordenado de (Jitoeen-
tos mil réis, '

Art. 2'. Fiea creada na Villa de Ca~lhé lima Cadeira da~
Iingoas Latina e Frnnceza. percebendo o respectivo Professor
o vencimento que p"!o Govel'llo lhe for marl':Hlo.

Ar!. 3. o Re\'ogiio.se as di~po~içõ('s em contrario.

Joaquim lUarianno Augusto Menezes.

1'esta Secretaria da Prcsidencia foi public3da a presentc Lei em
: 6 de 1'ol'embro de 1860.

___ Dl'. José J'ieil'l1 Couto de Maglllhães.

'lEI N.o J.,Oi4-DE-ü DE OUTUnRO DE 1860.

'Carla de Lei que crêa uma escola de lJrimeiras letras //0 .11'-
raial da Ca]Jellilllza do Nunicipio da Conceição do. I'I'rfJ,

CONSELIIEfUO VICENTEPIRES DA MOlTA, I'rcf;idcnte c1.1
,Pl'ovincia de ~linas Gcr8os; Faco saber á todas os seos Iia-
lJitantes que a Assembléa Legislativa Pro\'inci,,1 Decretou, 'l
cu 'sanccionci :l Lei seguinte:

Arl. Unico. Fil~(l creatla lima escola tle primcirns loIras
no :\rraial da Capellinha do ~Iunicirio da Concci~~o do Serro,:
rc\'ogadas para esse fim as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as Auloridades á qucm o eonltc-
cimento c execut;úo da refcrida Lei perlencer. que li cumprúo P.

'IO)lO XXVI, PAliTE I,'



.,
I

Joaquim MarilllUlo ti uguslo 11IcIlC:;CS.

Sd13(la na Sllcreluia da Presidencia da Provincia aos 11 tle 011-

.tuhro do 1860.

Man'do por l:lIlto a todas as Aloridades il qu~m o cl'lnlil'-
cimento c execu~jo da refcrida Lei pel'tencer t que a cumpl'üo t'
faç<"1Ocumprir tno inteiramente como Bella se contcm. O SCCl'i:-
tario desta Provincia a raça imprimir, publicar e corrcr .. Dada
!lO Palacio da l'residcncia da l'royincia de Minas GerJl's aos
seis dins do mo? de Oatubro do anno lia Nascimento dI'
i 'osso Senhor Jozus Cltrislo de mil oitocentos o scssenta, lri-
gcsimo nOllo da lndepelldencia c do Imperio.

VICENn: Pums liA ~IOTTA.

( 55 )

Florencio da Cunha Via 11na , n fez.

( L. S. )

11. l'í. 6.
f(l~~ cumpr'!, tj.o i~lei!'Jmcnto como nclla se contem. O, ccre-
t~I/(\ dest.a PI'O\'lIlCIlI a faça imprimir, publicai' o corr('I', Dada
l.\';.~, [a!a?1O da Pl'csidencia da Provincia do Minns Gcracs ao~
~~.I~.dJ~~ do mez de Outubro do anllo du Na3cimento rle
i'io~.,;o:'~nhor JCl.llS Christo de mil oitoccnto' o e'scnt') t.'-
!!ÜSlllJi) nono d:l [ndcrcndencia e do [m perio. :> " II

t L. S.) • YJCENTE PIRES DA MOTTA.

F orcncio da Cllnha l'ianna , a fez.

1
Sell.lda na ~eCictari;) da Presidencia da Provincia ao' 1.1 d> O

111 Iro de 1860. ., c u-

Joaquim ,Mal'imlliO A IIgusto Mcnc:;cs.

,. i'c;:ln Secretnria da Presidencl3 foi public[lda a l)re<enl' Le' •
2/> de NOlcrnbro de 1 60. . • c I eo.

111'. José Vicira C01l10 de Ma:Jalhãcs,

LEI :\. I,Oi.j-DE G .I;': OUTUmW DE 1860.

Cor/l;. ~i~I.c/ (/;te criJa uma. CaJeira de Lal im e Prance::. lia
1 Il ({) 1)0/11 fim da (omarca do O/lro Prelo e marc I

Ii ordl'llado q/le del.'l?ler () l'eS1Jeclico PrOfesseI'.' '

) .cq, 'SELHE/ll VICE~"'E PUlES !JA iUOTTA Presidente J
• .!'OVIllCliIde Minas (;el'!lcs: Faço sabar n to:'os os seos I:'):
~ll,ll.~It',. ~JllC .a As?cmblea Logislalira Provincinl Decretou "
111 •• ,lnll.lOll('1 a Lei srguinle ; , e

\'11' ,~rt.Jll,. ,. Fit:a cl:cada ullla cadeira de Lnlim r Francez lia
I .1 (O om l'lm da.Lolllarcn tio Onro Preto. .

.\rt. 2.. U ordcnado tio se;) pl'()rC~s()r serú de UHI C(lflt('
.1(' r,'i, anllualml'nle. '

\1'1. :\." Ficflo re"(I"éHla.: a~ di5posi~(1('.' em contrario.

i "esta Secretaria da Presidoncia foi publicaria n presente Lei en
,26 de Novembro de li60.

DI'. José Vieira COl/lo de l'tlllgullulcs.

LEI N." 1,076-DE 6 DE OUTUBHODE 18liO.

Carta de Lei que restaura as aulas de instntcçtio primaria
do sexo masculino dos Arraiacs dos Remedios e dc lI/fio
Gomes do iJJunicipio de Barbacena .

o CO~SELHEmO VICEi"TE PIRES D 'fOTTA, Pre:;itlcnlc ~a
Provincia de Miflas Geraes: Faco saher a lodos os seos 11;1-
hitantes quc a Assclllbléa Legislatiya Provincial DI'cl"l'toll ('
cu Snnccionei a Lei seguinte:

Al'I. 1.0 FicJo rcstauradas as aulas de instruClj;1O !Irima-
ri do sexo masculino dos A!'raiaes dos Remedios c de Joflt
Gomes no Municipio de Barbacena.

: rI. 2." Ficflo revogada as di po içücs em contrario.
OMO X\YI. PARTE 1.'



( 5G ) F. ~. G. ( 1)7 )

1 ESOLUÇXO N.• 1,077-DE 7 DE OUTU31\0 DE 18tiO,

Art. 1.. As Camal'as i\lullieipaos d() Província: doMina:;
tiCl'ílC.S.a!Jaix,o rnencioníld:ls fk<io autorisadas a despender nn
('.I'reICIO do 1.0 deOulllbro de 18/)0 tt ;l/) do Setembro c1-.
1 'Gl as seguintes quantias:
~ 1.. Imperial Ci,lade do Ouro Preto 11 :1005000 , a saber :.

Se/lada na Secretaria da Presiuencia tia Província aos 11 de Ou-o
tuLI'O de 1860.

Joaquim Mw'iunno Aug;esto .'J.lcne;;cs.

• "e;'13 Secretaria d.1 Presidencia foi publicaua a presente Lei elll
:W de l o\'emLro de 1860.

DI'. José Vieira Cauto de Ma.'Jallu1es,

. ~lando por tanto a toda.~ as Autoridades á quem o conhe-
'~I/llynloe ex.e()u_çú~da. referida Lei pertencer I que a cumprão'c
la~ij() cumpnr tao lIltemJnlCnte como nclla se contem, O Secre-
(ario desta Provincia a faça imprimir. publicar e carrel'. Dadu
110 Pa/aoio. da Prosil!L'ncia da Provincia de Minas Ger3es ao:,
.:~is dias do. mez de Outubro do allllo. do Nascimenlo de
i'iosso Senhor Jnus Clu'isto do mil oilocento.-; o sessenla lri.
ge imo Ilono da IndcpOIJdenda o do [Juperio. . ,

5885tiO
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5008000
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1008000
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800S00~
3008000
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1208000
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2:fi20g000
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\."1lI o po" 03 I da Secretaria'.
II Medico do panido. . , . • . .
"" 1'01' ccntos ao I'Joctlrauor Fi 'ral e ""on-

to, . , . .
II Adminislr<lç:io d'l Bal'J'eirns .
II Adlllini,trador do Matadouro
« Adlllilllstrador do M~I'eado .
l( Expcdi~llle da Serretaria, •
« E\'cntuúcs..
l( Criaçôío dt: oxpo,tos , ,
« Prorís~ào de Corpus Christi
I( 1lllIllIinaç~o IIltellw da Cadêa
I( Ohras puhlicas. ,
I( Custas jndiciarias .
« Eleições politicas
II Solicilador. .
" HclojoCll'O......,.,
II COl11pra de moLilin p:lra as salas da Ca-

l11ar;! • Andiencias e do Jnry
,~2." \'illa de Quelllz 2:709gUG2 , a s:t1Jer:

Com a gratilieaçno 110 Soei etario .
« Gratificacão ao Porteiro .
I( Dita ao I:'i.cal. .. .
/( PorcentagúllI ao Procur,lllur
II IIIulIlin:;cào interna o oxlernn . .
II c.onccrtos d" ponLos, foules, ruas, xa-

dre7., caHl tia Camara e extincçilo de
formiguclros. .. .

« I,ustns de processos crimes ,
(l Sustento dc presos pohres .
« CaminllOiros.......
« !lo. pez:l" lIliuuas com a Secretaria, Jury

I' Conselhos
~ :l." .Cidade do ~Iar d'Ilcsp~nha '.:0103000, a aber:

Com o Secretario .
« Fiscal '"
/( I Porteiro e sineiro . .
« I'orcenlos 'aO Pl'ocurnuor
«( Obr:l3 publicas
« Cu. ta, j Ildici~ rias
I( EJeiç(lcs pol i ti('as

'1'0)10 XX \ J. 1'.\111' t: J"

\'ICE:'iTE PIIIES DA MonA,(L. 5..)

]-lj.I''' as dcspe:.as das Camaras JUunicilJaes nella der!amdas
para o anno financeiro do 1. o de Outubro de l~(jO ti ~IO
de. Setembro de 18(jl e contem outras disposicões a 1'es-
lU' Ifo,

,O,CO~ -ELIIEIRO VICEl'iTE PUlES DA MOTTA, Presidente da
I'l'mjllcia de Mina' Gel'aos: Faço s:lbel' a todlls os seos Iw-
bitantcs flue () Assomblca Lf.'gislaliv(I Pl'o\'inciul Decretou íl
Hl';;(liuçfto srguinto :



( 58 ) l'i. (j. 59 ),
{C Caminheiros • •
cc Sustento da pre~os pobres :
cc Luz, ngua, o despeza da Secretaria
« Eventuaes.

4. o Villn de S. Josó (I'EI-Rei 1:5018""02, li sober :
Com o Secretario • • • • .'. • . •
« Porteiro.
c( Custas judiciarias.
« Expostos
c( Expediente da Camara
c( IIIuminnção e limpeza dn Codêa
c( Eleições politicns. •
c( Jury •
c( Secrelaria
cc Evontuaes e porcenlos no Procurador.
cc Obr,1s publicns

~ 5.o Villa de Tres Pontas 2:0228000, n saber:
Com o ordelwdo ao Secretario • • .
cc « no Continuo •
C( Gralificaçiid' ao Fis~al
« Expediente da Secretaria e Caminhei-

ros, vencendo estes 200 réis por 1:,101a
legoa que nndarom. . . . . .

c( Agon. luz, e limpeza ria CaMa
c( Qualificaçiio do votantes o eloirões
c( Expostos... •
cc Obras plllJliras .
cc Custos judicinrins. . • . •
Cc A posentouoria ao J ui? de DirClto
C( Porcentagem ao Procn rndor e eventuaes.

S 6." Villn de Tamanduá 1 :2~OSOOO, n saber:
Com o Secretario e Porteiro. • • •

Cc ExpedIente rIa Secrelarin
~ Obrns puhlir<ls • .
cc Eleições politicos .
c( Estnfetns
cc Cndeiras e outros moveis parn n novn

cas:! da Camarn •
C( l,tI?, 3goa á presos e limpesn da rndêa.
Cc Eventllaes e por centos no Procllrndor .

S i.o VilIu da Formiga 3:523g000, a sober:
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1008000
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5728000

2508000
208000
1~808000
30g000
I~OgOCO

180S000
!Jogooo

150g000

Com o Secretario
c( Porteiro.
C( IlIuminoç:íO e lunpesa Ja CaJêa
C( ExpeJientc....
« Eleições o qunlific:lções
l( Custns jUlliciari3s. . . .
C( Arrecadações de impostos e direitos
l( Olll"3s publicas. . . • .
C( Seis cadeiras para a Call1ar3 • . .
C( Compra Je um torreno junto a caS3 J"

Cnmara
« E"entunas
« Despez3 e!'peci31, ponles e c3lçu'Jas .
« Empregado3 no porto e utensls na Larca.
« Porccntos ao P rocur3dor.

•• 1:1.o \Ti/la tia Ayuruoc3 t :2705000, á saber
Com o ol'Jclwdo do Secrelnrio • .

cc « do Porteiro:
« Expedionte da Secret3ria •
« llrocissão dc Corpus Chiisti
C( Luz c limpeza da Cadt:ia .
« Eleiçõos polilic3S. • . • . . .
« Crcaçtio Je e~postos c medicamentos aos

pobres •
'( DespeZ3s olcntuacs
l( Pontes, calçados e estradas

. ~,.O Cidade Ja Diamantina 10:9108000, 3 S3Dcr:
Com o orJellado do Sccrdorio
cc G rlltificnf'ào 30 IllCSlIlll • • • .
cc OrJcllàdó do Sccrctario licenciado
l( Ordcu3uo do Fiscal
cc Gr3tiliC:l/~ão ao llIesmo
c( Ordcnadô ao Porteiro
cc Gr:ltiliC3Çào 30 mesmo .
C( Expeuiellto <lu Secrelnria •
« llluminoç5o pnblicn dn CiJade
cc Dita Ja Cauê~
« AlugUel do lIlataJouro puLlico
C{ Procissf:o de Corpus Chrísli . . •
cc llluminoção do CUS3Ja Camara c fcste ..

jos naciorwcs .
« Eleiçües lroliticas

OT/)~J XXVI, I'AllTE L"

200S0lHl
1,08000
I~OSOOO
1,0SOOO
(iO'ooo

100~'OOO;,
1808000
560S00~)
50800:'>

1008000
63SliO

1:53ígOOO'
1~83S000
80g000
320g000
80gooo
12S000
50S000
20800(,)
30SOOO

70g000
2888000
/,OOSOOO'

5008000
1008000
500;'000
~O(ÇOOO
200;'000
200,"000
50~000
()OSOOO

1:800S000
1208000
50"f]()[)
50:;000

150$000
150S/~OO
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~ 11.

« P;Jgamento tio custas judiciarias
« Creação tle ex postos •
« Prestaçõos relativas á agoa potarel do

Gonl'êa.
« Pagamento tló tlividas atrasadas provin-

das do alguel do mat1dl)uro publico
uo. anno. de 1856 á 18;)9

« Pa~amento ao,; hordeil'Os de ,loãO Ignacio
Teixeira (jol'lwes uo trabalhadores).

« Obras publicas • .
« Por contos do Procurador o despezas

evcntuaos.
Vill:l tle C:lethé 1:700g000 , a ~aher :
Com o Secretal'io e expediente a seo cnr:;,)
« Continuo... •

, « Agoa, lu!. u lirnpt!sa da cadêa
i( Proclssiio tlJ Corpus Chris[i
« Ses~ões dd J ury
« Elei~ões...
« Caminheiros
« Obr,ls puhlicas
« Eventuaes.
« Fiscal da Villa
« (l I) l' centos ao Procurador
« Cnstas judiciarias

Cidade tio Sabará 5:'~60S00(),li saber:
Com o Secretario • . . . . , •
« Fiscal.
« Mediro.
« Porteiro.
« Expediente da Secretarin
«. Luz, a30a e lirnpesa da cadên
« Eleir;ões políticas. . • .
C( Caminheiros.
« Custas judicia,ias ( inclusivo o que se

devo aos doutores Elills Pinto rle Car-
I'alho c Quintiliano José tia Silvn)

« Jury..........
t( • Procisslto do Corpus Chri,ti
t( EI'enluacs o por centos 1,0 Proclll'ador.
\( lLposiçiIO. a Antonio A velino conformo-

mente o parecer tia cOllllllissào da As-

5008000
1928000
5008000

1878:>12

300S000
3:6005000
1:5008000

3208000
()OSOOO
60g000
508000
20S000
80S000
!)Q '000

!,:lOSOOO
I.OSOOO

I:WSOOO
170S000
30(15000

700S000
1008000
30080011
l:WSOOO
:IOSOOO

!~80S000
200'000
805000

4!Jí8!JSO
150S000
1508000
500'000

somblóa Provincial.
« Obras publicas

~ 12. Cidaue tio llarbacena 2:000goco, á sabor:
Com o Secretario
« Portoiro .
« Fiscal.
« Expostos.
« 11lllminaç1'iO e limpesa da cadêa
« Expediente da ~ecretaria
« Elllições politicas, custas jlldiciarias c

aposentadoria do doutor Juiz de Di-
reito

C( Estafetas
« El'entuaes
« Ohr:ls publicas

~ 13. Villa de Pitangui 3:38'18000, iJ saber:
Com por comos ao Prucurador o Agentos para

a cobrança. • . . . . . . .
« Secretario
« Fi~ral.
C( Continuo.
C( lllllminação, agoa e lirnpesa da cadêa
« ExpediBIIte da Secretaria •• .
« Custas judiciarias no corrente anno finan-

ceiro •
« L3mpeues do chafariz.
« Obras publicas não comprehentlidas no

art. 20,j das Posturas ,
« Estradas, pontos, calçadas e sua conser-

\'açãO
« Amortlsa~ão das dividas de custas anti-

gas. . . . . •
« ProcissiIo de Corpus Christi .
« Eleições, qualificações c jury

1'1. \'illa de Jaguary 2:5008000, á saber:
Com o Secretario. • . • • . .

C( Porteiro o caminheiros
l( {;I':ltificaçào ao Fiscal da Villa . .
l( Dita a03 de S. José, Santa Hita , Carn-

buny e Capil'ary ü !~OSOOO cada um,
c( Hcimpressüo dt! Posluras o imprcs~lio du

suas r('formas
TOMO XX\'!. I'ARTll 1.'

300g000
1: 528020

32ÓSOOO
808000
1508000
90g000
100SeOO
8:1S00ll

330800ll
50S000

2008000GOogooo

GO!JSI20
3508000
100SOUO
#10,,000

1008000
20"000

150g000
408000

3375880

93íSOOO
!"sogooo
1208000
80:-)000

::!oogooo
8080tlO
808000
160S000
1:205000
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«

. l;l.

.~ lU.

~ 17.

l( Luz c limpesa da caJêll '.
« Expediente.....
l( Ellliçut3s e qualificuçocs .
l( Custus judiclarius ','
« El'entuaes....
l( OLras publicas

Vi/la tle Dores do Inuáia 1:7008000, á saLer :
Com o Secretario .

« Con~nuo •
l( Expediente da Secretaria
l( Agoa, luz e limpeza do caMa
« Expediente e jury '. .
« Aposentauorias ao Juiz de Direito
« Eleições (lohtlcas . . •.• .
« Assignatura uo Jornal do Commercio.
« Caminheiros
l( Gratificação ao Fiscal
« Obms publicas • .
« Custas judiciarias •
l( El'entuaes...

Villa da Bagagem 1 :ooogooo, á saber:
Com o Secretario, inclusi\'e papel o tinta

«Porteiro ••
« Eleiçõ~5 politicas. .
11 Custas judiciarias.
« 1)01' centos ao Procurador pelo qua ar-

racauar lia razão de 10 "/o
« Encadernação dns leis geracs c pro\'in-

ciaes •
« Despezas eventuaes .
« Pontes, calçadas o estradas

Villa Leopoldina 3:6308000, á saher :
Com o Scnclano .

« Fiscal da Villa
l( Porteiro..
l( Caminheiros
l( Expediente.
l( Eleições pohticas.
l( Jury.
« Agoa, luz e limpeza da cadêa
l( Cust~s judiciarias
l( Por centos ao Procurador e AgelJtll

40S0UO
10g000
308000

100gooo
80gooo

1:600S000

3608003
50S000
208000
50800J
258000
25£000
80g000
2!"SOOO

1008000
60~000

5008000
2508000
1568000
3008000
608000
!Jogooo

1OOSOOO
100g000
10S000
50g000

3~08000
5008000
1508000
100g000
608000
808000
sogooo
sugüoo

1008000
1008000

• 18.

. 19.

. :W.

5 21.

TO~IO

Municipal.
« Obras publicas
« Eventuaes .

VilIa do Cur\'õllo 2:8158000, á saber:
Com o Secretario.

« Porteiro.
« Expediente.
« Alugueres Ile casa •
« IIIumlllaçlio, ngoa C limpeza da cadêa.
« Prociss1!o de Corpus Chl'Ísti
(I Ele:ções....
« Obras publicas •
II Custas judiciarias. •
« Despczas eventuaes •

Villa do De7.embofJue 1S~OSOOO , li saber:
Com o Secrctario. •

« Portei 1'0 • •

l( Obras Publicas •
(I Expedlenta.....
'(I Agoa, luz e limpeza da cadêa
l( Eventnaes.....
<J. Cu~tas j udiciarias
« Caminheiros desde já

Vllla da Oliveira 2:609S!"06;á sabar:
Com o Secretario.

« Expediente. •
« Porteiro. • •
« JIIl1minaç1!o, agoa u limpeza da cadê,l.
I( Elelçõos
l( Jury
(I Custas jtllliciarias •
« Caminheir05 c despe7.as eventllaes
« In'pel'çao do rego da ~goa publica
(I Comprll de mobiha destinada :i casa da

Carnara e jury • • • • • •
Compm da collecção elas Leis do Im-

peno e de um ))iccionario . • .
« Encanamento d'ngoa o obras publicas.

Ciu"de do Parahybuna !~:920S000,á saher :
Com o Secr('lario.

« Fi~cal
xxn PARTE 1:

6338000
1:667g000

80S000
3208000
608000
2~80nll

1508000
80g000
508000
508000

1:6008000
100g000,.,oogooo
1608000
408000

2008000
'~OSOOO
208000
208000
208000
508000

2008000
208000
608000
368000
60g000
605000

1608000
1008000
120SOOO

3608000
3808000

t :0538!,OG

6008000
3G08000
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(C

«

«

cc
«

5008000
2r..08000
2008000
408000
508000

1008000
2008000
3008000
96SOOO

6:000gooo

3008000
508000
1008000
488000
aogooo
1208000
208000
208000

1:0868000
'J~gooo
211,.8000

6008000
2008000
1208000
1008000
1008000

1508000
1308000
2008000

2008000
1008°00
MOgooo

1:00°8°00
2:500S000
3G6SG67

« Crca~1io de oxposto~
« I'roelssão tle Corpus Chrisll
« JU!'y" e1ciçúe, polilicas e custas judi-

clsnas.
« Obras puLlicas
l( Pagamenlos dil di, i,la passi\'a
« Eventuacs c por centos ao procurador.

5 25, 'Cidade do 501'1'07 :72GgOOO, á saber:
Com o SecrelBrio

cc III!'pector do curral do conselho
cc Porteiro...
« Etpodienle.
« Ex poslos •
« Eleições
cc E,'cnluaes .
l( Custas judidaria.;.
« Agoa c IUl parn a cadêa
« Obras publicas • • •

.' 21i. \'illa de Lavras 2:11&-08000, á saber:
Com o Secretario • •

c( C'ontinuo.
IC Fiscal
cc Cam,inhciros
cc Expostog, elevando-se os preços da CI'O-

açao marcados pelas Posturas •
« r.uslas j udieiarias • • • • .

. « Eleições polilicas. • • • • .
« Limpeza, ng03 o luz para a clllJtia
« Obras publicas • •
cc 'Uospezas evontuaes . •
« Por centos ao Procul'ó1dol'

S 27. Cidade de POUIO Alegro 6:000gooo , li saLel':
Com o Secrelario. . • • . . . • •

« Flscnl
cc Conlinuo.
IC Expedienle.
cc JuI'Y ••
c( IlIuminaçlio e aceio da caga que serve

rle callêa •
« Eleições politicas.
cc Eventnaes •

TOMO XX\,) PARTK 1.'

!~:nsooo
1 :WSOOO
(iOSOOO
100S000
100S000
100S000
400S000
575S000
3708000
608000
50S000
150g0ll0
70g000
508000
28:000
150,WOO
508000
80g000

9608°00
!lGG8000

300S000

1008000
220S000
100S000
100S00rl
(i0.~000

200S000
G80S000

2:00USOO()
:íOogcou

1 :!,:r3g3:J3
508000

cc
cc
cc

«
«

IC Porteiro
IC Estafeta ~

cc Expedienltl da Secretaria •
IC Agon, lu7. e limpllsa da r.adêa
« Qualilica~õl-s, eleições e jury
IC Cuslas judici:Jl'ias.
« Por ,celÚOS ao Procurado\'
<l Obras publicas
IC Evenluacs

Yilla uc Caldas 2:280S000, :i saber:
Com o Seaetal'io c expedienle. .

« Fiscal da Vllla .
« Porleiro, ,.
cc Luz, agol o limpeza dl casa da camara

ü cadêa , . '
Conservaç1íO de ugoa potavel , .
Elelçúc" jury c cu~las judiciarias .
Concertos de ponlese mais obr~s pu-

blicas. .
« Eventuaes .

~i/lac1o ParÍl 2:98'~SOOO , :i saber:
Com o Secretario e cxpedlCnlc. ,

« Conlinuo.......,.
c( Illuminaçúo, agoa e limpo7.a da cadêa,
« F:Jcullativo.,..,',..
C( L~rnreúcs do chaf:Jriz e cadê;]
I( Caminheiros... ",
« A's,ignalura do jornal rlue publillue os

trabalhos rias Camaras Legislati vos,
Custas jlldiciaJ'las .
Expostos , . " ., "
Eleições politicas, fjualilicações e jury.
Obras publicns , • . , , . ,
Por centos ao Prorlll'ador c Agenles ,
gralificação ao Fiscal o evontuaes .

Cidado da Campanha G:t.1"ogooo,à SIlbor::
'ClJm o po,soal, inc:lJsil'O 2008000 ao Fiscal

do Dí,ll'lclo da Cidade c 150SOOO ao
Professor do partido hconciado

I~xpodionte da Serrewr;a . ,
!lIuminação na caMa, e dcspezas na

JI1csmn,

..,_.J.

--
"
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:;008000
3008000
100S0:10
508000
30:;000
r~08000
q.ogooo

50g000
COOSOOO
1008000
100,'000
r~22S00()
COSl:OU

1:8tiOSOO()

17IS1IG
508000
120g000
150g000

1 :8!J8S88'~

« Expcdionlo da Secrelaria
« Por ccnlos ao Procuradol'. '.
« Cl'Jlificaç;io ao mesmo por admillisLra.

çi'io da,; obras. . . . .
« Procissào de Corpus Chrisli . . .
« Eslrada que sl'gue para o Porlo Real e

p)nle d'ilgoa limpa.
« Evcnluacs... .•...
« E,trndas, pontes, cal(;adas, nqueducto;:,

açudes das pOlltes e oulras obras,
Villa de Sanla Luzia 3:'~50g000, á snber :
Com o ordenado rio Secretario
« On!enat!o do Medico .
« Fiscal dn Citlade
« Conlinuo. . . • . .
« E~ pedienttl da Secretaria
l( Eleir;õe5 politic3s .
( Jury. " ..•..
« Custa, judicial ia5, inclusive o que se de-

\'0 no Joulor Eli~s Pinto de Carl'alho.
« Caminheiros. .
( IIluflllnaç50 intcl'lIa, agoa e limpcsa da

cadê,l.. .....
« ProciS;,ão do Corpus Chri,li.
( Obras puhlicas , el'cnluacs , c porcenlos

no Procurador.

"L

~ 31.

Ar!, 2 o Os Mcdicos contraclado5 I elas Camar<ls MII-
nicipacs são obrigados ao ll'alalUrn(o doS 1,I'050S pobre!!.

Ar!. 3. A Camara Municipal da Cidade da Cuncri<;20
fica crodilada n'1 lju;1lllia de 91~ 559, para I ngafll( Ilto dll
custas judiei<lrias \'f.'IH;idas pI'11) ESl'Ii\'áú do JUI'Y do res-
pcctivo Termu ('m di\'cl'toS :Jllllú~.

Ar!. !".o Fic;'IO em inteiro \'igor a., di~p'bi(:õcs do arl. 50
da Hesoluc~o n. u 5.50 de 8 de Outubro de 18.')1 e lolias as
dispusições' pcrman nlcs consignadas nos nllleriorcs OI\'anH'nlos
Munieipaes na parle em que núo flOrem opposlas á tJ~la Lei.
assim como o direito (IllC tem as Camur;Js de ul'rc:adal' loda
TOMO xxn. PAliTE La

6008030
120g000
100g000
80g000
:wogooo
',.50SOOO

:::I60S000
1008000
2!t.OSOOO
180g000
208000
GOSOOO
208000

3208000
5:j68500
333S500

:wogooo
~008000

3:8005000
3008000
!,O(};~OOO
80g000

1008000
10ngooo
50g000

1008000
808000

1:0003000
200SOOO

«
«

«

«

« timpeZ3 O ncoio da Cidnde
« Custas judiciarias .
« Obras lIIunicipaes .

Cidade de Minas NOl'as 2:"-108000, á sater :
Com o Secreta rio actun I. . . •

« Secretal'lo licenciado.
« Porteiro
l( Expediente.
« Expostos......
« Procissão de Corpus Christi
« Eleições políticas. . . .
l( Agoa, luz e limpcza tia cad~:l
l( Obras publicas • • • .
r( "l'enlUaes . . . .

Villa do Rio -Preto 2:~r.OSOOO, á sabor:
Com o ordenado do Sel:J'elario. . .
l( Porteiro e continuo. . . .
l( GraliijcJç:io ao Fiscal da Villa
l( Estafeta. . .
« Expcdiente......
r( IlIurninr.ção e arei o da cadoia
l( I~leiçõos politieas. • . .
« Cust~s e dcspezas clilm o jury
« Obrns pu blicas . . . .
l( Porcentos ao Procuradur . . . .
« )lorccn!os no Fiscal c ,í outros emprc-

gados da Camllra por lIlfracçô10 do pos-
turas . 150S000

« Eventuaes . . lOOSOOO
Cidade do S. JO;1o d'EI-Hoi 5:672g000, ú saber:
Com o SecrctJrio . . . . . . . - G60S000
« Fiscnl . . . 120SOOO
r( Porteiro.......,.. 1505000
« S:lnta Ca;:a do J\Jisericordia para creação

de exposlM, conf'mnemonlc ao conlra-
CIO. • • • • • • • • • •

Sessões do j u ry, da r.amil rt e llesprzas
miudas da casn, feitas pelo procurndor,

Eleições politicas
Caminheiros . . . . . •
P:lgnmenlo (lo custas jur!iciarias
IlIunlinaç~o 1Illernn da Cadua .

2!J.

~ 28.

. ar- 0?T
I

I -_''1r.
& • .:.t._

~ 30.
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1:t6:lH406

467~$15")
433$121)
3,uP:J,)

1:502$528
1:4S5$592

46$9:36

1:S08RL.Vi
1:U6$;ji)G

:391$7W)

S 1." Cuun! MUNICIPAL D.\ CIDADE IH C,UIPANIIH. :
Receita. .'. • . 4: L06$7:H,
Dosprza • , • . • . . .' 4: 11Ol~O:J:~
Sahlo á fllvol; do Proclil'3dor .'.. 3H:lO!J

S 2.", CUlAUA MUNI{;IPAL' D..\. CIDADE DE PASSOS:
Receita.'. . • . . •
Despeza . . . . . . • . .
Saldo á favol" da Municipalidádc . .

S 3." CAM,\IIÂ MUNICIPAL DA CIDADE DO UDEIlABA :
Receita. . • • •• •
Despeza . . . , . . .
Saldo á favor da Municipalidade

S 4." C,\MAnA M{INICIPAL DA VILLA DE L.\VnAs :
noceila (inclusos. 490~~OOOde deposito). 4:294$996
Dospeza • . . 3;!a.65~~8-.í)2
Sahlo á favol' da Municipalidade .. 829.HO'r.

$. 5.. CAMAnA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAnAIIYDUN!:
Ueccita '. • , • 7':6379680
Despeza .. .,. . 5:560,~517
Saldo á favor da Municipalidade . • 2:077~~16:;

~ 6." C.4.MAnA ~lUNICIPAL DA CIDADE DA CO~CI!Ir.Xo :
Itereila . . • . . • • . • '. I :()23,~559
Dcspcia • . . . . " . 1:670$6U:i
SaldO á favor do Procurador , '" ,~7H13r,

~ í." CAMAni MUNICIPAL DA VILLA DA OUVEmA :
Receita • • • • • ,
Despeza . . . . , . • . .
Saldo á favol' da Municipalidade .

S 8." CAMAR! MUNICIPAL DA VILLA DO 11IiDAIÁ:
Rcr.cita .'. • • .

TOllo XXVI. u'ltT li 1:'

bilanles que a. Assomblóa Legislativa Provklcial Dccrcloll a
Resolução s~guiRlc :

. Arl, L" Ficão approvallas as conlas de receita e despcza
das Camaras ~Iunicipaes desta Provincia abaixo declaradas, rc-
lativamenle ao aXCI'cicio do 1." da 0ulubro de 18S8 ao ultimo
de Setembro de 1859, na conformidade da seguinte dcmon:-
tra~ão:

VICENTE PIRES DA MIITT.L

José' Rodrfglles Duarte Junior, a fez.

Sellalla na S<Jéretaria da ProsiJencia da Provincia aos!) de 0.-
tllbro de 1860.

RESOLUÇÃON.o l,Oí8-DE 7 DE OUTUBRO DE 1860.

cspede de renda c imposições U unicipaes , que eslãoent uso e
coslume. '

Art. :>," As Municipalid.ades não cornprehendhlas nesla
~e50/ução regcr-se ..Il;io no exercido de 1860 á 1861 pelo u/-
limo orçamenlo que paI'a cada uma drllas tiver sido dcr('('tado.

• •• I

Joaqllim il/(JI'ianno ..t IIg1l5to MC'lc,:c~.

Ne~t:1 Secretaria da Pl'csidoncia foi publicaJa a prescntc Lei em
26 de No,"ernbrode 1860.

DI'. José Vieirc: Couto de J/agalhãcs.

Resolllç!io ql4e appl'ova as contas ria receita c dcspe:.a dI!
, diversas Camaras iJlllllicipfles nellfl declarflclfls c contem

outras disposições a respeito.

O CO~5ElIIEIRO VlcENn; PIRE!! DA MOTTA, PI'l\sitlenle da
Pro\"incia de Minas Gcnles": Fa(;o saber a todos os seos ha-

Ar1. 6.° Fic;10 revogadas a; disposições em contrario.

~Iando por tanlo a toJas as Auioridades á quem o cOllhet'Í-
mento c oxecuçào da I'cferil!a Resolução perlenccl', que a CUIll-
JlI'ÜOe ração cumprir tão inleiramenle como nella se conlem, O
~ecl'elario dcsta Provincia a fll~a im~rimir, publiclll' e correr.
Dada no Palacio da Presidrllcia da Provincia de Minas Geraes
aos scte dias do mez de Oulubro ,lo anno tio Nascimenlo de
Nosso Senhor .Jellls Chrbto de mil oiloc('I}tos c 'sessenta. . . '!ngl}sllllo nono da Indcpendencia e do ~Illperio.
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Dcspoza . . . . , . . 2:182S:Hlt
Saldo ú fa\'ol' da Municipalidode " 5J2,~93G

~ 18.' CUIAIlA MUNlclr,\(, DA VILLA Dg TAMA~IlU.\ :
Receila . . • . . 1 :G13.';007
Dcspeza . ., .,... 1.082~ 'lO:!
Saldo ;i favor da Municipalidade .. 5:30$li05

~IO. CAMAIlA MUNICIPAL DA VILLA IlE JAGU,IRY :
Ueceila . 2:290,~fl07
Dcspeztl . . • . . . . . . 2:2G9$G9S
Saldo ú favor da Municipnlidadc '. 30,$20S

~ 20. CA.IAIL\ MUNICIPAL DA CIDADE DE MAIIIÂNNA :
Receila . :3:073$9Rí
])espeza.. ..•..• 2:0!)9$511
Saldo :i filYol' da Municipolidade '. !)74:~!,.7(j

21. CA~IAIlA MUNICIPAl, nA CID.\IlE DE S.\ll.\II.\ :
Ileceila G:228.~02:1
Despeza. • . . . • 1i:!,.20S:.l!):l
Saldo a fa\'ol' do Procurador . .. 20 IS370

~ 22, CAlIIAR.\ MUNICIPAL DA CmAllE DIA,IANTlNA : ..

Rcceiln (1857 ã 1858). 7:9G1$970
Despeza • . • • . .. 10:t:32$7!lli
Saldo n fuvol' do rl'ocul'adol' . 2:17J$821;
Ueceila ( 1858 á 1850 ). 12:ô75S000
Dcspeza . . . • • .. .12:2511~:319
Saldo il favor <InMunicipalidade. 320$G81

2:3. CAMARA :\oluNlclPAL j'>A CIDADE DE S. JoÃo D'EI.-1lEI :

RQceila 8: '1.:12$,J27
Ddspeza . . . . . • • 7:!W)$071
Saldo fi favor tia Municipaliclade " 512,~ô,:)6

~ 26. CAMAIIA MUNH:IPAL nA CJlMUE DO OURO PRETO;

Receita . 1!~:2".5$G99
Despl'za • . . . . .. 11:8'15S8S11
Saldo á fa vor da Munici palidade 2::300#.81:!

Al'I. 2.0 A appl'o\'açiio das conlas. do quo tl'31a esla
Hesoluçiio não inhibe ús Camal'as. nem ú lcn:~il'o de I'Cclllmn-
)'('m convenientemenle contra qualquer el'I'O, úll engano, quo lIS
IH esmas possão conter.
'fOMe XXVI. PAnTE 1..

F. N. 6.
811$319
352$087

t,.07$OiJ
!~06.$86G

$207

l::JS7S53G
!)2S,~821
4;j8~715

LUZL\ :
2:780S2:12
1:7:17 ~~8~)8
1:051 $:33'1.
:!:(j!)j*:327

Despezn . .. . "
Saldo iI fn\'01' da Municipalidade . .
C:A~IAnA MUiXlClI'AL D,l CID.\DE DA FOR)//GA :

Rec:eila . • • • . 3:728S!~87
D~speza . . . " '" 1 :96:3$88~
S~ldo li favor da Mun~cipnlidadc .. ' 1:7fi48;399
CAM.\R.\ l\lUNICII'AL DA 'ILLA DE S. Jos-, D'EL-HEI.

Beecita . 1:300$6,:>2
Dcspcza . .... 867$118
~oldo ã favol' da Municipnlidade " 4.33$53-1.

11. CAMA liA MUNICII'AL D.\ V ILLA DO !tIO I',IIIDO :
Receita
Despeza . .. .....•
SalLlo fi fovol' da MlIniripnlidode . .
CAMAIIA MUiXIClI'.\L D.\ CIDADE DO GU\O ~JOGOL :

Heccila 1:3,J2~~627
IJcspeza . 1:2n9SO!~2
Saldo á fal"ol' da Municipalidade " 8:JS5S)
CA'I.\II.\ MUNICIPAL DA CIDADE IlE TRES PO,TAS : ..

Receita :3;2M$71I
Despcza ., .....,' 2: 1I~0~S02l
Soldo 11 favor do Municipalidade . . 1; 101~%90
CAMAIIA MUiXlCII'AL DA CIDADE DE S.\NTA BAIlIlAIl.\ :

Heceila :3:8\5$931
Despcza , .. ... J:!)(j()~~M:~
Saldo il fll rOI' do 1'1'0c.ul'adol' . .. 114,H8:!
C,BIAllA MUNICII'AL D.\ lILL.\ DO DESJo:&fBOQrE ;
IlcceiLa .•... 77:1$830
Dcspeza . JO!)$',22
Saldo á fuvol' da Municipalidade " !,GíS'~OS
C.UIAIIA Mur\lCIPAL DA VILLA 0.\ A rUHUOCA :
lleceila .
Despcza . .. . .
Suldo fi fa\'ol' da Municipalidade .
CAM.\IIA MUNICIPAL !l.\ r.ID.lDE DE S.\NTA
Hcceila ( 18,)7 ft 1858 )
IJespczn . . . , .
Sahlo a favor da Municipalidade
Ucccila ( 1858 a 18;39 )

1.,,.)

. o. o

, 10.

, 1:!.

~ 15.

~ 16.

~ 17.
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S~lIàda na Socrotaria da Prcsi,lcnrill d~ I'rovincia ao~ 16 de Ou-
tubro dc1860.

( 73 )F. 1'i. 6.

M:mdo POI' tanlo a lOllas as Aulol'idades á quem o conhe~i-
mento e execucão da referida Resolução perlencer, que a cumprao
c facão cumprir tão inleiramente como nella se conlem. O SecrO:-
l3riõ desta Provincia a faça imprimir. publicar e correr, Dada
no Palacio da l'residcncia da Provincia de Minas Geraes aos
se to dias do mez de Outubro do anno du Nascimenlo de
10110 xx'"!. PARTE 1,'

Art, 4.. Para a regularidade da Feira, exposição dos
IIbjeclos e dislribuição dos premios. fica a me~ma Camara
i1utol'isada a expedir um Regulamento que devera ser appro-
vallo pelo Go\'el'no tla Prtlvincia.

Art. 5,. Ficão revogadas as disposiç',cm em conlrario,

bilanles que a As ;embléa Lrgislativa Provincial sobre proposl:l
na Camara Municipal da Cidade do Ouro Prelo Decretou a
Resolução st.>guinle:

'Art. 1.. A Camara Municipal (Ia Cidade do Ouro Prelo
fica autorisal1a a auxiliar por 8('OS rofres com a quanlia annual
de duzenlos mil réis as feslas l\eligiosas quo forem cclrbradas
no Campo que ora se tlellomina de-Santa Cruz-C~l o dia 7
de Setembro annh'ersal'io tia lnderendencia do Impeno.

Art 2.. E' iO"ualmente aulorisa!Ja ÍI mandar annllncial'
101)05os annos uma::lFeira que lerá lugar no sobre-dito Campo
do 6 até o dia 14 do Selembro; a despender a quantia neces-
saria para este fim , e a cobra~ arren!.lamento pelas acommoda-
çàcs que ahi li ver foito constrUIr.

Ar!. 3," O Governo da Pl'ovincia é lambem 311lorisado
a prestar lodos os auxilios ,que ro~em solicitados. pela Cama~a
para a ollectividade da referl.(~a Feira. e bem aS~lm. a ql\anlta
do um até t10us contos de reis pelos cofres PrOVIllC13eS, afim
de ser distribuida em pr.cmios aos 91\e ~pr_esenla~e!Uprod.lJ~los
mais pel-feitos relali vos a la ,"aura, a cl'laçao, e a IOdustr 13 fa-
bril.

VICENTE PIIIES DA MOTTA.

Silver;o Teixeira da Costa, a fez,

( L S. )

•Disl>O ;fÕCS permlmellles ..

Ar!. 3,. A Camaras MUllicipaes da Provinciil remet.
!or~o suas contas. á fim de sercm apJlrovadas • logo depois do
('lIcerrat1o u cxercicio municipal. ficando assim allcrado o art.
'~l,. da Ilcsoluçiio n." 81\.8 do 13 de Julllo de 1857,

ArI. 4,0 Ficão rcvogadas 2S disposições em contl'ario,

Maado por lanto á todas as AUloridades á qucm o conhcci-
IlIcnlo c exccução da referida l\Qsolução pertenccr, quo a cumprão
e fação cumprir lão inleiramenl~ COIIIOneHa se contem, O Secre-
tario desta Pro\-incia a faça imprimir, publicar e corr~J', Dada
'10 Palacio da Prcsidencia lia Provincia do Minas Geraes aos
sele dias do mel de O,llubro do anno do Nascimento de
Nosso Sonhar Jezus Chrislo de mil oilocenlos e sessenla, lri-
gcsimo n,HlOda lndependencia. e tI.o l~perio.

Joaquim 1Il11riantlo Â ugusto lJ'Ienezes.

. esta Secretaria da Prcsidencia foi publicada a presente Lei em
26 de NOI'cmbro de 1860.

DI'. José rieim COlilo de lJlagal/Iães,

UESOLUç.\O ['i .• 1,07()-DE 7 DE OUTUnl\O DE 18(;0,

Resolução que approva a lJroposta da Camara J/unicipal fi"
Cidade do Ouro PrelO rfi)/jlentlo disposições para os (es-
tejos Religiosos c/c Sanla Cruz.

CO~SELHElRO YICE:TE I)IR[ li! MOTTA. Presideute tia
l'I'OYincia de Minas Geraes: Faço saber fi lodos os seos ha-

I
l.....



Ar!. 3.° O: conlribuinle .que se neg3l' ao sn!>r'c.( iío I nt:.:1-
mento POI' falia de bens, s.offrcrá a pena de prisiío (lOl'. qualró
dias; Nas reinciuencias a pena será dourada.

Art' 4, o O r,ontribuinle scrá obrigallo' a olicilar a rec-
I'ida' patente no mez lIe Janeiro tle cada, anllO, exceplo. se
posleriormentc á este 'tiverem começado a "ender a refel'lda
bebiua, caso em que a solicitaráõ até um n~ez dcp?is. ,Os que
se ncO'arem, ao. cumprimenlo desle <lCVCl\ficiJO SUJCltoSas mes-

o ~ 2 30mas penas dos arts. .0 ou ,

Art. 5-,0 Ao Procurador <Ia Camara. compele a arreC:l-
darão. dos sobre diLos-imposlos medianlc a porcentagem de tO
porcento ,sendo-lho licito .inr.umbir da m~sma ~s ~1iscaes Oll

outl'OS qUllCsquer Agentes. scos nos. I'cspecllv.os Dlstnclos, suu
sua responsabilidade, .. .'

O mesmo Pl'ocul'ador e obl'lgado a dar cOnla a Camara
trimestralmentc do quo' houvcr cobrado.

Art. 6,0 As patenles serão impressas á maneira 110 'Ni.
lões á expensas do Procurador da Camar.a, (ir,mados pelo me~-
mo, ou por seos Agentes, e ncllas sel'(Jo deSignados o.lugar
ono~e do, ve~dedor e a quanlia que q lllcsmo pagai'.

Ar!. 7.. Ficão rcvogadas as disposições cmo conlrario.

Mando por.tanto a todas as AUloridadcs á quom o conhe~i-
mento e cxecução da referida Rosolução porlenccr. que a cu~priJo
e fação 9umprir lão, inteiram~nte c.o~o nell.a'?o cOlltc~. O Secre-
tario desta Provincla a faça Impflmlr, publicar o COI reI'. Dada
no Palacio da Presidencia. da Provincia do Minas Geracs aos
(ijualro dias do mez de Outubro do anno do Nascimento (~C

Nosso Senlior Jezus Christo de mil oitocentos o scssenta, ll'l.
gesimo nono <Ia Indcpendencia e do lmperio,

( L, S. ) VICENTE PIRES DA MOTTA;

Florelicio dá Cunha Vianna, li fez.
TOIIO XXVI. PART. 1..8

(H)
1'0350 StJllilol' .Tezu" Chris!o do mil oiLoccnLos e scssenln, Id-
"('simo lIUlIO da InJepenucncia e do Imperio.

(r. S,) VICF.NTE 'PIRES DAMOTTA.

Francisco de Paula ,Ferreira de Cart'alho, afez,
Seila,1:1 n~ Secretaria da l'rcsidcncia'da Província aos 10 tIe Ou.

tllDro Je 1860, -
Joaquim 1I11lrianno J II!}U$taMene:es.

N,'sln S~croinria da Pl'Csit!cllcia :ruipublicatla a pre,enlo Resolu-
çào ,lOS 26 do Novemhro de 1860,

Ur, José f';ieira Couto de Mag(/l/ulcs,

nESJLuçAO ~. I,080-DE 4 DE OUTUBRO DE J860.

ResolllçfiO que alttorisa a Ca'lIarn JI/lnicipnl dll Cidade da
CampnnftR a arrec.ruúz,. anll/mlmente ti titulo de 1m/ente
o imposto sobre aguardente de canl/a 011 restillo,

O CON5ELHEIHO VICE:'in; f'1IIF.S 0.\ MOlTA, Prcsidl'nle. da
I'roYinda de Minas (;('rall:;: Faeu saber á lodus os sco~ ha-
ilitantes que a As~crtlh1éa LrgishÚi va I'rorinr.ial sobre I'ropnsla
da Cilmara Municipal l1a Cida'!c da CiJmranha Decretou íI He-
!'olllçtio seguint'C ;

Arl 1." :\ Camara Mllnk'pal dil Ciliado lIa üllllj'anha
r. ilulori'ada a arrecadar allllllalm'nte a titulo de palcnte dI!
to',los os que \'cl1Llcrelll agllilrdant'1 dc canlla 011 reslillo :
~ 1.. D ntl'lJ dos limites da Cidade-1.)~~OO() .
~ 2.0 Nas demais l'o\'oaçües Oll Arraiilcs do MunieipioJ-

10S000,
~ 3.° Nas cslrada~ ou cm 01111'0 qllalquer iugai-5S0~)().

Art. 2.. O eontriiminle que se negaI' ao pagalllenlo dlls
i:nj1o.;t()S al'im1 dedar'ados , 'scni clIlllpeEiuo exct:u:i"um"ole Ú
pagai-os em dooro.

F, l'i, G. ( 7:; )

.,
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Impressas e revistas nesta Secretaria por ordem da Presidencia
da Provmcia.

Dr. José fieira Couto de Magalhães.

Sellada na Secretaria da Preaidencia da Provincia aos 15 de Ou-
tubro de 1860.

Joaquim Marianno Augusto Menezes.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Resolu-
çlio aos 26 de Novembro de 1860.

Dr. José VIeira Couto de Magalhães.

F. N. 6.

Joaquim jJfarianno Augusto Menezes.

Nesta Secretaria da Presidencía foi publicada a presente Res!'lu-
ç~o aos 26 do Novembro de 1860.

Dr. José Vieira Couto de MagalMes.

Sollllda na Secretaria da PresicJencia da Província aos 10 de Ou-
tubro de 1860.

( 76 )

RESOLUÇÃO N•• 1,081~DE 4 DE OUTUBRO DE 1860.

ResoluçãO que exclue o jogo de bilhar das disposições do art.
3 .• da ResoluçãO n .• 1,024 de 1859.

O CONSELHEIRO VICENTE PIRES DA MOTTA, Presidente da
I)rovinr.ia de Minas Geraos: Faco sabel' â todos os seos ha-
bitantes quo a Assembléa Legislativa Provinda I Decl'eloú a
Resolução srguinte:

Arl. Unico. A prohibição contida no art. 3 .• da Re-
solução n .• 1,024 do 1859 não comprehende. o jogo de bilhar.
Revogão-se as disposições em contral'io.

Mando por tanlo li todas as Autoridades á quem o conheci-
mento e execução da I"efel'ida Resolução pertencer, que a cumprão
façãQ cumprir tão inteiramente como nella. se conlem. O SecI'e-
tario desta Provincia a faça imprimir, publicar e corroI''' Dada
no Pala do da Prosidencia da Pl'ovincia do Minas Geraes aos
quatro dias do mez de Outubro rio anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jozus Christo de mil oitocentos e sessenta I trigesimo
nonQ da InLlependencia e do Imporio. .

( Lo S. ) VICENTEPIRES DA MOTTA.

Francisco de Paula Ferreira ~e Carvalho , ~ fez: -,---._-
OURO PRETO 186t.-TlP. PnovINcu.L.

---- -- - - -- ---



RESOLUCÃO N.• 1,082-DE 4 DE OUTUBRO DE 1860.

LIVRO DA LEIDlIl\1EI'i A
186:0_

Resoluçüo que altera as Posturas da Camam llJunicipul da
Cid(4de de Barbacena.

O CONSELHEIltO VICE~TE PUlES m MOTrA, ,Presi~cnl,c d,a
Provincia de Minas Gemes: Faco saber á todos os seus ha-
bilantes que a Asscmbléa LcgislaÍi va Provincial sobre proposta
da Camara Municipal lia Cidade de Barbacena Decretou a llcso-
lução seguinte:

Art. 1." A rnulla comminada aos contraventores (lo ~ 3'
do art. 101 das Posturas em vigor, no refl'l'ido Térmo , fiça elo-
,'ada :í quantia de 30$000 rris, e á 15 dias de prisão, sendo
que nas rcincidcncias sel'lio estas penas uouradas.

AJol. 2.. O disposto no al.t. 6 .• da Resolução n .• 1,00,.
do 3 do Julho de 1859 far-so.ha oxtcnsÍ\'o ás carrocas tle eixo
lixo que se acharem cnmprcIJendidas nas uivel'"as itypotheses
ahi figuradas.

Arl. 3,. As prnas de que tratão os arts, . () p 105 das
sobrc~ditas Posturas lil'ÜO deI adas a 10 dias tio pris,J{) t' á 20,~

"réis do multa. Estas penas serão dobl'allas 11.1 "d!l/ io1l'ncias.

'Isas lIe
fi que
. gartio

FOLHAN: 7-PARTE L"

Arl. '4-.. ,\ taxa díls Iieenças pal'a auel'Iu('.l ,I
negocios fica ele\'ad~ a l$O()() r", : I'Illrelanl(l;111 i
~u venderem bebidas espirituosas fabl'icad . Ilt l/nj

.''fOMO :XXVI.

, \



Tll~W XXYL rAlln: l:

A.I'I. 2.. Eieflo w'ogndas as disposições em conlrario

~ellnd:l na Secretaria da Prcsidcllcin da Pro\'incia :lOS LJ de Ou-
lvhlO de 18GO.

( 81 )

Joaquim II/ariem11O A H!lllSlo Mt'1le:.;es.

NI',la Secretaria <.In Presi.1Cllcia foi [1llhlicada a proscnlc Hcsolu-
(;ão ~Ill3 de DezemiJro de 1860.

DI'. José riúra COlltO de M0.tJalhues.

Mall lo por L:lIllo.n lod3s as AUloridades á quem o COLltl'~i-
Illl'nto c execueào da I'cfl'rida Ileso!uçüo pcrleneer, que 3 CUl~II)I'ao
1\ filCU6cumpdr liiu inlcir<1l1lrnle como nella se conlcm. O ~ecrc-
l<lriü dcsla.l'ro\'iucia,a fnca imprimir, Jlublical' e correr. Dada
111) P<1lacio da, Hócsidcneiã da Provincia de Minas G~l'acs aos
:'Cle dias do mez de Outubro do anno do Nascimenlo d? N~s:{1
:-iclllwl' JeZlls Chrislo de mil oituccntos c scssenla, tngesuuu
llOIlOlia Independcllcia c do Impcrio.

(L S. ) \'IC£:'\T£ PIlIES lU MOTTA~

JOsé Jo£io FiJl'l'cira de SOIl::a COl/tinho , a fez.

F .• ~ J.

Pro\'inl'Ín de Minas Gel'aos: Faço snlJcr <1tOII~5 os s('os ha-
hit:lIItes que a Assemblóa Legislati\'a Pro\'inclnl Drcretou a
Hcsolu~flo s(lguintc:

AI'1."O !l. <1ulol'is<1càoquc pc\'l ~ !~.lln ncsoluç~lo n .•
ji'it de 31 de Março de 18W é ('Olll',c<lida li Cam.nya Municipa 1
da Cid<1dede S. JO~ll\d'EI-Hci, scra por csla ullhsada cum a
S{'g"uinlc 31Icracão:-Os 6:000$000 á que se rcrere o dito '
SC~~IO applicadtis iJ ('analisaçào d'<1~ua p'(llavrl, cujo manancial
se acha no lurrar dcnominado-O :'cnhol'. dos 1\1onles.o

Joaquim lJfarianno Augusto lJleneze••

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Resolu-
çiIoem 3 de Dezembro de 1860.

DI'. José Vieira Couto de 1Jla!lalhães.

RESOLUÇÃO N.• 1,083-DE 7 DE OUTUBRO DE 1860.

ResoluçãO que altera a autorisação dada á Camara lUunicipal
da Ciaade de S. João d'EI-Rei 1Jeio ~ 4.• da de n .• 174
de 31 de A/orço de 18~0. ' '

O CONSELHEIRO VICENTE PIIU:S D.\ MOTTA, Prcsidenle da

Sellada na Secret~ria da Presidencia da Província IIOS 15 de Ou-
tubro de 1860.

( 80 )

alem da taxa acima estatuida a adJicional de quatro mil réh:,
A rcincidcncia na venda das llilas bebidas sugeitará ao pa-

gamento do duplo destas taxas.

ArL. 5.. E' permiltido nas casas de negocios a venda do
drogas. com tanto que, alem da taxa á que esliverem sujeitas
elD virlude do disposto no artigo antecedente t paguem mais a
de 1$000 rs. annualmente.

Art. 6.. Ficão revogadas as llisposiÇÓes em conlra rio.

Mando por lanl0 a todas as Aloridades á quem o conl.leci-
monlo e.execução da referida Re30lução pertencer, que a cumprão
e fação cumprir lão inleirament~ como nella se conlem, O Secre-
tario desla Provincia a f3ça imprimir, publicar e correr. Dada
no Palacio da Prosidencia da Provincia de Minas Goraes aos
quatro dias li" mez de Oulubro do anno do Nascimenlo do
Nosso Sonhor Jozus Chrislo de mil oitocentos e sesscnta t trio
gesim() nono da lndependencia e do Imperio. .
( L. S. ) VICENTE PIIIE~ DA MOTTA.

José João Ferreira de SOllza Coutin.ho I a fez.

--
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ImSOLuclo N.o 1,085-DE .i D:~ OUTVURO DE 18liO.

( ~:J )

~raJll.lo POI' lanlo a touas as AUloridadl's á quem o conheci.
menlo e'execução da refcrida Resoluç~o perlenccr que a cumpl'ão
o fação' cumpril; tão inteiramenlo como Bella se conlem. O Se-
cl'etario desta Pl'ovincia a faça iml'rimir. publicar c corroI'.
Daua no Palaeio da Presidencia da l'ro,'incia de Mina~ GCl'aes
aos quatro dias uo mez de Outubro l~O llnnu co Nascimrnlo de

TOUO xxn, PARTE L"

Resol ução . que aulorisa a Cam(lra .11/111iripal dc Bacpclldy
a proceder ti desapropriação tlo.ç terrcnos arl.;acentes lU)

Arraial de Pouso 11110. que jul!Jrtr necessarios ao alar-
gamenlo do mesmo .Arraial.

O CONSELHEIRO VICEl'\TE PIRES O,\. MOTTA: Presidente da
Provincia de Minas Geracs: Faco sauer a louos os seos lia.
hitanle3 que a Assrmbléa Legislativa Provincial Decrctou a
Besoluç~o seguinle:

Arl. 1.° A Camara Mllni'eipaV de B:JCPClHly fica alllori.
salla 3 proceller a desapropriação uos terrenos adjacentes ao
Arraial de Pouso AlIo. que julgar necess(lrios ao alaJ'galllC'n/o
uo mesmo Arraial: correndo por conta do cofrc llillnidpnl li

'llespcza que com clla se fizor.

Arl. 2.°' Ficão rcvogadas as disposil}ões em conlrario.

StJ11atla na St)crelari:l da PresiJcnci~ da Provil. :Ia em ü; utJ V u-
tubro de 18CO.

Joaquim MariamlO .4ll!IUSfO lIfcne:::es.

Ne~la Secretaria da Prc"ilicncia foi publicada a prescnte B.esolll-
ç50 aos :1 de Dozcmbro de 18GO.

Dr. José Vicif(l Califa dL' IIlagallific$.

11. N. i.( 82 )

RESOLUÇ.lO N.o 1,084-DE 7 DE OUTUBnO DE lSGO.

. Ar!. .1.0 A Camara ~lilnicipnl dn Cidnde do Parnhylmna
"c.;~, al1l:lI'~~ada. a h,~VN PUI' ('mpl'eslimo até a quantia de
Hi.t)OJ,~O:>J a .Juro .n:lo cXL:edenl1o de 10 por I'enlo, a qllal ~('r:'J
('r!lpreg~da lU at;fJlll~I~~1U de um ediOdo adaplavel ús suas :)c:-.-
sues c as do J lIry

Arl. 2.. ° :\ nm!1l'lis;l(:ão do refc:ido ellllrl'slilllO farsa-ha
(101' pre, laçoes allllllacs de 1 :OOO~ r~. lelu IlICnos.

:\1'1. 3.° .\ sobredita r.amara podc ú Iiypollle('nr ao 111;1-
lllilntc. u protillt'!o d' a!guHI dus re~pe livos Ílllr:,~lus, (;,11I1ll
~oIr,~1I11:J du ('agilfUl'ulo do t'apil,!1 clIlf're ladu.c dos jlll'OS f'S-
Ilj !I"u/os.

Ar!. ,i.o Fil';}') rcvogadas as disposi.ücs em (',onll'ario.

, ~lando POl: tanto a In"las as ,\I!!oridal!cs {j fJIIl'llI o cOlllleri-
lIlcn.o. e excl:lI~ao da !'efcl'I.!a HesollH:flO pel'trnccr que a cnllll'rftu
e la .ao cumjJl'll' l<in 1Il/cir;J1Ul'nlo I:OnlO nclla se conlelll. O Sl'-
(',rt.'lario de-ta !'ro\ inda a faça i:lIp: in.ir, publicar e L:Ol'rer.
1Jadn !lU [',tia:1O da l'rrsil!l'nl'ia da Provincia de Minas l;er;\f~s
",OS sr:l.e dias do mel do ()"tubro do <111110do Nasrillll'lllo dl~
~os ..;o ;:,~nllol' .Il'ZUS Cliri,to de mil oilocf'lI!os c se~sc:.lil, lri!!,'-
,UlIO nono d:!. lati 'pen ~cndil e du !mpcriu. ~
( L .. ' ) Y [Ct:~H: 1'11lt:S liA ~IOTH.

ResoluçãO que alllorisa a Cllmar" .Jlullicipal cf" Cidade do
Para~t.lJblllla a confra!ti,. tllll cmprcsfilllo até a qllanlin.
dc l{j:.009S~OO .1JaI'a . ser (,1II111'('9(/(la lia (Wlui"il;àu de
ttll edlficlO (,esllllalio a~ suas Sessóes e ás do JU".'I.

O CONSELIFIRO Vf(::E~TE PIIlES DA ~IOT1'A. Presi,l('nle da
Provinda de ~lillrts Gerae;: Facu ~a;)~1' a ludos IIS S('\IS hól-
1,i1anles que a A .;semulca Legis'lali\ a 1'1'0\ indal D l'rl'l\lu a
Hesoluçflo seg.Jinle :



( L. S. )

Art. 7.. Ficão rcvogadas as disposições cm cl.!llrario.

.,
( S~i )F. N. 7.

'Nesta Secl'etHi" da (lresidcncia foi pulJlicuda ~ prescnte Lei CIO

:J de Dezcmuro de 18liO.
UI', José Vicirll COlllo de MlI,'111l/111I!S •

Impressa e rCl'i~t" no,t:1 S,~crctal ia por ordcm ua Presidl'IJ(~I.)
da Prol'incia.

Mando por trlnlo a lodas as ,\ utorida(:es ú quem o conhect-
menlo e cxecução da referida ne:ioluç~tl perlcncpr, qlle ri curn:'r;11I
e faç;j() ClItlllll'ir tão inleimment,' cllmo nella se ('ontem. O Secrl>
lar:o desta Provincia a fa~a imprilllir I publicar e corn r. l).tda
!lI) Palacil) da PrcsLlencia da Pruvincia de Minas {;l'racs all~
~etc Ji;IS do mCl de O:ltuIJl'o do llllllU do Nascimcnlo r:e
:'iosso Sonhor J('ZlIS Chl'islo de mil oiLoct'ntcs o sessL'nla, lri-
gcsirno ll'lllU da Indepcndcllcia e (lu Imperio.

( L. s. ) V ICC:'\TE PIHES DA ~IOT'L\.

.I/anoel Jose Ferreira, a fel.
Sellada na Sccre[Ori,l oIa Prl'Sll!cnria ti;, Pl'ol'inl'ia ao!; 1ü de Oll-

tubro UC 1860. JUlllJlIl/Il .llarial!no A lI!1l1slo Mcnc:es.

('cn0a, dcposilarúü no cofre da 'Iunicipalitlélde a quantia dn
-2:000.w, a qual durante um anno servirá dc garanlia ao valor
dos referidos oujeclos.

Art. I~. As' licenças (le que Irala o Art ~ .• culrnticlll-sr,
com célda Ulll dos sobreditos mascatcs, e nfln com Ullla asso-
eiaçüo q alquel', P0\' quanto nc~te caso o imposlo s('rú de 200.:i)
réis por cada um delles á quelU se referir li lirllla soda\.

Art 5.. Os contravcnlorc.'; pagali'lO a /\llllla (lo :lOS n
sof1'rerüo a pena do lô dias do pri~üu Ilela primeira vcz, l\as
reinddcndas as t)cnas serüo tlourad,ls.

Ar!. G.. Serflo I'xlensi\'as ao ~Inlliüipi() d(' S .Ioflo d'EI-
Hei as disposil:õ s da HesuluçiIlI n, 22!, de 11,. de Abril tle 1MI.

YI E:'in: {)IHES DA MOTTA.

Florencio da. Cttnlta Vianna, a fc'z.

Sellada na Secrotana tia l)residllllcia ua Província aos 15 de Ou-
tuhro tle 18GO.

Joaquim Mananno Augusto Mwc:;cs.

HESOLUçAO N.• 1,OS6-DE 7 DE OUl'UURO DE IBGt).

. No;;ta Secl'ct~ria ua Presilloncia foi publicaua a presente HC501u-
çao em 3 de DezelllLl'o tle 18(;0.

DI', José Yieil'lI Couto de lJIagal/llles.

.:\rt 2.. As licenças (Iue furcm conccdiJíls para o lim
pl'cnsto, no art. élntcceucnte cU~[ílrüo dc:)t!e J£1 a quantia (an-
Ilual) de duscnlos mil reis.

Nos~o Sonhor .Jezu" Chl'Ísto de mil oitocentos c scssenta l [li.
goslfilO /lona da lndepcndencia o tio Im perio. .

llesolllçüo 1ue rrohib~ (lOSm.ascofes negociar no JJunieip:'o de
S. Jqll? ~ El-/l~l se:lI licença. e {flZ l'xlensÍL'OS (10mes7IIo
JlttnlClPIO as dlSp01Srôes da de TI." :!:!'~de 1!~de Abril
de 18H.

O CONSELHEIRO \'ICE:'iTE PUlES DA MOTTA, P;esidcllte da
P,ruvincia de Minas Geraos: Faço s<lot'r a todos o; seos Ila-
l)ltélll,tes que a ~s?amolóa I,~p.gislaliva 'pl'Ovi(wial soore proJlosta
lia Gamara MUlllclpal tla Cidade de S. Juüu ti'El-Hei, Decretou
il Hesl)luçflo seguinte:

Ar!. 1.. ~Chl.llIl1l mascalc do olJjcdos de ouro ou pra la
podera scm prcvl<l Iiccnça cxcrcer sua profbsão no lIunitipio da
solJrcdHa Cidadc.

,
Art, 3:. Os ilU~ctranles n') :1"lo de oht r a devidíl li.

DI'. José I'ieim Couto de llI(/,lJal"c7e,~.

OUHO-PHETO 1861,-,!,vp. 11l\O\"l~CL\l ..
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HESOLU<;ÃO N," i,OS7-DE 7 DE OUTUlHW'DE 1860,

/l(',\ol1lf1io que declara livre a qualquCl' pess()a ir/anca parcI
negoriar, vender (l retalho rllrne rude, illdrpendelltc
de pagamento de qlllu'sqller impostos ,\Jullieiplles, q/w
para este fim são abolidos, lima 1'(; qlle o prl'(o dll

carne lUla e:ueda de cento c rillte l'h"s por cada libra,
e contém out( CISdisposições á respeito,

O CONSELHElHO VICENTE PIRES DA MOTTA, Pl'csidrlllc
ela Provincia de Millas Geraes: Faço saher á lodos os scas
habitalltes que n Asscmhléa Legislativa Provincial, sobre
proposta ua Call1<ll'a i\lunicipal tia Imperial CielaJe do Omo
Preto, Dllcrelou a Resolução seguinte:

Art, 1." E' livre a qualquer pessôa idonea pnr:l nego-
ciar, lendel' a retalho carne "urde, independcntc do pa~a-
mento de quaesqncr impostos Municipaes, quc parn eslc filll
são auolitlos, lima vcz que o prc(;o da carllc nüo e~ceda d,:
cento e "inte réi.i POI' cada lihra,

Art. 2." 1LII'0I':\ no mnt:lllouro ucsla Cidade um lill'o
11l1lllerndo e rub,.icndo pelo PresiLlentc da Call1H'a, tlll lIue
os marclwnlcs ou (l"em suas vezcs fizal', devcráõ dcclal'ar
~ob sua assiguatura /la segunda-feiril de cada selllana o pl'l.:ro
pOl'lJue no decurso desta lel'áõ tle lender iI cal'ue verde em
~cos açougues, sendo que esla <1edaração S('I'<Í logo pal'lici-
paLIa ao Fiscal pelo Admiuislrauor do referido lIIalauoul'o.
TO~IO XXVI. PARTE l..



Joaquim IIfariemno A 1l91tSlo Menc:;c .•.

VICE~TE PJl\ES DA M01T, •

Jari/lllta Dias ('adito, a fez.

( 8tl )

( L. S. )

OUIlO PRETO 186 t.-Typ. PI\OV1:\ClAJ,.

Imprcssa o l'e\'i~La lIosla Secrclaria por ordem da l'rosidclll'ia
(b P'ol'incia.

I\c,la Secrelaria da Pl'osidcllcia foi publicaoa a pre'~cnlo Hcso]lI-
r~o aos 7 de Fc\'cl'ciro do 1861.
. Dl'. José ruíra Coulo de lIlo9(ll/u]c,ç,

Dl', José l'ieir(l Coulo til' 1Il1lf/1(l/lIicç,

Sellada nn Secrelaria (b PresioCllcia ria Pro\'incia ao~ l:j de 011-

IIILIO de 1860.

Art. ü: Picão I'cvogadas ns disposiçõcs cm conlrnrio.

F. i\. 8.

~l:1lldo por lnlllO ú loU;)S ns Allloridndes Ú flucm o
couhecilllenlo c cxecução da rcrcrida Hcgolllçüo pel'lcnl'cl' .
quI' a cUlIlprflo e l'aç[lo CUIIlpril' tão inteiramente como nella
,e cOnlem, O Sccrclario de ..ta Pl'ovinci;l a raça imprimir,
Jlllhlicnl' e correr. Dada 110 Palacio da Presidcncia da PI'O-
\incia de Minas Ceraes nos scle dins do mel de Oulubro do
1111110 do Nnscimcnlo de Nosso Senhor Jt'zus ChrislO tle mil
oilOccntos C sesscnta, lrigesimo nono 11;) lndcpelldencia c
do Impcria.

Al'I. S. o Os cOlllravcnlorcs do Ji,poqo em qualqucl'
dos artigos anlecedentes. incol'rcr{lõ na mnlla dc dez á vinle
mil réis, e na )lcna de priz[1O de cinco ;í dez dias.

•

Art. 5.0 Só nos q!le venderem car!~e verde á Cllnlo c
l'inll! réis a libra c d'ahi pal'a menos s~rúõ frunlfucados gra.
IlJitalllcute os ljlwrlos da praç'l do mcrcado. Os que II:iO ~e
.ng'pilarelll Ú e~la regra pagal'.\õ ndianlado um alu"ucr Ilunet
llIcuor de seis mil réis IIICIlS:lCS P0l' cada qual'to. o

An. ~.o O Fiscal logp que lenha recchido a sohrc-t1il~1
p,tl'liciIIJç,io. ',n:lIIdará allh.ar na porIa do açougUll, á.({nc a
1l.Il'SlIla se ~efel'lr, Ulll cal'laz conlendo CIII caracleres e :dga-
I'/~mos malllsculos a declaração dos preços acima indicad()~ •
CIl!1I0 Si:! \(} do s('gllinte 1ll0de/lo-f.AHNE VEHDE Á 1:W
l\ElS A LlIHU. - .

( 88 )

Ar!. 0.0 Ha\'el'<Í uo m<lladollro ullla lJalauça de arrobar
1:011I 05 compclunles pelOS fi disp03iç,ao dos IIInl'challll's e
<Il:ougnciros. .

Arl. 7.° O Presilleulc da Camnra de intelligeucia com
o Doulor Chefl! dl1 Policia c de ••cconlo com os mal'challles e.
açougueiros, designarú o UIOUO de conduzir as rezes, depois
de c~quartcj'ldac. do matadouro parn osaçollgul!s I podendo
esle SCI'\ iço ser f\lilll as cosIas dc <lnimaes. com tanto <IIH! -
srjiio guardadas to •.:a .• ai cOll\cniclIcias •. c haja o IlIniol' cuida-o
do pelo aCI!io c perrUif;ilo do lIIeSIllO. Outro-sim fará quanlo
lhe rÓI' possi\,,'1 c de conformid,lI!c com as pOSlIIr<lS para que
(lj tJlhos se estabJe~~iio com toda a regularidade e lilllfl,cza,.'

Art !Lo N;'1l) ficão exemplos dos direil()~ alé nfJui esla-
Iielecidos os que venderelll, a carlle vcrde por preçll maior do
que o marcadu 110 arl. 1.o. (: a este respeilo scráõ o1>sel'\'a-
das as s('guin!t:s l'I'gras: LO Quando .1 carne fôr \'cl)(.Jid~
;dé celllO e "illle réis a libra e d'alli para menos, os IIlnr-
dwnles e arollguciros lI;)d;) pag:miõ. 2.0 fJuanJo fÓI' vendida
de cenlo c trinla réis nlé Cellto C sesscnl;). pagaráõ lodos c="
impostos ~lllnicipaes alé agoról eSlnlnidos, sl'lIdo o dil'cilo,
dt'-Cabeças -l'! c I<J(Io it Ires lIIil e duzentos,réis dc eada rê7..
;\.0 Quandu fór \'('lIdiJa de ccnlo c sl'lellla réis parn lIlai~.
pag-arí'li; cilJco mil n'lIS dc'(!ireilo ue cada' reI, (Iue malarem.,
alelll dos delllai~ ;í que esli\crelll sllgeilos.
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IlESOLUÇAO [\," 1,038-DE 7 DE OUTUBRO DE 1860,

!les()!uçüo que restaura o art. 2,° d(J de '1.0 6!~7de 1í de
JUllho de 1~5:J. e o Ilegula/ento de 17 de JJarço de

8.:,'1, com as rnodifirações n' eUa (eclaradas.

Cu,'5ELHEIl Ú 'lCE TE PIIIE' 0\ dO'IT , Presidcnle tia
Provincia de Mina ('I'ra!!:: :']cO '(lber a lodos os seos ha-
bilanLe:, flue a . ssrmLlea .rgi la'li \'a 1'1'0\ incial sobro prollllsla
da Cumal" Municipal da Cil,;}(le de:; Jojo d'EI.Hoi, Decrelou
a He 'olu~ao seguinle :

nicipal tln Ci ![I(!e de S. João d'r,j Hri
, r COUlO renda unkip'd o imposto de

I il di! ,lgual'(lente, 011 de resLillo
il . 1 ' las po\oaçõe da \'icloria.

.... 1.° . Cd!; .\
t' aU[:JI i a 1,1 :J al'I ' .
.tw r éis sobre la li1
que se \ end n, I n

(11'1 o (~ralJlI('• r ".'h
ü :! ° O introdll"l 1', 'lU "Il'!uclur de agI3l'llenle. 011

de re.lillo. (}ourig'lllo a m'll ifL (; ali t gcrle o 1Il1l11erOde uar-
ri: , Oll pipoles imporla(\n I' r III !.le que este raça a confroll
Laçüo () \cl'ilicação dc quc lrala o ~ 1.0 do arL .),0 do eiLal!o
Hegulamenlo, sem o quo nüo os poderá e\le vender,

Si ;],0 Nenhuma pessoa \lo !ern comprar nglllll'c!enle, ou
rC'. ti\lo ante," do IIlnnifc:.!o e VC, iO"a<:,flo de que,trala u ~ anle-
TO la XX\ l. PAliTE 1.'

A 1'1.. t.. Fica 1'0 ,l31J1" do o art. 2 ° da HcsohH'fio Plovin-
('ial 1I •• 6í7 !() 11~dI' .Iunlll de 1853, e o Urgulaménlo de 17
do Ma I'ÇOde 1854 com;1 l.lel'açücs e m 'lllilicaçõcs sl'guinlcs :



q

( 92 ) F. N. 9. ( 93 )

. Dl'. Jo tf Veeira Couto de illagalla7c5.

Impre:ssa o revista no la Secretaria por ordem da Prcsidencia da
Provincia.

Sollarla na Secretaria da Presiúcncia da Provincia aos 7 ue Ou-
lubro do 1860.

VICENTE PIRES DA MOTT,\.

Jose Rodrigues Duarte Junior a fez.

Joaquim Marianno Augusto Mene.:es.

Nesta Sl'cl'otarill da Prcsidencin foi publicada a presente Resolu-
['!ia 30S 6 de Maio do 1861.
• DI'. José Vieira Couto de lI1agal/uies.

sete dias do mcz de Outnbro do anno do Nascimenlo de
Nosso Senhol' Jezus Chl'islo de mil oitocenlos o sessenta, lri-
gcsimo 110no da Indcpcndcncia e do Imporia.

( L. S.) .

:\rl. ~ o Os clInlr:l\'cnt::I'CS do dispoSlo 1I0S ~~. (jo. -;"

(~ 8° dcsla nestdlJ("~i1o lirj-IO incursos na ruulla de !t~~O()()e de :3
dias de pl'isiio ,alelU de pagarclll a illll ol'lallda das liccnr:as.

cedenle, soh pena de serem os eom [lradol'cs, c \'cntledorcs
julgados cOlllru\'cnlorcs.

~ r,.. ' Os negocianles rcsidenles cm E/\'a" Morro Grande
e ViLloria, onde se toma impl'alil'í'l\'cl a eOllfrontaçiio, e mani-
festo de quc trí'lla o ~ 2." siio obrigados a cnvial' ao Agente da
Cidade no fim de cada moz uma relação cm que so lenha
declarado cil'l.:umslanriadamento o numcro de iJarris que com-
prarii~), em que tia tas e os .nom.os dos \'cllt!etiorcs, llfim de que
?m VJsta della se possa llsralisar, e rcali"ar a cobrança dr)
Imposto.

~ 5.° Os ronlra\'C'ntores do que fica disposto li;), ~, prece-
dentes, hem como (Jlt<lesflllCr indi\ id,;os que de qualquer modo
ConCOITe/'{'fl) para a defl'ntlliaçi"lo des/a laxa, ficão sugeilos a
Illulla de :W$O()() réis, a :3 dias de pris}o, e ao dobro destas
)lcn:)s nas reiueidencias,

~ (j ° 03 proprielarios de casas de nrgorio dos demais lu-
gares do Municipio. vrndiio ou u:'1o aguardcnte, 5:"10 obrigados
a solkilar uma liccnça annual (leia qual pagar<1o quan!ia igual
a que pagüo do imposlo provincial de i~~~c G~?OOJ réis.
. Si 7.° :\s licrnças a que se rrfllre o ~ antcccdente, c ain,l"
qllilcsqller outras l'UIlCClnenles fi ca~lIs de ncgocio rle qllalquer
rlenomina(.'~lo, 5('1';10 I'('qucritias cm todo o MUllil:ipio nu mez de
Janeiro.

~ 8.° I\S licenças <,oncedidas <,m fJual'l!ler trlllpo n'-Io is n-
(;iu da obrig,H;flO de solicitaI-as novamente cm Janeiro de <,:(1la
anr.o.

Art. :3.° Fjt'ülI re\'l'gadas as (;is;'osi(:õcs em conlrllril),

~Iando por [3n[0 a lodas as Antoridadcs fi qU(,1Il o conheci-
mc'nlo c cxccn~~úu da rcrel'ida llCSOllll..•.IO pcr!cncer, que a cLJmpnio
e façilo cumprir UIO inleirUlllcil!e COIIlU nclla se contem. O ~ccrc-
!;)ri'l desta Pru\incla a [uva iml')rirnir, publicaI' o COI'I'f'f. D<lda
nJ lIalaeio u,i l'rcsidC'ncia da Provinda de )linlls Geraes iÍ;)S

OURO PRETO 18G1.-TfP, PROYl"CIAI ••



TE L" F .
I , lO,

(L. S. )

LEI," 1,089-DE 7 DE O 'TUBRO DE l8GO,

Carla dI.: ui qua /rmu(el'c a rilta do Palror//lio tio .Illrla/lI:
p ra ti POl'Ouf,7o de S, PaI/lo do !li 1ll'iahé, • ,'el:oga a
(,i n." 101.l5 de (j de Jalho d, 18&9.

CO SELHEIHO VICEl'1'E Pn ES nA MOTH, PI'l'sic!ento da
Provincia de ~linas Gera0!>: Fatu saber fi lodos os soos ha-
bItanles quo a Assomulca Lrghltiliva Provincial Decretou, c
cu Snnccionei a Lei seguinte:

Art. Uuico. Fie3 tansferida a VilIa do Patrotiuio do
Muriahé para a Po,oaçào de S. Panlo do MUl'i'lhé, com a
denominação de Villa de S, Paulo do Murillhé , ficando 3ssim
revogada a Lei n." tO!lã de 6 de Julho de 1859, e maiii dis-
POSil; es em contrario.

Mando por t3nM a 'o as n . , uiorirlndes il quem o conheci-
men () e e 'cl'uçao ,I!} r,'I'('l'it!a Lei I or/cncrl', que a CUITl-
prão e raç~lU cumpr'l' "lO ;nteirarnente como nella se conlem, O
Secretario desta Pro, incia a faça iml rimir, puulical' e cOI'i'er.
Dada no PaladQ da 'I'osit!encia lia Pro\incia de j liJJa Geraes
aos selo dias do mel de Ollluf,ro 110 anno do a cimento de
Nosso elhor JCZll' Chl'i~to de mil oitocentos e ses2enla,
tl'lgl}simo nono <.lulndcpcndcncia e do Impel'io.

VIr.E 'TE I'IIIES DA MOTTA.
Bru'll() Eugenio Dins de Can'alho , ~a fez.

TOMO XX\!, r.U\TE t:



LEI N.o 1,ODO-DE 7 DE OUTUBRO DE 1860.

LIV ,:.0 ~(A t :&1IYII,:,E' RA
i860~

( 9G )
Sollada na ecrctaria da Presidellcia da Provincia aos i dê Ou-

tllhro de 1860.
Joaquim lJ1a1'ianno Augusto 111cllezes.

Nesta Secrctaria da P;'esidoncia foi publicada a pro,cnto Lei nus
h dt>Março do 1861.

DI'. José Vieira Couto de ll/(/9alhüe ..

Impressa li revista nesta Secretaria por ordem da Presidenl'iil d"
)rovincia.

DI'. José Vieira Couto de M(/,'1al/ui~ .

TmlO XXVI. PAI TE L" FOLHA. N.o 11.

-

----"-------"'------
OUHO PRETO. 1861.-TYl'. PUOVIl\;CW •.

Carla dc l.ei que etcca á Villa a Frc(fllesia de'S. José de
A/renas, com a denomillaçao de l'illa Formosa, e cOlltem
outras dislJOsicões á respei/o.'

C{]NSELllEIUO \'tCE:."TE PIRES DA MOTTA, Presidenle da
Provineia tle Minas Geracs: Faco sabcr á lodos os seos ha-
bilantes que a AssemlJléa L('gislali\'a Provindal Decretou c
cu Saneciunei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica elevada á call1('goria de Villa a Fr('guC'1.Ía
de S. José de Alrcnas, com a denominação de Villa. Furlllosn.

Art. 2.. O seu Município comprchcnderá as Freguezias
da Villa. Santo Antonio do Machado, S. Joaquim e Carmo (/"
Escaramuça; as duas prilll 'iras dr.smemlJradas do Termo tio
Caldas, a lorceira de Jacuhy e a ultima da C\lmpanha.

Art. 3.° O Mllnidpio da Yilla Formosa pertencer~ Ú Co-
marca tio Sapucahy.

Art. !~.o O Governo mandará instal1ar esta Villa logo que
houver um eclillcio apropriado para as sessões da Camara l\lu-
nicipal c do J lIr\', ainda que seja provi 'orio, Ikando os seu~
habitantes na obrigaçãO de construir á sua custa um edili. io
pcrmanC'nte para o mesmo fim.

Art. 5,° Firão re\'ogallas as disposições ('In cont"urio.
TOMO XXVI. PAUTE 1."
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LIVRO
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Mando por lanlo a lodas as Auloridades á qucm o conheci-
menlo c cxecução da rcfcrida Lei pcrlcncer t que a CUlIlfll'ão
c fa~~iiocumprir lão inleiramenle como nc1la se conlem, O Sccre-
tario desta Provincia a faça imprimir t publicar e corl'cr. Dada
/la Palado da PresÍllencia da Provincia de Minas Geraes ao~
s te dias do mez de Oulubro do anno do Nascimenlo de
Nosso Senhor .Jczus Chrislo de mil oitoccnlos e scssenla t tri-
gcsimo nono da lndepondencia e do Imperia.

( L. S. ) VICENTE PIHES nA MOTTA. LEr N," 1,091-DE 7 DE OUTUI3RO DE 1860.

jl'rancisco ele Paula Pinheiro cZ' Ulhao Cintra a fez.

Sell:JLlu no Secréloriu <lo Presil!cncio <lu Província IIOS 8 de Ou-
tubro de '1860.

Joaquim JJ!nrianno A ugusto Menezes.

Nesta Secretaria dI! Presidencia foi publicneb a prc,ontc Lci aos
/~ de AlJnl de '1861.

DI'. José Vieira Couto de J1/ngalh(ies.

Carla de Lei que 11Iuda a dellomillaçüo do Di tricto de ./na-
quim Aníollio do Jl1micipio da Bagagem para a dc-Es-
fI'clta do Sul.

,O COl 'SELHEIHO VICE:'iTE PIIIES DA MOTTA t Prosidenle da
Provillcia de Minas Geracs: Fuço saber a lodo~ os seos !ta.
bilanlcs que a Assembléa Legislativa Provinda I Decrelou e
cu Sa/lccionei a Lei seguinle :

Impl'cssa c I'evi~ta nesta Secretaria por ordem LIa Pre.illencía da
Provincia.

Dr. José Vieira C<f)uto de il!((!Ja!luies.

Arl. 1.0 O Dislriclo do Joaquim Anlonio no Munil'ipill
da Bngagem se denominará d'ora em t1ianlc-EslrclIa do Sul.

Art. 2." Ficão revogadas as ~lisposições cm contrario.

Mando por lanlo a lodas as Allloridndcs á quem o (;ollhcl'i-
menta e oxcet)ç<"to da refcrida Lci pCl'lcncI'1' t que iI CUIII-
pl'ão c fag~o cumprir l<"toinleir:tmenlo como /lclla se conlem. O
Secrelario desla l'ro\'ineia a fnça iml'lrimir t publicar c correr.
Dada no Palacio da PI'I'~idellcia da l'ro\'ineia de Min:ls (icl'i1o:
aos selo dias do mCl de )nlubro do anno do Nascimcnlo de
Nosso Senhor JeZlls Chl'blo de mil oitocenlos c ses:cnta t

!l'Igt)silllo nono dn Independcncia e do Impcl'io.

(L. S. ) VICENTE Pllms IJA ~II)TIA.

QUilO rnETO. 13(j1.-T~'I'. l'lO\'IYClAL.

Herculano dos [(eis Coulinlio , n fez.
TO~IU •. 'n. AnTE L"



-LEr N.o 1,002-DE 7,DE OUTUBRO DE 18üO.

Art. 2.0 Ficiío re\'ogadns as disposições em conlrario.

l

VICENm PII\ES DA MOTTA.

( 101 )

Arl. 1.0 Fica clevarla á cathegoria de Cidade a villa
Januaria com a mesma denominaçflo.

CO. TSELHEIRO VICENTE PIHES DA MOTTA, Prcsidenle da
Provincia de Minas Geraos: Façu saber ú todos os scos ha-
bitanles flue a Assombléa Lcgblaliva Provincial Dccretou, c
cu Sancciunei a Lci seguinte:

Bruno Eugenio Dias de Cal' valho a fez.
TOMG XXVI. PARTl\ 1:

Dr. José Vieira Couto d~'1I1agalhàcs.

Art, 2," Ficão revogarias as disposições em conlrario.

LEr N.o 1,003-DE 7 DE OUTUBRO DE 18üO.

Mantlo por lanlo a lodas as Autoridades á quem o conhe.
cimento o execução da refcrida Lei pel'lencer (Ille a CUlllJlrÜq
o fDCãocumprir lüo inteiramcnle como nella se contem. O Sc-
crcl,ú'io desta Provincia a faça imprimil', public:lr o correr.
Dada no Palaeio ria Presidencia ela Provincia de Minlls Gcmes
aos quatro dias do mel tlc Outuuro do :lIlIlu rio Nascimento de
Nosso Senhor .ICZl1SChrislo dc mil oitocentos c sessenta, lri-
gesimo nono da lndependellcia 6 lIo Impcrio.

Carla de Lei qlle eleva á ca/hegoria de Cidade a villa Janua-
ria.

Sell~rl~ n3 Seerelari:l da Presi~cncia da Provincia aos 10 de Ou-
tubro de 1860.

Joaquim lIJananno Augusto 1I1cnc:cs.

Ne,ta Secretaria da Presitiencia foi puhlicada a prescnto Lei aos
6 de J unho de 1861.

'(1....5.)
VICEl'ITEPIlIES DA ~10TTA,

Bruno Eugenio Dias de Carvalho a fez,
( L. S. )

Mando por lanlo á lodas as:\ 1Iloridades á quem o con-
hecimcnto e e\ccuçÜO da referida Lei perlcncer , que n cllmprflO
e ração cumprir tiio inteiramente como nella se contem. O Secre-
lario desta ,Provincia a faça imprimi!' I publicar eCOITGr. Dad:l
110 Palacio da Presidencia tia Provincia de Minas (Jeraes aos
sele dias do me:!. de Outubro do anno do Nascimenlo rle
Nosso Senhor Jczus Christo de mil oitoeentcs e sessenta, lri-
gcsimo nono da Independencia e ~lo Imperio.

Carta de Lei que eleva li Cidade (J villa de S. Jos dei ,E [-
Rei I com (J 11 esma denominação.

( '100 )

'Scll~(b n3 Secrelaria (13Presidencia da Província aos 8 de Ou-
'tu1Jro de 1860.

. CONSELHEIRO VICENTE PmES DA MOTTA, Prcsidente da
.Provincia do Minas Gemes: Faco sauer a lodos ,o~ seo':iha-
bilanlo:i quo a Assemulóa Lcgisláliva Pro\'incinl Oeerctou c cu
Sant:donei a Lei scguinte :

ArL LO Fica elevada á calhrgoria de Cidade, com a mes-
ma dI nominação, a villa de S, José d' El- Hei.

Joaquim lIIarianno Â ugusto Menezes.

Nesta SccrN~riil lia Prcsitiencia foi publicada a presente Lei aos
'u de Junho de 18G1.

, DI'. Josá Vieira Couto de 'Magalhães.



( 102 )

TO~IO XXYl, PARTE 1.8

FOLHA 1:" ," 13.

VICE~TEPIRES DA MGTTA.

PARTE La

( L. S, )

LEl N.O 1,OO!~-DE 7 DE OUTUBRO DE 1860.

Francisco de Pallla Pinheiro d'CZhôa Cill(l'a a fez,

Ar!. 1.0 Fica elevada á cathegoria de Cidade a Yilla do
llúmOrn. com a denominaçuo de-BornOm da Paraopeba.

Ar!. 2. ° Ficul) rcvogadas as disposiçõcs cm contrario.

Mando por tanto a todas as Autoridades á quem o conhe-
('imcnto c exccuçflO da referida Lei pertencer, flllc a CUlllprão
r fa~ão cumprir Lão intciramcnLc como nella sc contem. O Se-
ndario tle~La Provincia a faça impl'imil'. publicar c COl'fe'"
Dada no Palacio da Presidcncia tia Provincia (le Minas Geraes
:lOS seLe dias do mez de Outubro (\0 anno do NascimenLo de
110550 Senhor Jezus Chrislo dc mil oitoccntos e sessenLa, lrigc-
SilllO nono da IHdependcnda e do lmperia.

tiiiian•• iiiiiiiiiiiiii••• iiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ iiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiii Iiiiiiiii'i:iiiiiiiiiia

Carla de Lei que eleva cí Cidade a l'illa do Bomfim I com
a denominaçlio de-Bomfim da Paraopeba.

O CO! SELHElRO VICENTE PIRES DA MOTTA. Presidenle da
Provincia de Minas Geraes: Faco sabor a todos os seos ha-
bitantes que a Assembléa Legislativa Provincial Dccretou o
cu sancciunei a Lei seguinte:

TOMO XXVI.

L~VRiODl tEIME
l86itC

Sellada na Secretaria da Presidencia da Pro\'incia 005 10 de Ou-
tubro de 1860.

Joaquim lJ11lrianno Augusto Menezes.

Nesta Secretaria da Presldencia foi publicada a presente Lei em
G de Junho de 1861.

Dr. José Vieira Couto de Magalhães.

Imere~sas c revistas nesta Secretaria por ordem da PresidencHI
da Pro\'lnc13.

Dr. José Vieira Couto de lI1agalhães.

OURO PRETO 1861,-Tn, PIlOVINCIAL.



Sellada n3 Sccrel3ria da Prcsidencia da Provincia aos 8 l1e Ou.
l'Obro de 1860.

nu Palaeio da Pl'csil1oncia da Provincia de ~1inas Geraes aos sete
dias do do mez de OUlubro do anno do Naicimcnlo de Nosso
Scnhol' Jezus Chrislo d\) mil oilocenlos e sOillcula, trigesimo
nono da Independencia e do Imperio •.

( 10.i )

.Sellilda Il~ Secrol~ria da ProsiJencia da Provincia aos 10 de Ou-
tubro de 1860.

Joaquim Mal'ianno AU,lJusto lJfenezes.

Nosla Secretaria da Presidencia foi publicllda li presente Lei
aos 10 de Jun!Jo de 1861.

DI'. José Vieim Couto de lJ1agalhiies.

LEI N.• 1,OD.3-DE 7 DE OUTUBRODE 18GO.

F. N.13 .

( L. S. )

( 10!S )

VICENTE PIRES DA MOTTA.

J/erculaM dos Reis Coutinho a fez.

4

Carta de lei que eleva á D,stricto de Pa:. a 7wvoação de
S . .José da Boa Vista da Freguezia de Cabo Verde, 3

marca suas divisas.

CO~SELHEmo VICENTEPIRES D.\ MOTTA. Pre5il1cnle da
Provincia de Minas Gcrucs: Faca saber a todos os scos ha-
lJilunles que a Assembléa Legislativa Provincial Decrelou e
CII sanccionei a Lci seguinle :

Arl, 1.. Fica elevada. á Dislriclo (lt~Paz a povoação
de S. José da noa Visla da Fregue2.ia de Cabo Venle.

Arl. 2.. Esle districlo comprehentlcrú o lerrilorio in-
tluido nas seguinles divisas: da Barra <.lo Hio S. Ilarlholo-
mco com o Muzambo. seguindo Jlor aquelle acima alé rcunir-
se ao Cam!Juhy. c por esle até as suas cabeceiras. e deslas
all'a\'CSSUIHlo o ri!Jeirlio do Pinhal em rumo direilo ao alio da
Bocaina alé sabir na estrada de Cabo Vcnle para a fazcnda de
Antonio Marlins de Oliveira, d'ahi pela eslrada até o ribeirlio
S. Matheos. .

Arl. 3,. Ficão revogadas as disposições em conlrario,

Man'Io por lanlo a todas as Autoridades á quem o conheci-
mento e cxecução da rcferida Lei pertencer, quc a rumpl'üo
o faç~('l cumprir !lia inleiramente como nella sc conlem O Secre-
tario llesla Provincia a faça imprimir, publicar e COlTer. Dada

JOaquim 1Jlarianno Âugust6 Men,zes.

N('sta Secretaria da Pl'csidoncia foi publicada a pres"nte Lei Il\
10 de Junho de 1861.

DI'. José Vieira Couto de Magalhaes.

LE[ N.• 1,09G-DE 7 DE OUTUllnO DE 1860.

Carta de Lei que eleva á Districto de Paz a pOlJoaçaode S.
Pedro de /lates no Carangolla, e ;marca suas divisas.

o CO~SELnEmO VICEl'lTEPmEs DA MOTTA. Presidenle da
Pl'ol"incia de Minas Gerae:;: Fuco sabeI' a lodos os seos habi-

'talJl~s que a Assembléa Legislativa Provincial Decrelou, e eu
Sanccionl.'i a Lei seguinle : •

MI. 1.0 Fica l.'lc\'ada ã Dislricto ue Paz a povoação de
S. P~dl'o dc fialC5 no Cnrangolla, lendo por lIhisas as 01'-
ra. dos Pilõe~ e Cayanna, csta vel'lcnlc do Rio Prelo, e Ca-
rnngolla. c arlllella limill'opiJ'c des:a com a Provincia do.
E~I)ililo Snnlo.

AI'l, 2. Ficüo revogadas as di:iposiçõcs em contrario.

TO~O XX\'l. PARTE 1.•...



Francisco de Paula Pinheiro de Ulltôa Ct'ntra a fel.

LEI N." 1,O!>i-DE 7 DE OL'TUllnO DE 1860.

VJCEISTE PJRES DA MOTTA.

( 107 )

Sill'crio Teixeira da Costa n fez.

( L. S. )

Impressas c revistas nesta Secretaria por orJem dn PresidclItl,1
Jn Pronncia.

Arl. 3." Ficão revogadas as disposiçõcs em conlrario.

1)1'. José ricim Couto de ll/aga/lu1es.

SeI/alIa nn Sccretarin lb Presidenciu da Provincia aos 10 de Ou-
IU!Jrodc 1860. .

Joaquim 1I1m'ianno Augusto 1l1enc::c.<.

1'. N. 13.

Arl. 2.. As di\'isas dcsle Dis!riclo scrão : todas as \'Cl'-
tcnt('s do rio Carangolla pela margcm dir'cila alé a baITa do
ribcirão S. Matheos. incluindo lorlo o lerreno pcrlcncCIIlc fI
fazeuda do mesmo nome, e pela margl'lll csqucrda até a /Jar-
ra d~ ri!Jcirüo da fazenda uc José Moreira Cal'llciro I c(lmpn:-
hendldas lodas as 'cl'lenles.

Nesta Sorretarin da Prcsit1cncia fl'i publicndn a pr('Fcnlc Lei
:lOS 10 ti' J unlio ue 1861.

VI', José J'wim Couto de 1l1agal!llies,

l\I~lIIdo por tnllto li touns as Autoridades ú quem o
conheclluento e execução da referida Lei pertenceI',
ljlU' a clIlllprão e fação cUlllpril' tiio iUlcirnmcnte C0ll10 Ilella
~e c~"tem. O Sccrclario desta Provincin n raçn imprimir,
puhlrcnr c correr. Dnda no Palacio dn Prcsil!cncia <Ia Pro-
vincia de l\1inns Gernes nos sele dins do mez de Outuhro do
anllo do asc'lI1entQ ue Nosso Senha!' JezlIs Christo de mil
oitocentos c 50S cnta, trigesimo nano un Inucpcnucncia e
do Imperio.

ouna IIHETO 18GI.-Tn. PnO\'li'íCIH.

I
\

VICENTE PIRES DA MOTTA.

Joaquim 1Ilarimmo A1tgusto lIIene:es.

Nesta Secretaria da Presidcncia foi publicada a presente Lei
aos 10 de Junho,de 1861.

DI'. José Vieira COldo de lIIagalhâes.

CO~SELnEIRO VICENTE PInES DA MotTA. PresiLlonto d"
Provincia de Minas Goracs: Faca sa6er a lodos os seus ha-
bitantes quc a Asscmbléa LcgislàLiva Provincial Dccrclou, e
cu sanccionei a Lei scguinle:

Arl. I.. Fica crcado um novo Dislriclo dc Paz no Mu-
llicil~io de S. Paulo do Muriahé , com a denomin;lcf\o de-Ois-
tricto de Sanla Luzia (\0 Carangolla. .

Sellndn na Se(}rotaria da Presidenria J:) Provincia aos 10 de Ou-
tubro de 18UO.

( 10G )

I, ,

Carla de Lei 'fue crea um novo Distrt'cto de Paz 1I0,<lft,-
nicil)io de S. Paulo do iJJuriahé. com a denominaçüo
de-Districto de Santa Lu:.ia do Carallgolla.

( L. S. )

lIan~lo por (anta á todas 'as AUloridades fI quem o co-
}.lhceimcnto c 'cxcúiJção da I reforida lei pcrtcncer, que a
:ómpl ão o fllção ~cumprir lão inteiramenle como nella se

conlem. O Sccrctario desla Provincia a faça imprimir, pu-
IJlicar e concr. Dada no Palacio da Presidcncia da Pro-
,'incia de' Mit1as' GOl'acs aos sete dias do mez do Outubro
do anno do Nascimento de Nosso 80n1lOl' JeZlls Chrislo do
mil oiloccnlos o sessenta, lrigcsimo nono da independencia e
tio Imperio.



•

LEI N.• 10!)8.-DE 7 DE OUTUBHO DE 181iO.

Carta c1e;J.ei que eleva a Districlo o Cut'ato de S. Stihasliào
do Jagllary. e alltorisa o Governo fi designar-llte (/s divisali,

F(jLlIA~ .• 11..PARTE 1."TOMO XXVI.

LIVR'O DA LEIMIl\lEIRA
i(86I)(

CONSELHEmo VICErlTE PUlES \lA MOTTA, PI'l'sidl'nle da
l'rovincia de Mina~ Geraes: Faco saber a lodos os scus ha-
bitanles que a Assernbléa Legislativa Provineial Dccretou e
cu sanccionei a Lei 'seguinle ':

Ar!. 1... Fica elevado a Disli'iclo o Curalo de S. Scba~-
tião do Jaguary, filial da frcguczia de Caldas.

Arl 2 .• O Governo fica l1ntol;isado a designar as di \ isas
deste Disll'iclO.

Ar!. 3.0 Ficão rcv(lgadas l1S disposi~õcs cm conlra rio.

Mando por tanlo a todas as Auloridades fi quC'm o conhe-
cimento e execução da refcl'ida Lei pGrlencer , quc a CUlll-
prão.e fação cumprir tão .inteiramente como ncHa se conlem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas Gc-
raes aos solo dias do mez de Outubro do anno do Nast'Í-
mento do Nosso Senhor Jezus Chl'islo de mil oitoccntos o
sessenta, 'trigcsimo nono da Indepondcnoia o do Imporio.
( L. S. ) VICENTE PmEs DA MOTU.

Francisco de Paula Pinheiro do UlMa Cintta, a fez.
~OMO XXVI PARTE 1.•
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Francisco de Paula Pinheiro d' Ulhôa.Cintra a fez.
Senada na Secretaria da Presidencia da Província aos 10 de Ou-

tubro de 1860.

no Pala cio tia Presitlcncia da Província de Minas Gemes aos
sele dias tio mez do Oulubro do anno do Nascimento ele
Nosso Senhor Jczus Chrislo ue mil oitocentos c sessenta, lri-
gesimo nono da lndopendcncia Q do Imperio.

(L, S,) VICENTEPIRES DA MOTTA.

( 111 )F. N. H.

\

Joaquim lJfarianllo Augusto lIIenezes.

Se1Jatl~1na Secretaria da PresÍllcncia da PI'ovincia :lOS 10
dias do mel de Oulubro de 1860.

Nesla Secrelaria da Presidencia foi publieatla a presen-
le Lei aos 5 de Agosto de 1861.

Dt'. José Vieira Couto de ,llagalhães.

( 110 )

Joaquim lJ1arianno Augusto Menezes.

LEI N.o 1099-DE 7 DE OUTUBRO DE' 1860.

Carta de Lei que marca as divisas entre as Frefjll(Jzias da
Cidade ela Formiga e dos Arcos.

Nesta Scerel3ria da 1'msidencia foi publicada li presente Lei em
5 de Agosto de 1861.

Dr. José Vieira COldo de lJ1agalhlies,

o CONSELHEIRO VICENTEPIRES DA MOTTAI Presidenle da
Pro' •.incia de Minas Geraes: Faco saber á lodos os seos ha-
hilllntes que a Asscmblea Lcgisláliva Provincial Decrelou c cu.
sanccionci a Lei seguinle :

Ar!. 1.0 A divisa enlre a fregllezia da Cidade da Formi-
ga e a freguezia dos Arcos scrá pelo espigão meslre, que
divide as agllas do lUo Grande das aguas do Süo Francisco.
<:lléa ruaUn no lllgal' denominado-F31has-o d'3hi boiraudo
(l mesma ma lia alé a cabeceir3 do corrego da Vendinha, e tles-
te lugar indo em linha l'ccla áo Rio S. Mígud no engenho
cle Scrra do capitüo Manoel Gonçalves de Mello, d'ondo se-
gllirÍl sempre em mfilO a al'l'emalar na divi a com o ]i)islri~
{'lo da Pimenla.

Impressas e revistas nesta Secretaria por ordem da Prcsidencia
<la 1)l'ovincia.

DI'. José Veeita Couto de Magalhiies,

Ar!. 2.° Ficüo re\'ogadas as disposições em conlrario.

Mando por lanlo a todas as AlIlol'hlar!es ú quem oeonhe-
cimenlo e execução da rcferida Lei pel'lencer, que a cumprão c
façüo cumprir !ao inleiramonle eomo nella so conlem. O. SeCl'o-
tario desla Província a faça imprimir', lublical; e C01'l'01'; Dada .oURO PRETO 1861.-TVP, PnOVli.'iCIAL.
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1100-Lei tio 19 de Setembro •
Heslnhelece o :1ft. 3.• tln de n. 78 tio 12110 Abril
do 1837: mandn dcpositnr no Banco (lo Brasil (I

831do da rec~ita tia Provincia, 0\1 empregai-o em
npo\i(~es, o conl\)l\l oulms t1ispo;.içú\)s 3 1'0sl'\)ito do
pogamenlo do omprestlOlo Mineiro • • . . .

I lOI-Lei tle 19 tle Setombro.
Elel'3 a Culntle a Vllla da Bagagelll

1102-Lei de 19 de Setemhro. .
Eleva 3 Cid,ltltJ a \'illa lIa útil'cir3.

1103-Lei tle 16 de Ouluhro.
Cma ,hl'cl'sos })i,(I'II'IO' tle I'az, c conl~l\l outras
disposiçiie5 a I'l'spcito.

1 lO.'~-Lel tlH lIi tia Oullllno.
Fixn 3 Ile!'pc~a pro' illri:,\ 1\:11':1 o cxercício de 1802
a 18U:3, alltorisa a I'rl:si,l..:ncia a fa \)1' nrrcc<lllar uS
imposto:! IIdln tledarado" e contell\ outras dis-
posi~õe,.. .

110;)-Lei de III de Outubro. .
Fixa a forço1 .lu Corpo Policl:il para li r.xelcicio 11)
1862 a 186:1, e cont\)1I\ ou Iras di'posil;ües

110ti-Hesoluçno do 16 de Outuhro.
))eterlllina '1\1e na :t' (Iisrmsiio ,Ie qualque,' pr"ic-
do de LCI ou Hosohll'1io se n:io :lIll1lil'fllJ CInI'" \:ls

0\1 m\.liliv(:s filie 1Ii"t~ li,'crcm POI' lill\ alllp'ia',
llIudil\(:ar, ou sllpprilllir:l idéa primitiva; c p o ,i.
Iw qllc na :I.' disc'u'siio 110OI'I;alllcnto ~I: ad"lI~lú"
c:lI:uJ,IS (pie allollNulll1l a JU"\'l',a 1'1'lIIillrl:l'.
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N. o 111 !l-nCS(/Juç~o tio J fi de Ouluoro. .
Appl'ol"a IlS I'ontas de rel'eita e despesn das dlver-
~as Canlar11S J\Iunieipn£s lIo'.las declaradas, o ('onlom
omras disposições 11 respellO.

N." 1120-Besuluçfio do 16 de Outl.'l!ro.) ,
Aulorisa a C:I/11ara MUlllclpal do I lIrahyhulIa a
cohmr annualmonle o imposto de 18 rs. POI' clda
hraça do torronos dosoccupados sitos .nas .r~as o
praças da Cidado, o conlem ou Iras dlSposlçoes. a
I'efpeito •. .•

I 121-11esoluçilO de 16 de Oult~h!o.
Autorisa a Camara MunIcipal do Grilo l\Iogol a ar-
reclular anllllallllelllo as contribuiçOes nella de-
r1arndas. '. . . •

1122-Hesoluçiio de 16 rle Outuhro.
Appl'ova ";I'orsos arligos de postul'ns da Cnrnam
l\fullicipal da Cidade da Campanha

1123-Be.\olu~ào d'J 16 do Outubro. .
Declara quo nonhum joalhoiro ou maSCate p~de,.a
venl/or ouras do ouro, prata, e pedms preciosas
nos l\Iunieipios do Passos, Pouso A!egro, Bo.mf]rn
o Uuoraba som lirar licença, qne rrllporta:a om
100S rs. e ~olllem outras disposições :l respOlto.

'N.o 112~.-Jlesolueào de 16 de OutuUl'o. .
Pruhibo no Arraial da ALuadia. tormo de Pltan-
glli a lal'arrem elo l'Oupn, ou qu:llquor outro OUjOl'to
impuro, dO~lIro do a(luur/ucIO publi~o, ou fonte d'on-
de oI/e nascer, o I'ontelll oulras diSpOSIções. a 1'05-
[leilo. . • . • • • • •

N." 1125~Hesolllç1íO de 16 de OI!t~J1JJ'o. ,
Aulorisa 11 C:lIIWI'Il l\lurllclplil (/0 Mllr li 1Iespanha
:l Ilrreeadar annualmenlo o imposto dtt 2 1/:2 por
cenlo sobre o rendimento (los prorlios urlJ:lnos .de
seu lllunicípio, o contolll outrllS ,dispOsl<;õesa l'espCllo

N.o J 126-Jlosoluç:iO ele 16 de Outubro. ,
Elora a :360S I'S. o ordenado du SocrotarlO ela Ca-
IIwra MlInicipnl tb ,vil/a Cbri.slina, e a 1208 rs. o
do respectivo POI two c Continuo

N.o 1127-JlcsoluÇão de 16 do Outubro. ..
Hovo";] o ~ 7.0 do ar!. 1.' lia do n.1 00;) do 30
de Ju~dlO r/e 185D, o suu~liluo por outro o 5 'L0
do mesmo :lItigo '"

N.o J 128-H('solucÍJo de 16 do OUlUbro. ,
]~IcI'n "li 4008 1'8. o ordenado do sI'yrr:l31'JOda Ca-
1Il31'.) ~IIJlJ:rlp~1 da Cidade Janllal18 . . . •

( ,. )
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31

39

40

41
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N.o 1107-Lol do f(j de Outubro.
~ u10risII a Presidencla I) coneader ató um :lnno de
lIcença com lodos os \'UllC1/IIeulus ao~ empregados
quo PI'O\'llrelll IIr.lwr-se "rl)l'omente enfor/llos

~.o 1108-Lti du J6 de Ol"ubro~ •
.'\u10ri:1l 11 Irnwndadl' do Senhor Bom Jozus 110
l\hltoslIlhos uo Con~oll"DS do Campo 11 contratar
COI~} qua~squer partICulares 1i fUlldllcào de um co/-
leglO tle InstJ'llcção primada e secundal'ia, e con-
lem outras disposiçõos 11 "l'spei10

N.o 1l09-Lei da 16 de Outuuro.
Autorisa 11 Presidencia:, (fal' um nOl'o lbgulll/llen_
lO para a pcrco(lÇiio do unposlo do /IIola Slla sobre
cst;ravos, e conlum OU1rll5disposi<;ões a respeito •N. o 1.1lO-lei do 16 de OUlubro. '

, Crêa 1111Mesa da, llent/;ts Provinci,1es mais um
lu~ar do 3, o escriptul':lrlO e dous de 2. ° . • •

N.' 1111-Lol du 16 de Outuorl>.
Proroga par /IIais dous annos () praso p'Jra a instal-
!aÇão da Vil/a da Ponte Nova • . • • • •

~. 1H2-Lei de 16 de Outuuro.
Elova a Villa IJ poroação da Bal'ra do !lio das Ve-
lhas, com a d~IWIl1J~af;ãn de Vil~a de Guaicuhy. lJ
contem uutras dlsposJ(~oes a respeito. . . • •X. 11l3-LJi ue 16 de OUluuro,
Estabeleco :IS dil'is;ls do 1)istricto do I~111lirn.
Tel'lOo de Quduz. .

N.oUH-V}; de In de OUlubro.
I::1(Jvll a Ois/rictJ do Paz a C1polla r/e Santa Anna
do.> Frochados du 1'('1'/110da CUllecieào e marca-lho
IIS re.opeetil'lIs dit'isas ".

N • 1115-Lci de 16 do Outub~'o.' . . • . . . •
Crea na Ci !ade de Passos lIl11a CaSa de caridade,
e conlem outras disposições a respoilo . . • .

.0 11l6-Loi do 16 de Outuuro.
Elova 11. Villa, Leopuldinll a cathegoria de Cidadtl

N." 11l7-11osoluçao do 16 de OutulJl'o.
...~u~orrsa a Camal';) Municipal tia Villa do Piltro-
r.I\lIo.a :lr:c(:adar diversos impostos, e eontolll uu-
Iras dISposições. • • •

N." 1I1R-Besoluç11o de 16 do Outubro.
AutoriSIl IIS Cl'III"ras 1Hunicipacs 3 desponder 110
annl) .l1nant'eil'o municipal do. 1861 a 1862 IIS
{luanlws na rnesma dec/llradas, e conlem onll'as
diSpOSIções • . • • '. "



VI.

,N •• 1129-Resoluç50 de 16 de Outubro.
ProhiiJo o brinquedo do entrudo no termo de
Santa Luzia •.• • • • • • 86

N.' 1130-Resolução de 16 de Outubro.
Faz extensivo o art. 206 das posturas municipaes
de SaRta Luzia 11 llquelles quo matarem semanal-
ment~ uma roz; o contem outras disposições a
rospOlto • • • • • • • ~7

N,. 1131-Resolu~ão do 16 de Outubro.
Autorisa li Camara Municipal do S. JolI'o d'EI-Rei
a arrecadar a taxa de 38500 rs. por cabeça de gado
vaceum, e extin~uo o ~mposto sobro os couros. • 89

N •• U:f:)-RllsoluÇão de 16 do Outubro.
Manda applisar ao mUnlcipio da B:Jgagem com al-
gumas altllrações a de n 938 de 8 da Junho d,
1858. • • . • . !lO

N .• 1 t33-Resolu~ão cio 16 de OutuiJro. ,
Contem alguns artigos atlditivos lIs posturas da Ca-
mara Municipal da Vil/a Leopoldin3, e revoga o
art. 12 da de n. 1028 de 5 de Junho do 1859. • !.I3

N,' 1t3r.-Resoluç:to de 16 de Outubro.
Snbstltue O imposto de 320 rs, sobro carla barril de
:tgllardenttl, quo arrecada n Camara Municipal d,
Sõllllll Darbara, pelo d., 10S rs, a que licào sugel-
to,; os negociantas (I"e venderem o mesmo gen~ro !.I:;

N.' 1t35-ltesoluç:to tllJ 16 de Outubro.
Autorisa a Cllmarll Municipal da DiamalltllJa a co-
brar annualmento 11 quantia de 68 rs. sohrc cad ••
;1I1tl dI! agua do rl1go puhlico (h mesma Ciclade
'lu~ fur (lossuido pelos wcios do dito rrgo, e ('011_

telll outrllS di~posil:ü,~s • . , , , • '. !Jtj

VII.

Iii.O 49.-Regulamento de 31 do Janeiro. . !

Estabelece bases para a eXI'cuçlf? da lei _n. 10.G••
do 4. de Outubro de 1860 sobro a IIlstrucçao publica

'. 50. -Regulamento de 26 do Setembro. • • ~.
Estabelece bases para execução do ar.~. 9. $ ;),
da Lei n 791 de 20 de Junho de 18;>6 relatIva :10

Corpo llolieial •

,rrO~I()XX vrl. 1)t\JlrJ~I~2.:l

",. ;,H. -1ll\~\Ilamento lle JIj de J:llll'II'C.

Est"hl)~e('o bases par:! :J CXe('III:;;O lIas leis '1"1',11 ill-
Cliles relatil'as ao illlpo'tO de meia siz:1 d'J ~~a"I'\ls

----------------'---,--OUItO PRETO.-1862. TUOG1\ArnlA I'ROV1NClAL;



LEI N. 1,100 DE 19 DE SETEMBnO DE 1861.

-

FOLHA N 1.PAUTE L"TO)1O XXVII

LIVR'O DA LEI MINEIRA
i86i~

Art. 2 ° O GOVCI'110da Pl'ovincia dcposital'á d'ol'<l em
diantc em conta ('orl'entc com juros no Banco do BI'<I,i1, depois
de pagas as d.~spcsas I'calisadas, o saldo da receita provincial;
ou o c;nprrgar:l em apoliccs da dh'ida publica fundada I (Iuan-
do sua COLação esteja alJaixu do par.

o CO~SELIIEIRO Vlr.ENTEPlIlF.S 0.\ MOTTA, Presidente da
PJ'(;vincia de Minas Gcrae~: Faca sahcr á todos os seos lIa-
hit; ntes que a Asscmblca Legislativa Provincial Decretou e cu
s3nL:donei a Lei seguinte:

Ar!. 11..0 Fica cm ~Cll inteiro vigor o ar!. 3.° da Lei
Provindal n. 78 dc 12 de Aurill1c 18:n.

Cartrz de I,ai q/le reslllbelece o art. 3.° da de n. 78 de 12 de
Ahril de 18:37: mando depositrzr IlU /lallco do llrnsil O
I,aldo da rereitl da Provincia, O/l ell/l/regal.o em apolices, e
contem outras disjJosiçúes a respeito do pagalllento do em-
IH'estimo JJJineil'O.

Ar!. :l.0 O Govcrnn da Provincia emprcga1'á para o
pagamcl.lo do; .iu:os c amortisação do cmprestimo Mineiro não
só os juros obtidus sobro u saldo em detlO~ito no. ban 'o do
Brasil. como os juros das apoliccs , e ainda mcsmo os capitac~
cm saldo ou empregados nas apnliccs gCl'acs. quando taes
.orcl a ;õcs ollcl'cçflO vantlgeIll decididn il I'ro\'in :ia.

(
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Mt. 4.' Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando POI' tanto a toJas as Autoridades a quem o con!lC-
cimento e execução da I'eforida Lei pertenceI' que a cumprão
e fação cumpl'ir tão inteiramente como nella so contem, O So-
crelario desta P,'o\'incia a faça imprimir. publicar o COlTor.
Dada no Palacio da Prcsidencia da Província do Minas Ge-
raes aos desenovo dias do mel do. Setembro anno do Nasci-
mento do Nosso Senhor Jelus Christo do mil oitocontos ses-
senta o um, f{uadragesimo da Indopcndoncia o do Imperio.

VICENTEPIIIES DA MOTTA.

llerculatllJ dos Reis Coutinho. a fel.

Sallada na Secretaria da Presil1cnria d~ Provincia aos 19 de Se...-
tembro de 1861.

Joaquim Marianno Augusto bIellc;;e~.

Nesta Sem'otaria da Presidencia foi publicada a presente Lei
aos 13 de Novembro de 1861.

José Bento da Cunha Ftguciredo Junior,

LEI N, -1,101 DE 19 DE SETm1BRO DE 1861'.

Carta de lei que eleva a cal/legoria de Cidade a l'illa (la'
Bagagem,

o CONSELHEIRO VICENTEPInES DA MOTTA. Presidente dll'
l'ro\'inoia de Minas Goraes: Faco saber a todos os seus habi ..
tantes quo á Assembléa Legislali'va h'ovincial decrolou e eu
sancciollei.á L'i seguinte:

AJ't. 1.0 Fica elevada á catl)goria de Cidade a VilIa da
Bagagem, perlencenlc ã C;owurca do l'uJ'I)uh:yba.

F. :". 1. ( 3 )
Art, 2.' Ficão revogadas as disposiçõés em conlrario.

á I Autoridadcs á quem o co-
Mamlo por tanto _ l~ as ~~ rida lei perlencel'. que a

nhecirnento e ~xecuçao ," a t~e e inloil'arncnto como nella se
cumprão o façao c~mpllr u1)I'ovincia a faca imprirnit', pll-
contêm. O Secrelano desla P I ' d~ Pl'esid(,llcia da Pro-
IJlical' e cOI'rer. Dada no a aClO I'as do mez de Selembro

, I 1\1' Geraos aos dcsenove ( I C' 't lovincla (O L' lIlas, d Nosso SenhOl' )ClUS ,Im o . (
do anno do NaSCimento e li 'agosimo da indopondenma cmil oitocentos o sess()nla o um, qua t

do imporio.
VICENTE PIRES DA MOTTA.

Hetculallo dos Reis Coutinho, a fez.
'.1 ' la Provincia aos 1!)cilada na Secretaria da PreSluClnCIa I

dias lIo mel dc Sc.lcmbl'o de 1861.
. J' A IL'fUS(O lJlenezes.Jooqtum lJ arranno I -:J

ta Secretaria da PI'esil1encia foi pllblic!ua a pI'08cn-
le Lei ~~s 13 de Novembro de 1861.

José Bento da Cunha Figueitedo Junior.

LE[ N. 1,102 DE 19 DE SETEMBRO DE 186{,

• á categoria de Cidade a l'iUa da'Carta de Lei flue eleva
'Oliveira.

O 1\1 A Presidenlc da
I ÇO~SELlI~lRO V~CEN~EF~~ESsat~r ;T~od'o,s os sous ba-,

I'rovmcla de ~llnas Gel al~s i (J~ lativa ProvinCial docretou e
iJilanles que a As~emb ~a :0015
eu Sunccionei a Lei segumte.

'tOMO XXYll ,PARTE L'



( ,i )

ML UIlÍCO'. t\ Villa da ar ' '
ca tio lUo das MOl'les r.,ca eJel\~aellra, pel'h"t~~nrc a Comar.
. ,t 11, (a a calef7ol'Ja de C' I .1
I evogadas :!s dIsposições em cOlltl'al'io. c H aue ;

Mando por tanto fi todas 11' A ,'.
conhecimento e execuciio da /, }'toOI ,da~cs á quem (}
'lue a cumpl'iio e f-rC;1 ' ,_ efelld,1 LeI pertenceI' ,
se conlem OS,,,.: ,.o ..culllprar tno inteiramente como lIel/;t

• eClel.IIlO desla PI'OV'" r ' ,
puhlical' e COl'rcr, Dada 110 p./. ' "1Icla

l
)li , aça ,l/lIprlmir' ~

vincia de MiwlS G.'. . ,I.ICIO (a resldeucra l'Ia Pro-
Lro do anno d~ NaSe~i~I~~I~l~~~~es~~~svoe~~ia~ do tez de Setem-
I/Ii/oilocentos e S('ssenl'l .' cn IO~' • ezus Christo de
dencia e do ImJlerio. ,e um, quadr<lgeslIlJo da Inúepen- LEI Noo1:J03-DE lG DE OUTUBHO DE 1861.

Carta de lei que crea di,'ersos di.i/rictos de Paz t e COIJ-
/em out (as disposições á respeito,

L IVR.O DA LEI MINEIRA
18161.

FOLHA N. 2.PARTE 1."TOMO XXVlr.

VICENTE PInES DA l\IorrA.
( L. S. }

Herculano dos llei~ Coutin1to, a fiZ

SeI/a da na Secretaria da P 'o o d '
lemLro do 186 L resl cllcJa a ProvJncia aos 1!) de Se-

N ,Joaquim lJ1m'ianno A Ugllsto Menezes.
esla Secrclal'la da Prosiúellcia foi LI' d

<lOS13 de NOI'cmLro do 1861. pu lea a a pf('sento Lei

Jose Bento de, Cunha FiglleiredfJ Junior
IlIIpl'essns e "evistas lIesta SC'Cl'elaría POt'vemo da Província. ol'(/em do Go-

José Bmlo da Cunha Fi!Jueiredo Junior.

r.

MA~OEL TEIXF.IIIA DE SOUSA, Senndol' do Impcl'io t o
Yico-pl'esidenlc da Provincia do Mill:ls t icmos: Faço sauel' a
todos os scus Ilílbilanlos que a A~sollllJléa Legislalivu l'rovin-
<lIdecl'elou e eu S3nccionci a Loi seguinlo :

Art 1.0 Fica cloi'ado:1 dislriclo de Paz a 1'0voac;10 dc
S, Seba:,IHio de (:;oimul'a na Fl'eguezia de SI. a Hila do ;rurvo
e Município do Ubá, e o Go\'CI'110marcará suas divisas.

Ar!. 2.° Fil'a r.reado na fl'cguezia da Cidnde Dinmanlina
o Districlo da Chapada, e seus limites serão no NOl'tc, dividindo-
se ('om o dblricto do Inhnhv destl'a Serra da Al'aLJia deserta,
pelo espigão da Serra abaix~), em linha recla, alô a b:!rra do
Curregu-Luiz Carlo,; no Cilclhé-lIlcrim .' desse COl'rego a lé (I

outro dcnominado-dá cú ti mão, por esle acima ale o lugar
alIo d:! patrnlha em linha I'ccla á cs[rada do Hio -Pinheiro.
por esle acima alé a h:ul'a 110 cOl'rego-~lorrinhos-corlan-
do-se pelos allos em linha recla alé o lugar-Burilys-; ao
lado do Sul do Burily ao Hio Pardo Grnllllc acima alé unir
de novo a SeJ'l'u AraIJia deserla.

~-~----"---....-..OUnO-pDE"I'O 18"1 " --.•\ v .-1YP.l'nonscIAL.
\ Ar!. 3,° Ficn clovadn ú dislriclo de I'nz a Povoacüo da

Capella Curada de Snnla Hila de Cassia nu municipio do' Cal.
dllS, lonservando os mesmos limites do CUl'alo .

.
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tOMO xxvtr.

LEi N.o t ,10h . ....;DE16 DE OUTUBRO lJE :1.861.

Carla de iei qlle fixa a deSljei~ Provincial plÍrâ li éXercicio
do:1.." de Jzll/w de 1862 do ,iltinto de Jwlllo de 1863 ,
fllllorisa o Presidente da iirorillcia a fazer arrecadar 0$
"imlJostos nella dec!llrflliolij e contem oulras disposições;

LIVRO DA LII MINEIRA
186lM

Art, 1.o O Presidente da Provinc1a é lIulôl'isndo <i
despender nO exercidu do :1..0' de ,jnlho de :1.862 ao ultimo d(:
junho de 18(j:~,com os ohjeclos t1esigl1ados 1105 seguintes
~~, a qnulIlia de miltl'esentos (ln:trenla e nove COlltos novc-
c<.:lIlos e setellta c not"c fnil (IUall'o centos e cincoentll e dons
(t,:31t9:Ú79.:tJ)h52). "

S 1"o Assembléa Legislativa Pro1inclal; ~cndo
3S:000.tl)OOO para o subsidio c ajmla de custo dos Depu-
11Idos, t :000",,000 para o expediente, e O mais pat'" :\s des-
)lczas com os empregados perJllallentcSj ficando desde já ele-
,"ados à 500,JtOOO os vencimentos dos conlinuos, e á úOO:tJj
(JS do scrvcllte.-h8:llhOÜlOOO/

M
l'J.1ANOEL TEIXE/IIA DE SonÍA". SenaLÍor" d!> Imperio e Vice-
Pre~idente da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a 10-
tios os seus haeilanles quo a Asscmbléa Legislaliva Provincial
Decretuu, o cu sanccionoi a Lei seguinte ~

CAPITULO' 1,ó'

DA DESPEZA PUOVJNClJ.r"

AI'L. 4.0 Ficão revogadas as disposições em conlJ'ario.

. Mando POI'_tanto a lo~as as Aulol'idades-á quem o conhe--
cJn~cnto e ex.ccu9a~ da. l'efctJ<Ja Loi pertencer, que a cumprão e
faç.ao cumpnr ta.o l~tClramento corno nella se contem. O Socre-
lal'lo dc~ta PI'ovm~la a ,faça impl'imir, publicai' e COI'I'C1'. Dada
no Pal~cl~ da PI'esldcncla da Provincia do Minas Goraes aos
dcsesels dias do mez d~ Oulubl'O tio anno llo Nascimento de
Nosso Seu.hor Jezus Chl'lsto <./emil oitocentos e sessenta e um,
quadrageslmo tia Indopendoncia e do Imperio.

José Bento (la Cunlta Figueiredo Junior.

ImpI'cssa e I'evista nesla SecI'elaria porol'dcm do Govoc- I

José Bento da Cunha F1'gueiredo JlInüJll'.

(6 )

••••••••~~---_______ -rr' _

OURO PRETO 1861.-T¥P. PI\OVINQIAIJ...

MANOELTEIXEIRAbE SOUSA.

1Jrnno Eugenio Dias de Carvalho, a fez.

na SecI'olaria da Prosidencia aos 16 do Outubro

Joaquim 1I1ariannoA1igusto Menezes.

. Nesta Socretal'ia da Prosidencia foi publicada a prcsente
LeI aos 16 de Novembro tle 1861.
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( 8 )
~ 2.• SccI'clal'ia da PI'csidencia. I'eglllados os vencimen_

tos dos empregauos pelas disposições dos regulamenlos e
rodells ('1/1 vigor, e expedicllle, fie:Jndo augmenlado co,"
150<it>OOO mais Q vCllcimellto iHlllual UO rcspectivo portei-
ro.-áO:37ô.m099.

~ 3.
0

Mesa das HenJ:Js PI'o\'iuciaes c scu cxpediente ,
rcgulados os vCllcimcntos dos C/llpregados cO'Ile!ivos , c dos
adJidos pclas tahellas c ordens 1'/11 vigor'. -h7:S7ô:tj)OOO.

~ á.' Admillistração de: I'cce/Jeliorias, ordell;luos dos
At'!Il1illistradol'cs c encarregados, venCiml'UIOs ue vigias.
cxp~dielllc , alugncres de casas. e Ohjeclos IIccessarios as
mCS/llas .-~ 7 :ono ,"~OOO,

~ 5. o DeSpl)Sa de exac.ção, illc1115Í1'e conslru .ão e
COllccrlo dc /Jarcas c calloas, objcclos lIecssarios ás mes-
lHas, vCllcimclIlos de har(lllcitos, grnl'ilicaç(1es ,í condu-
clol'cs de fUlldos pu/J/icos. c ()IJCal'rcgil'lo~ dc vedal' o
cXlralio de hcslas 1I01'as, e custo de c;l(leruos p:\ra o sC"'i-
ÇO das eSfaçõcs fiscacs -51:000.:t;)000.

"./ S (>.0 COlllclICioso Proviuclal , iucllhivc a despeza COIll
dous Mdrinhos, quc ficão d(:H!c já crcados • ~cnelllldo cada
11/11 2/10.n;ooO anlluaes.-'1 :HSO,zvOOO.

~ 7.
0

Empregados aposentados c lic(lIIci<ldos. -Reis25:2á;).Jt>/151,.

S 8.° neposi~'ões c rCqilUições dc direitos, 4:000:tj).
Si n, o Ilblrucção jluhlica , scgundo a Lei 11',0'1,OGll e o

rcgllla/llClllo li,' á0, scntlo 5:áOOw para ° semilJario de
l\larialllln I 3:000.Z1) pill':J o collcgio da Scrra do C,lI'aça.
so/J a cOlldlÇÕCS da lei do orpmclllO anlerior, c 1:000,z;
ann(1;1 mcnte para auxilio do collcgio fuudauo 11<1 Citlad!t
de Monres Cl<Jros, licaudo desde já equiparado o urdena_
do da actnal professora da Cid;lllo Mariallua ao das pro-
fessoras ,ilalicias.-2S7: 200.Z1)OOü.

~ 10. Calhcclwse c civiJis[\~:f1o dos jndios, gralilicação
ao Dircc!ol' e a lr'es Missiona/'ios.-2:ôOO.Jt>OOO.

S 'I L. Saude puh/ica c Uospilaes ue C~ridadc. sendo
5:000.;j) com o qllc sc lem de fundi'" U3 Cidadc do Grão Mo-
gol, II:OOO.jj) pilra o dc Minas Noras, 2:000~ para o .Ia
Lilpilal , 2:0001,;) para couclusão das ohras do da Ciuildc

11. l'i. 3. ( D )

" ,') ;. )[\1':1 elda um dos dc Pila ngui , Ila~)i I'a c
do Srll o, 1._00, I . '. 110 for arrcllIalado o Vinculo
Saharú (ql\anlo a eslc pOI('1lI ~e I, l I i) ')'OOO:m '11I1I1Ial-. I" l- vigorar [\ pres(]n (~e . .,
do .Jag,lIara ali LS ( e" S'" 1'000,""000 para orI d', (Idade do. ellO, ''W ,
IIlcnlc para o (I ~ ' '-I'noO""" I)a,", o rJa Call1pallha, ôOO,zt>
da Cidade de M:'lrI:1nna,. .w.. ]}'I'llll'llltill'l C 300.w1 I I' l"II'll'1C('lla (' •• .,Ilara cal a 11111(OS I t J, , • " I' c J ,- ('FI.Hei c 01'-

de l'lz'lro~ (e .J, 0,10 ( ,
:Illllu:lllIlenl(! !I;ll:a ~ I' ' ,~,~.:..: ~'il'lllOS.\S da Call1panha e Ba-
dcnados aos h"colcs (,IS ,1011.1.. , I (",Id'\s -2iJ,OO():t;"OOO.I ,," (h' lhcrlllacs (C " •. , w
l!penl Y • c P,I,11"IOI' S, l'I'IC'IS ordcnauos c cxped iClIlc, _ .~ .L2, B, J 101 Iccas PUU , ,

000~OOO. " •• 0_" •••..00(\i:: 13 Corpo PoliciaJ..-_o;):. ;)')<w -. _
~ . T' )O°ra )Ida Pro\incial.-5:G/IO.t)000. ,
Si -11.. H ~. '- li' , I l'al)il'" (llle o bCr:l desdeli: 15 1JIIIIl11naCao pu I If a (;J" "
.)1 , " r ' 'lo -l')'OOO.Jt>OOO.

já malllllla ;1 gaz 1(1111( '" -I''', hlicas cnrrcll!laria.c um
,~ '/ ô FSlradas e oulr.,~ o JI.'S pu. . ~ o 'I _
~ ". IIlIIcro (' venCllIlcntos (OS cn

dczen haJor - rcgulados o 11]. I, 'I 'I 11' 1000 c reli cell.I ~") o d( '11"1' (,I e, )
rren!lciros pe (l <:l.J, J" • I 1 .1 '000""" l' 'I rrrali-
b """llhodoroordclla(O(e J. W'" odo Jcsde la o (eze , ~ los inslrumculo~I, "OO"H-. el' rrllanh C COllsenac,1O (
lic:Jção (C - :-w p a o ' ,': l'Inilia-Ulli<io c lntlus-
respccli vos;' c Juros g? ra 1I11l1os:1,~onll)~"I"\ proccder, se ao a Ii-

I 1111'\ IICCCSS.III.1 ,.Iria-selllo a quo • " I o 1
10

1'10 Jo
I] estralh la começat a nn!Jamenlo c reparos (S', , . 'I • ,; -rallde lia marrrcm dircilaS tc' a barT'1 do lJ.ISSU IY o" o

ou~a a " ., I 'I' 1111'11)'lrc'\ de Ilassagelll paraI I)' I}" collocaIHo-sc.llll , , , "
(O \10 oce, , ICI'" c-tl"ldra nuc partiraollde dpvp. \'11' , ""'1
a oulra IIl::1rgclll, , I S': o c pura a abel'lura de uma
tio Pessanha no tCII~IO (O ,~~,~.' Cu'cl!lé desde o Sacra-
('slrada que da lla1Jlra sc dll,l.loI.lO • ~ .'"., I do mesmo
. (' I PO'lle Ouclm'llla ale o .11 1'.\101

menlo ,1':111(e c I ~ ' 'o' ]'\ c';\I"l(h do Serro dGs-, 8'000"""000 com os rcpal :, (, " , . , '. .
lIome,. w , I I '. P'ISS'\IH)O por 1I,lIlIla,
dc Sallla lIarbara al~l o, I la,l}1 )el)':ra ; .',i}el'lura de ullla mcia
G:OOO.n;OOO aUlluacs uCS( e ,).\ .• , '11' diri')a 'lO Por-

t' lo (h \'llIa Lcopo ( III:J se ,"
cSlrada, quc par III( i r I" a linll'l Jimilrophc desla
to de S. Fidclis até) ,0111e "1I~\i\~o'lOd~ndo ser fpita esta
Provincia com a do 1110 d~ :1.11 ~ ,,' lou por administração
estrada IIOl' cOlltraclO , arrclllat.'ç.to , ..• cstalua tio

" l'"l~ le '''000.''"'' Ilal[\.. •da rcspecliva IllLlIIIClpa lu ••( ,~. w
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rá ;1Conceiciío 1 :500.mOOo para canalisaçiio de agua po-
., " 1 (.)"0 """900 Hlra cou'trlle-tavel no arraial do Ouro Branco, : LI 'w~, ,'.~' Ir' ,\

('.C10 (hs tres s()(Yuillles POIII(~S: sohre o hdlellao do /,lC10
1
,

,. " 'I I a ' lr'l(h ( oT-dnlinlT'l e Meio da Serra lia Sena (a ."pa 11. (S '_' I
S;I1J;r:'1.~~ Serro, 1 :000.71) para coadju\'ar a cOlls~rllcçao (a
vonle sobrc o !lio Do('e acima de slIa cOllllucucw com :1
('a'ca 11'1 fl'l'lTllCzia da Conceição, 1 :OOO;J't) para ca(1i1 um

l
••

H.'. ti S ostr'("das seguintes ponles : sobre o Rio BOI~l uc~es.~(~;na , ila'-
dc i\lilllS Novas ao (,r;io l\logol, sobl c o 1l1hell<l0 do

" 'J': ~l' tIo 'i hos sohrc oladol' na cSlrnda de Selc .ngo,ls <I II ,I ~ 11 ,',; '\o
}' ',I)C'II'''-o Paiol na cstrada <IalJuclla meslIJa PO\ onçdO ,
\ . . 'ohre oTabuleiro Grandc, e concerlos da quc cxr~le S ", ,

('orl'('go (I~ t'ouceic,io meia legua distanle daqucl/a Cldtllll.,
, • U '-o ., \ ' '11"'1SOO;1J)pnl'a lima ponte sobrc o !lio Sanl? j 1110:110na c~ ,':

da quc ue S, Jo[Jo Baptisla "ai ter a 1\lllIas Novns" ?.l~,
5'\11(10 pela fazcnua do Col~o, GOO.Jt> para os rcpillos (,I
(io Caeiro cntre a Cidade de S.. Jo.io d'EI-Hei e l~arba;ena •
uOO.jt) com um chafariz lia I'ua <IaBarra <I()sla caplld, uOO,z;;
com a eanalisaçflo d'aglla pOlnvcl do (l~ll'?c_inio 1(: ~:a~~ ~cr~~:
ú00ti>000 para uma ponle sohrc o {,beIra0 Ilr,lpJllllga ,

' C'I' I: 1100..••...1I'Ira outra soblceslrada da Plrnngn ao ,I ,Im J.lO , .u.J• "S
( lliheir[1O Cnchoeira Alpgrc na estrada do PatroCII110 a _ .
11aulo do ~Iuriahé, e a quanlin neccssilria para con~l~u~ç':I~
lIa <lo Craslo na frcguezia da Barra Longa na l\IunICI)lIO _
Marianna.-280:000.)j). , . OO;tp

~ 17. Rcparos e conslrncçiio de i\Inll'lzes, sl'n~lo \',/1 ,
la~a a de 'l'amanrluú, 1:200,f.) para a do i\lcla ,I ~ll~e,1 ,
~ :OOO.t) para as dc S. (~on~;alo do Uio (lr~to, i\lunlcIYI~, da
Diamantina, Sele Lngúds, CapeI/a do (.;II'l~IO n~ SClI o,,
p"ra ,Iraias da l\blriz da Bagagcln, Il da Capell,1 ~Ic ~',
Francisco de Assis d" Capital. GOOti> para cada 1lI,Il,~d,l~
tnillrizcs <lo Ouro l'ino , Lagt3a Dourada, Lco)loIJln,l, L,

I I)' -00 ••.•. 11'11"1 c'l(h IlUla das depar,lllIcnlos da (i1 Iranga,:J 'w " " '"
(lousa Alc(Yrc, ,Jagllary , Conceiçüo da Casca • Bo~,,,n.,, LI-
gúa (as Jll~IS llllinú:s do i\lllnicipio da Ayuru,oca)) HIO Vcrm~~:
1110e S. i\Ji"uel (amhas 110SelTo) Lavras. '1 rcs Iont 15, Ale

l
-

, ti N o.: I Penll'l ('IrIns, Campanha, ltajul~;í, Ba~pe,n~ly , ~, LJ, (~ ' ••

J)jnlllanlina, CUl'\'cllo ,S. Josc <IU-HCI, J<tcuh), l\lathcos

( 11 )F. i'í. 3.( 10 )

iJllmorlnl p.1/riaarcha da Indcpendencia , José Bonifacio dc
J~lId"'l(la e Si/\" ,que lralil-se de c/cral' lia capital do IlIIpe-
1'10; á:OOO:jf) para a Conslrucção de ullla ponle sohre o
/'io Aynl'uoca no districto do E'pirita SaulO lia eSlrada que
de , .Jo,io i.l'E-Hei se dirige a llaepelldy. 11:000./2) para Ulllíl
ponle sobre o Hio Selll\'al, e 3:000;!j)OOO para lima ou'
Ira solJre o !lia Grava[a na c~lrada Ulle de 1\1illns Novas vai
ICI' ao CaJh,ío, :3:000~~ par'a a COlIslrucção de cada uma das se-
gllilllCs pOlltes: solJl'(~o !lio das Velhas na eslrnda (Iue da Hifa-
na se dirige ,I(j 1\ra.\;I, SOuro o llio Piauhy, na eSlrada
do Calh<ío a Sanlo AIIIOllio I do Itiuga , sol}f'c O Hio S. João
lia e,slrada do ltinga a S. ~Iigucl do GClfllilinhOllha, so-
l,re o Hio Vaccario na eSll'ada do Gr,io MogoI, ao Hio Par-
do, sohre o 11io Ubú lia eSlrada "da cidade do mesmo 1I0me •
:3:000./2) com a canafisaç:ão ue aglla polavel de Montes Cla-
ros, 2:fJOO.Jt> com a cOllstrncção de uma ponle soure o Hio
SCluuinho na estrada dc i\lill"s Novas <í Philnde/pilia.
~:OOO,ZJ para consl,'ucção de oulra sohre o Hio Verdc no
lngal' dellominado-Farillhas_nil eSlrada que de Tres Pon.
las segue para a Campanha, 2:00o.m pam os concerlos
da pontc sohre o Ilio Soberl>o ,e da serra do Samamuaia
110 i\lullieipio de Cilldas, 2:000ti> para os reparos da
}IOllle sol>re o !tio Ay"ruoea lla \'il/a do mcsmo nome ,

- 2:000w para ahertllra uas duas eslradas do 5111e nane llil
Cidade da COllceiç,io na estrada geral que desta capital Se
dirige iÍ Diamaulilla, 2:000.,1";) ,lllnualmcnle com a eOll5trllc-
~[IO de UIIJa lIIeiil cstrada que da villa da Ayuruocil sc dirige
ao Carmo dc POIISO Alto até sua conclllsflo, 2:000.m pilra
lima ponte nu ribcirão-Macacos_na eslruda de Sette La-
gõas:'1 13urilis, 2:000./2) desde .i1i Com o concerto da Serra
de Cal'l'allcas nil eslraua dessa fr<'guezia íl São .João u'E/.
Hei, 1:500:jf) pal'a a construc~~ão das scguintcs pontes:
sobre o llio i\Iaclwdo no lugar denominado-Jardim_na
estr'ada dc Caldas iÍ Campanha, sobre o !tio Fanado na

./ oSlrada de l\linas Novas ao Gl'1io Mogol , c na cslrada (jue
...,.?- de S. João Baplisla ,'ai, Icr ,í CapelIinha, 1 :500.jj) para a

cOlIstrucção das seguintes pontes: sourc os ribeirões do
1\1allO do Capim, do !tiacho, da Haiz do Lageado, de Jabo-
.lica(ubas c dos Munos na Serra da Lapa, eslrada de SalJa-

,
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Leme, Pilang(oli, Ilapecerica, U1.Iá, S, Francisco do GlorÍ'l
Santo Anlonio dos Patos e para alfaias da do Pntrocini~'
hOO:tíJ para as de SI," Hila do Sa(llIcahy Caelllé C '
0'0n/ ' / S 1.1 ' S " , alI-o I~IS (,O 1 a ara,' anla Luzia,Inlicionado , Paulo MO"ci-
ra, I olHe Nova, Santa llarhara, Iwhi,", AI"IXU' 1)0' 'da l)jr~11 C " ' , ,zal'lO, "ga, arrnncas, Carmo do Hio Chl'O do 11 "

]
I~io <.Ie Passos, C~ho Vcrde, CnllJlleslre ' Hio l)~,'(IIOlIllS':'I"
10 as C li' I ' \ ,,, " -.l\I" • N[lPC.In l~ '_ Ca hllo, e S, Domingos do lIlunicipio de
Inas .' o'as. Grao Mogol, Montes Claros, Moninhos da

Jannarta, c 13011ISucccsso da Barra do Hio dns Velhas'
300.,ij) .pnrn ns dc Geqnitihá , pnrn a CnpcUa de S. Domin:
gos. Madrc de Deos dc S, Joflo d'El-I),,'1 ("II(j' S\. t . I )" ' 'lo , " <15, anto
Gn,?'lIO ()? h',~-nc~ma, Bom Fim, Hnlialos~ÍJ, Picdade dos
, e,laes , lua do, PI'IXC, Pratn, S, Migncl, Morro de Gaspar
Slo,lrc~, llam1.le, ~Iercez da Pomba Chnlleo d'U"'ls 1)1'"
(OS ti I I P , '.,-200' CI a~ ~ 10 ondla, e Cnralo, da Piedade da Lcopoldina ;
S,] ~ IMld as de Santo Antolllo da llacnmbira. Brf'jo do
~,g,lllo, )Uberaba, Jaholicatnbas , Nazarcllt , Ta1.l0Ieir'.0do

t,CIIIIOdo ,I olllha , Onro Prclo, Anlonio Dins da Capilal, lia.
:I~;~va , (.ollgonhas do Campo, S, Gonçalo da Ponlc, llru-
On/ ~?Suassuh~', S. llarthulolllcu, capella do Hosario do
i' O" leIo: ;\l1'l0 dc S, José da capital, capeI/a dc S,

F,[,an~IS?,o ~I. I aula dc Barbncena ; 100:tíJ dcsde já para a lIIa-
1I,Jz,d:\ (.dS.1 Br,lIlca , c capl'lIa de S. Francisco de Paula da
~6:~~~~ci~~~0<ij) para a de S. Petlro na cilladc Marianna.-

1 . ~ 18. nepn~'os e conslrucções de Cadêaii, sendo
O,OOO<ij) de,de Já com a do Serro 2:000 w.. com OIS (/0 Cvcll P' , " ,'W'. 111'-C o,. _ 1I,1IlgUJ, :Santa Barhara, Chrislina, Ayuruoca e
oncc~çao. 500w COm a de Cabo Verdc , () o quc for ;Ie-

ccssal'lO para cOllclns,io da do Pomba-30:000.tJ).
S 10. Suslenlo, rcsluaJ'Ío. {:uralivo e conuucc:io de

prcsos pobres. -50;OOO.tt>. .
~ 20. Dcligencias policiacs.-.5:000,w.
~ 21. Jardim 13olanico.-5:25011t'.
~ 22. Juros e amorlisacúo do ElIlpreslimo Milleiro.

-íO:720:tiJ. .
, ~ 23. ll,es,I2ezas cvcnlu3es, custas a08 cmpregndos dos

feitos, COll1ll1IS~eSpcla$ arrecadações de bens do evento c

"

gralificação de 2!IO:t/;Jdesde já ao fiel da administração geral
do cOITeio.-II:OOO,w.

CAPITULO 2. o

Art. 2.0 O Presidente da Provincia é autllrisado a
mandar arrecadar no excrcicio desta Lei os seguintes impos-
tos:

~ 1..0 Tres por cento do tabaco, assucal', nlgodáo , e
lJ""esqucI' outros gcneros manufactul'ados na Provincia e
lJua sahirem d'eU" , a cxcepção : 1.0 do chá; 2.0 dos teci-
dos de lãa que se as~emclhão ás casimiras eSlrangeiras. 3.0

<.loslrançndus finos de algodão riscado usado para vestuario.
~ 2.0 Tres e mcio pai' cento do café que saltit' d" pro-

vincia, I1cnndo isenlos das taxas mencionadas nos ~SL" lJ

2 •• do "n. 3.0 desta lei os animaes que o conduzirem.
~ 3. o Seis pai' cento de todo e qualquel' genero de cria-

ç~o c producçãO da Provinci", que sahir uclln, qualqucr
que seja sun natureza e cspccic, exccpto o "ITOZ, feij~o,
milho c farinha exportados pela comp"nhia-União e Indus-
tria-cm suas carroças, os quaes licão isentos de qualquer
conlrihuição, Na excepção não se comprchendem os mes-
mos generos quando exp0l'lados pelos cmpregados da refe-
rida companhia para scu uso particulal'. Os gcneros sujci-
tos n imposição deste ~, bem assim os sujcitos n tl'CS e
tI'cS e meio por cento, e sua avnliaçflo , couslarÍlõ de uma
pauta organisatla pela mesa das renuas , c approvada pelo
Prcsiden te da Provi ncia.

S á, o Qllnrenla mil 1'5. sobre os engenhos movidos por
aglla, ou outl'O molol' mcnos dispendioso, em Il1lCse fa-
bricai' agual'dcnte, e vinlc mil rs. sobre os que forem
m()\'idos por anim<lcs; vintc mil r~, sobre os que fabrica-
rem nssucar 011 rapauurns , sClldo movidos por "gna 011 ou-
lro motor menos dispcIlllioso, c dez mil 1',. scndo mOyitl05
por <lllimaes. Totlos esl~s impostos se an~catlaráõ no acto
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ue i:OOO,u, no valor de cada escrnvo • ficando revogado o
art. '~,odo IlegulaLllcnto n.O tiS de 16 dc Jalleiro ueslC
(JUno.

______ ~ 13. Venda dos procluclos do Jardim llolanico.
~ 11,. Juros de ([uatro apolices da divida puhlica

uoadas a esla província.
~ 15, Multas pOl" infracçõcs de [eis, regulamcntos e

contractos,
~ 16. Reposições e restituições, e prolluctos dos

}lroprios Provinciaes por vcnda ou arrcndamcnlo.
S i 7. !lenda cxtraordinaria.
~ 18, Courança tia divitla aetiva.
~ lD. Tres mil novecentos e vinte dc cada animal que

ll'ansilal' pclas estradas de eomllluuicaçiio desta com ou-
tras 1)I'ovincias do Imperio, exceptnados: 1.0 os allimacs
(llle conduzil'CIll os gcneros sujeitos ás imposições menciona-
uas nos ~.~ 1.o 2.o e a. o deste ~ ; 2. o os anilllacs seUl carga,
os q~e tnnsportarcm cavalleiros e trcns dos escnleiros , os
que tirarem os carros, 05 eavallal'es, muares e vaccuns to-
cados ; 3.0 os animacs que das Províncias eentraes limilro-
phes alravcssarem por esla pela estrada ue communícaçflo
com a do H.io dc Janeiro e outrós do liltol'al, ou (IUCdes-
tas atravessar'em por aqllcllas; á,o os allímacs que condu-
zirem gel/eros alimcntícios cle primcira nccessidade, cal
c objcctos tendcnles a dCSCIl\'olveI' a indl.lstria agricola on
lIIanUfaCIUl'cira, entrando nesle numero os inslrulllcntO!i
aratorios, e qualqucr gencro de machinas proprias Jlilra a
agricultura; 5.0 os porcos; G.Oas ovolhas e cabras. Dos com-
Jlrchentlidos nas qualro primeiras excepções só se courará
lia cstrada do Parahybuna a taxa de 320 , e nas out I'as 100,
salva a excepção dc que trata o ~ 2. o deste S. Dos cOUlpre-
hendidos lia 5.' cxcepçflo so se cobrará na estrada do Pa-
rahvbnll:t a taxa de 1001's. , e lias Olllras 50 rs. Dos com.
}lrcitendidos na 6,' exccpçf10 eourar.se-ha na mesma estra-
da 80rs., c áO rs. nas outl'as.

~ 20, De cada carro, cxccptuados os animaes que o li.
rarcm, 19~200, salvo qnando for sómentc carregado de gc-
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do lan~~llJenlo, ficando responsaveis os exactores pelo
<)tlC de.J.\:1I'cm dc co_br~r ]lor omissão ou negligencia. Dos
mesmos IlIJ]lostos sao I,sentos os pequcnos engenhos movidos
por bra ços !JUIlI1l110S.

"S._5.0 Oito, llIill's. nas cidades e "illas, seis mil "s. nas
Po\o<l~ues de n~als de quarenta fogos, e oito mil rs. nas
ou Iril~po,'oaçue~ e eSlraas sobre cada nma bOlica ou casa de
lJegoclo em .que se "{,lide,' cOlljuncla, ou separadamcnte
~a l~eSI~].~10.1:\ faz,e,"da secca, ,aguardcnte, ou clllaesquer bebi-
d,\s cspellluosas. ,Iodos estes Illl]lOSlos se an'ecadarilo tWaclo
clo,lançameuto , fICando 1'csponsaveis os exactores p.lo que
deixarem dc cohrar por omissflo ou negligcncia.

~ G,o Passagem de !lios, cxce]ltllados os do Sapllca-
~1,Y, Verde, e S" F!'ancisco, regulando-se ílS taxas pcla
!abella anllcxa ~I!c~ n. o 570, e cobrando-se o dU]llo uo
Imposto nos ~Iunlcllllos uo Uberaha e Desemboque.

. ~ 7. o .n~lzcntos mil I'S. sol)l'e todas as tabolelas, cai-
t~.as, ou cal.,(llIhas. ou OUlros quaesquer volullles pOl'lá-
eIs ~Ie (llwlquel' 1I1Itureza ou denominaç50 que seja que
c?IJlJvel'em gellel'~S J joias ue ouro e prata, ou pedr~s' pre-
cIOsa s ]la ra IIl'gOCIO.
_ ~ S. o Sello ue I~eranças e legados, e dos premios dei.

xados íl~~ teslal~elllcll'O~ no excesso deI vintena, e:tceplua-
do os leo,ldos deixados as casas de caridade Matrizes ca-
jlellns pobres da Pro"incia , e csmolas para s:rcm distr fIllI'i-
das ]leias pobrcs.

~ D. o Novos c Velhos direitos Provinciaes, segundo a
labella-ll-allnexa ;í Lei n,O 8M),

. S ':0, E.m~Jumentos pelo ~ci(io de tilulos, dip/om:l~,
CaI.las e cenllloes que se expe(1Jrem pelas respcctÍ\'as secre-
ta 1'1'I 5 •• segun~o a tabclla-C-annexa á I'cferida Lei.

~)11: (~obrança ela metaele da divida aCliva que passou
a ser 11'0vIllclal pela Lei dc 22 de OUlubro de f 836

~ 12. Cinco flor cento sobre o valor das c~mpras e
"endas ele escrn\os, sobre a dill'erellça de "a foros nas tro-
cas do tlIlS por outros, qualquer quc seja a sua natur;lIida-
de, sohre arrendamcntos e CJnilcsqucl' antros contraCIOS 0110-

r~)sos , pelos CJ,uncs. sc trallsfirão os scniços POI' mais de
cinco aunos. ESle Imposto scr;1 cobrado sómcllte alé O valor

F. N. 3. (Ui)
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ne~os 01/ ohjeclos comprehendidos em nlguUJns das exce-
pçoes do S nlJlccedenlc, cobrando-se neste cnso nn estra.
da do Pal'nhybuua 2:t/J "s. c nas outras {.m.
, ~ 21. pe cada besta nova que entraI' pa!'a a Provin-

ela ~;;p!Jlcando ,o dono ou COllrJuctOl' isento de qualquel'
contl dlUlçao por SI e SUll bagagcm, O que subtrahir bestlls
novas ao pagnrncnto ucste imposto pllgará de cada 11ma o
(!~Iplo. Os ad lIIin istrad ores que co nsen li rem na fra ude pa ga-
) dO tambcm 5:jJ) de cada besta sulJtrahida.

~ 2~" ~as cstrndas de eOlllllllwicação de uns eOIll ou-
tros MIIIIICIPIOS cobl'al'-se-ha a taxa de conformidade CO/ll
as leIS ns. 18 e i8. ficando isentos os anilllaes que conduzi.
rem generos alimenticios e de primeira necessidade,

CAPITULO 3.0

DISPOSIÇÕES GERAES.

, Al'I. 3.
0

, Syrá annualllle!Jle destinada uma parte da re-
cella da Provlncla pal'a at/iantal'-se a quinze ou villte elllpre-
t:ados Pl'ovinciaes as qualltias ncccssal'ja" afim de institui,.
rcm pcnsões á suas familias no Monte Pio Geral, ou dos scni-
dOl'es do estado.

{!:t'í1::f" Art. á.
o

Só tOI',io direito a cstes adiantamentos os 011I-
;; ~/~ ar"": pregados que a~ monos houvcrcm prcstado bons seniços
"Y,r/ ~ por cspnço de cInco n)]n05.
/J '7(;'

Art, 5, o ~ão se ndiantnl'á a carla elllpre~tldo se não o
que for necessarlO para eiltabeleccr uma pensão igualou me-
Jlor que scus venc/lnentos.

Ar!. 6.0 A estes ndiantamcntos pl'ecederá flanca pres-
,tndn peran te n !\Iesa das Rendas. .

Art. i.o Os empregndos assim beneficiados ficaritõ su-
jcito~ a um disconto mens~1 de cinco por ccnto sobre seus
vencllllentos até completa Idclllllisação dns quantias que rc-
ccber, n50 8e lhes contando juro nlgnm.

AI'l, 8, o O Prcsidcntc da Provincia IIInndal'á proccder
dentro de cada anno ao sorteio dos que durantc clle dcvão'
!icr coutemplados , prefcrindo-se scmpre:

~ 1.o Os cmprcgados mnis antigos.
S 2.0 Destfs os quc liverem mnis l,l~lllIcrosa farnili;r,
A!'l, fI," Os pretendcntes n este auxilIO dcvem provar

pi."l'ante a Prcsidencin dn Província, e eUl telllJlo compe-
telltc que rcuucm não só. a condição exigidn uo nl'!. 11°, COlIJO
(linda:

~ 1.0 Que é regulaI' n sua conducta civil e moral.
~ 2. o Quc jámais forão repl'ehendidos' ou susJlcnsos-

por faltas no cumprimentos de seus devcl'es.
S 3.° Que rcunem as flunlidadcs dos S~ 1.0 e 2.0110

<l!'t. nnlecelllmte, afim de sercm Jlrefel'idos parn' o sorteio.
A!'l. 10. O Presidente dn Provincia regulamentará.

dcsde já a cxecução dcstns mcd idas" observando ns baze,;
quc fi-eflo cstabclccidas.

Art. 11. O Go\'el'no Provincial dotará COm n quantia
(lc 200:t/JOOO rs. n cada ullla das orfãas existentes até csta
data no cstabclecimento das Irmãs de Charidade de Marian-
na ~ precedendo audieucia do Ordinal'io. c da Superiom
(lo eSlnbelecimento. .

Art. 12. O numero das dotadas não excedel'á á dez
durante o nnno.

Art. 13. As orphãns que desla data em diante ontra-,
"1'rm pal'a aquclle ostabclccimento scrão dotadas com a (}uan-
tiá de cem mil réis que scrá posta á render na caixa eco-
lJolllica desta cidade ou em qualquel' outro hanco ou Casa
srgura.

Al'I. ih. Estas (IUantias e seus I'endimcntos, nssilll
como as de que trata o nrt. 11 scráõ cntrcgues ns orphi1as
logo que saiflo do cstnbelecimclIlo para tomar qualquer
esl ado decente.

Al'I. 1 fi. No caso de morte, ou de máo proccdi-
mento de alguma das ol'phãns. as quantias que lhe deve-
1';:10 pertencer SCl'iio aJlplicadas em bencficio de outras,
gll;mlnda a proporção do ill't, 1~.

TmlO XXYIr PARTE 1:
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hrc o I\io Gcquitinhonf1a no luga.' denomillado-Simão Vicí~
ra-; soure o Hio Sabará ua Cid.ule cio mesmo 1I0me; C'

das Gamclleiras cntru as frcgue~ias da COlltagem e Capclla
Nova.

~ 7,' \ malll1a~ concc~tar a, estrada q~J(~~~ A.lt~ ,.d,~
Pires sllgue para n Vüla de GactbQ t e a que dest.l Se dllll;c
á Jabolkalubas. ,

~ 8.0 A mandar abri.r uma estra~a da freguella de}
Ab.'e Campo á cidaue (Ia lla~lra, e constl'lllf I.llua ponte wbre
o Hio Doce no lu"a1' denomtnado-J nrnmerlln.

~ H.' A al~xiliar a companhia União e lndnstria com a
qnola possivel tIara a conclusão do ramal da estrad:~, que ~"
ponle da Boa VIsta, )h1ssalHlo pelo CamptJIlo t vai ao nlo
No,'o. .

~ tO. A mandill' a\Jl'ir uma eslr:lda, quc da povoaçao
de Philadelphia vá ter ao Pess11uha, bem COIIIO o,utra que ,do
Alio dos Bois toqne a povoação da Scnhora da Graça lia Ca-
llC 11iliha. , .

~ 1'1. A mandatO rrparal' a estrada que de~ta Capital
se dirige ú Cidade Diamantina. ,

~ 12. Na cidade de Santa Bal'l>?ra esta e~lr~tla se I)lfll~-
••:mi, dirigindo-se á Cidade da ltalma, o d alll ao ltambe,
onde CIICOlIll'í1riÍa que se dirigir por Cocae~. , ,

~ 13. A auxiliai' com a quanlia de á:OOO.tf> o Hospllal
.Ie Sallta Barbal'a, ficando as resprctivas obras á cargo da
Call1ara Municipa-1.

~ ih, A auxiliar com C[nalltia de 2:000,m allnualmcn-
te a il/llminação publica (\I: S. João (rEI.Hei.

~ t o. A mandar construir uma llon1e pelo sy~tellla
mais conveniente so I'C o HiQ de Sallta Anna dos L'err()~
no termo da llabil'a.

~ 1(i. A anxiliar desde já com a qnantia procisa a ca.
nalisação d'agua potavel da Cidade do Pomha. . ,

~ '17. A mandar ,construir uma ponle sohre o ribeI-
rão Santa Anna 110al'ral<ll da Espera.

~ 18, A despender 2:500.tt> COIU o concerto da I~~n-
te dcnominada do-Pedro Paulo-na freguesia do E"PlrtIO
Sa nto do Pomba, e reconslruir outra sobre o mo Paraopc-

( 1'8 )

Art. 16. Estas orfiias seráõ prcfcl'ida~ J>3ra profes-
soras das :lulas do scxo feminino, logo que chegarcm a
idadc legal, c uma vcz quc por meio dc exame provem lcr
ns babilitnçõc& precisas.

AI'!. 17. O Governo auxiliará annualmentc com :.
t]uantia dc 6:000.tf> o estabelecimento das il'lnàas deca-
ridado na Cidade de Marianna, pal'a o fim especial de se-
rem ali I'ccebidas quarenta orphãas pourcs da Pl'Ovincia, de-
siiinadas pelo Presidente. que para ísso ouvil'á os Parochos.

Al'l. 18, O Governo mandará:
~ 1..' Concerta I' a estrada geral do ~tarianna entre a

poõte grando da freguesia de S. Seuastião e o arraial do ForA
• quim, comprehonclendo na oura a factul'a de lima ponte
dcntl'o do al'I'aia1 cle S. Caetano entre as casas de Joilo
E\'angelista Pereira, c Manod de Jczus Brandão.

~ 2,' Hcparar 11cadeia de Pouso Alegl'c.
~ 3,' Constl'nir ullla estrada qne partindo da Cidade

.Ia Pomba passo pclo arniial do Taboleil'o, seguindo d'ahi
(I cntl'oncar-se na cstrada da União c lnclustria lia pontc
do Call1pello'

~ h.' Abril' lima cstrada quc \'á directamcntc da estra-
da de Monles Claros á de Pal'acatú.

~ 5.' Construir duas pontes sobre o Rio Curimatahy
e Gectahy na estrada da Diamantina a Montes Claros. '

Art. 19. O meSl o Governo fica autorisado :
~ 1.' A despender a quantia de i6:000r1Z'l com a cons-

trllCçflQ de duas pontes, lima sobre o lUo Pomba dentro do
anaíal de Santo Antonio do Porto, e outra ~ohre o Hio
Novo entrc o~ nrraiacs de S. João Nepomllceno c Descoberto,

~ 2,' A despendel' desde jú a quanlia de 2:7G5;W para
uma ponte sobre o Rio Carmo no anaia! do Ubá, frcgnczia
do Forquim.

S 3.' A despender o que for necessario com a estrada
que de Pouso Alegl'c se dirige á Província de S. Paulo.

;( ~ h,. A despclldcr a quantia de 20:000.tf> com a
abertul'a de uma meia estrada, que, partin'lo de Bõlrbacella
fie l1il'ija á S. João d'E1-Hei pas'lando por S. José.

~ 5.' A auxiliar com as quantins precisas a callalisa-
dia d'agna pOlavel da Villa de Lavras.
, ~ 6,' A dcspcndcl' O que .for preciso com as pontes !l0-

L i'f. a. ( 1!t )
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\ t "l O Governo i IIIMlÍ 1)01' cinco a oilo annosJ r, .:..1,

do lIIetade c/o imposto estahe!cciuo no S 3. o la a,:l. 2. ~
desta lei as boiadas que dcverem el' cortadas /la ~iO pai
1111Ia sociedade Mineir fiLe actuallllcllte se organlsa, CIO

'anto AnlOnio do Machado com o fim de estabeleccl' co~te
'C açOU"lIe POI' conta dos boiadeiros I approvando. previa-
mente ~s rcspectivos cstatutos, e dando o nccessal'lO regu-
'Ialllollto wra tornar-se dfcctiva cita isenção. .

Art. 25, O Governo de penller;í até a _quantia r.d~
5:000.m coma faetlll'a de uma casa de detell\'aO lia '111.1
tle Lavras.

Art, 26. O Govcrno mandará p<lgal' integl'almcnte a
José Maria Pinheiro tI'Ulhôa Ciotra a quantia tIuc, COI~IU
Professor de instl'llcção primaria da Cidade de Sabara,
dcixou de reccbol' para eluguel dI! casa, ficando este paga- .
mcnlO só dependente dc Iillnidação da, mesa das rell(,la~,
(Iue para esse fim se regulará pelo al'llltramcnto constante
do Ollicio do Govel'llo datado de 12 dc Março de,~8f>~. ._

Art. 27. O Govcrno /l andal'Íl pagai' ao Cllia~uo .Jooly
Alfonso Pcreira Chavcs a quantia de 3:712.tt>827 de IIldemlll-
•.••ac:io pela factura de ullla secção da cstrilda lio Serro: ".u.e
arrcmatol!, provarlllo com documcnto ter realmente SOnl,-
do aqnclle prcjuizo. ..., ",

Art. 28. O Governo mandara desde J'I pagaI no LIl!,I-
'dão .Jolio Arlluncs Teixeil'a Brilga: f ,. os ordenados pO,r l/l-
tciro que deixou do receber até 20 de m~l'ço do ~8!/1,
lia qualidade de adlllinistra(~ol' da I'ccebl:dorla.,c b;~rrell'<l d~
Parahybuna; 2 .• il lluautla de 3:!IO:>.71>902 COIII ([u::
c)ntrou para a CollecLoria do Uhit em o L. dc nHIIYo do COI~
rellJe ilnno; 3•• o valor dos trates quc lhe fora_o tomado"
fiai' parte da Provineia, av.aHalios ellcs cm allf)U~:{lOao ICI\I-
(lO em que farão appl'ehendldos. ,

Art. 29. A Camal'a MUllicipal da Cidade do Serro: ;\1:-
IOrisada a arrccadar !Olla a importanei;! das soncs I~C prllllcl-
ra tias loterias cOllceliidas pela AS~~lllbléa cm [a\'o_r d.as
ohras atraz da Matriz da mesma Cid alie , sortes que nao. 10-
r;io 11I'ocuI'adas em tempo competente, de\'cndo dCSllllJr
essa quantia õí conc1usiio lia mCWla obra.

( .20 )

b~, junto aoal'raia1 de S. José da Pllraopcua, termo da Ca-jutal.

. S 19. A mandar pagaI' ao Cflsfe de Secr,io da Secre-
tarra do Governo, Candido Theodoro d'Oliv~ira, a dille-
rença dos venci~nentos do lugar de Ollicial Maior corres-
pondente ao penodo de 15 de Sctembro a 25 de Outnbro
de 1860, em que o exerce0. .
. - S 20. A despender li quantia de 2:000.tí'> com a acqlli-

srçao de se!nentes de plantas uteis para serem distribuidas
corn~ p~em,o ,nas exposições creadas nesta Capit:ll 1)01' LeiPI'Ou/nclaJ.
. ~rt. ~O,. O Go\'erno da Provincia contrata/'á com o

Crdadao .Baptrst,. Carlos José de Mello o ensino da nrtc til-
chygr~I~llIca a dous indÍ\'iduos que na sessão IlI'oxirna flltlll'a
o an.xIIi.em no apanlwme/lto dos tl'auallIos tia Asscmbléa
Pro XJncJal sob as 5egnilltes cOlllJições :

1.•' Gratificarll Oseo trabalho com a quantia de um conto
dc ~éfS CII! dua~ prestaçõcs, scndo a pl'illleira adia/ltada,
JlHfdJante lIança 'Uollcn, e a scgunda apresenta 11 do allcstatlo
da .mcsa da assemuléa, COIII quc pro\'e ter-se prcstado aocnslllO.

. . 2.' No. cas.o de niio pl'cpa/'al' os dous tachygraphos, res-
llt/l~1'l1 a prlmeu'a prcstaç,io, se a houve/' rcccbido e mais
I)S ./III'OSque a ,Fasenda Provincial costuma haver .de' ~us de-\'edores,

" .Art~ 21. 0. Go\'er,!o contractará desde já com o engc-
'~lte" o Gerber a /lnp"essao do mappa, c da /lOlicia estiltis-
tIC~, geologica., historica, e corographica da Provincia
POI . el,la orgall/sndos pela quantia de rs. 3:50a.m, (llle
lhe. ~cra paga em duas prestilções, a primeira no acto c/a
:lsslgrlalUI'a do contracto, ,e a segunda logo que ontr('",,,'
.HlO exolllpla/'cs c/c cada uma das refcridas 01>1':15. t>

I . A1'1. 22; O. _Go.vcrno allxitiará COm il quantia llc
ILOOOW a r~Xp051ÇilO de p,'oc/nctos da Província que c/C\'c
ler lugal' nesta Capital cm Setcmbro dc 1862.
.AI'l: 2_3. O Govcrno despentlol',í até ll:000.tí'> COlll a c/esa-

}l/,opl'Iaçao do leneno das aguas \'irtuosas de Baepcndy e
,I/C 2:000.71> para melhoramcnto das b;lIl!Jeiras c/as c/o r:a:lI-
;!Jary, 1/0 Tcrmo da Campallllll.

F. N.• ~, ( 21 )
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Arl. 30. Igual autol'isação. é cancedida á. IIlcsm'a Ca-
lIJara. passando. a lausa de lCmpo Legal á respcito das SOr-
,es e1cautras laterias quc não. fo.rcm procufiuJas.

Art. 31. Pi\ra conclnsãa elas referidas abl'as fica can-
cedida a quantia de 2:000.tJ) Pf!l.o cofrc pr.ovincial.

Art. 32. Fica concedi.da a titula de grnlilicnçfla a.
llnanlia de 200.tJ; ao viga rio interina tia ú'egticsia de Setle
Lagoas, e igual quantia no. da Villa de Lavras, en quanto
llul',lI' () iml)euimcnlo uas viga rias colladas rcspectivos,

Art. 33. Fícfla ignalado.s os vcncimentos do aumilljs-
trador da recebedoria de Caldas aos qne percebc o do Onro,
}'jno,. c elevados á.áOO.tJ) os da Passa Vinte.

Art. 34. Os Tachygrapha5 titulados /tama empregn-
dos da Assembléa Jlcrceberãa d 'ora em diant6 seu,,, venci-
~uentos em duas prcstnçõcs mensnes (lur.an1e as trabalhas-
legislativos,. sendo para esse fim incluidas na folha dos subsi-
•lias, padendo lIC)uclle q.ue for elllpregada em uutras repnr-
lições accumular as respectivos vencimenlos.

Art. 35. Os lemes publicos secundarias que :linda soh:
lHn só titulo, IcccionarclII duas materias di~linctas. perce-
berão. annunlmcnte 1:200.tJ), licand(). assim explicados os.
. rts. lJ2 c há da lei /I. 10Gá.

Art. 36. Fica cm seu inteiro vigor o ~ 2,. da art. '1:~
(Ia lei n. j 06á.

Art. 37. Fica o Governo autarisada a U1audill' pagall
ao. pudl'e Francisco José da Sih'a I c.lo-vigario d" r,'cgucsia
de Santa Anna da Aldea da Barra do Rio Jas Velhas as con-
grnas que deixou de recchel' rclativas ao. tempo uccarritlo
de 2h de agosto. de 18'1!! a t 9 de dezembro. dc 1847,

Mt. 3S. Subsistc o imposto até aqui dcnominada-
Bens da evcnto-licanda parem d'ura cm diante municipali-
sada a sua renda, e devcnda SCI' ella arrecadada em eada
!crmo pelos procuradares das camaras municipaes a fim de
ser empregada de moda mais Co.l1vcnienle.

AI'!. 39. O Gaverno da Pravincia Iica aularisado:
S 1.o A despender a qnantia necessaria para a hospe-

lagem da S. 1\1. o. lmpel'adar, se vier a esta pravincia.
~ 2, o A abrir crcditas sllpplcmentares sempre quc for

e~gatada qualquer n'!rba da orçamento., e a serviço publi-

.~" 1. N. 3 ( 23 )
;~?~."' •., "r lcvanda ao. canhecimenta da Assernhléa ,aSSlln a eXIgI J' t' as dacu.•..se estiver rcunida, au lago. quc sc rcuna, as respcc IV -

melllus. . 'as para t~aga-~ 3. A dcspendcl' as quantias necessarl 'r
(j • . I" d d' e inscriptas Jlcla Mesamentu de di\idas passlyas 1l1Ul a ,IS " . d as

d'IS Rendas na forma das dispasições CIo vigor, 3In a ..
, 1" larcIU durante a allscncia da assem1Jlé~, SUJel-que 1i0 IqUIl, • Sl)cctl\'os do-tando. oppartunamcnte á sua apprayaçao os rc

cume~~,~,s. hO, Ficãa revagada~ as dispa,sições em contrar~o._
Manda par tanto á totlas as AlltarHlades ã quem a cO

, do da refel'ida Lei pertenccr, qUl:
nhccime~lO c ~xecu., " tão. intciramentc coma nolla ~c
a clllllpraaO ~ raç3~ ,~un:r~ ICa;crno desta P.'avincia a faça ilU-
cont~m, ,ec~e aliO , . Dada no Palado da Prcsiden-
primll' , pll1JI,lCa~' J c~;, r~ls' Gcracs aas dcseseis dias do
cia da Pral:;~I~:'~ d~ al~~~~ da 'Nascimcnto de Nossa Sc-
mel de O ,. .1. 'I itaccntos c sessenta e um,nhar JesuS Clmsto uc mio,
quadragcsima da lndcllCndcncia a do lmpcrlo .

MANOEL TEIXEIRA DE SOUSA.'

Si/verio Teixflra dfl Costa, a fez.

P , I 'da Pl'ovincia aos 1()Sellada na Socrctar.ia da I'CSI( enCl3
dc Outu1Jro de 18tH. II ~.Joaqidm J1/11l'illllIlO A llgusto J CIIC_l'S.

Nesta Secrctaria da Prcsidc~l~ill fui publicada a presentc
, aos 23 de Navembra de 18tH.Lei

.José Bwlo tia ClInha Figueiredo Juru'or.

S t ia par ordem da Prc":lmprcss:l~ e ~cvi.stíls nesta ecrc ar
llidcncia lia .ProvIllCIa• . .

JoséBr Ilto da ClInha Figllf'irulo Jllfuor.
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LIva: DALEI MINEIRA
1861.

TO~IO XXVII PAUTE 1:' FOLHA r t.

LEI N,. 1:105-I>E 16 DE OUTUBUO DE 1861.

Carta de Lei que fixa a (orça dI) Corpo Policial para
o exercido de H62 a 'J863 e contem outras disposi-
ções á respeito,

MA~OEL TEIXEIIIA DE SOUZA, Senador do Jmperio ,
e Vicc-Prcs;uento da Provincia de Minas Gemes: Faco
snher a touos os seos habilantes que a Assembléa tegis-
latira Provincial decretou () eu saucciünci a I.ei seguinte:

Ar!. I,' A força Policinl para o exercicio ue 1862
a 1~\G:J é lixada em quinhentas e noventa e seis praças,
dislrihuidns pelo modo seguinte;

ESTADO MAIOR I'; MENOI~,

~ 1.' Tellcntn Coronel Commandante um, M[ljor
um, CirurgiflO-mór com gratluaçào uc CapilfJo UIH, Te-
lleule-aJutlantc In, Alferes-secretario um, Alferes Quartcl-
mestre um, Capellão com gradlIa~ão de Alferes um, 1..
Sargenlo mestre da musica com gradua~ão do Vago-mes-
Ire um, 2 .• Sarp;enlo contra-mestre um, Corneta-móI' um,
Armeiro um, Musicos deso-ito.

S2: lJma Companhia de ca\'allal'ia conslando de
Ci1Jlitüo commandanle UIll, Tenente um, A Iferes um, 1••



José Bento da Cunha Figueirêdo .Jnniol'.

Joaquim M al'ianno A llfluslo AI enezes.

Nesta Socretaria da Prosiuoncia foi puhlicada i1 pre-
-cnlo Lei aos 4 tle Dezembro tle t 86 1.

( 27 )

contem. O Secrc[ario desla Provincia íl faça imprimir, Pll-
hlicar o ('orrer. Dada !lO Palaeio da l'rcsidellci:l da 1'1'0-
vincia de lIIinas GCl'ae~ aos desoseis dias do IlICZ do Olltu-
bro tio alillO do 1 'ascimclIlo de Nosso Sellhor .JCZIIS Cltl'is
lo de mil oiloccnlos e sessenla e UIll, ljuauragcsimo da
Indepcndencia e tio Impcrio.

(L. S,) MAl'iOEL TEIXEll\A DE SOUZA.

J acintho Dias Coelho I a fez.

Sellada na Secl'claria tia Prcsitlcncia da Pro\'lncia de-
!\linas Gcrl\cs aos 16 de Ollluuro de t 8(jL

1". N. L( 26 )

Sargo:110 um, 2:' Sarrrcn[os (Iu"lro F . I
'/ ('1'" l' ,o U I lOITIC 11m C, bosUI 0, -' d' /I1S ( OIS, I'crradol'cs do', ,,<l .

~ 3 ° ()II'l!I'O C I' IS, PUIÇílS norcnla c dUíl,S;j . ,," o m J)an 1/'1S ti' . r, [ , •rach UllIll de C, '{,- I' e IIIlilll ana cons['l/]do( • ,1fJl ;10 COlllfllalHlan[e um T / '
res UIlJ, 1.° Sargcnlo um ') 00 "" [' cnon o um, Alfc-
u C' I " ,.... argcn os (luatro I~o "'/lU, a lOS 01[0, Corne/as dOlls ..•. . ' fi JC, 11Itlç,as llQ\O/J[a o qualro.

Ar/. 2,° Os "cncimcn/os oca' lo I
~ mais praças do meslllo COI'Jlo ~\ ~ oa~ ~~as elos Officiacs
nclla-lJ--:...allllc:\a á Lei 11° b70 IClr~IOI'(TlIlados pela la-
su!Jsis!IIJl!o Q gr;ltilira('<io ')01' r l c, a, (~, unho do 1858:
coni"(Jrli1O o art. 3.0 da 'Lei l, o 61~m;lJ(1I~1~ de .Companhia
au ~ ajur', l'C G)""'(I()O ,,' <'01_ t.e MaIO do lS:i3:
I• . -0" I :oi. 1ll011Sacs aos S"(Y I .
{ an(c e (IlIarlol-lllo ..•ll'O 'I (lo I I" ulloCll os llJ ll--, '. ( I llZCII os 1')1 l' .Curnola', lúr a do cem réis, ., e S I /Unos, ~ au

~ I ° O \'
~, j Jlll1alllo, OU:lrlcl-mcs[l'o S '

. quando C'S[I\'OI'Olll om exol:cicio lO o,' /,. o ecrot:mo
['I' - ' , I Ida (IroIto 'I mo-m'
/ lCa~'ao que percebolll os (111'{) : \ ~ d gril-".:. cOlllmalldtlo COllljJ<llJhias.

Arl. a.O Fica derado destlc "í '
IllCIH1CS o soldo do j o s' : .I', <l rnai~ 108000
Curpo. ' . <lIgC/llo mOS[ro tia lllUsica du

Arf. 4.° Fica o Govcrno 'lU[ ,'" d
lI,ma CUlllp:lllhia de mcnoros /lO' C O,'IS<1o para eroar
d~lIdo. o lJe['cs'<lrio Hegulamen[o para ~?o Policial, oxpe-
lI11c~ao o SCI'\'I~O. Sua ed IIcação , i/ls-

, ".\1'1. 1;.0 q Goremo nca illl!orisado ' I, 0'\ ,

(fuallll;1 /lCCOSsanu 1)'11'" l'Ot' ,tl (o:-.pv!ldCl a. ., ormar o '11" I 'IllülltO du Corpo. • IIl. m011 o e Cl,)tilpa-

1\1'1. 6.° .';io rc\'o"'llhs '\ I' ' ..
. Malido pur lalllo ~~ ,'o 1, \ S ,(.ISJl051~U.CS CIll contrai io.
I ' ' (tlS.ls lll/t'l'l(hden '1

CO!llCC!mC!llo, e cxccll~'ão da I'()fcrilia I.' (,'~ « ,ljll~'}! U
{:1I!llprao e i"a('CIOCIIIIl))rir Fio' ("" OI per ((/leul , '11lC a

, , llJ O/l.llllClllc como Jlt:lla se

HESOLLJÇAO N" 1: IOG-DE 16 DE OUTlBHO DE
'1861.

Bcsoluçüo pela qual SI! delermúla que 'lia 3;" disclli;-
são de qualquer Pl'ojcclo de Lei ou Jfesoluç(io se
mio arlmiLliio emendas ou additivos que não ti'pcrem
por fim al1l]Jliar, modificar ou sU]Jprimir a úléa ]Jri-
milita e contem oulras dis]JosiçDes.

\ i ArJOE-L TEIXEIHA IlE SOU A, Senador <lo Impel'Ío ,
Vice-prosidente da 1)l'ovincia de Minas Geoacs: Fa-
TOMO x:vn. PAIlTE La
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Ç? sa~el' a tOd?s ?s seus habitantes que a Assembléa Le-
gislativa Provlllclal decretou a Ucsoiução seguinte: .

. Art. L" Nã.O será adl,nillido a qualquer Projeclo de
te~ ou de, Resoluçao que eshvel' em 3,' discussão, como
ar'llgo addlltv~ ou em~nda üquella nuteria que não tiver
por fim umpltal', modIficar ou supprimil' a itIéa pl'imiliva.

, Arl.!-: Na terceira discussão do Projecto de Or-
çamento nao serão admitlidas omondas que au"mentem 11
despeza Provincial. o (

rio.
AI'L 8.0 Ficão revogadas as disposições em coctra-

f. N. i, ( 29 )

LEl No" 1:107-DE \6 DE OUTUBRO DE 1861.

Carta de Lei que autorisa o Governo da ProIJincia ~
conceder até um anno de licença com todos os venct-
ment?s aos Empregados que provarem achar-se gra-
vemente enfermos,

MANOEL TEIXEIRA 1IR SOU~A , Senador do Impcrio,
c Vice-presidcllte da Provincia de Minas Gernes : Fa-
~o saber a todos os seus habitantes flue a Assembléa Lc-
~islativa Provincial decretou e cu sancclonci a l,ei sc-
~uintc :

~~alldo por tanto a todas as Autoridades a quem o
cOllhcclIllcnto, e execução d,l rl'fe I'Ida Resolucao pertencer
que a cumpr<1o e façiio cumprir liio inlcirameilte como lIell;~
se c~ntem. U Secretario desta Província a faça imprimir,
p~lbl,lCar e carrel', Dada no Pa !ncio da Prosidollcia da 1'1'0-
"mCta do ~Iinns Genlcs aos dcscceis dias do mez de Ou-
1~1!.Jrodo ill!no. do Nascimento de Nosso Sellhor Jc~us
C£lslo do 1II1~ oItocentos o scsselJta e 11111, quadmgesimo da
IIHlopcnt!encla o do Imporio,

Uruno h'tt,qwio Dias de Carvalho, a fez.

, . Sellada níl Secretaria da Presidencia da Província tle
.'lIlIllS Goraes aos 16 de Outubro de 18fj L.

.Iofl'lllim lJIarianno A 'Il!Justo de IIenezes,

~~csta_SccrotUl'ia ria Presidencia foi publicada a prescu-
le HO:5olll~aOaos í de Dezembro de 18H1.

.José IJento da Cunha. Pi!Jueiredo Jnnior,

(L. S.) MAl'íOEI. TElXIURA DE SOUSA.

Arl. 1.° O GOlo'orno da Província é aulorisul1o a
conceder até um illlllO de liconca com todos os vencimen-
tos aos Empregados ProvinciaeS: flue por exame de jllllla
medica de nornea~ão do mesmo Govcl'no, provarem aehar~
e gravemente cnfurmos. As licenças que excederem a esl,e'

praso, e conccdillas por igual ~Olivo,' Ilarão. SOI~1Cl\le (11-
roito ao simples ordenado depOIS tle (mdo o prlmclro anno.

AI'L 2.° Ficão revogadas as disposições em contrario.
l\lantlo por lanto a todas as Auloridades a quem o co-

IIhecimenlo, e execuçflO da referilla Lei pertencer • quo a
cumprflO e fação clllllprir Iflo illleiralllcllle COII\~ lIel,la. se
r,Olllcm. O Secl'elnrio desta Pro\'illcia a faça Impnnl1l' ,
publicar o correr. BatIa no Palacio .da ,Presi(lcncia d,1
Provincia lIe Minas Genles aos descsCls dlil, do llIez ele
OUlubro (lo anHO do Nascimento de . TOSSO •..•cuho\' Jezus
Chrislo de mil oitocelltos e seSSl1l1la e I1Il1 , quadr,lgesill1o
da Indcpcn<lclIcia c do Imporia,

(L. S.) MAl',OEL TEI~EI\lA llE S?tJ~A ..
F I'ancisco de Paula Pinlwil'o d' U lhófl C llnta il rez,

rOMO XX\'II PAliTE ,:



( 30 )

FOLl 1\ N. U.PAltTE 1..

IVRODAL
I

1'01\10 XXVII .

Joaquim ~farianno Augusto lJlenezes.

~cstaSccrclal'ia da Pl'csidcllcia foi publicada il })I'csen-
c LOI aos 4 de ()czcrnbl'o de 186 I. '

SeHatla na Secrctaria da Presidcncia ela Provincia d
~lillilS Gcrilcs aos IH de Outubro ue 18G L

.losé Bento da Cunha Figeil'edo Junior.

LEI N. 1.:108 DE lG DE OUTUBRO DE 1801.

Carlll de l.ai qlle fIIltorisa a Irmandade do Sel/lior lJom JI-
-:/IS di! AiIlt!osinlio5 de COl/gonhas do CIlIJlPO 11contra-
liIr rom Ijlwcsfjucr parliclI!1l1'l'S a fl/nr/arlio de l/1I1 collc,qio
de inslrllrçc10 prilJ/Ilrill c secl/I/daria. c cOlltem Ol/trl/s
tli.~poúçü('s li respeito.

--------
OURO-PHETO 1862.-T¥P, PRO~~

ANOEL TEIXElI\A j)E OUSA, SCllallor tIo Impcrio c Ti_
l:e-Prcsitlcllle da Pl'{H'incia de Milla~ GCl'aes: Faço sahcr á
touos os seos habitallle~ qae a Asseml.lléa Legislativa Pro-
"illcial dccrclou c cu sallccionci a Lei seguilltc.

Arl. .1.0 A' Il'mandade do SCllhor Bom Jl'llIS de Mat-
tosillhos tle COllg6nlJ.as do Campo fica conec lida a IIcces-
saria ;ll1lorisaçflo para cOlltractar COIll fJlJacs(lucr pal'(jClllal'
res a flllltlaçflO de Illll wllc(\io de illstrllq:üo primaria c
sccunuaria Ilaqllella locaillladl'.

Arl. 2,° A mcsma Irmandade poderlÍ applicar fi m311U-
tenção do dilo collegio '1l1aI'S!)\ll'r '1uantins q:Ie sobrarem
dns que forcm llestinadas ú ccle!Jra\:f1o do (;l,IIO divino,
contilluando perante o juizo COlllJlctcllté a prc 'lação dns re5-
pccti\'as conlas.

Art. 3.° O Govcl'no slI!Jl'cncionaril o refcrido col1egill
dl'pois dc nppro\'ados os scos estntl1l0s, com a quantia an-
!Iual dc \Iualro COlllos UC réis.



( 32 ) F. N. 5. ( 33 )

A 1'1. 11.. Ficiio rcvogadas as disposiçõcs eUl cout ra rio.

•JU,lIIUO por tanto a todas as Autoridades á qucm o co-
/lheclmento, c execução da I'CfeL'~da Lei per tenc~r. que a
ClllllPl'flo e fação cumprir tão inteiramente como nella te
contem, O Secretcriú fio Govemo desta Pl'ovincia a faca im-
primir, publicar c COI'rel', Dada no Palacio da Presiden~ia ,l<l
Provincia de MinllS Gemes aos delesis d ias do mez de Outu-
hro do anno do Nascimento de No.-so SenhOl' JC7.1lS C/II'isto
de mil oitocentos sessellta e 1111I,quadnlgesimo da IlIdepeu-
dencia c do Imperio.

os seos habitantes que a Asselllhléa Legislativa Provincial
decretou e cu sanccionci a Lei seguinte •

Art. 1,. O Governo fica autorisal!o (l dar 1111InOTO Re-
gulaml'llto para a IH'rcl'pçflo tio illlposlo de IIlllin s:za so-
bre escravos, CIII sub~titlllçi\O do de n, 48, que lica rcvogado.

Arl. 2,° EIII o no\'o llrgulamcnto .. qlle ficará ,I('pen.
ilcnte ele appl'ol'ação da Asst'mbléa, IIÍlO se cominará (lO!!

llefralldadul'cs desta rcnda pena maior do quc a mull:l de 10
a 30 Jlor cento do valol' do cscra,'o.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 1 ()
•le Olltubro de 1861. Art. 11,° lle,'ogiio-sc as disposições em COI t1'al'io •

( L. S. ') l\lAlCOEL TEtXEIIIA DE Souu,

Rl'un,Q Eugenio Dias dc Cart'alho, a fez.

Art. 3,°
to COlltinuarú
arls, 1I, 12,,

Em qnanto não for feito o novo Reglllnlllcn-
em execllcão o de n. llS, mellus cm seos
13, 1!J e 15, quc (icão deslle já sem tigOI'.

Joaquim ilJarimmo Augusto Mcne us,

Nesta Secretaria da Pl't'sitlí~ncia fIa Provincia foi Jlubl,i.
cada a presente Lei a 7 de Dezemhro de 1861.

José Beltto dll Cllllha Figuciredo Juniol'.

/ l\Iando POI' tanlo todas ns Anlol'jlladcs a quem o co-
u!lccimellto c execllção ela rI fC:l'ida Lei J)(lrtenCCI', lI"e a
cUIlJ'll'flO e fação cUlIlpril' !flO inteiram 'lHe como I:lla s
cont~II1. ' O Secretario do Governo dl~stil Pl'ovincia a f.ltra im-
pl'imir. publicar e correi'. Dada no P,:lar.~o da Prrsiticnda da
PI'(:lvincia til) l\linns Gel'lles aos d(zesels dia' do mez de ODtu-
bro do anuO do a~cilllclltr) de TOiSO Senhor J~llIS Christo
de mil oitoccntos sessenta e UIlJ, quatIragesimo da IlIúcpca-
dencia c do Imperio.

..

Sl'Iladn na Secretaria tia PresHlcllcia <la Provincia aos
1G de Outl.bl'o de 18(H,

J ollquim M aI'illllllo A I/gll~lO MCIll'ZCS,

Nesta Seel'etal'Ía da Presidencia da Provincia foi publicai'
da a prescllte Lei aos 7 de DClPlllb.o de 1 til.

J olié flCllto do CUnha Fig ceircdo J unio/"
TO, O xx\'n PARTE 1,'

LEI N. '1,toH DE 16 DE OUTUJHW lJE 1861.

Carta de Lei que {lutorisa o Go~'erllQ a dar um IIOVO Re.
(JulamclIto para c, pol'cepçlio do imposto de meia siza
obre l'UraL'OS em substituição do de n, !J8, que fica revo-
godo, c rOllt(!lll outras di,~posições ti respeito,

I1.ANOEL TF.1X£lR," DE SOUSA, Senador do 111l1>crio e Vi£c-
Prcsuiente da Prorincia ~Ic Minas Gerac~ ; I"a\,o 5(1/)01' fi tl)lIo~

( L. S, ) MANOfL TEIXElII DE SOUSA,
Frallcilico AlltOllia lio CariJlO, li fcz.
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LEI N. 1,1'10 DE 10 DE OUTUBRO DE 1861.

( 31> )

LEI ~, 1:ttl DE IG DE OUTlJBIlO DE ISO"

Carla de Le ique C1Wl nfl AI rsa das Rn/{las Pl'oniJlciaes mais
um lugar de 3. o ESCl'liJtllrario, e dUl/S ele 2 o

Corla rir Lei 'f"C prol'ogo por 1/l0i., tlmls l/JlI10S o praso para
II illstl/llaçl;o c/n Vilfa da l'ollte 11'01'1I.

( L. S.)

M\:'lOEL TEIXliIl\A DE SOUSA, SemHIOI' do l,mprl'io C Vi-
cC.Pl'cs'dcnle da 1'1'0\ incia de J\lin;'s Ccrocs: yaço snbcl' a.lO-
dos os 5C05 habitantes CJuc a A,semhl~a Lcglsbtn'a 1'1'0\ In~

cial dccl'CLOU o Cll sancionei a Lci ~eguiule.

Francisco .1nlonio tio Carmo, :I fc7..

Sellaua na Sccrctaria t.la Prcsidenci:l aos 16 de Ou-
tubro lie '1861.

Joaquim JUaria:mo Augusto tUC1WZCS.

Nesta Secrctaria U:l Prcsidencia foi puhlical1:l a llrescnllt
Lei :lOS 7 dc IksClllbro de 18Gl. ., .

Jo,çé /Jel/tu da Clt/I/Ia f'1[Jl!cll'cdo JUlIlor.
TOMO XXytl PART!I L'

Arl. Unico. Fica prorog:Hlo POI' m:lis dous :lIlIlOS o
I I V'II I I)Ulll(' Nov'l crl"uh 110praso para a inslal ação (a I a I a . ." .. ,,' "

MUllIcipio dc ~Iariallua; rcvogadas para esse 11m as OISPOSI-
ções CIII COIl tra rio.

l\l:lntlo por tanto n lodas :l~.Aulflr.idadcs a quem o co-
nhcrillleulo e eXI~et:ção d:l rl'!"t:l'ld" L{~I pcrlellccr, que a
cu 11;') ':io c f'lÇilO cU1.li'l'ir t110 inleira:II"1I1e. CO~lIlJ \lrlla. se
, ti, n U C."crcl'll'in do Go\'r.l'IIO d', ta Pi'OVIl1CI::l a f,lça 11ll-con I J. Uv' • • I .
pl'imir, puhlicar e I~OI'l'Cr. Dada \10 Pala~i() ~:l Pr~sll cncla
da Pl'o"incia de i.lill<l. Gl'rl,(:s aos delesels dias do IlJC1. du
Oatl1hl'o lío :!nno tio Nascimento de Nos'o SelJho~' JOZIlS
Clll'islO de (lil OiloC,]ntos sessenta o um, IIUlllll'agesllllo da
Indcpc\l<ll:ncia e do Imporio.

:\lANOEL 'fEIXEI nA DE SOUSA.( L. S. )

1\ ,L'OELTElxmu DE SOUS,\.
FI ({llcisco Alltollio do CClI"1IIO, :l L..z.

Sellau:l na Sr.cl'elaria ua Prcsiuencia da Prol'incia aos 1 (j
de Oul bro de 1861.

J oa{jl/ilJl Mariallllo A IIgl/SlO M rne :es.
Nesta Sccrctaria foi puLlicada a presellte Lei aos 7 ure

DcsclIIbl'o elc 18Gl.
José Bento dei CUllha Figueiredo Juni:;r.

A rt. 2, o llcvogiio.sc as o isposiücs cm COI1(rario.

.rlalldo por lanto :l foll:ls as Autoridadcs a qnem o co-
nhecllllelllO, c r.xecuçflo da rcrel'i(la Lei perlcr cer, CJue a
cllmjlr~o e raçflo CUIIlll'il' tio illleirallll'lllo como IIclla secon-
tel,lI. O ~,~crel:lri() do GOI'QI'fl() u,!~l;l pl'()Y;Ill'ia a f:.ça impri-
nllr, publicaI' e conor. Dada IH) PaL'eio da Prcsil!r.lll'i:l da
Provincia de ~lillas Cernes ,10- dezescis dias do Illl'Z de Oulu-
bro do a: no ou Nascimento de Nos,o St'nhol' Jczus Chris.
to uc mil oitocentos sesscnta e UlJI, quaúl;ló,~simo da Imle.
)Icndcncia c do lmpcrio, •

\ , ANOEL TEIXEJr.A DE SOUSA, Sr.nauor do Imporio c Vicc-
PrcsidollLe da Provillcia ôo Minas GlJraes: FdÇO saber á to-
dos os seos ha1Jilallles qlle a Assclllbléa L "'islaliva Provin-
cial dccl'eloll o eu sallcciollei a Lei se31~illle.

Art. 1.0 Fic50 croados na Mesa da~ !le )(:as Provillciaoll
mais Ulll lugar de 3.0 Escriplllrario. () dous de 2, o, os
qual's SOl áü pr()\'itio5 Ú proj1lll'l;flo quo se forulIl verificando
va~as nas C,L1S,Sl'S ÔO !l,o. E,.;~:ripllll'al'jos e Pl'at:c:illte" que
fica0 slIpprlllllllas para o ellello de se lliio preencherem as
mesmas \'agas.
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Impl'cssas c revistas nesta Secrctaria pOr ordem da
GOVcrno da Provincia.

José Bento da Cunlw Figueiredo Junior.
.LIVR, DALEIM'NEIRA

i!,6!~

LEI N, 1,'112 DE 10 DE OUTUnRO DE 1801.

T01\10 XXVH. PAUTE La FOLHA N. 6.

------'----~--
OURO-PRETO 1862.-Typ, PROVINCIAL.

Carta de Le! ql/e r/('l'fl n rat!tegoria de V iIIfl a POl'oaç/io da
l1arra do Trio das Vt'!hllJ, comll denomil/ação de Villa de
Guaicuhy e contem outras dispo.qções a respeito.

; \ i

\ '

.' ANOEL TEIXEIRA l>n 'OUSA t Sco:l(lor <lo Impel'io,
e Vice-presiden te da Provincia de l\Iinas Gcraes : Fa-
ÇO sabel' a todos os seus habitantes lJIIC a Assemhléa Le-
gislativa Provincial decre ou e eu sanccionci a Lei se-
guinte :

ArL 1.0 Fica elevada a ViJ!a a Povo:Jcão da Barra do
Rio das Velhas. com a denominação de Vil:a de GlJaieuhr.
comprehcndendo o seo Municipio a Frcguezia de N. S. do

Bom Successo da BaITa.

Art. 2.0 Fica ereado o DislriC!O da Pil':Jpúra d'alem
S, Francisco no tCrI'ilorill quc se estende desde 11 fóz do lUo
S. Francisco no Hio das Velhas para o interior até a fÓl do
Rio Abaelé 00 Rio S, Francisco.

Este Dist1'Íclo pcrtencerá a Freguesia tlc N. S. do Bom
Suecesso da Barra do Rio das Vclhas.

Art, 3,' Ficão alll1exados ao Districto c Freguc ia
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(Ia Bal"':] c dC5l11eJl)hrauo~ da do CurimatalJy do Municipio
da Dj,llIJ:llllilla o~ lcrl'itorios do vao do MUllIbaca, Ú autiga
fa 'elll/a do E;pirilo Sanlo e o Lia Eslrellla de Montes Claros.

Art. á,. O MlIniclpio da dila Villa l'crlcnCerú Ú Co-
mal'ca do Hio de S Francisco.

, Art. 5.. A Villa sera inslallada logo que se achar lIe-
"IUO e convl'nicnlcmenlr. rl'par,I(10 o prc,lio I]Ull st'rvio de pri-
são c audie/lcias do <lnligo .Jalg Ido 11<lllari'<l, seado os
reparos feitos a cusLa de SI.:03 habiL<lIlLcs.

LEI N.• 1:1l3-DE i6 DE OUTUlmO DE 1861.

Carta de Lei que {'s/obr/ere as divisas do Dis/riclo do La-
mim, Termo de {Jl/cll/:.

i.. A['OEL TEIXElnA DE SOU7.A. Srn:ll\ol' do Impt'l'io , c Vi-
ce Pr,'sil1l'ntc li" Provincia ele M nas Geraes: Fuço ~ahcr a
todo~ os seOS habitantes quo a Assl'lIIhléa Legislativa Prolill-
cinl decretuu e cu sanccionei a Lei seguinte:

Arl. 6.. Ficão revogadas as disposições em cOlltrario.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos
10 de OUlubro de i80l,

Mando por tanto a tod,ls as Autoridades a qnem o conhe-
cimenlo, e e~ecllçiio da rl'rerida Lt~i pt)l'teneer, qne <l cumpr50
e façiio cumprir l<"tointcil'aml'nlc como /lella se contem. O
SecrclJrio do Governo de~la Irnvin(;ia a faça imprimir, pu-
blje<1t' e corrcr, Dada 10 P,J1,lI;io d<l Prcsidenl'Ía da Prc)\'incia
de Mina' Gcr, es aos descssr.is tlias do '}'cz de Outubro do
anuo do 'ascimunlo lIe Nosso S'JlliJOI' J'Jzas Christo de
mil Oiloccutos () sessenla e um, quudragesilllO da Iudepcn-
l1ellcia c do Impcrio.

?lL\1\OEL TEIXEIIlA DE Souu.(L, S,)

Francisco de l'allllJ, l'iultciro d'UlhOa Cilllrll, a fel.

Manuo pOl'lunlo a todas as Anlol'Ídades a quem o conhc~i-
mentn. l' CXf'CUÇ:1O díll'eferida L..li PC'l'lelll'PI', flUO a cumpra?
c f;:C,IO cumprir tilo il leiralllcn: como n!.'!la c COIIlCm. O
Sccr~tario 00 GrHcrno dcsta Provincia a faça imprimir, Jlu-
hlical' c corl'l'l'. D;lda 110Palacio da Prcsidcncia da Pl'ovin-
cia de ~Iilla~ G~r;lc: ao .• de~es~lis dióls do IIH'Z de Oulubro
do anno do [1,lsr:imenlo de No:so Senhor Jczus Chl'bto de
mil oi O('PII!!,!; e sl's'pula e UHl, ljuadragesimo lÍa IlIdepcll-
deneia c do Impcrio.

Art. Unico. As dil'isas do Dislrirlo do Lamim serão
!l'ora <1vantll as srguinlcs: l)Pio l.Ido da VilLI tia Pir<JlIga
o rio (:'('st'l lIome e pOi' elle al'illH alé a divis:\ da Cape",a
Nova 11••5 Dores e da !~S(ll"ra • fl"P il:lllt1u-se 1'11I lul10 o lIl:lIS
a~ antigas lIi\i~as; o rev03:iu-se :IS dis!los:ções el\1 conll'ano.

l\IANOEL TEIXElllA DE SOUZA.

Jacinllw Dias Coellto a fez.

(L. 5.)

Joaq1/im AJ arianno Augusto AJ enezes.

- 'esta Secretaria tia Presidencia foi publicada a presen-
te Lei :lOS 11 de Dezembro de 1861.

José BI'1ll0 da CUllha Figueiredo J 1/lIior,

Sel1:11lana S('crctaria da Prcsil!cllcia da Provincia ••os I li
(Ie Outubro de 18 H .

•l(lQ'lllilll MOI' Ítll 111o A ll!}lISfO il! ('uczes,
Ncsla SCl'relr,l'Ía .da Pl'csiJcncia foi publicada a pl'escnl

Lci aos 11 de DClembro de 1861. .. .
•losé Bento da Cunha FI!Jclrcdo J IlIllor.

'fO~O :XYII l'.\I\TiI L"



LEI N.' 1:U5-DE 'lO DE OUTUBllO DE 18ül.

Car/(/, de r.ri que ('I'ra li(/, Cidade c/r Passos uma ('asa de
C/llIl'idl/dc e cal/tem outras dispoú!,u('s cí l'espú/o.

( .f O )
LEI N•• 1:1 Ih-DE 16 Dg OUTUBRO DE 1861.

Carla rir Lei que el{'l'/l a Dlstrirto de Paz li ('apel/cl de
S(/I/L'A /lI/a dos Frcchados, M IlItic'liJio dll Co/!{;eiçdo. c
marCCl-lhe as did:>as respectivas.

F. N. G, (H )

. ANOEL TEIXElnA DE SOUSA, Scondor do IlIIpr.rio e
Vlc •.-Pr"sitl, nte tia Pro\'incin de Minas Gl'raes : Faco sa-
h?r n .Iodos os sell' S('U'; hahilanl('s filie a Asselllblé;, Le.
gl l"ll\'(I Provincial D"CI'l'IOU, e eu ~alll:l:ionei a Lei seguillte:

Art. 'I.. Fica clel'atla a Dislriclo de Pn a (:i1pclla
tli1 S"n!tl)ri1 ':lll'AIlIli1 dos FI'echado~, lIú Dblriclo tio Parau-
Jl<I c l\IulIicipio da COllcl'ição.

A 1'1. ~,o O Il'rritorio do 110ro DislriCIO é O qlle fica COIII-
prehclldl(lo ('lllre os rios das p,'dr;IS C o Parauna do Serro,
os (IU;WS f,ll.'~.lI h,lrra 110 río Cipó, ahrollgcndo lodas as ver-
tenles d'aqlll'lll's alé o ullimo.

Arl. ;t D Sãu re\og,l(las as disposições ('11I contrario.
1\1:lI1d por lalllu a lOc!lIs as Autoridades a quem o

conhecl.lI' 1110 (l exccução da I'derida Lei perlencer que a
cUI.pr'-,o e f:lçf\f) clllnpril' lflO inleirar" ole COIllO Ilel/a se
~ellle,11. O St'crelario dI) Gorerllo d'esla Província a faca
1I,IIpl'lmir pulJli('ar e COl're:', l>.tcla 110 Palaeio dói Preside;l-
(;Ia da PI' \incia de ~Jinds Gera('s aos ~('sess\'is dias do
mez de OllllliJro do ;111110 do Nascilllll1cnlo de No~so Se-
IIhor .Jezlls Chl'isto de mil OiltlCClIlOS c sesscnlac um
cjlladragesimo da Ltdcpendencia c do lltlpcl'io. '

(L S, L "OEL 'TEIXEIRA DE SOU A.

Frclltci:>co de Paula Pin/iriro d' (Jlhu'l Clntra a fez.

Sellada na Secrc(;lI'ia da Presidençia ti ,1 Provincia aos
1(i dcOulllbrode 1861.

Joaquim 11/arillllllO A IIgusto AI cne ::cs"

NCSI~ Secrelaria da Prcsidt'nciól foi publicada 11 pre-
~entc Lei aos 11 de 1)ezclllhl'o cle 1S(i1.

José Bel/Lo da CUI/ha Figueiredo Junior.

M~L\NOEL TEIXElnA DE SOtl7,A. Senador tIo Illlperio. c
Vice-Pl'esidt'llte da PreHincia de ~Iillas Geraes: Faço sahor
a todos os se os hahitanles que a AssellllJléa Lt'gislati~a Pro-
rincial decretou o cu sallcciollei 11 Loi seguill~e:

Art, t" Fica crrada na Cidade de Passos nlllll Casa de
Chariclade sob o titulo de-Hoi>pilal cle Charidade do SCllhol'
dos Passos.

A 1'1. 2,' Este Hospital gosal'á de lodos os pri\'ilcgios
concedidos ús de lIIais Casas de Charidaue da Pro\'íncia.

AI'l. 3.' O disposlo na prt'~lmle Lei só lt'rIÍ cO"eilo dc-
Jlois '1\1C o Cidadão Jel'ollilllO Pereira de ~Il'llo e SOllza
li\'cl' rcalisado slla promes~a de doar 11m edilicio adaptado ;IOS

fins da illstillliç:io. c com os precisos 1Il0\'cis e ulell~is 110
\'alol' de j 2:000,j1000, e hcm assim ele dOlal' o mesmo Esta-
helecimenlo com o fundo de 8:00a.m que serüo po~IOS ú pre-
mio em beneficio da Casa,

AI'I. h,. As doações a que se I', ferc o a I ligo IIn Irce-
dcnte e ainda onll'as, que llolllerem de ser f.dlas aO sohre-
dito Ho~pital, ficüo iselltas do pagamcnto de l(uaeS(jll{!l' direi-
tos Pro\illciaes.

Arl. 5.' O fundador do !Iospital selú o seo Prove-
dor perpeluo c podel'Ú designar cm test;lIl1cllto quem Ih!) ele-
\a succcdel' depois dc sua morte.

Arl. G. o Ficüo re\'og;Hlas as disposições 011I con t r;J-
rio.

TO,IO XXVII PAUTIl: La



FOLIIA jT 7.
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MA:'iOEL TEIXEIIIA DE SOUSA.

PAHTE La

( L. S. )

LIVRO DA LEI
186

TU~IO XXVII

An, Ullico. Fica elcvada a calh,'goria de Cidade, P. COIII

a mesma dcnofllinaç:io, a Vil/a Leopoldiua, revogadas as
disposições em conlr<Jrio.

Frfll1cisro de [J1l1I/fI Pinheiro (J'lj/hô(I Ci/ll/'(l, li fez.

Carlll de Ln' '1111' elera a Villa Leopoüt:"lIa (I calhrgol'la de
Cir/cult'.

LEI N.• J,Hü.-DE 1ü DE OUTUBlW DE 18(31.

MANOEL TEIXEIR.~ IIE Sous.\, Senador tio ImpcJ'io (~
Vice-Prcsidellle da Provincia de l\Iinas Gernes: Faço saher
a loJas os S(,05 habitantes que a J\s,clllbléa L"gislaliva
Pl'ol'incial decretou e eu sallccionci a Lei seguinte:

Mando por lallto a todas ag Autoridades a quem o conhe-
cimcllto c eXf'cn'.:ào da referida Ll'i pertencer, que a cUlllpr:io
u façflo cUlllprir Iflo illkiralllf'llltJ como n(.lla se CO/llelll. O
Se'~rclario do (;()I'crno desta PJ'(Jvillcia a faça imprimir, pu-
hlieal' c carrel'. Ihda no Pal,leio da Prcsidt'llcia da Pro-
vincia de Minas Geracs ao,; «('lesei ..• dias do /IICl dc Ontu-
bro do allno do NascimenlO de Nosso 5.:nhol' .Jellls Chl'is-
lo de mil oitocentos sessenta e UIII , l)uadl'agesilllo tia Intlc-
pcndencla e do Imporia.

l\L\NOEI. TEIXEIRA DE SOUSA.
(L. S)

JOSI: Ilel/lO da Cunlia FIgllclrtdo JU/liar.

---------------
OU/W PHETO J862, =Tvr. l'ROnXC/AL.

Cnr/os FOl'lullalo JJ!eirel/cs a fel.

Sellada 11<1 Secretaria da Prcsidcllcia da Provi/lcia aos I G
de Outubro de 1861.

( 42 )

~budo por tanto 1\ todas as Autor'idades a quem o co-
nheclmf'nto, e execução da referida Lei pertencIJr , que a
cumpriro ej faç;io cumprir lão inteiramente como nel/a Soe
COIJ!em. O Secrelario do Governo desta P,'o\'jncia a fe a
imprimir, publicar e coner. Dada /10 Palacio da Pr~si-
t1encia da Provincia de Minas Gcra('s aos des('sseis dias do
mel. Ontllbro tio :Il!lH} do Nascimento de ~osso Senhor
Jezus Christo tle mil oitocentos e sessenta e um qlladra-
gesimo tia Indepcndcllcia ,e do Imperio.

Joaquim '!Ial'ial/no Augusto Jl('nc:t'.~.

Ncsla Secretaria d,l Presidcncia foi puhlicada a l,rC,ClI-
le Lei aos I1 de Dezcmbro tle t 86 L

José Henlo da C/lnlia Fig/leil'Mo ./lInlOI'.

llUpl't~ss~s e revistas IIc~ta Secrct:lria por ordem do Go-
ft:rllo da Prol'IIIC;:I.



Ar!. !l.° Todos os negocinnles pagarão pela licença
para casas de negocio 2;mOOO rs.

Vtl nos tnpUllJCS pnra elilnr o r.ngresso dc porcas nas roças,
ficando a dislaucia de que ali se lrala ampliada á UlU quar-
to de Icgua.

(4li)

Exceptllão-sc :
~ 1.0 Os mascales do fazcndns seccas • que girão c COlll-

merci,io (leIas fazendas, o POvo:lções pagarão pela licença
dez mil rs. Excopluão-se os ncgocianles com casa eSlahe-
leci ria que paga rom os respecti ''os d irei tos. .

S 2,. Os mascates de ouro, prata, e pedrns preclos~1S
pagarão annualmenle pcla licença IOO;m rs, , c prosl rao
caul;iio ou deposito do valor de um a dous contos rs. , (Iue
lc"aulariio UllJ anno depois do dia em quo participarem a
Camilra a sua rotirada do municipio. Esta callçflO sen'irá de
garalllia aos que cOlllprarcm ta os olJjoctos.

F. N. 7.( H )

.José Bento da CUllha Figuclredo Junior.

Besolllçt1o {file alltoris(l fl Cmll{//,{/ illlllliClj)(I1 da Villa do
Patrorillio (I arruada/' diversos impo"tos, e contem ou-
Iras di,~posiçijes.

RESOLUÇÃO N.• J,H/-DE 16 DE OUTUBllO DE1.S61.

Sf'I![H!:J n~ Secrc[ílria da PresiJencia tIa Provjncia~
:10S 10 de Ouluhro de 1SG1.

Joaquim MariunllO /117gusto Menezes.

Nêsta Sccrelnria da Presidencia foi publicada a prescn-
te L'~i aos 21 de Dezembro de lSG L.

ANOEI, TEIXEIRA nE SDUZA, SCllíldol' (lo Imperio. p.

Vice-Pre~idenle da Provincia dl~ ~lill;'s Gcraes: Faca saber n
lodos os seos habilantes qa\) a A,s:'mb!éa Lcgislaliv:, Prol'in-
cial sobre proposta da Camara ~llll1ieipal da Villa do Palro-
cinio decrcton a Hcsoluç[1O scguinle:

Art. 1.° Por' c~da b~rril de aguílrdenle dr. cílnn que se
vender na Vill~ e nwis Povoações uo ~Iullicipio pagar-se-ha
n ({Uíllllia de trezcn[os c ,'iUle 1'5. que será cobrada na
Villa pelo Procurndor da Camal';', e por ')cus ngcnles na~
mais povonções. O cnnlrnveulor pagará a 11Iulta dl: GltO r5, ,
e o duplo na reincidencía.

A 1'1. 5." As Iicennças previslas 110S ~~ íllllecedcl1leS, se-
r:io tiradas por um anuo, cmbora sej;io em qualquer telll-
po' do <luno.

Os iufractores serão lllultados elll uma quanlia igual ílO
,'aIOl' das mesma~ licenças, com lanto que niio (lxcella a
;)O,jj) r5. , o ° duplo II!lS rClllcidencias , o Iic[1O sujeitos a
prisão de U!!l nté oilO dias na proporção das multas.

Arl. 6," Por cadíl rê7. que se m!ltar para vendei' , quer
s"j!l a C[lrIlC I'cndida verde 011 secca se p:lgarú a l]uilnlia de
IIIH mil 1'5. , além dos direitos c1wmatlo, de cab['ç~a. ()
conlr<lventor ragarú a l1lulta do uohro ucsta5 COlltribuições.

Ar!. 2." E' prohibido tirar-se dos regos da servid:io pu.
hlica maior quarllidade d'agna, do lJue ,í que se tiver di-
reilo. O cOnlravlJulor pagarú a multa de 11.71'000 rs" e
o duplo na reincidencia.

Art. 3." FiGa nltcrado o lIrt. 13 do capitulo 2.° d!ls dis-
Jlosiç:õcs gcracs das postur,ls d" referida CalUar:., rc!ati-

AI't. 7." Ficflo elevadas <llt;mOf)O 1'5. ns licenças para
ql1~I[\ller euilicllção, e bem assim para n occupação. ti? lerre-
llU~ tio patl'illlonio de Nossa Senhora do PalroCllllo. Os
cOlllr!l\'cnlores pngnr[lo a lllulla de [1.)'))000 1'~. , e o do-
hl'o I1[\S rcincidencias. Estas liccnç~as poderão ser COllce-

T 0)10 XX \'l I I'A t\ T K 1.•



( 46 )

Art, 8.0 Ficão rCl'ogauas as uisposi{:ões cm cOl'lrario.

FULHA X. ,.{lAnTE L"

~ LO Our.o PCETo.-'1 0:530./1>000 a s:Jbcr:

Art. 1.0 As Call1:Jras l\lun:eipacs da Pro"incia tlll

Minas Geracs :luaiÀO decl:Jradas /icão all/orisadas a ucs-
pellliel' 110 exprcicio do '1.° de Outubro de 'IS61 ao ultimo
de SClcmhro de 1861 as seguintes Ijllantias.

MANOEL TEIXEIIIA D" SOU?,", Srnador :do Imperio • f)

Vice-Presitlcnle da Provincia (Ie Mill:Js Ger:J('s : Faco ~:J:'.er a
todos os seos haIJitanles IllIe a Assl'mhléa Legislati\'a Pro-
lincial uecl'olou e cu s:1I1cciollei a Iteso!lIçiio seguinte:

Resolução, que autorisa as Calnaras M 1l1licipaes da Provincia
n d~Jpender no anll'l finan.ceiro !li unlcipal rio t . o de Ou '
tllbro de 18G1 ao ultimo de Setembro de '186'2. as quau-
tias na mesl/la declaradas e C(J1Itcm outras disposiçal'~'.

HESOLU(;ÃO N. 1:118 DE 16 DE OUTUIHlO DE '18GI.

TOMO XXVII.

LIVR'O DA LEI MINEIRA
i86'~

iH AXOEL TEIXEIHA DE SOUZA,

F>(lIIc/sco A n/Olllo do Cal'mo, a fcz.

(L. S.)

José Delito da ClIl/lia Figueiredo J ul/ior.

!lj,las pclo Prcsiclcnte da Cílmara , Oll pelo Vercador que
lJ ~1I1Hilllil',

, l\Iilnllo PUI' tanlo a lodas as AlIloridadr.s a qllcm o conhe.
clmcnto, e execu~:ão U'I refcrida HesoJu<;:io pcrtencer, que a
cnlllprflo e fação cumpri.' ([10 inteiramente eomo ne/ln Se
cOlHem. O Secretario do GOV('fIlO desla Prol'incia' a faca
imprimir, puulicar e correI'. Dada no Palaeio da Preside/;-
eia da Provincia de j\Jinas Cl'racs aos ues('sseis dias do mez'
de OUlubro tio allllO do Nasciml'fllo de NO'5o Senhor Je-.
1.lIS Chrislo de mil Oiloccntos e sesscnl:l e 11m, lllladra"es;mo' , oda IlIdcpelldoucla e do III/jlcrio.

Sel/aela na SI'c/'ctaria tia Presidcllcia da Provincia ao~ I ti'
dl~ Outuhro de 186[,

, Impressas e, rC,1'Íslas nesta Secretaria por or<lelll do
Lort'mo da Prol'lnCta,

J oaqlliJII .lI (11'111111I0 A 1I[jIlS/O .IJ cl/e.:{'s.

Nesta Sccretaria da Pre~idcnciíl foi publicada a Jlrescn-.
lc Heso!ll(;ão aos 21 de Dezcmbro de 18ül'.

2:GIO~OOO
500<it)000

SOO,/1>000

1a10.Zi)OOO
;)(jO~O~)

300w:OOO

Com o pessoal da Sl'rl'l'laria.
Com o Medico do partido •
Com POI' centos ao Procur:Jdor Fiscal e

AgrnLes .
Com os Administradores de Barl'~iras dr~.

ta Cid:Jdl!
Com o do Madoul'O publico.
Com o do Mcrca.do .

OUIlO PHETO 1862,-T1"I'. 1'1\0\'1;\'(;1. '-.
-------- --'----

C{(lldido Tlieodoro de Olicn'm.



fiO .mOOO
20 O<i'J) 000
lJO,f'J)OOO
20:t/J 006
20~000
20,J'j)OOO
50.j'J)000

iOO,Jj)OOO
fIOO;U) 000
200.m000
100~000
OO.zz,OOO
200,11)000

200.jj;000
áOwOOO

800,/1.)000
400,1'1)00'0
150.)'1)000

8hOW)OOO

370.)1)000
600,11)000

50.)])000
150ü;OOO
70.)1)000
50.]1)000

2SW)000
350wOOO

. ,

Cadêa .
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Com o Porteiro, • • •
COIl1 obras pulJlicns •
Com o cxpediellle ,
Com agua , luz e limpcza dn
COIl1 custas .iuJiciarias .
COIl1 e\'cntwlCs "
Com cnminhciros

l~,N. 8.

~ 5,0 VILLA 00 PAliÁ -2:08h.JtJOOO n snher :
Com o Secrctnrio c cxpedientc., '
COIl1 o Conlinno • , • • , .
Com illumillnçiiO, nglla, e limpeza da

Cadên • •
COIlJ o FnCllllntil'o , .•••
Com os Inmpeõs do c1wfnriz c Cadên •
Com caminheiros; , • • ,
Com o jOI'lwl que publica os tr<lbnlhos

das Call1aras Legi~lati\':lS ,
Com cnSlns jndiciarias.

S 5. PlTANGUI-3:9fO~000 a sabel':
Com po'rcenlngcm ao ProcuradOl' c Agen-

tes , •
Com o Srcrelnrio •
Com () Fiscal •• , , , •
Com illumillaçli(l, agua c limdezn da Cadêa
Com o Continuo • .,
Com o expcdicnte da Secretaria. , ,
Com custas judiciorias no corrente nnno

financeiro "
Com o lalllpcão do chafariz. • ,
Com estrndas, Jlonl~s, e calçadas, c

sua conscl'\'ac,io. , ..
Com amol'lisação 'de cnSlas nnligas •
COIl1 cleições, qualilicaçõcs e jury . •
Com obras pllbicas, não comprchcndiu<.ls

no art. 204 dns POStll ras •

1'010 .... VIr PAliTE L'

500\'j)000

300.)1)000
200 oit) 000
250,Jj)000
:100,,/)000

1GO.Jt000

250,mooo
300,Jj)OOO
300.)1)000
:WO.)j) 000

1 :OOO,7t>000
2:300.n;OOO
íOOJ'1)OOO
100,n,OOO
100022)000
120.)j)000
20.)'1)000

200.tilOOO
1000/'1)000
50,lt>000
50.)j)OOO
200.;j)OOO
20Jj)OOO
~S.)1)OOO

1:h32.)1)GOO

G:OOO,mOOO

3:000.tilOOO a sa1>cl':
8G9,'i'Z)1100
50,Ü)OOO
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Com o cxpruicntll da Secrcl,lria
COIII crentuncs •
Com a crcnç50 de ex postos. •
COIII a Procissiio df~ Corpo dc Dcos •
Com a illuminaçiio interna da Cadêa
COIII obras publicas •
Com CUSlas judiciarias.
Com eleições,
Com o Solllicitauol' .
Com o relojol~iro
Com iIIulllina~:[lO por feslas

~ 2.' CIDADl~ OA hABlIlA
Com o pessoal
Com o expct1il'nle tia Secrclarin. • •
Com a illulllinaçüo inlcrnn c eXlerna, agua

c li m pl'za da Cadêa •
Com qllalilicnç<io c elcições
Com expostos.
COIIJ cnmlnhciros
Com Cl.!slas jillliciarins.
Com cnnlnaps
to:om assigllnllll'a tio Jornal.
Com obras publicas

I,.' DEZUlllOQLE 550,mCOO H. n s,rhcr :
Com o Secrelario ,

~ 3•• CIDADE DO SEr.1I0 í:550.til000 a sabcl' :
COIII o Secl'elario • .
Com o Fisc,i1, inc!usi\'c n ndministrnciio

UO IIlnlndouro publico • .
Com o Porlciro.
Com o COlIscl'\'ador das agllns
Com cuslas juditiarins . •••
Cem o expedienle <In Srcrclnrial, .Jury,

e c\'clJtlJa('s, exposloS, cleições,
obras publicas e por cculos ao Pro-
curador ,



1180~OOO
..

130.tJ>000
30;mOOO

sabel": '
360<11>000
120.]t>OOO
2110.zz>000
180071>000
20.zz>OOO
GO.z1)OOO
20.z1>OOO
320.zz>OOO
6913.1])500
333 ::1>500

150~OO£l
100;:P000

I I.! ~

~O.tt>OüO
SO~(i)OO
20071>000
UOJl)O()O
230.71'000

j:iOO~OOO
:J '.l.
300;m000
1!l°:1])000

. 30.J't>OOO
220071>000
Mt8.zz>e,OO

1 :000071>000
' •. ',' 52.Ji')000
CAMI'O GU,\NOE,-

( SI )

,
:11.~ CIIISTtNA.-2:h30./'1>0OO a saber:
Com o Secrelario
Com a Secretaria, 'agu'a ,'Iu; c iilllilez;,
~ 'da Cadea' .. .- •

Com' custas' .iudiciarias ,
COIII obras puhlicas, • ,
COIII"O calçamcnto das runs,
Com evcutuaes • '

12•• ' S. FIIAl'iCISCO DA~ C~IA(;,\S' n~
5iO.tpOOO a saber:

Com o Porteiro , • , •
Com o expe<.liente. • .' '.
eom elciçlJes e cOl1sdho de qualilific:lçiiO
Com Inzes , agna ,c Nmpcza da Cadêa .
Com cu~tas ju.\iciarias ,
Com obras publicas "0:' J' •

, Com-cYl'nlUamr c JlO~Ce;lta~e:l; de' de~ a~
Procurado!". •

Com o Fiscal da Villa" ..
Com os de' S, 'José, "Var;ia 'Gr;llIio' ;,

50.:n;000 c,l{la U1II" C' o da Soli-
. rlade de Iwjnbá 30JIJOOO. • •

Com o Jury. • • • . ,
1,1 Jl ~}

10. PnEslDIO DO HIO PRETO.-2:500./'1>000 li
Com o Secretario' , • " • • • .
Com o Porteiro c Continuo • , ,
Com a gratificação ao Fbcal da Villa.
Com estafeta. ,
C6m o exprdielltc : : : • . ,
Com a 1l1uminaçflo'e aceio da Cadê" •
Com eleições p'olilicas .', . • •
Com éUslilS e despt'zas do .Jury •
~Olll obras publicas, : " • • " •
Com porcentagem ao Procurador. •
Com o Fiscal c outros' Empregados da

Cam:lra por infnlcções de posturas
Com eventlHlCS . . . . . .•. . .

t'. N, 8,
50~OOO

SO.J't>OOO
760071>000

866.J't>OOO
100071>000

600.tt>OOO
300JIJOOO
J 20:mOOO
100~OO9
100.n;OOO
150.;ij)00O
130.w00O
200.jj)OOO
200.n;OOO
liOO,mOiO

3:i00.n>0OO

200.tf>OOO
120.zt>OOO
200;n;00O
100.n;OOO
100,mOOO
'100,m1l00
100,71'000
2110,mOOO
80.z1)UOO
GOO.tbOOO
GOoIDOOO
.50.tt> 000
60071>000

1:O.IO.;tj')OOO

3 00 q;f: 000 ~

, .

S." ,.lAGUAu¥,-3:l\OO;tpOOO rs, 11 saber: .
Com o Secretario •
Com o Porteiro c caminheiro .
COIII o Fiscal <.lo Termo, • ' •
Com o rio Districto .de Camhuhy.
COIl1 o do Capivary. •
Com o. de S, José de 1'oledo,
C()m o dlJ Santa nitla. • •. •
Com n impressf'o de Ilostlll'as ,
Com luzes .e limpeza da Cadêa.
Com custas .indiciarias. . •
(iom ('llJições c qnalificcções,
Com o .JUI'Y. • '.
Com o Expediente.
Com obras publicas

~ 7," Pouzo ALEGRE-6:000.tb000 a saber:
Com o Secretario , , , , , ,. ,
Com o Fi~cal da Cidad~ ,
Gom o Porteiro , . • ,
Com o ürchivo c expeLliente da Cnmara
\.om o .Jtiry • • • • •
Com a iIIuminação e accio da Cadeia,. •
Com eleições políticas. • • ,
Com aceio e limpeza <.Ia' Cidade
Com despezas e\'cntuacs , ','.
COIl1 custas .indiciarias. '
Com obras publicas

( 50 )
\ <' 1

Com exposto~. , , , , •
Com cllições politicas, qualificação e
,;~ jury . . .. ,. ;I, ••'I ." •

Çom o~rns publicas ' ,. , ,
Com por ccntos' ao Pl'ocUl'ador, Ageo-
. te e gl'atificação do Fiscal " '('I'

Çom cvent,uaes , , , , , , , ,

"O 9," lTAlUnÁ -3:030~OOO a saber:
Com o Secretario', ,



. .

. . .

300~000

300.jj) 000
100</1)000
50</1)000
80~000
72-tJ)000
150.jj)000
30.jj)000
'50.m000
50.Jj)000
38.zz,OOO
200.Jj)000
800.rJ)000

500.thOOO
30.jj)000
100,mOOO
1!JO<2:)OOO
50.]1>000
300.rJ)OOO

,.( 53 )

Com ohras publicas • • •
Com eleicõcs • '.'0".
Com can'linheirós. • •
. Com a porcentagem ao Procurador
Com evcntuaes • '. • • • •
Com custas judicial:ias. • • • •

. 18. UnERAnA.-t:600.jj)OOO a.sabel':
Com o Secretario • • • • •

TOMO XXYIl PARTE 1..

~ 16. SANTABARnARA.-4:000.jj)000 rs. a sabel' :
Com o lll!ssoal é expediente. • •• 700.'tf)OOO
Com agua, luz, c limp'cza da Cadêa 60.'tf)OOO
COIII eleições •.• '. • 200.m000
Com expostos c enfermos pobres.. 300.]'j)000
Com custas judiciarias' . '. • • 150.m000
'Com imuressão de'Talões • lJO.jj) 000
Com calilinhciros . . ()5.zl')000
Com aposentadoria do Juiz dI) Dil'eito.. 60</1)000
Com eventuaes e porccntos ao Procura-

dor ., 500.t/)OOO
Com obras publicas, ficando àpplicada a

esta verba quaesC(uCl' sobras.. 1:925.jj)000

S 1i.o LAYR,AS.-1 :~20.jj)OOO a sa1)cI' :
COI1l f:) Secretal'lo
COI1l o Fiscal ." •
Com o Continuo. •
COI1l caminheiros
Com exposloS
Com custas judiciarias ." ••
Com eleiçõcs politicas • • • •
Com agua • luz, c Iinlpcza da Cadêa.
Com o Jury • • " •
Com dl.'spczas c\'cntuacs • • •
Com a porccntagcm ao l'rocurauor •
CO"1 ohras publicas. ..,

F. N. 8.
160~000

I!O~()OO
200.zl')000
GO.zl')OOO
20.]'j)OOO
50,m000
20.jj) 000
20.]'j)000

lt25 .jj)OOO
120,m000
60r2jjOOO

80~OOO
IIOO.]'j)OOO
9.05.]'j)000

500,mOOO
300.Jj)000
100.;pOOO
GO.]'j)OOO
160,;j) 000
100.jJ)000
80.]'j)OOO
50.jj)OOO
150.]))000

320.j1)000
60.:u>000
70.jj),000
120J1)OOO
50./'1>000
20,J1)OOO

2:050-tJ)OOO

. . .Com o Secl'etaric. • •
COIII o PO:"leiro. • •
COIIIobras publicas.
Com o eXlledi,'ntc • • , .
Com :cuslas judiciarias. • • •
Com caminheiros • " ••
Com agua, luz e limpeza da Cadêa.
Com evcntllaes • • • • • • • •

( 52 )

~ 13.0 CALDAS-1:290~OOO a sabel':
Com o Secrelario e expediente •
Com o Fiscal • • • • • •
COIl1o Porteiro • • . • • • • •
Com luz, agua c limpeza da casa da Ca-

l1Iara c Cadêa • • • • • • •
Com elciçõl)s, jllry e custas judiciarias •
Com obras publicas e e'"clltuacs . • •

S J!J. o SANTA LUZIA 3:550~ a sa1.lel':
COIU o Secretario • • • , . • •
Com o Medico •
COI1l o Fi~cal da Cidade
Com o Continuo •
COIU IIIZ, agua e limpeza.
COI1l eleições polilicas. • •
. COI11 cus las ju(/iciarias •
Com caminheiros •
Com ,I procissão de Deos •
Com ob.'a5 publicas, expostos, porcen-

tagem ao ProcuradOI', c mais des-
pezas evenluaes • • •

~ 15. o CAETlIÉ,-1 ;i60.jpOOO a saber:
Com o Secretario c expedienlC • •
Com o Conlinuo " • . .
Com agua • luz. e limpeza da Cadêa
Com o Fiscal <.laVilla. • • • •
Com n Procissão de Corpo de Dcos
Com o jUl'Y • • ..' • • •



300~OOO
i0r71>000
üO,1J)OOO

200,)1)080

'IOO;mOOO
üo;mOOO
30wOOO
!to .11>000

1 :233?J'>OOO
100,mOOO
(lO,mOOO
572.t1JOOO

200~OOO
hOü>OOO
GO,J'1)OOO
, ôO.1t>OOO
GO .t1>OOO
50J1)OOO
20 ,/tJ 000
GO.11::000
hO~OOO

1 :I)OÓ';mOOO
I

300.th000
f :260;mOOO
2,:500.j1) 000

1:0ÔO~000

. .

. 2:~ PIRAl'iGA 2:300.tJ)000 a ~"hcr :
Com o SCCI'elario •

,. ~I '.

'lO}IO XXVl\ PUTE L"

, 22._ TnE PON1'AS 2:G35;;'tOOO a 5\11>cr :
Com o Secrelario .
Com o Conlinuo'. • • •
Com ti gl'alilieação ao Fi~cal .
Com d expcdiente da Secrelaria. c cami-

nhdrll~ 'elll~endo c~lcs a 200 rs. por
c: da lima legoa quc andal'em •

Com agu3, Ul,' c li~pcza da Cadêa' •
Com a qualiticaçflo de \'olanl'es e eldções
Com cxposlo~
Com o.l~ras puhlicas.
Com cuslas jU(liciarias. • • • •
Com apo~cnlalloria ao Juiz (le Qircito •
<':om por ccnlOS aO Proclll'\ldor e cvenllll1CS

Com n gratificação pelos seniços de ga-
lés. e outroli . •

Com obras' pllhlicas,
Com o pagamento da divida p:l'ssh'a • •
'Com por ce~llos ao Procurador e evcn-

tuaes .., ,

S 21. S. JOZE n'EL-REI 2:262.J'j;335 a sabel':
Coom o Secreta rio •
Com o porteiro o • • I

Com Custas J uulciaes •
Com o'expedienlc lia Camara
Com a i1hll linaçflO e limpeza da Cadêa
Com expo~lOS " '. ~'.'

o , •• ('

Com eleições polilicas
Com o' .Iury •
Com a Se:relal'Ía .•
COIU ohl'as publicas •
Com evenlua se POt' centos no PI'OCU-

rt(lIol~.

F. N. 8.

I " ,)

?5Q~-OO()
25.mOOo
üPQ.j'J)OOO
30,móOO
521'])000

200~OO(), ,

150./'POO()
) ,

170,71'000

-80$000
1~dsooo
, '30J'btloo
'60;1'])000
140.]»000

2'30.'!tobo
. .0:;j)OOO
c18.mlOO
5ü2,.;]> 000
~O .;?'OOO
10071>000

~ )
,oo':tb 00
1fiO~OO()
150:iJ,OOO
.200071>pOO

3o'O;jj,OOO
80,1j)OOO

'30'o'.j'J)OÓO
uóo.j'J) 000
20~~OOO. ' .. "
800r1't>OOO

\ ,I

, j I

~o~ O Continuo • •
COIII o Fiscál . '..'J, h4 t • • • • •
,",0111 o expc(1iJ>ríl'; d'l~S- ;,ilJ, • •t: in' ...., ...e•.re1.ana
CO "1 ' tllulJl!llação 'tia 'Cmlêa
,010 custas ] udíeia rias. '. .', ..• I,ui,

Com e\'e,tJ,~,lJ~CSo por centos ao Procu' ra~
dOI' 1 ,

eOlll ó tJlI;J~. • • •~r.-. .
~oin caminheir ) .
t.;O/ll obl'as 'pulirictls' • • •
~OlJJ eleições politiea'g !". .
Cll/lllto C()n~elho de (lualificnçào

tU>t'f .' .Ai\lANBUA,-1 :á77 """GOO •• I.• , •
( loCo .' '/.J) li sal/cI •
:0111 ° VI~CI'I'I~lI'IO e Poorlci,'(}:/ •
COIII ° expedienle d" See t. .
(

' li rc"rHl.
•011I obras puhlic:'ls •
(;0/1) eleiçõcs potilicas' • • •
Com -csl:lfl~las. . . f' \', • I, I' I

Com cu~las em que é co'nde'l1l1;"d~ o ~ .
fre lia MlIlJicip"Jid I'de ,J o.

('on I '11' " • .-, 1 " I ullllnnçfló, Jimpcl<I lia Ca(iêa'
a"ua ;J.ós p"nzo ' r1 '. ' ,_" I ••, s, e o J Ir)' .'

Coom Cyenlllaes C por ceutos ao P • •
ilol' ' ' l'O€ltr'l-, .. . . . .

,') . . . .. '. ','
" _IJ LA.\JI'Al'iIlA. -8' 1 li.O """000 I.

(' • " 'iI-J a saucr :
. ,Olll o Secrotal'io .
~9~n? Prole. sor do :par(id~
(:011I o Professor' Jicellciaclo •
(.0\11 () Porteiro . '11, I,' '/
Com '0= Fisc' , .1, 'C"; •• .•" ' ,I u,1 luadl!, e \'igilalllc do
't rego. . . .
(.om o ex I' . . .. ,pe! rente. d,a Secretal'ia •
Com a IIlu/l)mac'io li'" C I"
'(' I. ." a(ca •:om ri creação de expaslos • ...
{:om a Procissiio de Corpns C'hrj~ti' .
Com .Jl~I~Y,,eleições políticas, e cU5tas'J.1I~

( ICHtrJas . .



600~O(jO
3(i()~()O(l

1:W.j7)OOt
2:?OwOUO
GOJZlOUO
!,O,j'j)O()(l
200.];'000
" 00."[j) 000

?:üOO,zvOOO
LOOi)LOO

300.~OOO
1.0JwOO

hO()./7)OOO
180 :7>000
120,:;)000
f O .j7)OOO

2:800.j7)0()O
~ou17000
J 00 ,j!1O(}O
200.jj)OOO

lJOO:jj:;OOO
lfJO.~OOO
100;;])000

co f't)OOO
150'J1)OOO

2:0~,O~UOO

.' .
,.

( !i7 )

., :W, P"RAIl\'llU:'iA 5:500.;7)000 a saber:
Com o Secl'lllario
Com o Fi:ical.
Com o POl'leil'o •
Com o estafeta • . •
COIII agna, il limp 'la da Cnde:l •
Com n 1]1Ialificaç<io e elci~ões •
Com cllsla~ jllilicial'ias
Com IHlI' centos "I) procucnratlor •.
Com obras puhlicas
Com C\'clItuaes • !

,~ 'l.7 FORMIGA 3:228.)j)liO \l sabCl' :
C( 111 \) Secretario •

Frnneisro Vicirlda Ro'hn •• "
COIU n I}rocis~ão de Corpo de Dcos. •
~Ulll ohras publicas • •

'f(l~W X:-'''lI 1'.\RTE L"

~ 25 MAr. DE IIESPA~IB, 5:550.Jt>'WO a s'!b!.!r:
Com o Sl'l'l'dario • •
CIIIII o Fiscal
Com o lIorll'iró c Sil,l'iro.
COIII POlccnlus ao li. ocurado!'
Com Obras publicas
Com CII,las jUlli i;J rias.
Com Elpil:õf~s POlilicils
Com Call1illllf'iros •• •
Cum ALljlllo.:io aO s",.tó'nto de prelOS po-

bres "da iost:Hit: ('lIeia da qllalll:3
prestada pelo GO\el'1I0 • • • •

{;Olll a il!lIl11in:'I;<io c ilgoa parn a Cadcn
COIII dl!~IW7.as da S('crclaria • • ,
(;UIll o ~ledico vnf'eiolladot' , C que Íns-

Iwcciollc os elll'ôll'CI'\'(llios, e CLl'e
os pobres da Fr"gllczia .

Com Llcsl~zas c\'eutllae:i

F. N. 8.

100.m000
80.,\1)000
100.,\1)000

100~OOO
100~000

50~OOO
SO.Ji;OOO
100.,\1)000
390r7tJOOO

700~000
100.jj)000
hOOW;OOO
120072'000
40-mOOO

480.,\1)000
200.ti) 000
80,mOOO
130.,\1)000
150.w000

750.jj)000

hOOrmOOo

210.ti)OOO

500.z;;oOO

1:000~000

•

• •

. .

. .

Com o ~poj.lcii'o; fjllC tá mJ.)cm SCI'\'C de
pregoeiro • • • • • •

Com o Fisc.d ".':. • ••
Com eleições e expediente ~Ia Sc~ret;I'j~
Com illulllinação da Casa da' Camara c

Cadêa e sua limpeza • . • •
Com nposcnladoria ao Juiz de Dircito
Com a Procissão de CorJlus Chrisli •
Com cxpostos c desvalidos. • • • •
Com n divida passiva. •
Com custas judiciacs • : • ~ ~
Com olJl'as publicas e 10 POI' ccnto ao

Procuradol', comJlra de duas cazas
contiguas e despezas e\'cntuacs. •

( 1)6 )

26 SAIlAn,{ G:560~00Ç) a sabel':
COIII o Secrclario •
Com o Fiscal • • • •
COIII o l\Icdico do partido '. "
Com o Portciro. • • • •
Com a Sccl'ctaria • " ".
Com a iJIul1l!naç50, ngua c imllcza da

Cadêa • • • • •
Com Eleições politicas.
COIII caminheiros • •
Com custas judiciarias.
CO/ll o J ury • • • •• '"
Com evcntuacs e por centos ao ProclI-

I'a d o I' • , • • • • • •

A D. Maria Viccncia por conla de rs.
832.jj)~27 que vcnceo COIIIORerrelllC
do collegio Bcncficcncia. • 0. •

A ligoslinho .José Carlos pelo COllcerlo da
POllle dos Pcnteados , e outras obras
quc fezelll1856 ••••••

Ao DI': Anaslncio Symphronio dc Abreu
por conta de maior quantia, que so
lhe de\'c • • • • • • • •

Gratificaçfto ao Fiscal de St •• Quilcria



lOllO lXTII Ulul!

Com li fllOl:lssao 11(' Corpo de Deos
'Com om'us pl;hli(:as.

:s 32 DIAl\IANTINA-11 :QI.\'1w200 a sflIJel':

Com o SI'Cl'l'lilrio IIItt.1'i110 •

Cllm gratilicaçtlll ao 1l1l'smo
Com U SI'(~l'rtario licenciado.
Com o FisclIl
Com gralilicaçiio 110 mesmo
Com () POllciro •

•

2S0.)'j) 000

300:.t1J000
ôO,jj)OOO
üO.)ZOOO
50,jj)Ot10
5()~O()O

20.)jjOOn
30,j7)OOO
llO:,;J) 000
80 <ZJ)OOO

170.li.'OOO

500,w000
100,1DOOO
5()O,j'j.'000
3t:O,mOOO
100~7JIlOO
200~OOO

300~Oo(
liOO,Ti 000
SO,jz'OOO

100<1i)OOO
100./'i)On()

50.]1)000
1 nOJj;ooo

bO,)j)OOO
1no,v eoo
200,ztl00(),

100~OO"
2:692-72>000

( li9 )

'~ 31. BOMFIM-') :130~OOO <lsaher :
Com o S,.crl'lilIIO •

COIII o POI'I(.iro.
Com o Fj~('al da Cidade
Com o I'xpl'(Jil'l,IC
Com a idullliuilÇiio c Iimpl'za da Cadea
Clllll qlliJjifi('a~'õ('s
Cllm C"llIillh,-iros
Com ('Xtlll~~[I() .le formigueiros
Com CII.ta~ jlld'ciaria~ •
Com obras publicas.
Com por Cl'lllOS ilO Procurndor, Admi-

Ilbtrauor, c ues[lewS CVClltllacs

F. N. B.

.S 30 MINAS NO"A~ 2:5 O.tr>000 a saber ~
C(JIl\ I) Sl~crplafiO iI("(ual

Com () dito li!; 'Il i;.,!u
Com o Port.eiro,
i~olll U ('''\lI t!l{'nk
COIII ('XPOS1()S

Com iI proeis-ào d(~ Corpo d(~ Deos
Com t'll'içõ,'~ politll:as,
Com ilgua, 1111.,. limpeza da Cadiia
Com obras pllblica~.
Com evelltuacs •320 11>00():

80 000,
12,)j)O()O
50.;ttlOOO
20'1J) ()O()
30.;7'>000'

1.H50.jj) 000,
1 :'>0,)1) OO(}
li'>O.mOOO
GOO,7)') 000

1~().)j) 000
100,)j)Ono
80.2:7)000

hOO~OOO'
hOO.zl> 000

50.7,DOOO'

iO./i)OOO
aoo:zuoOO
538,n;,OOO

700.;ttOOo

hO,:tj)OOO
4H?J)OO()
lJO.;;'UOO
60'1]"000-

100?J)000
200,mOOO
62()?J)OOO
J 1~~ J 70

J :63-0.jt)OOO
80wOOO

~0, S. Jo.\O u'EulEI ():J 72,,'7) n saber:
Com o S,'cretario
Com o Fi,eal • »
Com o Porteiro. •
Com a creaçflf) de expostos
Cum ;15 sc'sões tio Jllry , Ca~lar~ (J 'des:

pelas llIilldas • •
Com elL'i~'õcs 110IilicilS •
Com c:Jlllillhciros
Com CUSlilJ jlidiciarins.
Com illulllilla~:üo da Cadêil. ,
COIII o l'XIH'dicu!e (la SI'cl'plaria.
Com por cenlos ao PI'oclIral!ol' , illclust-

ve IOQ,mOOO r~. (lo\' lIdlllinistl'lIl' as
obras Mllllicipac~ •• •

( 58 )

~ :!S ,:hunUOGA J:6 20.1])000 [l saber:
Ccm o SpcretilJ'i.o
Cúm o P"l'ldro • •
Conl o ,xp(!dil'll!U d<l Sl'erl'taria
Com a Procissão (li! Corpo de Deos
Com JflZ c limpeza da Cadê". •
COIII e1ciçt'i,'s polilic,ls. ••.•
Com creil(,:iiu 11(' expostos, e meúicnmcll-

lo aos pobres. .
Com desp(~.tas C~I'lIluacs

Com pUlltcs calC;ildas c cSlradas

Com o POl"dro •
t:om iIIUlllillilÇão c lilllpeZil da Cadêa
COllJ o ex,,~dicJ)le • • ••
Com l'I"içõ"s e CJlIalifiC:ilç~S
Com Cllstils;udici;lI'Í"aS
Com arn:l'allac[1(I ,de i~ro:tos' e dir~i1o~
f;01lJ ohra~ publicas. • • • • • .
Cum cvcl,luat" •

fjespezlls da 1'nullr especial:
Com e;J1~~;l(la..•c P"Ut'.~. •
Com po\' celllos ao Procurador



Di.~posi!'ües l'f'mUl/loltlS.

35,Jj'OOO

( G 1 )

Ar!. !l, o As MlluicipalilIadcs IIno cOlllpl'{'h(~llrlidns Uc,ta
Uf'Snlllç{llI, J'(~gl'r-~c-h{lo 110 eXlJrticio dtl UH)! :I I ~()2 pelo
ultimo orçamcnto, l{ll(J para cada uma dcllas lill)r ~ido lic-
cl'cwdo.

J\n. ~. o Os MI~diro5 l"ollll':J('!ado5 (l{'la~ C"l\Ial':15 MII-
nicipal'''; s:iu obrigado, ao 11 :ltallll:nlo dos prl'7.os poures.

Ar!. 3.° l'icflO I'IIl illteiro ,igor :JS c1i~posiçõ 'S do 3rt.
fl, o lia l\,',..OIIle;iO 11. 5 O d,! S 11,' Olllllbro Ile I Sf)'l e loda~
as li i~po,icj),,~ PI'I'IIJalll'lllt:S l'Ohslgllad"s 1l0S a n"'l'illl'c, orça-
lI)(~lltlls i\lllllicip:lt's 11.1 P:lItc 1'1\1 que Ililo f,)I'I'I1I oppo~las a
esla Ld , as,illl como o tiircilo tllll' telll a' Camal'as lI,) ilrrt'ca.
,1:01' toda a C'SIH'cie de f(~uda, C imposições MllllieiJlae~, 'lU!:
cstilo cm UlO c costume.

F. N. 8.

1[)O.!tlOOO
200wOOO
5íi(),m000
lü2.n"OOO

1OO.7,t>OO()

1:500wOO()

50.t)OOO
1íO.)j)OOO

1 :SOO.7DOOO
84.7JJOOO
óO.u;(lO()
óO.;jjOOO

11:625 -t!: 200

( 60 )

Com gralificélçi'io no 1II,.~tII0 •
Com o OXllI!dil'lllr. da SI'erelaria.
Com il/lIl11innçào puhtica •
Com a dita tia eadea • •
COIll aluguel do matadouro pllhliell
Com a prol:Íssilo <lc em"pUS Chrisli
CUIII a iilum!u<lrà() da ea.a tia Camara

C fl'~If'.io!Y Na('i(}naf'~
Com deiçl)l's polili"as. .••
COIII fi pagallwlllo de (:11 las jlldieiilc~
Com <l cl'caç:io de I'XP"SI'I,i • • • •
Com n )ll'l~sl:Jçflo para aboa )1ol'l\'el do

Gou\'êa . . • • • . • • .
Com ohril' publicas indl;si\'c GOO~ para

a e,t nl\.a ('ntn' o. al'l'éliacs <lo Uio
1\1:IIISO fl i\kndallha. Il n ponte ~o-
!JI'C o rio d'alIllcllc arraial " • •

Com por cpntos ao procl:l'a lur e tlesp'-!zas
el'cnlllaes

" :'.:1.l\l.\nIA~;NA-I!:OOO~ :l sabel' ~
Com o f,l'erl'lal'ip • ,
COIII o Fi-cal
Com () POrleil'O •
(:011I ()o Pl'l'gueirl) •• ".
COIII :J )lrocissiio de Corpo de Deos.
Com :I crcaç:io tle e~ po, tos
COIII (I e"pl'di{'I}[c da Secretaria.
COIII célmilll1cirus
Com c1L'ições •
COIII cu"la,.; Jllt1ici<lrias.. ..
Com a illumin:H;üo interna da Callêa .
Com dila dos dias naciol:ae~.
COIl1 a cUlllpra de 11m relugio para :t Ca-

llIara.
COIll obras publieas. • • • •
Clllll POI' ceuto: ao PI'OCllCllradol' • •
Com POI' centos ao empl'egado da aguar-

dente

(<QO,mooo
2iiO.j])OO()
l:W.1L'UOO
2;1,~()OO

200:rJ) uno
300.jj)onO
SO~'tOO()
50.mono
!lO ../7)000

320,mOO(}
f)u.u;Oo()
100')000

'IOO.t,i)OOO
J :OGO.;'lllOO

GOu.;tj)OOO

OO.7JjOOO

Ar!. fl. o As Camar:ls ~ll1nicipaes lI:l Provincia ~;\O
:lu!orisa(\as a dl's(lend('I', cada UlIla , e alllll!alllll'nle nté a
tllJanlia de fl{lO,j))OOO com o trall~p0l'tt~ de llbj('elOS 1I1dus.
triaes quc tellhüo de Srl' presclltcs a l'xpusiçtlO Minci!' ••.

Ar!. (j,O llc\'ogilo-sc as dispo~içi'jes em contl'3rio.

Mando por lanto lodns as AllI0rid:IlI,'s a qnl'lIl o co-
nIll!cin)(~lIto c c:\f'CllÇiio da r,'feriUa Hesolllçao 1)('r(('IICI"', IItlO
a cumpriio. c façüo clImprir tão inteiralll.'ntl' COlHO nella Se
cOntem. O Secretario (lu (;ov,~rllo desta 1'1'1)\il\ci" :1 f.lça im-
primir. pilhlic:lI' c corrcl'. Dóld,l 1\0 P.dacio da Prl'~itl('lIeia d;)
I'J'O\illda de Min:ls Ger<Jl's aos d, zesl'is dia, do 1I1l'Z 111' 011111-
hro do 1l1l1l0 do l'a~cinH'1I1:) d\' NO'50 SOllhOl' Jatls ChrislH
de mil oiLocl'IlIOS sessenta e um, <JlIadragcsilllo da lndcpcll-
dClll'ia e do llllpcrio.

(L. 5,) MA~OEL TEIXEIl\A flF. Sou:t..\.

Fl'llllrisco ti,l/tol/io do C(/I'/II0, il fel,
T(\jtO XX\'l! rAfi Tg 'J ••



LIVRODALE MINEv! A
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SelJadll na Secretaria da PrcSIllencia da Pro\incia ao!
IS de Dezcmbro de 1861.

Candido Theodoro de OIl'Vel1'll.

Nesta Secrelaria ela Presidencia da Provincia foi publica-
da li presente nc~olução aos '15 de Jarwil'O de 18()2.

José Bento da Cunha Figueiredo .Junior.
TOMO XXVH. PARTE 1." FOLHA N. \1.

Impressas e re\'islas ne~ta Secretaria por ordem uo'
GOyerRO da Provincia.

Crmdido Tlltodoro de Olil' il'a.

RESOLUÇÃO N. 1:1 t9 DE 1<>[)E OUTUBRO DE '1801.

ll{ ..~rtIW,]o que approra tI.~ (,~,~I"s de I'('('rila e dcspez(z
de dú'/'rlias ('{l/1/I,rIlS HIlIllf'lP(l/'S /lcl/a clcrlal'(ld(/~', c COll-
lem outras di;;pusiçü:;; li J'cspl'ilO.

l' ""ANOEL TEIXElIIA DE Souzo\. 51'naool' do IlIIpel'io • f:

Vice-P resid,~nln da Pfl)~illcia ele Minas Geracs: Faço ~••:'el' ,
lodos os seos haIJilalllcg 'lllC a Asscmhléil Lcgi~lali~a Pro-
\indal decrclou a Hcsuluçilo sl'guilllc:

------,-----

Al'l. L° Ficilo npprovnda~ 3~ conta~ de receita e des-
PC1.:t de diversas CDIlJ:II':lS MUlli"ipacs tia Pl'o~illcia n:lali-
,as aos exercicios abaixo d~clal'atlc)s pela mallell'a scgulIlll'.

OURO pnETO 1862-.-TTP. Jl OVlN(!LU.~

~ L° CW,\DE nA I~OInllGA-18r)0 fi 1860.
Receita
[)cspeza
Saldo a favor tia Camara

~ 2.° CIDAUEUEPlTANGUl-1858, á IS50.
ncceita.
Dcspe1.<l. • • . • • • . •
Saldo il favor ,In Municipalidade

1850 ;\ 1800.
Hcceita.
l>cspc'ln •
Saldo ti favor ~Ia C:llnarll

!J:~O(j~OÜl)
2:3\12.)7)/101.
1:ü13.j1)GüR

3:!1!18.j'j)!10:?
2:!l7fJ:m8!J!1
52:2./t) 558

:\:S79JiUü\l
3: 1iO.!i)1(jií
íOü.fp80!,



Hr.ceila, 2:U!I.iZ'Ç)5!t
1>,'spcza . ., 2: 179 .17J63!i
Saldo a fa\'ol' do ProclIl'araclor.. h!J,zp6S0

S lO. \'1I.L.\ m, S. JUSE n'Er.-Il~;1-1859 a 18tjO.
H~c •..ita 1 :723.)j)~O!1
Dcspeza • . Ô 12,zp li 2!l
Saldo a favor da Camara . •. 1:1li.]]lU80

1L CmAnE DE ST. B.\R::t\IlA, -t859 li 1360.
lleccita. h:9!t5~OOO
D!)~plm h:J08.tp L07

Saldo a fll\'Or da l\Iunicip,t1iclnlie. 63().:rtJ89:~
ClOA!)E nO MAR IlIl IhsPANIIA 185(\ a 1857.

n, ceita. 3:030ol1)10:!
I>t'SIW7.<1 • ..: 1:fli3,zz,~ô!1
Saldo li rOl\-1I1 da Cri UH' I'a 1:65<i.Jj)238

t, 857 a 18 8.

l\('C' ila
DI'~pt UI • •
Saldo il 1':1\-01'lIil l\llInicipalillildc •

~ 1ô, VlLLA \lA AYUllUoc.\.-18;)!) ;,1860.
Hel'.-ila

TO}lQ XXVII l'AP.TE 1.'

2:9H9:JJ: :2Gl1
3.tl'1 !l.i: I(Oá

2;') tZD230

8ífJ,zz,225
tl3°tlD6!JO
35.Jj)585

5 :'.lJf) Jj 5lJO
5::Hi I ./j)338

88.zv202

3:5h8.]J)5011

5:3Ç)6.L1>2i7
I. :(\1>20) 3Hl1
1 :3/t:) .ij)1l83

r):3IR~89!J
5: IRi .;rz>!IUS

1.t-l1,jj;39G

5:6on;jb 135
5:'111i.1T 5:W

368.Jj) 615

5:8[.3 ;jb078
5:iI8.;rz>022

12;10)05G

5:!J25.)j)2IR
5:150.i'D78:~

2(\8.Jj)[135

( 61> )

l\t'el'ila
'J)C~llCl ' • •
S.dt.lo a ~a\'ol' tia Muni, ipalidade

j85) a 1.t:f>U.
H<,ccitn ••
Despl':w • .
Saldo li favo\' dn Camarll

1859 li 1860.
Rl'cc'ila.
1)P~pl'za . .• •
Sa\(lo a favol' ela Mnnidlid:ltlt,.

~i3," ClIl/Il)E DI:: PAssos.-l SiJ9 a 1860.
l\I"'.li la
D -\l.'za
S 1110 a fllfll\' da r.;.mara ..

~ t6,? CWA\lE DA.lTAIlIIIA.-185S a 1850.
Ill't'l'ila
J)('~(lI'Zil •
Saldo a favo\' da MlInicilidildc

1S5!) il 1800.
Rccl'it;J.
D"'Ilf'Z:lli. • .'
Saldo il f;J\or dn C,lllwra

, 15. o C 11 AUE no Sl::llRo-18f>S a 1R50.
p, ('('<'i la. .
D"IH'za. •
S.I/clo:l favor do. Procurador.

1859 a 18üO.

r. N, 9 .

71/1 ~283
3HJt~3'~9
3!)!I'iZ'9f/fJ

6:72"2.:i.lflH5
6:71H.;rz> 785

3.;rz>:WO

7:P,03.jj':3(;3
5:752.7;'O!l6
i:851.]Z) 2ü7

h:6Ç)h.'J1)23h
!l:S:3i.']j)798

13H ol1)56h

3:3 I 8,i'J)R22
957.m/I07

2::\(il .J1}:125

2:7 L!j)G2fl
1 :7{i7 .!D()22

9ltlJ.a, G02

1:',85.1.;;115
1.:2,(;.7jlll:jO

1.G8tll>li36

( 61 )

• 3.• CHHOE nA CA'IPANllA.-tS59á 1860.
Hec •.,ila.
De'pc'za • •
5al,lo á favor do Pro('ul'ac1ol'. •

~ á .• ClOAllI~ no PAI\AIIynU~A-ltl5U ti 1860.
R(~c,-ila • •
1)c.'pt'za .. ...•
Saltlo a favor da Muuicipalidfollc •

~ 5.• CIDAIlI:: UH SAIIAIIÁ.-lb59 li 1850,
HI~Ct ila.
Ue'Jl"zóI, •••• •
S,ddo a favor da Muuicipalillade •

S u,o VILL;\ DO UI(ZI::.\IBOQUI:: .-\850 a 1800.
Heceila
[)Il~pelól

Saldo a favol' da Municipalidade
S 7,. emAnl:: IlE 'fIlES1'0:'iHS-Hl59 a 1860.

Hllcei la • • • . • • • •
l),'spt'za
Saldo a favol' da Ca mal'a. • .

~ 8.• CU)Alm Ill:: BAl\lIACEriA-lõ59 a 1860,
!tecelta.
DlSpcta. • •• , • .
Saldo a favol' da ~ll1nicipali(ladc.

~)•• VlLLA 1)£ C,\ETllf:.-1S58;i lS5U
Hl'ceira. • •
DespI'za. •• ..•
Saldo a favol' da Municipalidade

1859 a 1SUO.



2:256r1V189
2: 235.]'JJ726

20~lI6:)

2:002~62!l
J :;,i!.l:.a> 55!J
6280/7)07 f)

3:766.)1>024
2:7H}~9:H.
1:046~99:)

2:1OI.)'j)860
2:0:W.]'JJ205

810/7)G5fl

2:297.)'j)95!l
1::'270/7)7!.10
770w21H

( 67 )

Art. 2 •• A approvaçiiJ das conlas de que trata csla
Hesolucão não inhi1>e as Camaras ncm a terceiro tle r~.
clamar 'corll'enientemento qualquer erro ou cngallo que a&
mesmas possão ter. '

P. N•• 9.

S 23. CIDADE DO UltERAnA-18Mhl 1860.
Rf'ceita. •
DC""ll!u • •

Saldn a fafOl' da Mllnicilitlade.
S 24. VILI.A IlE QUELUZ.-1:85Q a 1860.

Hpceira
()e~J1eza . •
Saldo a favOI' da Municipalidade.

. 25. VU.LA 110 P,\RÁ.-1859 a 1860.
nl'r'l~ita. • • •
Dp.'p,'za ..
Sal(;n a favor da Mnnicipalidadc •

~ 26 VlLLA DI:: T,\MANOuA,-1859 a 1860.
Ul'eeita
DI'spcza. .
Saldo a fa\'or da Camar:! •

S 27.' V1LLA DE JAGUAIIY.-1859 a 1860.
l\cccila
D('speza. . .
Saldo a fa\'or da Municipalidade.

-610.m852
5650/7)510
115.]])3á2

3:' 57 ./t>99L\
300~'7j)600

3:825.tv2t4
2:633~555
1:10' .]])659

12:851 .tD063
11 :28'1,m8!.13
1:569w220
713.;'1JR28
78á.jj;59ü

iO,m768

1:018~8t5
957,n,9{l:\
6O,m852

. .

Recei(a. •
J)p'peza • .
Saluo a favor da Munic.ilid;,dc. .

CIDADEDE Poulo ALEGr.E.-1858 a 1859.
Receita. • 3:10lJ./t)i05
J)()SPCU • • • • • • 3:2lJ50/7)lJ02
Saldo .1 favor do ProCllrado(' • :140.]])697

1859 a 1860.

Dcsppza • • •
Saldo a favor da Camara. • •

S 17." ',lILLA IlE LAVRAS.-1859 a 1860.
Ht'Cl'ita. • • • • •
Despeza. . • • • • . • .
Saldo a favor da Mllnicipaliclatle.

:~ 18 hll'EIIIAI. CIDADE I?o OUIIO PIIETO.-
Hccl'ila • • • • • • •
Despeza • • • • •
Saldo favOI' da MUllicipalidade

~ jO, VILI.A DA PIRANGA.-18á7 a 1858.
lleccita
Dc~pcza' ••
~aldo a fà~ol: do Procu.rad.or :

1858 a 1859.
Ueceita • • •
Dt'sl>t'za ..::'"
Saltlo a favor da Municipal'idade :

1859 a 1860.

( 66 )

, 20.

1 :724 .t;;90IJ
1 :663.]'JJ!.Ifl7

61,JV412

11:l!J8.tj) 572
h: tt 7021>5 !.I!.I

31,m028
: 2i.

~ ~i)~ _ ...

Heccita
Despcza. •• • • •
Saldo a favor da Municipalidade.

CIDADE no 1)0~IDA.-1857 a 1858.
Rer.eita.
Despcza • • • • • . • •
Saldo a favor da Camal'a •

CIDADE DO GRÃO MOGUL,-1850 a 1860.
neceila. • • • • • • " .:3i7,j7)h65
~cspeza . . • • • •. 1:567 ~270
aldo a farol' .da Mllnici~liIlidadc. 249'4"805

Disposições permanentes.

Art. 3: As Camal'as MUllicipacs da Prmincia re-
IIIctterão suas contóls para Sf~relll approvadas logo depois
úe encerrado o exercicio Municipal. ficando as~illl alte-
rado o (11'1. 3," da Rcsolucão n. 8,\8 de 13 do Julho de
1857. . .

Arl~ !l,' Ficão revogadas as disposições em contrario.
.' ..

Mando por tanto ,a (odas as autorillades a qUl'1ll o
'collh~illll'nlo e execução da referida R('soluç50 pel'tellCCl'
(IUC a cUlllprão. e façfto cumprir lão inteiramcnte como
TOMO XHIl PARTi 1.' .



Cal/dido Theodoro de Oliveira.

RESOLUÇ10 N.01:120 DE 16 DE OUTUBRO 18GL

( 68 ) ( 69 )11. N. 9.

na~ ruas c llr:lças existentes na Cidade dl\ Parahybllna p1lga-
tão o imposto annllal de 1I1Dmil rci~, sohrc, cada uma braça
de (rellte de tt'rreno que possuirem.

Art. 2.' O imposto c!'>talwlccido nl\ artigo antl'rcdt'nte
CCS ará desde 'llle o prllpriet.1I io do terreno dc~oc\l pado fi-
leI' no mesmo qualqupr edific/IÇão dc acordo com O dis-
flosto nas posturas MllIIicip"es.

Art. 3. A comtrueção de mures de pedra. taipél ,
allobtl ou u(~ madeira. dI! qne trat'. () art. 57 ~ i." das
posturas Ml\nicipilc, só poderá SI'I" PCI'I\I('It:d" ullla \'. Z 'Iue
sua extensão I\óio exceda a CI'III pallllos de fl'Pulc iucl si\'c
as caZ:lS: a collocaçao porem de l.(ra!ks de 1'1'1'1"0, 011 ma-
dei 1'<1 subl'e hazes de peil ra. 011 lijollos, . é 1lf'f1 eilida
seja qual for sua l'xtl'nçf1o a vOllwde do pro(lrictarlo

Art 11 ° O OllllS df~crctadu no arl. 1.. (las,a aos cr-
deiros, I'l'ssionarios, e outros IJllacscllwr pussuitior(;s por
litl.los de compra, aforamenlils c oulros. ,

Arl. 5•• As dispo~içõr~~ do a 1'1. 1.° e 2,° serão cxtensl-
,'as as p.'aças c ruas, quP (la.'a o futuro forem ,Ibatas
om virtu,le de <Iesapro(llÍilçflo , doa~:f\ll cl)~sfIO &c.

Art. 6 .• O~ infractnrc.; IiC;1O ~lIj•.itns á multa de dt't
a 30,j'JjOOO rs, c ao duplo lias rcinciu('llcias, alelll de se-
I em as obras feitas á sua custa.

MA:"OEL TEIXEIRA DE SOUSA.

Silverio Tei:l:C'ira dll Costa, a fez.

Nesta Secl'otaria da Pl'csilicncia foi publicada a presen-
te Hcsoluçéio aos 29 de Janl'Í1'II de lSG~.

José Bento fia Cunha Figueiredo Junior.

L. S.

Sellada 113 Secretaria da l}residcllcia da Proviucia a05
15 de No\'embro de 18G1.

nella se contem. O SrCl'clario do Govl'rno da Provincia a
faça imprimi I'. }lublicóll' '~COI'l'PI'. Dada no Palacio da Pre-
sidencia da Pruvlll"ia de Mmas GI'I'ill" <lO' df'ze'l'is dias do
!Dez de Outubro do HUno fln Nascim,'ulo de N()s~o Se-
nhor .JI'ZlIS Chl'islo de lIIil uito Cl'lIlos se~sellta e um, qu~-
tlragcsilDo da lntlepende/lcia c do ll11perio.

llesob'ç,iO que Olltorisa a Comara Jl/ llnit'ipal da ('idade do
[laraltybllllll a ('obrar 111/11l/abllCII tl' O imposto de um
u~il reis sobrr. cllda braça de tt'rrcl/Os dc,~ocupados
"lias Ila,~nUlS e praças li' aquclla Cidade e contem outras
tli,çposirÕ('S II respl'iio.

MANOEL TKIXEIRA DE SOUSA, Senador d'o IlIIpl.'rio @

Vic.Prc~idel\te da Provincia de Minas Geracs: Faco saher
;\ todos os seo~ hal.lilantes que li ,\~'cmhléa L;~gislativa
PI'ovindal, sob [t1'O(l051a da Cnmara Muuicipal da Cidad~
tIo Parahihllua, decretou Hesollll;ão seguinte:

Art. t.o Os pl'oprictarios de terrenos desacupados llitos

Art. 7.. Ficão revogadas as disposições em cOlilra-
rio.

Mando por tanto a todas as Alltori(iar)ps a qucm o conhe-
cimento, c cx~cn~:ão ch rcferida Hl'solucão pertenccr, flllc a
clllII!wão c fação cumprir tflo inteiramente ('nmo IIl'lIa se
conkm. O SI~crelario do Govl'rno ,iesla Prc)\'incia a fa~a
imprimir. publicar e corrcl'. Dada nO Pitl,lCio da Presidcn-
eia cl., Provincia de Minas Gl'ral's .IOS dl'sr.l'scis dias 110 mc~
de O rtubro do anllo do Nascillll'nto de NO'50 Senhor Je-
lllsChri~to de mil oitoccnlO!l e sessenta c Uln , l)uadragcsi 11I0

da Iuclcpendcncict c <lo lmperio.

( L. S. ) lfAMEL TEIUIRADE SOUSA.

Frallriuo .de Palllll Pinheiro a' U IhiJlJ Cinlrtl, a (ex.
tOIlO XXVII PARn L'



Moo depois da data em que comlllunicar a sua retirada
do Municipio.

~5.'O Dfl cada nrgociante ele casa 'c~labeleci<ta de
fazendas secca~. 1Il0lhados. ou olltros quaesqucr gellcrtJs
de fora ou da terra 2.)7)000 rs.

~ 6. ° De cada retl'atista CJue apromptar retractos por
lneio dI' madtina de lJualquer natlll'l'za 20~OOO r5.

~ 7.° De cada lllildelllisla 20.tJ)OOO r~
~ 8.° De cada 1111Iespcclarulo lucrativo 10;n,OOO I'S"

{lagos pelo dono ou dil'ectol' allles dc fazr.l-o.
~g,o Por qualqUl'l' olltl'a licença não espccificada mes-

.,no para edificações 2.ztJOOO rs. continuando porem em vigor 'o
,art. 134 das I)()sturas. e assim tnmhrllJ o dispOsto no art. n,"
,da Hesoluç[lo n,O518 de 23 de SI'lemlJrO'(~e H;51.

Art. 2.° As licellçns de qnc tralflo os ~~ 6., 7, 8,
c Ü scrão til'nd:ls :lutes do exercicio da inllustl'ia, pro-
fissão, OU especlaculo I e totlas as IIInis serão rNlueritlas
!todos O~ aunos 110 mez de Jandro ou :lutes da abel'tul'a
dc qU:llqul'r cal:l tI(! nrgocio qll/lndo clla tiver lugar de-
pois do drto mez <le J<lneiro. O, iufratores serão multados
-no dobro <lo valor dos imposlos, com lanto que não el.-
-ced;~ a 30,)1)000 I'S. pela pl'inlt'lra \'e7., c a 60,J!)OOO rs.
lias reindtlencias.

Ar!. 3 ° 5no pel'miltidas sem onus nlgum :lS cavalha-
,das e 31'\'01':1(1:15.

Al'tA, ° Fica clevado a 1.ztJOOO rs o iIIIpo-to !ourc
-c:uln um banil de aguardcnlc de canna ou l'islillo.

Arl. 5.° O imposlo do :lrt. 2. o ~~ 2.0 e 3.~ (1:1Hcsolu-
'çflo n, 518 de 23 de Setembro ti", 1851 lica substituido pelu
do S 1. ° do mesmo art. <Ia dila llcsoluç:io,

Art. (). Ficão cOlllprchcutlidas nas cxcepçõcs do art.
Oü das ll0>luras, ns csmollas (Iue !e lir;lI'CIll para as fes-
tas do 1>i\'iuo Esp:i1'ito Santo.

Arl. 7.° As c:lbras e percos que forem encontrados ftas
-eirclJnstancias do qUI) trata o arL. 156 ~~ 1.0 e 2 o das
p()~turas. Sl'l'áü aprchcndidos e vl~ndidos cm lI.ilão. se du-
",ante \'iute e quatro horas, a coutar-se do aeto dn aprc-
ilensão, não se :ll)l'csclltar pcs~oa alg,uma reclamando a pro-
priedade dos mesmos.
r0110 XXVIii PARTE L"

( 70 J
SdfaJa na Secretaria da Prcsidcncia da Pl'(}vincia a05:

28 de Outnbro ti e 1861.

Joaquim ~Jnrianllo Allgmro .J1elleZ('~.

N'est:l Sf'€I'l'tal'ia- do Governo fui puhlicada a presenl:~
Resolução aos 29 de Janeiro de 1862.

Jo3é Bento da Cuuha Figueircdo' JU1/ior;

RESOLUCÃO N. 1d21 DE 16 DE OUTUB:RO DE f8()1'~. .

llesolllfÜo q',e alltorisa a ('amara 111unil'lIJal da Cidnd{; do,
Grilo Mogol a arrecadar allllua{mclIlc as conlrilJui-
fões nctla declaradas.

MA.NOEL TEIXEIRA DE SOUSA, SCllad'or do Tmpel'io e Vi,
ce-Presidenle tia Proyincia de Minas Geraes: Faço sn-
l)cl' â todos os seus habitantes qne n Asspmhlén LegiSlativa
Pro~incial solJre propostn (/;t Camarn Municipal' da Cidade
do 'rào i\logol' Decretou a Ht:soluçiio scguinte :

i\r£. 1. ° A C:lmarn l\IlInJcj(ln~ de SI. ° AUlonio do Gl'iio
Ltlogol fi'ca alltol'i-snda a :J:necauar annunlmelÚe as seguintes-
wllu'ibuições:

~ '1.° D-e cada um nllestado da Cnmal'n não sendo pnra
E:obrança de ordenados dos Empregados ptllJlicos 5u>1l00.

~ 2.° De cadá registro de tilulos de emprceados
1 ~OOO.

~ 3 .• De cada licença rlndn n masca tes e joa lheiros
de obras de 0111'0, pr:lta, c pedras prcciosl's , '100;ZP 1'5. nn-
Ilualmcntc, sendo de falendas seccas 5.)7)000,

~ !l •• Os mascntes de obras de 0111'0, prnta, c pedra!!'
preciozas siio mais obrigndos n pl'cstal' ullln caução J ou
deposito de um até dous contos 'de reis que se extinguirá um

• H. 9. ( '71 )



An. 8.0 Picão rcvog,hlas- as disllosi~~õ(!~CUI conlrario.

( 72 )

f! PI'0c111Clo <la vcncl" I. qntlll1lo ll!llha lugar' I 1I1'p0i.~' ,te-
(.Iedu~/(la a ilHa/Ia '. (! mal' desl"'zas occa',iolwda pc'l~ in':'
':i1cyao será ,'pcollllllo ao cofi',. (Ia Mllllici(lalidacle. e l'eS-
Iltdldo aos que provarem SOl' donos dos dilllS allilll,Il'S ou a .,
ColIl'c1oria COIllO produclo de U('II~ vagos I depois de Jlas~a<lo,
um a11l10, '

•

( 73 )F. 1". 9.
os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial so .
Proposla da C"mal't\ Municipal da Cidade' da Campanha De-
cl'clou, a Resolução seguinle :

ATl. 1.0 Os inrlividuos obrigados a 3ferirem pezos (} me-
didas p3gal'ão annu31menlc pela afCl'ição (~s imposlos seguintos :

~ l.0 De cada uma cusa, d~~ negocl~ em quo se vendet.
fazendas secras , genaros do PillZ o de fora dello 12.mOOO.

~ 2:0 Da em mlC'se vel1llel' fazendas sc~cas o genel'os do
113iz 8;WOOO.

~ 3. o Da em que sc vcndcr fa zelHlas secas e gcnel'os do'
fór3 do I aiz 9wOOO. So porem P31'3 este commel'cio não fol'
prcdzo (107.0 maior de oito libras. pngarão sómonle 5.mOOO.

~ ~'.. Da m. que se vcndeI' mollmdos, de fól'3 c gencl'os
do paiz tO,mOOO.

~ 5,0 Da em que e vender mollwd05 de fóra do paiz 6;rp.
~ G." Da em que se vondel' mulhados c gcncros do paiz

7.7J')OOO,
~ 7.0 Da em quo sc vender gencros do paiz , sendo em,

esll',Hlns , ou fóra das Po\'OiH;ües 4,,7])000.
~ 8 o De calln bolica (j,7j)OOO.
~. 9 " Do cada 3ÇOllguc d? carnes v(,l'fles alem do im-

imposto quo so ach3 cSl;~lJelcclllo so?rc os 1l11\~mOS !~,mOOO;
Ar!. 2," O:; fazcndwo () lropwos pngm'ilO nnnlllllmenlo

1'('13 aferiç:1O de pczos o medidas quo dc\'cm ln' ';W. Enlende-
se por fuzcntioiro o proprielario ou nggregado quo vendor an-
nualmenle mais de c('m mil reis do gl'ncros do SUll lavoura', o
r0l' tropeiro ou individuo que tivOI' do sele bestas p3ru cima
Impregadas no lrnlico de generoso

Ar!. ;3. o O.i individuos ainda qlw com(1rehendidos nas
disposiçúl):; :lIllccedenlcs (lIO tivcrem r3nchos, pagnrão pela
ilfl'riçüo dos 11CZOSc' modid"s que devem lI)I' nesses l'allchos
!~.mOOO'.

Arl. !~.o Pel:l l'o\'isla (las aforições pagarão tOltOS os
r.omprt'!Iclldidos nas llis(losiçües antecedenles a melade do quo
se :lI lia eslalll'll'ridu para eslas.

Arl. 5. o Os pezos e mcdidas conlinuar:íõ a ser os mesmos
,Ic' (arados no E ilal de !~de Fevereiro de 1852 C\IW(lido pela,
C31llílra em \ irlude dos arts. 192 c' 10!~,das \lOSllIl';'I5.
TO)lQ H\'li l'AllT~ t.&

M,HIlJEL TEIXEIRA DE SOUU.,(L. s.)

. l\1;lIIdo pnr tanlO li loda~ a~ ,\ulnridad ..s a fluem o conhe-
~IIIH'lIlo c exeeut;;io da r(,fl'rilla ( .'solllt;flo PI'l'l"lIccr, quc ti
clllllprao e façiio cumpril' lflo illtl'irumf'llle como oi'lIa se COll-
lem., O Se~:r('lari() do G()~crllo i1i~slil Provillcia il faça imprimir, ,
puhllcar e eOITêI' Dali" 110 Pal;'cio da Pn'~id"llcia da r1ro-

vinci" de Millas Geracs ao,o; IIc,t.I'sci, IIja~ do mez dI! Outu-
hro do alI/lO do Nnsl"Ímt!lJlo de Noso;o S'llhor .fl!ZlIS Chr~-
lo de mil oilocl'nlos SI!SSf'lIla (' um, qlHldl'agesilllo da luue-
pcndeuCHI e do IlIIperio.

JOliO IJflpli~l(1 ll'Olú:ci1'll /l/calho, a fez.

,SI'IIi"ia na Sl'crr'laria ua Pr ,'idcuda d<l Pro,incia aos 111

,~e l o\'clllhro de 18õl.
Ca/lditlO Tllt~odol'o d'Dliuíra,

Nesta Secrctaria da Prc-idf'lJl'ia foi puulicada a prescu-
te HesolUl;ão aos 20 de Jaudro til' 1862.

José LJcnlo da CUnha Figueiredo J !IIliol',

Il"SOLUÇAO N, 1:122 DE 1(j DE OUTUBRO DE 18GI.
Ilesoluçrio que (fl~}J!,ovadil"er~OS arigos de Posturas da Ca-

u,ara .MUtilellla/ ela f..'ulade da Campanha,

W~A~OEL T~;IXE~IlA. I1I~ Sou.s.\ , S,m:adol' do [mpel'io e Vice-
I(r.slJ!unlc (3) l'O\'lllClil de MlIJilS GCl'ars; Fa00 saor(' a todos



Joaquim J/a1'imlno AlI[jllsto Jlenc:c:;.

Scllada na SCl'I'claria dn l'rcsidcllcia da l'ro\im'ia ('m 1fj
de Ontubro de 1861.

Nesta Sccr, laria do (iO\'CI'IlO foi puulicada aprcsClllc El'-
~olll~ão ao:; 2\) de Janeiro de 1~ül.

( 75 )P. i\. <),

Mr. n 'o por Innlo a lorlas a .• AUloridades :J quem o con/Je.
I'ÍllH'nlo c eXl'cuç:1O da I'ufcri 'n llesllln :;10 l'('r1cn('.(,I', quo a
cnlllprüo c façüo cumprir l:io.inlcil':tllll'nlc 1'0UllJ nella se eOIl~
lelll. O Secrclario (lo GO\'('J"IlUd('~lil 1'1')\ il1cja li 1',11.'"illljll'imir,
publi('al' c (01'1'1'1'. Dadn lJiI l':Jlal'io da l'J'('sidl'lll'ia da I'm.-
\ ineia d' Minas (;(,I'a('s aos dewsl'Ís dias do mrz (:c Olllll-
1)1'0 do :JIlIlO do I'\aseilllenlu til' l'\osso Sl'lilior "ezlls Ch j~_
[o de OJil oil()c()IlI{)~ sessenta e Illll I Iflladrasilllo dn I/lde-
p( nlellcia e do ImFrio.
(L. S. ;'IAl'\ol::I. TEIXElIL\ IH: 'urSA

Francisco Antonio do Carmo I a f('z.

poder~ ser o Pl'ocuradcl' Fisc'al, ou 'qualqllrl' oulro in(fi\ (duo,
roaJO llIais ('onvcllirntc for, e podl'ni :lroilr:lr.1/1O cornmissü('s
(O 11 tanto quo o cofre Mn'lid(lai não dcs(lcnda mais de 15
}Ior cf'nlo com a cobran\:a doslr i~lposl(J. •

Arl. J5. OOIlS annos de depOIS da cxccuçao de. la Ikso-
luç 'o podel'Íl a Camar;) ado! tal' I ara a arrcl'ação doSIl' •. illl-
IOSlo o syslcnltl de ill'I'CnHllaçflo.

\1'1. 16. ()uantlo se Slb('ilnrl'm dll\'ida.; !la excclICÜO des-
ia fie,olnç;lIl I'I~rr os Emprega,'os da Camara ou arr~'millan.
I- s .1 iI1IJloslo c individuos a ell!! sujeitos, podcl'üo esl('s rc-
eorrl'l' "as dc('isü(~s c exigl'lIcias daqUI II s p:Jra a Cnnwra so
Jl~O p'" fcril'rm a del'isün do (I(,dl'l' .Il101iriill'ôO,

Arl. 17. A CanW"él pO.lcní p:!l'a cU:llprim n~o da prescnlll
. Ursol,,- i10 azo 1 I'gulilllll'nllls " ncjj(,~ illl (,I' CIlIIHas alé d(''1.
lIIilrl'i", n;J(J de\'['ll':o "OI'l'1l1 a eXI'I'u<.~:'!OdI'S'I'S Ikgul<1melllc:;
ler lug;Il' S()lll previa ilP~ ro\':I~:;io do :,(}\"(;I'1l1 I'ro\jlldaJ,

Arl. 1~. Fh;ão rcvI,gati:Js as disposi.:UI:S em contrilrio.

(H)
i rI, G," Toi/os os pe7.0~ slljl'ilo~ a afericão serão de

.lIdal. O ill li\'iduo que sr. :-:rl''''I' de flf'ZOS dr. oulr;, m:Jlcl'ia em
seo lIeg1wjf) "\I 1',1l1dlOso!lrel':l (l mullu de 10,muoo c do do-
1)1'0na I' inci irllC'ia,

Al'l: 7.0 DUl'anle o nwz de Janeiro dI"!cada allno rm dias
apri1Zado-; reI, aferidor o Fi'l'al " spel'li\o c I1UOs('r:í publica-
do em Edil:H's pelo mellOs oito dias imlc ..•, são obrigados os
illdi\ iduos ~ujrilo, li :lferL:iio a il(lI'es('nlal'('m no IlIgar dc'!'ignil-
do sou" Pl'l,S (j nwdi las. 110sl'r;;o aferido" em prC.;r.nca do
Fiseal, do quo SI jliH:.•lIrll a c.1Iupl'lr'1l10 guia. Exc('plliüu.se
desta rcgra os fazcndeil'os c Iropeiros • ú rujas CRzas tJcvcrú ir
o aforidor.

Arl. S o Da IllCSIIl:l mnllcira se proeci1era do IlJCZ de
.Julho em dialll() 1Ii1rl'ri,la dlls pezos c IlIn./iilus.

Ar!. !.l." I' " /lll)tivo jll~lt) I'ot!er:io o Fbcal I: O aferidor
prorog;lI' até l!'inla di;ls a lJuall"OI' indhidu., o prazo para a
ilprcscnla<.~;';f1 do SOos pelOS o medidas.

\1'1. 10. O (IUOn:io aprc'l'lllar l>e()s pezos e medidas para
:1fl'riç,io e l'fl\'h-;la se i1 /Ilultadll 1'111df'l III I cis, e nfln poder;',
cOlltillunr <I IH'gociilr ('1II IJuilnlo n~1l)llloslral' [c'r cumprido este
dcvor, sob Pt'IJ.I dn pdz'io por dOlls a oito dias.

Al'!. 11. N nltullIa Cazil de !lrgocio, uolica açllllgul1 011

ral1cho poderá srr aberto SI'IIJ que SI'1I d01111 PI'C\ ianlf'Il1c afim
os rcspecti vos prluS c llledi,las ; o ronlra venlor será mllliado
em dez a vinlf' mil rds.

MI. J 1., O aferidor que C(l1JI'ill'dil'ciLos do afel'iç;1O sem
'llle lenha a "('ri ./0 os pell)s e mei/Llas sotfr{'rá a multa de
lU,;:V a 2 '';';)00 de cada ll/llU casa elll flue assim o pl'ati(';ll'
c se ('xigir do con1l'ilJuinll~ lJuanlia sllperior a eslabelo-
cida nosta Uesol.lc;io, soli'l'el':l a mu/la de ;WO.>OO rs. de
l;ada uma vel. IJlio assim o pl'alieal' I além das penas do
Codigo I'onalna sel'ç':io .V do Tilulo ::i,"

:\1'1. t:J, D IUS llIews depois da afcriç:io Oll revis1n em
cada uma Freguczia do Ter'IllII, o 1'I'oeuradlll' da Ca,o"ra
Ó obl'igado a cul)l'ar peran1e o Juizo de Paz Oll ~Iunitiflal, o
impos10 dcvi.Jo, sob pella do reslllil1sabilidade por 1J1IédqllCI'
projllizo que a demora ot:cJsiollar, (jean/o seos bens sujeilos
a intlcmnjsac~o.

Art. H.: A Cillllura Municipnl nomeará o élferirlol', (11Il~

José 8ft/to dll Cunha Figcircr!1) .Julliui'.



H.ESOLUÇÃO N.O 1:123-DE lG DE OUTUBRO DE iSOl.

LIVR'ODA LEI mINE~RA
i86i1C

( 16 )

Impressas e revistas 'né~ta Secretaria por 'ordem do G<J-
''lerDO da Pro\'íncia.

Calldido Theodoro de Olit'etra. .

TO~IO XXVIl. PARTE .1." FOLHA N. 10.

~---_.-.-----._-_........-
'OURO fllETO 18t)~o-'In'.r1l.OYHl~I.U••

llesob,p%odedar(Jllcio que nem mn joa'lheiro Olt l1:asrate dt:
obras de Ol/ro, prata, 'c perl/"as preciozlIs, po~{el'rí vell-
der ou negoriar tacs objectos no.~ mlt/licipios de ]1(IS-

SO,~, Pouso Alegre, IJom{tm e Dberaba. sem tirar
uma licellça ql/e importará em 100 .u>000 réis, e
(,oI/tem {)lttras di.~/XJsições a I'e.~peito.

MANOEL TEIXEmAn'E Som.A. Senador do 1m~erio e Vice
Presidente da Provincia de Minas Geraes : Faço saber a todos
scos habitantesqllc a A~sembléa Ll'gíslatí\'a Provincial sob
PI'oposta das Call1nras Municípal's de 'Passos, ['onlO Alegre,
llomfim e Uberaba decretou a Uesolllção seguinte:

AI't. 1-.0 Nenhum jO:Jlbeiro, Oll mascate (le obra5 de
'ouro pt'ata e pedras prrcios:Js poderá vender Oll neg~ciar
nestes Municípios laes objectos scm tirar lima licença q'uu
importará em 100.jt) rs.

Arl. 2.0 Alem deste imposto serão os mcsmos joalhd-
rOS Oll mascatcs ainda obrigados a prestar uma callçilO, fian-
t:a ou deposito de um nté dOlls contos de rcis, que se extin-
guirá um annO depois dn data em que participarem a Ca-
maloa n sua retirada do Muuicipig.

Esta caução, deposito, 'ou confinnça scnirá para ga-
nmtia dos .que compral'em 'quaes quer de taes objcctos.

Art. 3.0 Purn .que os mesmos joalheiros ali ma~C~I.CS



( 78 )

[tosSão COlllmerc;nl' lias Frcgul'zias c Dislridos quo Oóio fo-
relll os .1,1 Vil/a ou Cidade dever,io aprC'I~lll.lI' as :\ ulori-
dacl,'s locacs uma dl'c1<Il'a~::io do Prc,it!cIlIC da Camara
du hav,'r"11l cumprido :15 di'pHsiçõe~ c1•.~la Lt'i.

lht, lI. ° l'ic[1l) I'cvogad<ls as úi'poslçÕt>s em cOlltrill'io.

HE"OLtJÇ.~O N. 1121 -PE 1GDE OUTUUnO DE 18G1.

/{csolllçüo q1l0prohibe no ,,1rra1ll1 da Abbadia do Jlunicipio'
(!e Jiilan.'l"i /flcar-se rOllpa Ou qllll!quel' 011/1'0 01(/(1£:111'
l/11pUro dentro do aljuedllr.lo }Jubhco. ou {unle donde
rlle nasce,., e. conlem olllras disposições ti respei/o.,

( 79 )F•• N 10.

todos os srus haLil3ntr.,~ fllIC a Assembléa J...rgislalh"3 P/'O\'in.
dai sob proposta da CanJa",l ~Jllnicipal de l'ilanglli, Dccrr.-
fUII a RcsoluçilO srgllillLP :

Al'l. t • E' (lrohibido no :\I'raial !la ALlmlia i

~ 1.0 La \":11' 1'1111":1 011 '1I1111quer oulro ohjf>CIO imJllll'()
dcnlro do fll:ucducl0 publico 0\1 f mIe de I,nd,', rI/r ll:1Seel' •.

~ 2,° D:lIl1lie:Ii-l's '. ~f's~rllilos,. ~u al1r:lr.lIws 1lI:l1~I'I:ls
pulridas, pcnas de 2 :J ;) dl(ls de J1l'1wo. o mulla de ,), a
20.m3 10rs, e o dohru nas rriuc:it!t'nrias. _

Arl. 2.° O, !'os~llid rrs Irgars do flllalrJll1 r pf1rrao d'es:
sa agun ficflO obrigndos n unHl conlrihuiçüo ilnnlla, qun -er:1
pcln Cnmarn marcada. com lan!o que .miu ex('ed~ n 3 t,U... 00.0
t"S. por cada pf'llua <I'agua r(ue pOSSlllrC'l1l. (~u~a ('onll'llllll-
ção sel'Ú applicnda pura a limpeza, dC'subslruc,:ao c concertos
<103 lHluedIH;los. , .. ..

1\1'1 :3.0 A Camarn C'llrnrl'i'gnl'a:l P('SSO:l de :"lua (:ollf1an~ll
a Iilllpczn f'nll:llisa~;lo c c\lnsen'i1~Aj() do aqucc1uf'to.

Al'I 1,.,0 O po,suidtll' de p rç;-~o d'i1gua 'Jur.. ddl~1 de-
sistil' C'1ll h, n~(jeio do pUblICO fica Izcnlo da COllll'lI.H1!('ao do
:.trt. 2,°

Arl. 5 .• O ProclIl':ldol', 011 seu Agenle IH lugar pl'omo-
\'crú a coli,'nnca dos iluposlus rlit(lS, e das, ullas que h.oll-
vel'''nJ , o o pr~dudo s,'riJ de prt!fel'('nriD t'ml'J'('gatio lia JI1I1-
prz<l l'an;i1i,aç:'ll, e dt'tII<lis ol:l':l~rio ;lrplr.ilu '/0

Ar!. (LO I'al'il (J uz pnb,l"o havcl'll nos lugarr.s em qlle
a Caul:JI'D lhign<ll' duas lJit'as nn.le correrão IIllla pcnn:l ll'agua
cm cada uma. elll rjUlllllo nüo i'urilU ('onsll'l,idos os conre-
nicnll's dwfarizrs.

Ar! 7,° O~ possuit!ol"l's de ngua sJo obrigados a collo(,<1I'
fC'gis!I'lIS qu'O fi£'flo sob ;l illspC'cçú.o do cnl'il1'1'C'gado de qlll~
lrala (I ar!. ;3,0 A Cum:lra marcar:! IIIll prazo rast'a\'cl dmlm
do qual dCI ('r:'!o fi/'r os meslIlos. regislros collucatlos, c iu-
dical';" a lI1iJ!eria rle qlle SI'r[1O (('1105. _ .'

Al'I 8 ° j'nl'il :1 l'nclura t1,'~la obra pag:lI'llo os de Ill:JIS
propriclal'ill:-i 1,mOOO 1'5 :tllllual. que Sf'I;n ('obraria no .prin-
cipio d-: ea 'a nllno. c li Cauwr<l ,'OI\(;OI'I'CI'<I eOlll 3 (llHllltlll que
OI' (,IIOl':alh el ('om as forcas dc scu cofro,I •

fl'ullO XX\'IJ PAIlTE L"
OUS,\ • SCllilr!CJr do lmpcl'Ío o Yi-
de ~jjnas Gcracs: 1"3<;0 Sllucr '

.Jar'inlllO Dias Coellto ,a fez,

SL'IL1da !la Secretaria da Pl'c,jdcllcia da Provincia aos j fi.
de Ou luhl'o de 1S61.

Joaquim JliaJ'ianllo AU(juSlo Jlcllczes.'

" e~la Sccretaria da ~I'f,.;id:neia foi jlllhlicllua a Jll'c.icn.
te l\e~ultlçau :IOS I~ de l'L'Verelrl) cf,' J802.

Jo:;é Bel/lo da C/ll/lm Flff/lúrédoJu.nt"or,

i\1jllul0 por lanlo a 10d,l' a, ;\:lIoridade_ a <junlll " co.
t1IWClIJJl'lll0, e "xPcllç;i'1 da r,.fcricfa, H,'sol'lçao lWl'lcucer. que
l:lllllprilo c faç;io t~lIlllpl'ir ([tI) ;lIleirólJll'~lItc comI' IIdla SI:'

l'Ollt.:III. O SI'(;n'l:lrio do C 1)\',,1'1Io tI,'SI;) PrlJlillci:1 a filca

;'1Uprilll i I' , p"hlicar (' fOrreI'. nada JJO ".d:l(Jio da 1>1'61\1-
(Ienela da Provincia dc Millas Gerat'i; ao~ tlu,.ess(:is dias '/0
IIIC7" Ollllluro cfo i1IlIlI, do N tSCiu}l'lllo de .~.Il~!>O Se;'hor
;IeZI!5 Christd de III I oi(ocelltos:~ sesscllta I: LIli! <juadl'a-
gcsimo da ludt'pclltit'IlCia c do JllIlwrio

( L. S ) M.\1';OEL TEIXEIIlA DE SOU '\.

IriAl\OEL TW':WIA m;
co l'rcsillr,ntç da 1'ru\ inda



dos os scus habitantes que a Assrmhléa Ll'gislalívn Provin-,
cial, sou proposta da Camara Munil'ipnl Cidade (/0 Mar d'Iles-
panlJa, llecrelou ti nesolU(;~o seguintc :.

ArL. 1: A Camara Mllni<'ipnl da Cídndc do Mal' ll'Hespn-
llhn fira tlutorisada a arrotadar annualOlentc o imposto dc 2 e
1;-2 por (:('nlo sobre o rcndimcntu dus Jlrcdios lII'bano!l de scu
Muuicípio

Arl. 2. o São, pre'lios lJI'hnnos 3S caws do hahitação si-
tuad3s na Cidade e nos t\I'I'aiiles do termo que liverem mais
tlc 30 ('asas, ou sej~o Ost3S de pedril, mallcirn, tijólo, ou
flualqul'l' uutro. malerial eolJcrlas do telhns, 1ijolos, zinco,
e chumbo, f rI'o la minado ou tillJl)as, com tanlo porom que
não scj,iocobcr1as de l13iha.

Art :3 o Aindn desoeupadas ficão as cazas referidas sujeitas
a contrilmic;'1O do a 1'1. I, o

Art. !~',oEstão sujl'ilos no pagamen10 : 1." Os proprie1a-
I:ios das ca~as I ~.o os inquilinos, 3,0 aquel/es, quc por qual.
fluer tilulo, esli vorem inCUIII!Jidos do sua guarda o vigia,

Art. ;).0 O Fi~eal dc cnda Districtll fará a uumol'::lCão das
cazas sujeitas fi imposiçao do arl. LO, rclacionnndo.ns em
liVl'o, qULl lhe será (OI'l1llrido pela Camílra, e pelo mOlhodo es-
tabelecido em Hegulall1l'nlo espel'ial.

Arl G,O Nos pl'illl('iros dias do mez dc janeiro rle cada.
anno o Fiscal e uma ouira posso" (IUC n Camara nomear, es-
tnndo já foitn a nUlllcraç;lO. aruilrará o valol' do aluguel annual
«lo radn uma cnsa , o intimará á qucm for obrigado ao paga-
mento para quo salisfaça n imporlnlll:ia da conlribuição

Ar!. 7,. Do aruitramen[o feito pelo f]sr31 hn vcrá re-
curso, in1orpostll dcntro tle 8 dias, para n Camarn Municipnl,
c desta para o Presidonto di:'l Provincia, na fôrma dil Lei do
LO de Outubro do 1~28,

Art. 8.0 O producto' desta contribuição tcrã cscriptura-
çüo espcrial, e só poderá SCI' l'mprogado cm calçadns, chafari-
zcs, pontos, e puntilhões nos Arraiaes sujcitos ti contribui-
ção, e na Cidade, na illuminnção da mosma I c o c.'cedenle
em ohras publicas,

;\rI. 9 o A Camara expodirú o Regulamento para execu-
TaMO XXVI! PARTE 1,.

( 80 )
Es1as contl'iblli~ões cessarão apenas se 'concluir a obra,
Art. 9." Se bouver secca , (\ a agua não ch('gar p3ra o

t1zo' publico e p3l'licuI3l', sel'ão fdxtldllS lls,rl'gistros dos par-
licul,lI'c,;:, os contra v.l'nlores pagal'liu ~0:2'P~OO rs. de mull~,

ArL. 1,0. Ficão l'ovogat!ae as, lllspllslçócs em contrarIO.

l\bnclo POI' tanlo lodas as A\llOri'11:llles a lflH!m'o co-
"hecimenloe execução da reff:rida Ilesoluçào perlCnccr, !fuc
ól clllllprilo, e façilo cumprir tão inleiramente. c~mo "ell~l 50

coolem. O SecretéHio do Governo desta PrO\'IIICla a faça 11lI-
jll'imil' puhlicar c carrel', Dad:, 110 Ptll"cío da Presilielleia da
Provin~i.a d'l Mi nas Gerae, aos dI zeseis dias do 1rt!'Z de Out u.
bro do ,11111(1 do Nascimcnl:> de No"so SOnhor JClUS Cltristo
dc lIIil oitocenlOs scssenta C 11111, qlHlt.1r<lgcsimo da IIlUCPCU-,
dCllcía c do lillpcl'io.
<. L. S, ), MANOEL TEIXEHU DE SOUSA,.

J acillt!1O D i(ls Coelho, <I fez,

ScI'lada na Secret<ll'i<l do Go\'el'l\o da Prol'incia de Millas.
(;er,,03 elll 15 de Outubro de 'l'8Gl.

Joaqliim M [I/,rlltllO rlu!J,llsto iI/CItCZl'S,

NeSln S,!creta ria da Prr.siuCllcia foi puhlicada a pre-
sente llcso/u,;;io aos t 2 de FlJvereiro uei 8li~,

José BCI/to da Cunha Figueiredo Junior;

H.ESOLUçA N. 112,:). DE lG DE OUTUnUO DE 1861.

Neso{ur.üo quc autori~n a Camara :lIl1nicipal da Cidade do,
Jliar d'/fespfwha (l al'l'ccadar alllllllllmen[c o imposto,
de :2 e 1(1 1101' cento sobre os rendimcn[os dos prerlio;;.
IIrbanos do scu Termo, e contem outras disposirul'S n
respeito.

TIfl\i\OEL T£IXEIIlA ))E 50["s,1 , Sen1dor do rmpcri~ n, ricO'
'I'r~i1Irlll'C da Provinl'Ía de ~lil\a~ Geracs: Fa~o saber 'o lo-

F. N. 10. ( 81 )



Cmulido Theodoro de Olh'eira.

( 82 )

HESOLUÇAO N. 1120 DE 16 DE OUT fiUO DE 186J.. ,

( 83 )

llcso!Llçl;o que Nt'oga o S 7. o do arl. l.:d(/
de 30 de J /11/110 de '1850, c S/lÚstll/lC

S 4. o do 111('511I0ol'ligo.

HESOLUÇÃO N. 1127 DE 16 OE OUTUBRO DE 1801.

de li. 1005
POl' 011/1'0 o

F. .N. 10.

Vice.Presidente da Pl'o\'incia de Minas Ceraes,: F,aço sabc!' a
lodos os SI~OShahilanll$ que a ASSPlIlbléa Ll'g:sla11 va, PI',OV,IIl-
cial sobre propo,tl da Camara ~lunici[lal da \ IIla Chl'lSlllla
decretou a Rl'~lllllçiio seguinle:

Art. 1 .• Fica e1c\'allo a 3GO'ifiOOO o o:'denado .an,Il~lal
do Scerc\ilrio d .• \:amara M1lllIClpal lia \ dia ~hrl~lln."
c a 12,0Jl)OOO o do respcctivo yorl~'~~o e. CCl~JIIIll~.O:,

A ri. 2.0 R"Hlgão-se ns dlspoSIl,-OCS cm conll J 110,

l\lando por tanto a todas ns, au\o.ridaelf's. n qU:lll ,o,
cOllilccilll,'UIO c execução da rl'ft!rl<la hcsol~lçno PCllCIlCCI
que a cumprão I c façflO cUlllprir lfio inwll'arneule con.1O
Bella se (:onll'III, O Senelario do GO\'Cl'1l0 (kSla 'proVluClil
a faca ilupríll,il' pnhlicar c torreI', Oada uo Pala~lo d," Prc-
sÚle;,cia ela Província dl~ l\linas Gerilcs ;IOS cleZI~~l'IS el~a~ do
mez ele 0111111>1'0tio al1no do Nascimcnto dc Nos-o SenhOl'
Jc'zus Christo ele ulIl oitOCClllO' sessenta C 1111I, fJuaclrage-
simo da lndcpcndeneia e do llll[wrio.
L S l\lAMET. TEIXEInA DE SOUSA.( , .

Silrerio Tci.reira da ('o~/{/, a fcz.
St'1laua na Secretaria da Presiclcncia da Provinc;a aos

10 cle Outubro ele '18ü\.
Joaquim Marialwo Al/glt8/0 Jlcnc:{'s,

N'csla Secretaria do Governo foi publicacla a presente
Hesolncüo aos 12 de Fe\'Cfl'II'O de '1802, ,

. J oJé Belllo da Cunha Figltciredo J 1/(1/01'.

W S S ~dOl' .10 11111lcrio • c Vi-l'JIANOEL TEIXEIR.\ DE OUSA J CI1" U
eMANOEL TEIXEIRA DE SOUZ.A, Senado!" do 11llPCl"iO,

J ..Ij, 1

dío elesla n050Iu)o, o qual vigorará só depois do approvado
1)010 Presidcnte tia Pruvincia. l'

Mt. 10, Ficão I'cvogntlas as disposiçõcs om contrario.

Mnnilo POI' tnnto á lodas ns Autol'idades á qucm o conhc-
dmcnto c execução, da rcrcl'idn lk!Oluçüo pel'tc,'ccl', que a
cumpnio, e façilo cumprir tão inteiramcnte como n,'lIa se con-
tem. O Seerctal'io do Govel'llo desla Provincia a rnça impri-
mir PUOliCíll' e corl'er, Dadn no Pnln'citi dn Presit!cneia da
Provincia de Minns Gemes aus desesseis dias do mcz de On-
tubro do anllo do NaseilJ1ClllO de Nosso Senhor Jews Christo
dc mil oiLoccnto' e sessenta e um, qlwdragesimo da Jndcpcn-
dcncia e do Imporia,
(Lo 5.) MANOEL 'fEIXEInA DE Sous.\.

JIerculano dos /leis Coutinho n foz,

N'cstn Secretaria dn Pl'esidencia foi publicada a presonte
HesoluçJo aos H de Fevcrciro de 186~.

José Delito da CUllha Figueir,edo Jlmior.
(

Heso!lIçl70 que eleva a 360;;'000. o ordenado do Secrea-
rio da Call1llra MUI/icipal da Vil/a Chrl:~tilla. e a rs.
1.20.,"Q)OOO 8 do resptl'tivo Porlciro e Continuo.

Sellada na Sccretlll'ia do Go\'el'l1o da Provincia de :Minas
GCl'ílCSem 15 de No\'elllb 'o de 1l;6L



Ar!. 3.0 Fic1io rcvogadas as disposições cm contrario.

( 84 .)

C{//u!ido Theodoro de o!iL'Cil'CI.

MANOELTEIXEII\A DE SOUSA.(L. 5,)

Franci,çco Alltollio do Carmo, a fez.

Sellada na Secl'ctaria da Prcsidcncia da PI'ovineia a 16
£lc Outubro lIe 186'1.

,Joaquim M clI'iamlO A li[Jllsfo M ellezes.

[1c!'ta SOCl'otaria da Prcsitlencia foi pnlJlicada a prc CII-
le llcsolalcão nos 12 dc Fevcrciro dc 1862.

. José /J,mto ela (un!la Figueiredo JllntOr.
TO~IO XX\'II l'AnT['; 1..

Art. Uniro. Fica elevado fi 400~OOO o ordcnado do
ecrclario da Camara MUllil'ipal da Cidade Jalluari" ; revo-

gadas asdisposi\~õcs em con trario.

Mando por tanto a todas as Autoridallcs fi qucm o
conhccimcnto c execução da .'efcrida Hllsolução pertcncer
(lHe a cnmprão e fação cumprir tão inteiramcntc ~on~o nolla
sc contem. O Secretario do Govcrno desla Pro\'I~ICta a) fa-
.,:a impl'Ímir, publicai' c cort'el'. Dada no Palacl.o <I? [re-
sidcncia da Provincia de Minas Geraes ao- dcsc~e.s llias do
mez <1e Outubro do anno do Nascimcnlo dc Nosso Senhor
Jezus Christo de mil oitocentos c sesscnla c um, quadra-
gcsimo da lnuepenuencia c do IlIlpcrio.

MANOEL TEIXEIRA DE SOUSA, Senadol' do lmperio, c Vi-
ce-Presidentc da Provillciil dc l\linas Gcrae~: Faço saber a
lodos os seu~ habitantc~ que a Asscmbléa Legislativa P.'o-
vinci.ilsob proposta da Camara Municipal da Cidade Ja-
nuaria Dccretou a Hcsolução seguinte.

10 ( 1})F. N. •

l\ESOLUÇAO N. 1128 DE 16 DE OUTUBRO DE 1861.

/leso!uçrio que eleva a áOO,j'VOOO reú o ~l'dellGdo do 8.e-
cretal'io da Camm'll 1I1unicljJaL da Cidade Ja1!lwrw.

l\1Al\OEL TEIXEIIlA DE SOUSA.

11cI'cu!miO dos /leis Continho, a fc7..

(L. S.)

<co-Prcsi(lenlc ela Pl'o"inci" dc l\Iinas Geeracs : Faco saber i\

todos os seos hahitantes quc íI Asscmblé" Legisla'tiv" Pro-
vincia/ sobre proposta da Camrlra ~lllnicipal da Cidade do Scr-
1'0 Decrctou a Ueso/ução segninte :

Ar!. 1.,0 FicíI rcvogado o S 7.0 do í1rt. 1.0 d" Hesoln-
\:1io n. o 1;005 dc 30 dc .Junho de 1859.

Art. 2.0 FicíI sub~liluido o Si 4.0 do mesmo al't.
pelo seguintc: Do proprielario ou arrendatario do ran-
cho dc mercado 1I0S po\'0,1IIos 1O~OOO rcis de licença
,anllHal, e na Cidadc 30.,trlOOO, Icndo balança, c n1io a tCll-
do 10,j'VOOQ.

Mrlulio por tanto a todíls as Autoridades lÍ quem o CO.
nhecimento, c cxpcnção da rcfcrida Uesolnção pertencei' •
(Jnc a cnlllpriio c faç.'io CUllIlHil' IIio Intciralllcntc como nclla
:-iC contem. O Secretario uoGol'crno desta Provincia a fa-
ça imprimir, publicar e cO/'l'er. Dada no Palal:io da Prc-
~idencia li" Provincia de Minas Geracs ;lOS desesseb lIias <10
mcz ue Ontubl'o lIo anno do Nascimcnto de Nosso SenhOl'
,lclOs Chris!o dc mil OilOCClllos c scsscnta c um , '1uadra-
gc~imo da ll1dppcndcncia c do IlIlpcrio.

Sellada IHI Sccrclftria da Prcsil!cncia da Provinci;'. a06
11 de Norcmhro dc 1801.

Ncsla Secretaria da Pl'csidcncia foi publicada prescnte
l\csolução ~lOs'12 de Fc\'crciro de 1862.

José Bel/to da Cunha Figueircdo J IlIl/ur.



( L. S, )

MANOEl. 'fEIXEIIIA DE SOUSA.

7 )
~. 1130 OE 1G QE OUTV~H '. D.E 1861.

(L. S.)

,ANO' L TEIXEJnA \lE ~Ol;SA, 5enadc;1' 110 Impcrio, c
VÍt'o-l'rcsiclenlo ria PI'o\'incia de Minas Gcr;ws: Fa~o sabrl' a
todos os seus habitanles quo a Assembli'il Legislativa Provinei~1
sob propo,la da Camara Mllnil:ipal da Cidade de Sl.a LUZia
Decreluu a UesuJuçüu seguinle :

Art. Unil'o. O arl. 20G das Posluras da C,H)la\'n Muni-
cipal da Cidade de Sl. Luzia (lea extensivo a nqu{'lIps que
lllatnl't'llI scmanalmente lima rezo sendo blo dllnmlc 11m anno,
devendo npro~enlar allestallo do Fiscal nos Sessões onlinaria "
l'ovogadas as dispo~ições e/ll cOlllr,lrio.

Mando por lanto Í1 todas flS fluloridades n quem o co-
nhecimenlo o execuçfto da I'l ferido Hcsolllç:"to prrlrnl'cr {IUO a
cUOIprflo e filÇfto cUllll'rir lflo intl'irílmCnlo COnlO nella, se ~OI~-
lemo U SecrcL::lrio do GOVOI'110desla Provinda a fa~n rmprmm
publicar e cOlTer. Dada no Palacio da I'rcsidelll'ia tia Provin-
da de Minas Goraes :lOS 1G !lias do mez !le OululJro do
:lIlno do Nascimento do Nosso 5'111101' Jesus CllrislO dc mil
oitoccntos e scssenta e UIll , qualirélgcsimo da indc(lcndcneia c
do Imporio.

J/erculano dos Reis Cal/linho, a fez.

Scl1al!a na Secreta ria da Presidencia da Provincia em
11 de NOH'rnbro de 13tH.

Calldido l'hco(/oro de Oliveira-
TOMO XXVJI PARTE L"

RESULL'C:\O
!. .» I ,

Resolução que faz c,r(cll'il,o o art. 20ô das Posturas ria Ca-
mrrrn lJbmiril)ql ({a Cidade de St .• l.uzia a aquelles q,lIIJ

ma (arem semanalmcntc uma rêz, c contem outras dIs-
posições a rcsJlci (o.

li. N. 10.( 86))

RESOLUÇJO N, f IM. DE'16 DÊ<'Ou'iúnllf> DE '18d1.

Rl!solllção que J.ll'ohibe o ú" , ••, 'ól II " a
I I ~:tqllel< (i ~ ~n",:udó com agu([~
{/IrtlllI/fI c lilJiVes lltllll'at:s 011 (Jl'lI'{('jacs lià Cidade
de ::;1.3 Luzia.

.~l:lfIt1o flO!, [auto <l lodns ns AutoriJades a qucm O co-
~lh~/:lllle,l:lo, \ e,~eC(;çiio tI',lref~'ri~1a n"SOlll~:[IO /lcrlcucpr, que
.~ ClII,Upl'10 c (<Iça0 C.lllllpl'l~ tao 11Iteinllllt'IIlC como nella se
C~!ll(.IIl. U ~eerl'lal'lO <lu Govl'rllo de~ta Pl'o\'illcia :t faca im-
p~.IIlHr ''pu,blle,II' c. COI'I'~I'. Dall:a II() P.11i1cio da Presi;lencia
d,l P, OllflCIa de M:ua.; Gcr:,(lS aos !lez' seis dias do llJez de
?U~,L~bl'() (ío .nllll? do Nasei'"cn[(J de Nos.;o Senhor JUZllS
Ch'lstO de 1I!J1 OIlOCClllos SCSScllln e um, {lual!ragesimo da
IlluepelluCllCJiI e uo Imperio.

~lANOEL TEIXEIRA m' SOUS,\.

Fr(lIlcis('o Antonio do Canno, :I fez.

Sel/atla lia Secretnria tia P,'csitlcnch aos t G de O
tuhro ue 186'1, 11-

Joaquim Afarianno Augusto Menezes.

Ncsla Secrclaria da Prcsidencia foi publicada :I l)l'escnte
lleso!ução aos 12 de Fevereiro de 1862:

José /lento da Cllnha f'/gueiredo Junior.



I\ESOLUÇ:\O N. 1131 DE 16 DE ourUlmo DE 18(H,

li' LHA N. 11.PARTE l.'

llC501llçlÍO qlle alllorisa a Camara 111l111icilJf11 de S. JollO
d'EI.Hei a arrccndnr como renda mUllici]wl a taxa tle
3.!p50~)1'5. ]JOr cabeça de Gado VIlCCltm, e extillglle o im-

]lOslO sobre os couros.

TO~lO XXYll

Calldiao 1'heodoro ({'Olheira.

( 88 )

Ifos1a Seol'olaria <la Pl'osidcnc' ~'. bt.ltcsolucfío aos 12 do Favc' d la 01 pu !Cada a pl'esentc. I'CII'O o 1862.

José Benlo da Cunha Figueiredo Junior.

Impl'essLls e revistíls nesta Secretaria
rorerno da Província. • por oruem do

ÕÜÜõPRETO--;-'-------
186_.-TYl'.I'ROYh'CIAI.,

MANOEL TEIXElllA m-: SOUSA, Scnndol' dI) Impcria. (1
rico Prcsidcnlo dn Pro\'inein de Minas (;OI'<'Os: Fac" snhor a
todos os sous habitanles que n i\%emuli',l Lrgisli:li\'lI Pro-
vincial sol> PI'OPll"tll (\;1 Camnl'iI Mllni~ipal da CilIado de S.
j afio d' EI-llei Decretou a nesoluÇ~1O sl'guinlo :

Arl. 1.0 A Camal'a Municipal da Cidade tio S. Joflo ll'El.
Hoi é anltlri~ad3 3 arrocadar. como rond3 munidpal, fi
taxa tle ;3\1D500 réis paI' ca!Jr.ça (\e gadv \'acculn que (Irn-
tI'O do Municipio so mal31' para C(llISUIIlO , quol' se venda li
carno em vcrde , <[UCI'de outl'a <[ualqucr maneira, ficando ex-
lindo o lribulo do.; COUI'OS, que os macchanles pagavflo II
me;;ma Camara : os conlra\'cnlol'cs, c os qlle de qua\qncl' mo-
do cOIH:orrcl'cm p3m a defl audaçüo tlcsle imposto, alrll1 do
pagamenlo tia taxa, ficào sujcitos a mulla tle 30;mOOO I

H dias de prizflo e o dobro na!' rcinddcncias.
Arl 2 o A Camara organisará o I'l'gulamcn!o cspecial

rara a fi~l'alisaçüo c al'l'ccadaçüo deslo imposto.

Ar, 3 .• Fieão I'c\'ogatltls as (l'lsposiçõcs' em (' nll'ario.



(L. S.)

Art. 2,. .\n art. t\5 drl'ois da (':lIavra I'raça,--acres.
ccntr.-sp.. f' Rio Baga~rlll.

Ar&. 3 .• O arl. 65 srja subslituído por I'ste.-O dooo do
annl'l OIJ annt'Í" d'agua que nflU ('I)canal-a bem • (Ie maneira
I)UI' rlla n;"111 prcju. Iiqur as rua. c pr;iças das povoações,
será ubrgado a as~ignar lt!rlllll dc fazl'r 11encanamento den-
tro ,e t mpu lil'terminado, e n:ill qllPren(lo t1ssignar o dUo
lermll , npm enmprir o que n"llc obrigou-so. incorrera em multa
de 5 a 1Il,i'!'O()O reis, e .tI Camara man Iara fazer o encana.
menlu 2 c sla do propri~lariu

Ar\. 4. Ao arl. 108 accres(:rnle.s('-o bOlirarlo que
& quallUcr hora d!, dia. ou da noile rceusar aprolDplar
as r"cl'ilas ou \'l'O'ier de prlllDfllo os 1D"dkamentos reccilados
I'0r faclIlI:llivos ine •.rrcrá em /Uu.la de 5;'fD á 10071'000 o do-
01'0' nas rrinl'idrnrias.

Ar!. ,). OS S~ 2 .• e 3 .• do ar!. 136, sojilo substitui-
dos prlos spguinles :

S 2 .• E' prohibido ter soltos pelas ruas c praças das po-
voações párros, ('abras. e cães; desles ultimas os que forrm
coc, nlmdo..; nos referidos lugares srrão mortos, C!I'C; to
os !'l'rdiguclros. os por os e l~alJrus serão \'l'ndidos em hasta
I ublkn ,so seos donos dllpois de ~crem ad,'(!rlidus por cdilacs
não os re{iral"('lO • inl'orn'n lo Oi.~tc caso em Olu!la do 4,7DOOO
I'S por cabeça I li quul será paga pdo prodllclo dos animacs
arremntados.

~ 3. E' igualmentc prt!'hihido ler soltos nas rovoaçóes e
Illgarl'S pu1Jlil'oS éguas. jumentos. touros e varras bravas,
os quaes scrüo em raso de conll'lncnçào conduzidas ao cur-
ral do t'onsrlho. e na falta dcslll tiO lug<lr designado pelo fiscaL
6 seus donos IDullildos elU iJt)OOO rs. por cada uma cabeça.

Arl. G.• A licença íI ('ada 11m ll;:s waSCittcs que vt'nderem
nbras dr ouro. praIa, e p tiras rreeiusas IiCtl elevada a ('cm
1IIi1 reis. multa de 2" a 3:1,j])Ov'0 no ca"o de illfracção. c pri-
~~o por 8 dias. filando os (litos ma~cates obrigados a prestar
('i.luÇ;io ou deposito de um até dous contus de rds que lIe extin.
guirá um anuo depois do dia em que parteclparem a Camala
a sua "clirad:J do &1unicipio. Esta caução, ou dcpozUo scn irá
f!e gal'illltla a05 que compr:Hem taei objectos. '
TOMO XXVII l'ARTfi J.'

( 90 )

AI.:m lo por lanlo. â lnda~ ~s aulorídadrs a fluem o
roahC(:tOlClllo e _exceuçall. tia. n:fe I.da U/!SlIluç;1fl perlenccr que
a eumpr.HJ e façao eumprll' lao Inlelram,'nle (;11'110 flf'lla se CIIQ-
IC!D' O ~~('rclario do (Joverno "t!sla Provinl'ia il f,lça impri~
mlr publicar e correr. Dada n I Palat'io dó Governo lia Pro-
~indll de Minas Gcra('s aos dc,;('ss('i" ciias do mcz llc Outubru
do anno do Nascimento de NllsslI ~t'nh()r JClUS Ch isto fi
mil oilocrntos e s:'ssollta o um, quadragesilllo da Illdependco-
da e do Imperio,

MANO~L TEIXEIRA DE SOUSA.

llerculano dos Reis Coutinho :I fez.

Sellarla na Sccrcl:Jria da Pr('sidcneia da Prol inda ao~
26 de NllvemDrude 1861.

Canrlido 1'I:ef)doro de Olit'e;ra.

Nesla Secri'laria ria Prr~i,lrnl:ia flli pu"lic<leJa a pro~( olt
Resoluçào CID t"7 de Fevereiro do 18G2

José Bento da Cunha Fi!Jueiredo Junior.

RESOLUÇÃO N. 1132 DE 16 D8 ourunuo D;~ 18 a.
Relo/uçí10 que applica ao J11unicipio da Dfl!J(I!Jl'm. tom

varias aiteraçõs, a de n" 93~ de M de Jun!lo de 1858.

MANOEL TEIXEIRA DE SOl'SA. Sena/lor do Imporlo. •
Vice Presidente da Prov;ncia de Minas Gt'ra('s: F.lço salJer 11
louo.s Oi seus Inuibntes q'le a As!! mléa L 'gislativa Pr,l-
,inclal, sob proposta da Camara Municipal ua ViII•• da n ga-
gem D(lcretou a Re.iolução seguinlo:

Art. 1 .• "A R,~sHlução n. 938 de 8 de Junho cio 135Il"
ar.pl1cavel ao Muukipio da Bagagem com as scguinles modi-
'icaÇ4ês • addJtamenlos : '

,. N. 1.1 ( 91 )



Sellat.la na Secretaria da Presidcncia da Provincia de
Minas Gera! aoS 15 de Novombro de 18Gl.

Candido 1'heodoro fi' Oliveira.

Nesla Sccl'elaria da Pl'cshloncia foi pllblica{la u' prcsenlc
Rcsolllçüo aos 17 dias do mez dc Foveroiro do 1862.

José Bento da Cunha Figueiredo JUllior.

MANOEL TEIXEIRA DE SOUSA.'

( 93 )

Herculano do Reis Coutinho a foz.

MANOEL TEIXEIRA DE SOUSA. Senador do Imperio, e
Vice. Presidente da Provincia de ~lillas Geram;: Faço liaher
a lodos os seus habitantes que a Âssembléa Legislativa
Provincial, sob proposta da Camllra ~lllnicipal da Villa,
Leopoldina , Decretou a Reso lução seguinte:

Ar!. 1." Todo o 11I'oprietario ou arrcllllalario Ó obrigado
TOMO .XXVII PAUT!! La

RESOLUÇXO N, 1133 DE 16 DE OUTUBRO DE 18tH,

llesoluçãO que contem alguns (II'ligos (lddiliv~s ás posturas
da Camal'a Municipal da Villa Leopoldma, e revoga.
o art, 12 da de n. 1:028 de 5 de J~tIlho de 1859.

(L. S,)

li cumprão e fação cumpl'ir tão inleiramente como nella ~e
conleOl. O Sccrelal'io do Governo dosla Provincia a faça im-
primil' , publicar, e correI'. Dada 1\0 Palacio d~ Pr~siden-
cia da Provincia de Minas Genles aos dcsesClS diaS do
mez de Outubro do anno do Nascimento de Nosso Se-
nhor Jesus Chrislo tle mil oitocentos e sessenla c um ,
({uatlragcsimo da Independencia c do Imperio.

F. N. 11.

A:'l. 1~. Fi c50 rovogadas as disposiçus em contrario.

,~l.lIJ(lo por tan lo á lodas a~ AlItoritlaJes á quem o co-
nhCClluento c execução da I\:ferida Hcsolução pertencei', que

( 92 )

Ar!. 7 .• Suppl'im50 se os ~~ 1." do ar!. 83, 19 do ar!.
231 o os arls, :.!:32, 2:3:3 o 2:3!,. (Ia dita ROSOltlCi'IO,
. Art. 8,. A Camal'(] promovorá pOI' todos os' meios suazo-

1'I0S a seu alcance a (,~Iltura da mandioca afim do quo em lo-
dos os llnnOS .os :Jgncultores do seu Municipio planlem ao
menos a oxtensuo de ler rena correspondenle a meia filiarIa do

.planla de milho,
. Ar!. 9 .• Todos os quo se ulilisarem do animaos alheios
contra a vonlade Ile seus donos, ou exlraviarem, alem
das penas legaes, em que Cllcorrom, e imlemnisac.io do damo
no causado. fleúo sugeilos a uma multa de 10-m,' a 20.')1)000
rs. e o dobl'o na reincidcncia, .' .
. Ar!. lO, Em quanto não so fizerem os t[ll'umes diviso-

nos nos limil~s cOI~lmulls d~s torras do cultura, os que
J1la~tarem ,na (hslancl3 de meIO quarlo de legoa de ~eu vizinho,
s~ri.lo ol.JI'Ig:Jdos n fazCl' cêrcas que vedem o ingresso de
porcos, multa de 10,m a 20;zp,JOO, alem de paaal' o damno que
C:JUSll)'a Gre:Jçfio alhria, I:)

. Art. . 11. E' permillido nos lugares (liamanlinos a osca-
,'açao em ~el'l'enos virgens para oxlraçfto de c:Jscalhos, po-
rem cClJelllld~ esla IOI'll~r.so.há, o c:Jminho, rua, ou praça
onde cll" se Í1zer ao anllgo eslado : o conlr:J\'enlol' sorá mul-
l~do pela 1." vez om 10", 000 rs, e o dobro na ren'iden.
CW, e a Cnnl:Jra mandal'ú fazer I) concerlo a cusla do mesmo.

Art 12. Os compríldores dc diamanles serão obrirrados
. a ~;;'crir seus pezos , e balanças, e lirar uma liccnca qu~ CU5-
t;:ríl annualmenle 5wOOO: a conlra \'encão será. pÚllida com
a mll!la de 10;mOOO 1'5, •

Ar!. 13. Os donos do pastos tio aluguel serão obrirrados
a COl1ser~al-(Js re,ixados com a necessaria segurança, e ~Ju:Jn.
do o,; anllnao; a elles recolhidos se ova(lirelll, por faHa des-
L: r('(!nc;,ilo, ~I.?m d.a .indemnisaç~lO, a quc pai' direito são res-
J1íl,n~~\'OIS.' Í1C.lOsUJei los a multa dc 2wO~0 e o dobro nas
rcm.:.denclíIs,



(T.. 5,)

( u )
:l tirar :J ]larva de (lassll'Ínhn n ~ .
(:10""5 t1(~sta tlillPOSi<;~o liciJo os .)'ll1S. arvoredos: l)S mrra-
';lO;mooo réis ' SUJII O~ a 11Iulla de tO;;]). a

t\rt 2. To lo o in 1ivilluo "
IIss;io do denLilÕla denlro lo q~c. r;xcrcer a arle oi) prll-
)icilar lima li :1'0 'a I cla ( ~fllllleIPlo. Sl'r~ 'obrigado a -o-
reis. A infrac.:Jo iS;"3 plun'Ill

q
a

U
c3li r'~og~llDO,a qilanlia tle 2J;g:;

• 11 ) ".~ j I'S. de m lIa.

Ile c;t~::ir:i'I~()Os()~u~d~llll~'? do M;Jnic~flioIr:Jl)alhan'm óo offi{:iB
~je 1~.mOOJ rs'. os l!lnt,~~I~o. pag:~~'ao de. li 'clIça a quaolia
Je 1U,'T/) a 30.7'/)000, Ilrl dd(1I e~ SIH ,lU purlldos CUIll a lU ,1111

tO)}.r,lc' .-41- F
J
Íl::I

f
rcvogado o arlio"'O t:l da fi

o -v l a (C un 10 !lI! Hr9 '. esolução D.
i) e maIs dlsposiçües f'm eonlrario.

M:IIHlo por lalllo :l IOlhs ~ \ .
l:onhf'cillloIlIO li ." S t II10rrdades ól quem u

. I • ('XI'Cllcao Ih rcf ••rid" 1) I .
~Cl' qlll~ <I curh/Hão I' r.'. ' . \t.~~oaçaf) Ilerleo-

lJ '"tC:IO cumprir 1;10 illl •.
iW :l Se COIJlI'1Il () S ., 'urarnl'lIlf! como
f' '.ecrcla/'lo do GO\'f!ruo li' I P . ,
;!ça lI11pl'imir Jlublica,. (' ('orre,. () J Ui a. rO\'IIICla a

~Hl~llcia 11:1 Prfl\illri~ 'I . ~4' • ("I( a 110 PalaclO da PI'C-
I ' I C .ulnas ,""'I~~ a I .

« I) /llf'Z d«~ Outuhro J • . '... os < eSCS«'I!! dI",
1 - 111 <111110 do N'I~cillle l d N

1110,. .1':Z'lS (,hl'l~tf) cI ,/. • "O c osso Sl!-
I . .. I' fUI UlloC('lI10S l' SI' S I

I ":lgC~J11l0 ua JlJdCII.'Il'I.... I 1" :" Cri a c Ulll, qua-
, ul.llC/a C 10 fII(WI'IO.

Mt\NO~;L TI::IXEIR.\ DE SOUSA.

11eNulnno dos lleis CoutiJlllO, a f~a,
. Sellada na Secretal'ia do G ' . . .

(!e Novembro de 18tH. oveloo da PI'(IVlIICI3 a05 1»

C:lndido TI/fodoro de Olit'eim.

Ne~tJ Secrelarb, 00 Covel'lIo ~ . bl'
lidolue'IO 'lO~ 17 J I' . . OI pu lcada a prescnl"

" 'J (e •e\'CI'elro uc 1862.' .•

Jost Bento. da CUllha l"igueiredo lrmiC'r.

F.N.11. (IH;)

RESO!XçlO N.- 113í D~ 113 D,~OUTU3nO DE 1 61.

ResoluçãO 'lI/e substitue o imllIJ.,to dr. :12;) sobre rnd(l bar-
ril "//!}IIIUdclltP. qllf robl"llll ('nmllrll .I/1mi("1Jn1 dI) Ci-
dl/de de. St /lnl'6(11'a l,rI'l de 10'11 00,) r,~. qlle r/(!I('rho
1>09.r 0$ nl'(Jocwnlfs 11UP. v(,lInt'fl'rn c;sc 91'nt'rD na 0('-

cl/siüo em que tirarem [ic('nças 1H1I'(J seus ne!l0cios,

DIANO -L TEIXEIII,\ nF. SOUSA, Srnador rio IIllPCl'io, o VÍl:r.'
Pre~i!t'Jlll' da Pro,illl'ia liC Mina~ Gl1ra('s: F,lell ~:"Jel' ti lodo.;
os scus 1I.IIIilanllls (1'11' a '\~~clHlJli'a Ll'g slali\'a j'ro\ inda!' sobr~
proro~l:J da CiJllIara ~L:nit:ipal de ~L.' UarlJarJ Decreloll a UCSll- •
luç:iu srgu:llll' :

Arl. uniro. O impnslo de 32:> ~plJrt) ('ada 11m halTiI Ih)
a~t1ardPnlc qlle arrt~i'i1:ra a Camara jJlIllH ai fia Ci :leio d,~
51.& B,lIUaril, fka sulJslilllido pc.o til' lO,Jl);)(}O 1':;. éll 11IU<le ..•
que de\'rrilo p3g:tr o' nl'guciallilh qun "ClI,.erl'lI/ o me.,rno w-
nerl) na IH~casiao em LUO lirart'lIl li"cllças para :,ClIS 0<'1;'1-
dos. revogadas as dispo~içúcs CIlI l'unlrurill.

M.lIldo ror lanto fI lod:l5 as Auloridades a qUi'rrJ ° co-
nhcl'ÍmcnlQ o exccuç:i,) da rcft'rida R"~OIt/l;:1tl p rlcne('r ((lw
a t"lImprão c fa~~o rUlllprir 1[10 inll'inll:.)( n!r. l'OI\lO ncila SO COll-
tem. O Secrclurio !lo (;II\'(":nll dc,la 1'1'11\ inda a f;l~a impri-
mir publicar o t:lJrrcr, D.lda IIIl P,,!;,l'ill da Pre~id('lIl'ia da Pru-
vinda de Minas GI'r;fes aus dc .•csds di IS tio Hll'l de OUlul.lI".1
cio allll!l do Nascimonlo do N"S ..iO ~('lllJor Jl'Zlb Ch 'islll de m:l
oiloCl'ntlls c sessenla c um. quudragesimu da in.lcpcnucnci.l
c do 11lJ1'~rillo
(L, S.) ~l.\NI)EL 'fEIXE I :A D& Sll[li\.

Francisco AnJonio do Carmo. a fCi".

Sellatla na Secrctaria da Prosidcnci:l da Prolincia 3(1SJt)
de Ouluu, o do lS61.

Joaquim .tlarianno Âl!9usto .Uelll'1.£t.
TOMO unI PARTE 1."



OlíHO PHETO 1862.-TP. Pl\üLlZi:CUL.
------------

l\1A~OEL TEIXEllIA DE SOUSA.

Cundido 1'!lccdoro d'Olireil'(l.

( 97 )

FJ'(IllclSCO Antonio do Carmo, a rezo

Impressas e revislas nesta Secretaria por ordem do Go-
Hl'lIO da Pro~ incia.

(L. 5.)

Sellada na Secrelaria da Presidencia da Provincia aos
lO de Outubro de 1.8(H.

Joaquim lI1arillllllo 'A ll!Jllsto AI cnczes.

Manu(} por tanlo á todas' as Autoridades a quem o
conhecimenlo e ex.ecuçüo da referida I\esoluçuo pertencer.
que a cumprflo e raçüo CUmpl'll' lflo inleiramente como
nella se conlem. O Secrelario do Go\'erno desta Provincia
a raça imprimir, puhlicar e correr. Dada no Palacio da
Pre&idcncia da Provincia de Minas Gel'tlCs nos deseseis dias
do mcz de Outubro do anuo do Nascilúelllo de Nosso Se-
nhor JeZlls Chl'islO de mil oitoccntos e sessenta e um, C(lla-
dragesimo da lndependencia c do Imperio.

Nesta Secretaria da Pl'esiuencia foi puulicaJa a prescn-
tc llesolucão aos 17 dias do mcz de Fevereiro Je 1.802.

. José Dcnto da CI/llha Fi[jl/eircdo Junior.

t\rt. 6.' Os donos de ranhos que livcrem balança de ar.
robar pagar3õ annualmenlc a quantia 20;rDOOO r:i. denLro da.
Cidaue e nos mais DisLrictos do Municipio a quantia de 5;rDOOO.

Al'l. 7 .• Nenhum mascaLe de objeclos dp ouro ou praLa •
ou qualqucr ouLra possoa quo não seja omcial com tenda de'
ourives. podcrá negociar no Município sem licença.

ArL. 8 •• As licenças concedidas para o fim do art. an-
lecedenlo, custarão a quantia de cem mil reis: os conlra\'ol1-
tores pagarão a mulla de 10;rDOOO rS. c o duplo na reinci-
dencia.

Art. 9 .• Ficão revogaJas as di,pDsições cm conlrario.

F. N. 11.

UESOLUÇÁ.O N. 1135 DE 16 DE OUTUBRO DE 18(H.

( 96 )

Art. 1.0 A Can1ara Municipal da Cidade DiamanLina lica
aulol'isuda a colJl'ar anllualmenLc a qilUnlin de 6</j)OOO rs. so-
bre cada annel d'ngun do rego publico du mesma cidade que
for possuido pelos socil s do mesmo rrgo.

Arl. 2 .• O .oeio que possuir mais de 2 allncis da mes-
ma ngoa não fica sujeilo sellüo a conLribuição da quanlia de
12;rDOOO.

Ar!. 3." Súo iscnlos do dilo imposlo os anneis de agua
(\os chafarizes e rsla1Jelccimentos puulkos.

A rL. ~.." Ficão iseutos os ditos socios de todas as despe-
laS feitas pela mesma Camara com os concerLos. reparos,
e mais obras do referido rego des(le a sua nascenlc aló o depo-
sito, (lue fir.carão Ó c:Jl'go do Cofre Muni ipa!.

Ar!. 5." Ficúo izenlos da imposiçüo de que trala o art.
2.° (la llesolucflO n. 322 de 22 de mal'co de 184.7 , os rarreíros
que FÓ condlizirem rm ~'ells carros lenha e cancHa de êllla
parU o consumo da Cit!ade.

Neslfl Secrelaria da Pl'CSiJencia foi publicada a prcscn-
le Resolução aos 17 de Fevereiro de 1862.

José Benlo da Cunha Figueiredo Junior.

MANOEL TEIXEIHA DE SOUSA, Senndol' do Imperio. e
Vice Presidente da Provincia de Minas Geraes: Faco sa-
her á todos os seus habitanles qne a Asscmhléa I;egi-la-
tiva Provincial soh proposla da Call1ara Municipal da Cidade
Diamantina Dccretou a HcsolllÇf\O seguinte:

Resolução que autorisa á Camara lI11micipal da Cidade Dia.
mantina a cobrar alllwalmenle á quantia de ü;rDOOO n,
sobre cada um allIlel d'agl/a do rego lJl!blico da mesma Ci-
dade que {ar lJossuido pelos sacias do mesmo rego, t!

contem outras disposiçúes.
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DA

INDIGE DA GOLLEGÇÃO DAS LEIS

DE

.'i.G J: I :}ü.-Ll'i (lo 2r~de Setemuro (le 1862.
Eleva ú calhogoria de ViIla a povoação
<lu S. João Baptista do Tcrmo tio Mina'
Novas. . . • • • • . . .• I.

~.' 1:l:17.-Lci de 2'~ (lo Setembro de 1862.
Eleva ú Districto a povoação de S. Pe(lro
do Gef(uHinhonha e milrca os respoctivos
limites . • . . . . • • .• ~

~ .• J:I:~8.-Lci tle 2ft- tio Sctembro de 18G2.
Marea as divisas da Froguczia dos 1're.'
Corações li!) JeZlls Maria José do Hio
Verde com as Fl'eguezias do Carmo da
Cachooira de Lavras, lIo ESllirilo Sanlo
tia Yarginhn ~ Tl'cS Pontas . . .• 1.



( IV )

N.o J:13[).-Lci de 2'1 de Solcmuro do 18G2.
Marca as dirisas enlre o Ilislriclo de Sl.°
Anlonio dl) Muriahó <.Ia Frrguczia do
Meia Palaca, e o I)jslricto do Dllrrs da
Vlcloria da Frcguezia de SflO Paulo do
Muriahó . • . • 5

N.o t:i'JO.-Lei de 2'~ de Selembro de 1862.
Uevoga a Lei n o 1 :\)()!l do 7 de Ouluuro
de 1 t'lGD. • . . . . . G

N.o 1:14,L.-LlJi de 2~ de Sclemu,'o de 1862.
E:;lnbeJeco dirisas cntre as Frrguelias do
Monte Aleg,'e o Aubadia . • • ;. 7

N o 1: l 'I2.,-L')i de 2'~ d.c So{cllluro de 18G2.
Crêa na poron(1ll de Nossa Senh Ira da
AiJludi.1 da Fi'l'gllczin r. Munil'ipio da
Vil! I do i'atrocinio um Di..;lricto de Pnl. 8

N.o 1:1'r3.-Lf'i de 2!~ de Setembro de 18S2.
Elcl'n ft Dislriclo de Pnz li po\'oaç:i() do
C!/rrnlinho do Tormo dn Diamantina. ()
a do i'alrocínio da Frrgu('zin do S. Mi-
guel () I\ln1'1s do Serro e marca.lhes as
I'e.;pcclhas di\'i,as; bem como as do Oll-

Ira, Disll'i 'los COIllI) nC'lIa so dedara. j O
i1• o 1: 1 '1'1. -!,oi de 2;, de SjcOlbro de 1862,

Elc\ íl ft Froguozia (J Curalll do J apflO do
Termo da Yilla da Oli\'oira e marca as
ro.;peethas divisas, 12

N" 1: I!(i.-Lci de:] de Outuhro de 1862.
Fixa a de"'I'I'w Pro\'inl'Íal p:lI'a o exerci-
l'Ío do 1.. de .J uiho do 18{);l ao ulLimo
dI) IUilhIJ de 18fj'j,; alllori,a o Presidente
da l'rlldlleia a fazer m'l'cl:ndnr us impos-
los n'e:la dcrlaratl03, c cuntem outras
dispo;iç;j('s.. . • . . n

~.o l'nfi.-.~ci de 3 de O.l!t1hrl) do 18j~.
Fixn a fOl'ça do Corpo Polit:inl para o
l'\crcit:io de 18 i3 a 18{jr~ o conlem ou-
Iras dispOSIÇill's íl respeito • :2.

~ .• 1: 1.'1.7 .-!,('i ti :3 de Outllbro de j SG2 .
FlIjeila .;) imnlc,liata in'prrç"io do G::>-

/

( \' )
TIl'nO (, Col1l:gio 11:1 .~ (,1'I'fl do C<Hfl~'fl o

;; os de meninas em ~llll:~llIbn' c MalÍannll.
N.o 'I :H~.-Lci de !~ de Outubl'o do 1862.

Ele\'il ti cathegoria lle Cida llo <I Villa de
S. Bento de Tllrnanduá .

N. o 1: 1!,9:-tci de !~ de Ouluhro lle 18G2.
Elova ú ralhegol ia de Cidade li Yil1a de
Ilnjubn • . , . . •

N.o 1:150.-Lei de 4 de Oulubro do 1862.
Suppl'irne o Dislril'to da llocainu do Tel'-
mo da Campanha . . . " . . .

N.o 1:151.-Lci de 3 de OUlubru de 1862.
Fi\a as divis(ls dus Muniripios da COIJ-
ceiçfto o :01'1'0 na parle cOlllprehenllida
cnlre as l'arochias de S. Domingos e mo
Peixe. •..•.

N.o 1: I 52.-Lei de 3 de Ouluuro de 1862,
Marca o snusi lia e ajuda de custo dos
momuros da AssrmlJ1Ca Legislativa Pro-
\':nl'Ílllllara a 15: LcgislatUl'u

N.o 1 :153,-Lci de :3 de Outubro de 18r>2.
Au!orisn o [lngamculo de gralilicaçflo a
.Joaquim Cyprianno Hibciro, do t('mpo
em que servio do Omeia) Maior interino
dn Mo,a dns Hr.ndas 1'1'0\ inciaos

1\ o l'15'1.-Lei de 7 de Outubro de 1862.
Ele,"a ti ordelllldo do Almoxarlfe Provill-
cial •

N.o 1:15'>.-Lei do:1 de Oulubro de 1862,
Eslnbelol'e a forma de conceder-se IiCCllra
aos Empregados 1\ o\'inC'Íllos • .

N•• 1 :156.-Lci de !~do Oulubro cle 1e f)2.
He\'og~ a Lei n o 1 :050 do I de Julho de
18.j9 o põe ('lU \'igl)1' as disposições an-
teriores •

l'í.o 1:1i)7.-Lci de:} de Olllullro tio 1862.
~landll adianlllr 1l0S Citlad~0:; Anlonio de
A"'ij' Mallin~ I' Jo:é Marques (\'()\i\eira
li fjll:.tlllia til' G:ooo~OO() rara a ronfo{;.
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1J!I

Pago

A T11.
Hrgulamcnlo N.O 51.-De 14. de Janciro de 1862

Declara a maneira porque se de\'e exccular o
3rt, a. o do capitulo 3." da Lei no. 1:104. de
lH de Ouluuro de 18Gl, quo destina uma
parto da renda provincial para se adiantar
~os Emprcgados Provinciacs que quizcrelll
in31iluil' pensões á suas familias no Monto Pio,

( VII )

TO O

quel' outl'a substancia, a taxa annual de
.50$000 . . . • •• 7'l

• 1: 166.-Uesollll;ão de 4. do Outubro de 1862.
Approva as postul'as tia Camara Munici-
pal da Cidade da lIabil'a . • • ., ,li

1\: 1:1ô7.-Lei de!:! de Outubro de 18G2.
Autorisu o Prcsidcnle da Provincia a mano
dai' exam:nar por d01ls Engenheiros a es-
Irada do Bom .Jal'dim fcita P0l' Manocl
da Si! va Pcreira J uniol' - 112

ouno PlUn'O. 18G3.-TnoGlJAPlI/! l'RO'YIriCJ.H ••

( VI )

Çno c publicação do Almanak da FI'ovin-
. cia c contcm outl'as disposições. .'12

S •• 1:133.-11esohcão do!~ de Outubl'o de 18G2.
Ilevogá o a 1'1. 1. o da Hesolução no° f~58
do 20 de Outubro de 18M) . . !d

N.' 1:1500-Resolucão dc f•. de Outubro de 18G2.
Faz c~'lensivo ao ~Iunicipio da Cidade do
Serro, na cobl'ança dns dividas proveni-
entes das rendas mu;licipaes. o processo
cxeculi \'0 concedido as rendas provinci-
aes; rcvoga o ~ 2.° do ar!. 1.° da He-
soluçi.io n. :3;'0 e o ~ GOda de n. 1 :005. .'1'&,

l\.o 1 :lGO.-Hesolueão de!~ de OulUoro de 186:2.
Autorisa a Camara Municipal da Cidade
de Caldas a arrendar pennas d'aguao '(ti

~.' 1: 1Gl...--Lei de f~de O:Jlubro do J 86:2.
Fixa as dcspezns das Camnras Munici-
r:les nel/n dedílrndns para o al1l10 linall-
c iro do 1.0 de Outu!lro de v)G2 no ul-
limo do Sdcmbro de 18<13 e conlem ou-
tras disposiçües a respeito • .".s

:\ ,0 I: 1(j2.-I~esolul~ãt) de 4. de Outubro de 18G:2.
Crea divcrsos impoSlos nO MUllicipio dl)
Monles Claros, e a1lera alguns artigos
dns Posluras Municipacs • fi:\

\." 1:IG3.-Rcsoluciio de!~ de OllluiJl'o (() 18G:2.
APPl'uva as conlas da rcceita e desp('zíl
de di\'cr,.;as Camaras MlIlIidpacs ncl1a de-
claradas, e cunlem outras disposições a
res peito o 'iti

\" 1: Ui'!. -lto:iOlueão de fi. tlc OutuiJro de 181j2.
Autor'lsa a Camara Municipal da Cida"!'
lia lluiJira a ele,"ar a 500~O()() annuil~'s ()
ort1enado tio re3pcclÍ\'O Secrctario, c ('0:\-

lem oulrns disposi~'ões • /:l
\" 1:llj).-Hesoltwüo tle .". de Outubro de 18(i2 .

.\.utol'isa a CanJ:lra Muniripal do Sorro' a
cD!.Jrar cm sou Munil'ipiu de ca la \'('ndr:-
dor dc illlllgrm dc ~e;sl), !Jarro ou (Iual~



LEI N." 1:136-DE 2,i< DE SETEMBUODE 1862.

Ai't. 3.0 Ficão creados os amei os do novo furo.

ii

FOLHA 1 • 1.PAIlTE 1.'"T03IO XXYllI

o COIW:.'\EL JOAQUI~I CA~IILLO TEIXEIRAIH MOTTA, Caval-
leiro da Ordem da !tosa, c Vice-Presidente da Provincia dl~'
Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes que a
Assemhléa Legislativa Provincial Decretou c cu Sanccionei a
Lei seguinte:

-

Cal'ta de Lei ql~e eleva d cathegoria de Yilla (L povoaçeio
de S. Jocio Baptista do Termo de Minas Novas.

LIVRO DA LEI MlroEIRA
i8,6Z~

Ar!. 1." A povoação de S. João Baptista Ol'a pel'tl'IJ('cllte
ao Municipio de Minas Novas é eleva.da 1Í cathcgoria de-
villa, que terá POI' tilulo- Villa de S.. João Baptistn.

Ar!" 2." Neste Municipio ficão comprehendidas a Frc-
guezia do mcsmo nome, e o tlistricto' de llarreiros, desmcIH-
hrados do municipio tle l\Iinas Novas, o da SCllhora da Pe-
nha de França desmemhrado da Diarnalltina; c o de S . .ru~é
do ,Jacu('y , que o é igualmente do do SelTo.

Al't. !~.o Este Municipio senl installadú logo que Seus
habitantes promptifiqucm á sua custa um cdificiú com U(.om-
moda~ão para 11 camara n1tlllieipal c cadea.



\.

tEIN. 1:137-DE 2!~ DE SETEMnnO DE 18ü2,

( 3 )

JO.\QUli\I CAMILLO TEIXEInA DA MOTTA,

Carlos Benedicto Monteil'o, a fez.

(L. S.)

rOLIIA r\. 1.

Senada na Secretaria da Pl'esidencia da Provincia (\l; .\11-
lias aos 24. de Setembro di) 18t.i2.

Candido Theodol'o d'Olivei1'(I.

Ar!. 2.° Ficão revogadas as llisposições em contrari",

Mando paI' tanto a todas as Autoridades a quem o ('11-

lIi1ccimento, e m:ecu(;ilo da referida lei perteJ1cer, que a CIllll-
prão e fação cumprir trIo illteimníente C01l10nella se contolll.
O Secretario desta l'rovincia a fac:a imprimÍl', puhlicar e CUI'-

reI'. Dada no Palacio do Goyerno da I'l'ovincia de illirlil'
l;eraos aos "inte quatro diaS do mez de Setembro do U111HI
do Nascimento de Nosso SenhuI' Jezus Chl'isto do mil oitu-
tentos e sessenta e dois, quadragesimo primeiro da ] Ildt'-
pCJl(!ellcia e do Imperio.

Nesta Secretaria da l'residencia foi publicada a pr'es(,llk
1.ei aos 13 de Outubro de 1862.

Jofio Pinto 11/01'cira.

H'~:O XXVIII r.\RTE 1.

Assemhléa Legislativa Provincial Decretou e eu Sancciouei li

Lei seguinte:

Ar!. 1.0 Fica eleyatlo ú ni tricto a povoação do S. 1"'-
(11'0 do Gequitillholllla, cujos limites serão os seguintes:

Na margem esquerda do rio d'oste nome o ribeirilo de S.
H0([Ue até encontrar os limites uo Districto de Sl. Antonio das
~aliJlas, e na uireita o ri!>eil'ilo de S. Joüo, e por elle ncillla
até encOl1trlll' os limites da l'hiladelphia; pelo GeqlliLinholllla
ahaixo na Serra ao pé da do Bode, comprchendendo a Es-
ti \'il1ha , ou largo do Catriangollgo, e as vertentes do lI1esmn
rio da Pedm do nade até os ribeirões de S. João e S. HOfJlll',

I'

.TOAQUDI C,UlILLO TEIXEInA DA MOTTA.

Herculano do Reis Coutinho, a fez.

(L. S.)

Art. 5.0 O novo Municipio pertencel'á a Comarca do
(; equitinhonha.

( 2 )

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a pres ntc
Lei aos 13 de Outuhro do 1862.

João Pinto 11Im'eira.

Art. 6.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.

o CORONEL .TOAQum C,UlILLO TEIXEIRA D.\ MOTTA, Cayal-
loiro da Ünlem da !tosa, e Vice-Ilresidento da 1'rovincia di'
l\Iinas r.eraes: Faço saher a todos os seus hahitantes ((111) i\

l\Iando por tanto a todas as Autoridades á quem o co-
nhecimento e execução da refprida Lei pnrtencer que a cum-
prão e faç,ão cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincin a faça imprimir, publicar e cor-
reI'. Dada no Palacio do Govel'llo da Provincia de Minas Ge-
raes aos vinte quatro dias do mez do Setembro do anno do
Nascimento de Nosso Senhor .TeZLlsChristo de mil oitocen-
tos e sessenta e dois, quadragesimo primeiro ua Indepen-
dencia e do Imperio .

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia de
:llinas aos 25 de Setembro de 1862.

Candido l'heod01'o d'Oliveira.

Clirta de Lei que elevlL ri Dist1'icto a lJovoaçüo d(~ ,";rin
Pedro do Gequitinhonha e mW'C(L os respectivos limite, •...



( ~ )

LEI N." 1:138-DE 24. DE SETEMBRO DE 1862.

( 5 )

O CORONEL JOAQUIM CAMILLO TEIXEIRA DA MOTTA, Caval-
loiro da Ordem da Ilosa, o Vice-Presidente da .l'rovincia de
'tinas Geraes: Far.o saber a todos os seus habItantes que a
:\.ssembléa LegislaÚva I)I'ovinciaL Decretou e eu Sauccionei a
lei seguinte:

Art. 1." As divizas entre o Districto do St. Antonio do
}Iuriahé da Fre"uezia do Meia l'ataca e o Districto de Dol'cs
da Victoria da F~eguezia de S. Paulo do l\Iuriahé serão as so-
"uintes:
1) Partindo das cabeceiras da Oncinha li procuraI' um sel'l'oto
que existe entre a fazeIHI~de Francisco Ant?ni? • da Fonseca e
Aldeia dos lndios; e d'aln procurando o nhCIl'ao do Onça ~
(lescendo por este, compl'ehendidas suas v?rtentes até o ~Ib~I-
J'ào da Boa Vista, e subindo POI' este ate a harra do IlIbCl-
rão do Cunha, e por este acima com suas vertentes até. o alto
da Serra do Cemite\'Ío, e por esto alto até a cachoClra dos
Aranhas no l\luriahé,

Art. 2." Ficão revogadas as disposi~ões em contrario.

lfO)IO XXVlIll'ARTE 1.&

LEI N." 1:139-DE 24 DE SETEMBRO DE 18G2•

:Cal'ta de Lei que mm'ca as divisas entre o Dist1'icto de Si.
A ntonio do Muriahé da F1'eguezia do 111eia Pataca. e
o Dist1'icto de Dor'cs da, Yictoril~ da Freg1wzia dc S.
Paulo do Jll1L1'iahé

SeiIada na Secretal'ia do Governo da Provincia de )Ii-
nas aos 24. de Setembro de 18G2.

Candido Theodoro d'Olivei7'a.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a prescnto ~ei
a0513 de Outubro do 18G2.

J oau Pinto ilIoreira.

IfOLII.\ N. f.

JaCintho Dias Coelho. a féz.

J OAQUDI CAMILLO TEIXEInA DA )IoTTA.(L. •. )

O COll.ONEL JOAQUI~( CAmLLO TEIXEIRA DA MOTTA, CavaI-
'eiro da Ordem da 1\osa, o Vice-Pl'Osidente <la Provincia de
-'tinas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes que a
Assembléa Legislativa llrovincial Decretou e eu Sanccionei a
.Lei seguinte:

'Carla de Lei que mar'ca as divisas da F1'eguesia dos Tres Co-
rações de Jezus 111m'ia José do Rio Verde com as Fr'e-
guezias do ClM'mo dlL Cachoeira de Lavra.:;, Espú'ito San-
to da Vlwginha e Tres Pontas.

Arl. unico. As divisas da FI'eguezia dos Trez Corações
de Jezus Maria José do !lio Verde com as Freguezias do Car-
mo da Cachoeira de Lavras, e do Espirito Santo da Varginha
c de Tres Pontas., começão na barra do COI'l'egoda Vargem
no Rio do Peixe em rumo direiw ao alto do Se1'l'ote, que tem
11 denominação de Maria Victoria, e deste abl'angcllllo as aguas
Vertentes do Rio do l'eixe, ao alto da serra das Abelhas,
seguindo sempre as aguas vertentes do Hio <lo Peixe até
O corrego das Tranqueiras, e por este abaixo até a barra do
corrego do l\fotirão no llio Venie, ficando assim revogado ~ 111.
do art 27 da Lei n. !~72 de 31 de Maio de 1850 e mais
disposições em contl'UI'io.

Mando por tanto a todas as Authoridades a quem o co-
nhecimento e execução da refCl'ida Lei pertencer, que a cum-
lJl'ào e façào cumpI'ir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio do Gove I'no da l)rovincia de Minas Gemes aos
vinte quatro dias do mez de Setembro do anno do Nascimen-
to de Nosso Senhor Jezus Chri sto de mil oitocentos e sessenta
e dois, quadragesimo pri meiro da Independencia e do Im-
pel'Ío.



( 6 )

> LEI N.o :1:140-DE 2f~ DE SETEMBRO DE 1862.
()a1'ta de Le~ que revoga a de n. 1:0!)!) de 7 de Ottlubl'o

de 1860. .

4

( 7 )

JOAQUIMCAMILLOTEIXEIRADA l\IOTT.\.

Ernesto Silvestre da Costa, a' fez.

l~OL"A N. 1.

(L. S.)

o CORONEL.JOAQUIMCAMlLLOTEIXEIRADA MOTTA,Cavallei-
lO da Ordem da Rosa, e Vice-Presidente da Provincia de i\li-
llUS Gemes' Faço sabel' a todos os soas habitantes que a ,\5-
sembléa tegislativa l'rovincial Decretou c eu Sanccionei a Ll'i
seguinte:

TO)IO XXVIIl PAnTE 1.'

LEI N.o 1:141-DE 2!~ DE SETEMBRO DE 1862.

Cm'ta de Lei que estabelece divisas entre as Freguezias da
Monta Alegre e Abbadia.

Art. 1.° As divis~s entre as Freguesias elo Monte Ale-
gre e Abbadia ficão estabelecidas do modo seguinte: '~)me:,
çal1lIo na bana elo IHa Piedade com o Paranahiba, por aquel-
In acima até a sua barra com o Passa Trcs; por este acima
até a morada de Fl'Uncisco Martins Cardozo, e desta (lue pl'r-

nhecimento e execução da referida tei pertencer, que a cum-
}lrão e fação cumprir tfio illteiramenle como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, public< r e ÇOI'-
reI': Dada no l'alacio do Governo lIa Provincia de Minas Ge-
raes aos vinte quatro (lias do mcz de Setembro do unno do
Nascimento de Nosso Senhor .1ezus Christo de mil oitocento:,
e sessenta e dois qUüul'ügesimo primeiro da Independencia
e do Imperio.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia de ~finas
em 2!~ de Setembro de 1862.

Camdido 'l'heodo1'o de Oliveira.
Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei

,,'os 13 de Outubro de 1862.
Joilo Pinto Jllore ira.

JOAQUIMC,UIILLOTEIXEIII.ACAMOTTA.(Lo 5.)

.Mando por tanto a todas as Autoridades a quem o co-
I:IlCCll,~!eIlto,,e_, execuç~o ~a .ref~rida Lei perlencer, que a
cumplüo o façuo cumpl'lr tua 11llell'amente como nella se con-
tem. O Secl'etal'io desta Provincia a faça imprimir, publicar
f~ ~orrel'. Dada no Palacio do Governo da Provincia de Minas
hemes .ao vinte ,quatro llias tIo mcz de Selembro do anHO
do Nascimento. de Nosso Senhor .JeZlls Christo dQ mil oito-
cent~s e sessenta e dOllS, qUüdragesimo primeiro da Indepen-
denCIü e do Imperio.

Art. unico. Fica revogada a Lei n. 1:099 de 7 de Ouln-
de 18GO I c em vigor as 'disposições anteriores.

Mando por tanto a todas as Autoridades a quem li co-

Carlos Benedicto .~lonteiro , a fez.

Selladü na Secretaria do Governo da Provincia de Minas'
aos 2f~ de Setembro de 1862.

Canditlo Theodoro cZ'Oliveira.

Nesta Secretaria do Croval'llo foi publicada a presenle Lei
aos 13 de Outubro de 1862.

João Pinto Mm'eim.

l. O CORONELJOAQUIMC,UIIILLQTEIXEIRADAMOTTA Caval-
.e~ro da Ofllem da !tosa, e Vice-Presidente da Provincia de
l~mas G~raes: . Fa~o saber a todos os seus habitantes que a
1 s~embl~a LegislatIva Provincial Decretou e eu Sanccionei a
LeI segumte:



(L. s.)

( 9 )

,JOAQUDI CA:mLLo TEIXEIRA DA MOTTA.

Ernesto Silvestre da Costa, a fez.

(L 8.)

Nesta Secretaria \10 Govemo foi publicada a presente Lei
aos 13 de Outubro de 1862.

'£0)10 XXVl1l PARTE l.A

Candido Theodoro d'Olive-ll'(l.

Sellada na Secretaria (lo Goyerno da Provincia de lina'
em :!'~de Setembro de 186~.

J0<70 Pinto Morei/'(( .

Mando pOl' tanto a to(las as Autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertcncer que a cum-
pl'ão o fação cum[)l'il' tão inteiramente cornonella se contem.
O Secretario llcsta Provincia a faça imprimir, 1mblicar e cor-
rOI'. Dada no Palacio do Govemo da Provincrn de Minas Ge-
mes aos vinte quatro dias do mez de Setembro do armo do
Nascimento de Nosso Senhor .Jezus Christo de mil oitocentos
l! sessenta e dous quaLlragesimo primeiro da Illdependencia e
do Imperio.

.----

Art. 2.0 São revogadas as disposições em contrario.

F. N. L

Art. 1.0 Fica creada na povoaçào de Nossa Senhora
da Abbadia da Fregllezia e Municipio da Villa do Ilatrocinio
um Districto de Púz, cujas divizas fica o Govemo autorisadü
a demarcar', ouvida a respectiva Municipalidade.

o COI\O:XEL .TOAQI DI CA)IlLLO TEIXf.nU DA MOTTA, Caval-
leiro da Ordem da Itoza, e Vice-l'rositlente da Provincia de
.Minas Gcraes: Fa(;o saber a todos os seus habitantes, que 1\

Assembléa Legislativa l'ro,'incial Decretou e eu Sanccionei a
Lei seguinte:

---

.JOAQUIM CAMILLO TEIXEIRA D \ ~ro• ,11 TTA,

Ernesto Silvcstr'c da Costa f', a ezo
Scllada na Secretaria do Gem ,>t. I S ovemo da .ProvI' . I '-,~ (e etembro de 1862., nCJa (e MUl<l~

N' t S Candido 1'heodo"o d'Ol' .es a ecr'ctar.l'a (lo G .' , IVC17'a. .oremo £ I r 'nos 13 de Outubro de 1862.. OIpU) Icada a presente Lei

Jocio P titIo IIIor'eira.

, (8 ),

. tencer<Í a Monte Alegre em l' }
cabeceira do DUI'ity da Darr~l ~ .reâta por um espigão ate'R
à sua bana no 1'10 Piedade' lan e, por este abaixo att
o mesmo, toma o nome I ,por este aCIma até o lugill' onde

, (e conego da S b 'acuua a dobrar em linha r. t '/lmam ara; por este
.José Gomes Figueira ec a para o corrego da morada de
barra no rio das Pedr~s.e por este corrego abaixo até a sua

Art .. 2. o Ficão I'e d'voga as as disposições em contrario.

Mando por tanto a to r A
nhecimento, e exccucão da r( ~s ,~s r u~orrdadcs a quem o' co-
prão c fação cumpri~ tão 'n~ ~rI a ,cr pertencer;, que. a cum-
O Secretario. desta Provinci~ ael;:~e!1te c.o~o nel1à se contem.
reI'. Dada no Palacl'O d G ça llnprlmlr, publicar e cor'-. a .ovemo da P ,o. •r~lCSo aos ,mte quatro dias do .. rOHIlCla dfi1Mmas Ge-
l"asclluento de Nosso Senhor J mez de.Setembro do an)]o do
30sIessen~~ e dous, qlladragesi~~usl)r~~:'~~o dadremlil oitoce~tos

mpellO. n( ependencla í!

T.EI- N,. 1-:H2-DE 2'~ DE SETEIlIB
• II no DE 1862.
Car/a'de Lei nue CI,1

o 'J IJa na povoaçe(o d 1\rdia dh P1'egue~ia e JI o" e ossa Senhora d'Abba
7111/ lJist'/'icto de Pa::.' WHOIP10 da Villa do Pa tt'ocini;



OUROPRETO 1862.-1YP. PROVINCIAL.

,lo(io Pinto Moreira.

( 11 )

J01QUlM C.UlILLO TEIXEIRA I)A 1\I0TTA.

J afio Pinto lUoreira.
Impressas e revistas nesta Secretaria por ordem do Go-

verno da Provincia.

José Ol'ozimbo (l'Oliveirn Jacques, a fez.
Sellaela na Secretaria do Governo da rrovincia de Minas

em 2!) de Setemhro de 1862.
Can(lirlo Theodoro d'Oliveim.

Nesta Secretaria do Goyerno foi publicada a presente Lei
aos 13 de Outubro ele 186:1.

(L. S.)

Arl. 3.° A diviza entre os llistrictos de S. Migl~el e S.
'-e!lastiüo dos Correntes no Municipio do Serro é a seglllll~e:-
pelo carrego Graipú, por um Sel'I'ote .da fazenda do, Miguel
XaviCI' em direill1l'a a oulra parte lIa (1Ilo cOlTego ate o alto
do espigüo da Caxoeira <.le 11111 .ribeiril~ e~n ter~as da fazenda
de Luiz .Iosé (~onçalves, e d'aln em llirellura a serra do Ma-
noel Diniz da Lage.

Arl. r~.o A divizn entre a Frcguczia de Nossa Senhora
da Penha do Mullicipio da Diamantin~ e 11 do Hio Vermelho
do Termo do Serro é a serra denomllluela-Mllndo Velho, e
os quarteirões de Coeaes, e l~ngenho Hcão pertencendo ao
Districto e Frcguezia <.lal'enha.

Arl. 1).° Ficilo revoga(las as disp?siçües em contrario.
Mando por tanto a todas .as Au~orlllades a qucm o co-

nhecimento e execlH;üo da referida 1,01 pertencer, que 11 cum-
prão c faç~o cumprir tiio. il~teiramen~e c~m?, n'eHa s~ ,cont~~.
O Secretano desta l)rOVIllCHla faça IInpllmll, publlc~r ecOl-
reI'. Dada no Palacio do Goyel'llo ela l'rovincin de Mmas Ge-
raes aos vinte e quatro dias do mez (le Setembro .do .anno do
Nascimento de Nosso Senhol' .leZl1S Chrislo de mIl olt()cel~tos
c scssenta e dois, quadragesimo primeiro da InelependenclU e
do Imperio.

1'. ~. 1.

Al'l. 1.0 Fica creado na Freguezia da Cidade Diamantina
o Districto do Cnrralinho, sendo suas divizas as seguintes:-ao
sul a mesma (!ivisa enlre o l\lunicipio da dita Cidade e o
SelTo: aO Nascente o limite da referida Fr~guezia com a do
Rio Vermelho, pertencente ao l\I11nicipio do Seno: ao 'orte
cortando em linha recta a cOI'llilheira do lrequitinhonha até
o cOl'l'ego-I'onte Queimada, descendo por este ahaixo a ell-
contraI' com a ponte do Hibeirão do Inferno: ao Poenle sel'-
virá de divisa a estrada que segue da Diamantina li Süo Gonçalo.

( 10 )

LEI N.o 1:143-DE 2r~ DE SETEMBRO DE 1862.

Carta de Lei que eleva cl Distrtr.to de Paz a Povoação do
Cupmlinho do Termo da Diamantina, e a, do Pntro-
cinio da Frcguczin de S. JIiguel e A lmas do Serro,
e marw-lhcs as ?'espectiV([s di'vizas,. bem como as de
outros Dist?'icios como nclla se declara.

Arl. 2.0 Fica elevllda á cathegoria (le Distl'icto de raz
a poyoaçào do Patrocinio da Fregllezia de S. Miguel e Almas
do ~Illnicipio do Seno" sendo suas divizas as seguintes:-as
vel'tentes do Hio Correntes, e por elle acima até a caxoeira
Ilenominada-)larcellino Bastos-com todas as suas "erten~
lcs; d'este ponto seguindo-se pela margem esquerda do Cor-
rente de Canôas á barra do Correntinho, POl' este acima até a
barra do COlTCgOda LaVl'inha, acompanhando-se este até as
suas nascentes, c d'ahi em rumo direito á fazenda do Hnado
Bento Alves, no Ribeirão de Tl'Unqueiras, com as vertentes do
mesmo até este ponto, e d'ahi seguindo pela margem direita
ahaixo comprehendendo todo o territorio pertencente á Fre-
guezia de São Miguel e Almas, ficando o mais pertencendo
ao Districto de S. i\liguel e Almas, como atô então.

O CORO:'iLL JOAQum CAmLLo TEIXEII\A I)A MOTTA, Cava-
lheiro da Ordem da Hoza, e Vice-Presidente da Provincia de
,'linas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes que a
Assembléa Legislativa Provincial Decretou o eu Sanccionei ti

Lei seguinte:



Art. 2.0 Reyogão-se as disposições em contrario.

LEI N.o 1:14!~-DE 24 DE SETEMBRO DE 1862.

( 13 )

CAPITUT.O. 1.0

1.'145-D1~ 3 DE OUTUBRO DE 1862.LEI N.-

Carta de Lei que (LXn a despezn PI:ovinciallJa1"a o exercici~
do 10 de JHlho de lS6:J ao ultImo de .fu:nho de 18()4 "
tlltto?'isa o Pl'csidente da' PI'o'Vin~i[~a {azel' mTecad~i: 08
impostos n' ella declamtlos, e contem outras despos'lçue.~.

O CORmmL.TOAQUDIC,UIILLOTEIXEIIU DA MOT)TA'. C~va~-
loiro da Ordem da Rosa, e Vice-Presidente. da I rOVll1Clal c . ,
Minas Geraes: Faço sabe~' a .todos os seus hahlt~nte~ qU? a fSi
semhléa Legislativa PrOVinCial Decretou e cu S,UlCClonel a .c
seguinte:

DA DESPEZA.

AI'!. 1.0 O rresillente da Provincia é autorisad? a despen-
ler no exercicio do 1.0 de Julho de 1863 ao ultl1l~O de .111,-
~}ílO de 186!~ com os objecto designados nos segumles ~~ .l

quantillde1,3!)!l:507~L37rs. ., d 38.000
~. 1.0 Assembléa Legislativa Pro\'lllClal, sen o, . 'I

10)10 XXVIIl PARTE 1..

JOAQUDI CAMlLLOTnxr.mA DA MOTTA.

Ernesto Silvestre d[~Costa, a fez.

Senada na Secretaria do Governo da Provincia de Minas
2{~ de Setembro ,deI 862. . .

em Candido Theollol'o de Olwelra. .
Nesta SecI'etaria do Governo foi publicada a presente Lei

aos 22 de Outubro de 1862. .
J ocio Pmto Mol'eil'a.

(L. S.)

iessenta e dous, quadragcsimo primoil'o da Tndependcncia e do
Imporio.

r. N. 2.

FOLIlA N. 2.PAUTE LaT01\l0 XXVIII.

LIVR'U DA LEI MII\1EIRA
1,86Z~

Mando por tanto a todas as Autoridades a quem o co-
nhecimento o execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como Bella se contem. O
Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio do Governo da Provincia de Minas Geraas
aos vinte quatro dias do mez de Setembro do IIlIno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo, de mil oitocentos o

Ca1'ta de Lei qu.e eleva d Fregllesia o Curato do J€tpcio do
termo da Vil la d'Oliveira.

Art. 1.0 Fica elevado ti cathegoria de Fl'Cguezia o Cu-
rato do Japão do Termo da YiIla da Oliveira, sendo as divisas
~a nova FI'eguezia, as mesmas do Districto, comprehendentlo
as fczendas denominadas-Catucá, e Agua-preta, as quaes
l1ciio áquem da Serra do Quilombo.-

o CORONELJOAQUDICA~IILLOTEIXEmA DA MOTTA, Caval-
loiro da Ordem da Uosa, e Vice-Presidente da Provincia de
Minas Geraes: Faç0 saber a todos os seus hahitantes que a Ás-
'embléa Legislativa Provincial Decretou e cu Sanccionei a Lei
seguinte:
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~ 10. Calhechese, e ci\'ilisação (los Tndios, gratifica-
,-,lio ao DireclOl' e a tres J\lissionarios-5:000:tP000.

~ 11. Saude publica, ordenados aos fiscaes das aguas
meuicinaes da Campanha, Baependy, e Caluas, sendo 1:000;';l
para auxiliar a Camara da Campanha na compra de terreno~
adjacentes ás aguas virtuosas da Camhuqueira e seus melhora-
mentos; lIospitaes de Chal'idade, sendo 1:500:tP000 annuaJ-
menle para as obras do de S.. João de m-l\ei alé a sua conclu-
silo ;-1:200::tJ000 com o da llabira; 1 :0001'P000 com o de
Tres llontas ;-1:000:n;000 com o da Diamanlina;-1:0001'P000
tom o de Minas Novas ;-1:0001'P000 com o da Campanha, e
1 :OOO::tJOOOannualmente com o do SeI'l'0.-8:700::tJOJO.

~ 12. 13ibliothecas publicas, ordenados e expediente
!)00~00f).

~ 13. Corpo policial e csquadl'asde pedestres-290 :OOO~.
~ 14. Typugraphia l'roYincial, restahelecendo o Gover-

no desde já o Hegulamento N.o 38de31 de Dezembro de 1851i,
ficando supprimido o emprego de inspector da Typographia-
ti:2ff.O:tP000.

~ 15. Illl1lninaçlio publica da Capital-12:000:t!>OO'l.
~ 16. Estradas, ponles, navegaçào interior de l\ios, In-

genharia, Desenhador, e jUI'Os garantidos á campo • União e In-
duslria, uma yez que o respectivo direclor prove desde jli, pe-
rante a 11['esidencia da Proyincia ter pagu aos accionislas 05 ju-
rOs de suas acções, relativos aos semestres anleriol'es; sendo a
quantia necesslll'ia para proceder-sc ao alinhamento da eslrada
entre o porto do Sousa e o lugar denominado-l\Ianhuassú;-
para construção do ramal d'uma estrada de Tamanduá a Oli-
..•.eira onde se encontra a do Rio de Janeiro 7001/J; para COI1-
.em'to da eslrada no Morro de S. Schasti£lo na cidade de lli\l'aca-
tú, reparos nas da Serra dos l'iIlões, ficaIHlo em "igor a lei n.
1,030 dc 185!l, 500?i'; para reparos da estrada da ponle do
3Joinho dos Qllatis passando pela do Grilo Mogoll :OOO:tPOOO:
para reparos da eslrada da l'iranga ao Ouro l'roto, que sc en-
tronque na que seguc para Ouro Branco, c Qucluz 2:000;7:;
I'om OS reparos da SeITa da Theresa na ('slrada que segue d,,)
l1há á Pit'11I1ga-1 :OOO:tPOOO;para abertura de uma cslrada no
pé da ponle do Sabará na Conceição 500\tOOO; para a ponte da .

( 15 )r. N. 2.

para .subsidio e ajuda de. cuslodos depula~105, 1:000\1>para
cxpedlCl~le, e ~lem?o a mms 2001]J000, desde J,í os vencimentos
do Omcwl-mUlor, hcando a seu cargo fazer as aclas das se5-
.•ões d'Assembléa e os vencimentos dos dons Amanuenses iO'ua-
1.a(~os, . desde já aos, d?s ome.iaes, ficando um delles, ooque
1?1 desl~nado pelo ofhcwl-mmor, encarregado do urchi\'O da'
~ecl'eluna , e todos com a denominaçào de Olliciaes, confor-
me a tabella-A-annexa a eslu lei-!t!):\HiO::POOO.

(' _ ~ 2.0 Secretaria da 1:l'CsÍ(.le~lcia,regulados 05 vencimen-
to::. dos empregados pelas lllsposlçoes dos HeO'ulamentos e 01'-
I

. . o
, ens em vlgOl'-40:000\1>000.

~ 3.0 Mesa .dus Hendas Provinciaes e seu expediente,
regulados os. venCllnentos dos empregados pelas Tabellas e
urdens em vlgor-f~7:000~OOO.

. . ~ I,.. o Admintruçiio de Hecelwdorias, ordenados dos Ad-
Jl~lIlIstradores, e encanegados, .vencimentos d? vigias, eXl"e-
cliente, alugueres de casas, e obJectos necessanos á mesmas-
:.16:260\1>000.

~ 5.0 Despeza de exacção, inclusive a construcciío e'
f:onC?I'tO de barcas, e c?nôas, oJ~jectos necessarios as meS~llaS,
venClme~los de barquClros gl'atlficações a conduclores de fun-
(los publIcos , encarregados de vedar o extravio de bestas no-
vas, e custo de cadel'Ilos para o servico das eslarões 1iscaes-
1H:00011l000. ••

•• ,. .~ 6.0 Conlencioso da F?~enda Pro\'i!lcial, ficando sup-
pllmldo um dos l~lgares de OntcJaI de Justiça logo quo vague
por qualquCl' lmolI\'0-1:680;1J000.

~ 7.. Empregados aposentados, Officiaes o praras uo
C:orpo Policial refor'l1lados-25: 797;11137. •

~ 8. o Reposiçõos o restitu ições-f~: 000 S
~ 9.0 Insll'llcção publica, segundo a Lei N.• 1,OGf~, c.

Heg~lamento N.o f,9, sendo 5:000;11000 para o Seminario de
.\Iananna, como subvenção para oducação do meninos pobres,
1 :200;11000 pam um pl'OfossOl' do latim e Fnll1coz na cidade
de S.. João d'EI-Rei , 01 :000;1l00() como subvenção ao collegio
da Campanha, com o onus de instruir o numero de moninos
pobros, quo for designado pela Presidencia da Provincia-

':!70:400~000.
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1)arra da égoa no Pamcatú 2:000:U;000; para reconstrucção da
ponte 50\)1'0o ribei1io Vieira em Montes Claros 1:500:;:\; pal'a a
ponte sO\)I'e o ribeit'üo -Lagoillha no dislricto de )Iolltes Claros
1:OOO;jj;pam a ponLe sobr'e o ribeit'ão S1." Izabel em Paracatú
1 :OOO~;{Iam a ponte sobre o Rio Pic1iona estrada ua Abbadia pa-
,'a Pilangui 800. 000; para a ponte sobre o nibeirão~S. Pedro
no lugar denominatIo Muinho do-Pamcatu 1:000~; para cons-
tl'UCÇÜOuo uma ponte sobre o Hio Sapucahy-merim ao pé da
Fazenda das Lirneil'as do municipio do Pouso Alegre, 1:000:tft;
pam a ponte sol)f'e o !lia l\lugy na estl'ada que de Pouso Ale-
gre segue pam o disLricLo da .JacoLinga 1:000:tft; auxilio a
Camam do Serro para as ponLes das fazendas de Elias dll Costa
Coelho, c Lndgero u'Oli,eira Costa, sobre o !lia Goanh1ins
nos caminhos para o Turvo, S.;o SebasLião e Pessanha 2:000~;
com a cOnsLl'l1cçüOuo <luas pontes no !lia da Saia nos diLos ca-
minhos 8501); rs.; com 11 reconstl'Ucç1io da ponte sobre o Rio
Pomba no Meia-patócl!, desde j~ , mais G:OOO;jj; para a palite I
no !liacho do Sáco na {reguezia d'Agull Suja 200~000; com
as pontes sobre os lUas Agoa5 Claras e rUI! dos Passos da cidade
do Bom Fim 1 :000" r5. ; com a ponte sobre o Hio Ubá na di-J
recção da estrada de S. José do Barroso 1:100~0000~(
paras da ponte sobre o rio Piracicava em Ant.° Dias-abaixo
1 :OOO1'jlI'S.; para os reparos da ponte sobre o rio Misericordia
em S. Pedro d'Alcantra 1:200;1>;com os reparos da casa da Ca-
mara do Grão Mogol 600.,000; auxilio a (:amara da Campanha
para construcçiio da casa de mercado 200;i>; auxilio a Camlll'a
municipal da Villa Formosa de Alfenas para obras publicas muni-
cipaes 500W;;auxilio a camara municipal de St. o Ant. o do Monte,
para encanamento de agua potavel t :000"; .i de Caldas para o
mesmo fim !~OO;;;;OOO;como auxilio a Exposição mineira 1 :OOO~
r5. ; paI'a alterro da barroc1l, existente na Freguezia tIa Capella
Nova do termo de SabarlÍ 1 :50()~; com a edilicação de um pa-
redão e alterros da balTóca da Cidade de Minas .Novas 700~;
para a mudança do leito do Hio Pardo na ViIla do mesmo
neme 2;OOO~OOO; para ser entrcgue a Canlllra de Itajubci
como auxilio ás obras do atterro na rua do exgoto 1111es-
trada da villa do lado do poente 2:000~000; ú Camara d.
Leopoldina como auxilio li cilnalisa~ào d'agua potavel 1:500\);

('. ;\, 2.

,'lia ás obras do cemiLorio 550~;para a (Ie Bal'bacena como aU~1 mal' Tem do !lia Anhumas na
fIara facllll'a de UlTlatleno n.\11 'e Hse (I'll'jrre lJal'a Ouro Finole Pouso J elTl o , ,
estrada no\"a que, (, I" t" (h~que do Pouca-massa se ulI'Jge
2:000:t/J: pal'a I'clwOS (a es,lU 'o' (I'] Ilonte sohre o Sapucahy"OO::'i\OUO' I)llra lepal '"' .< I
a Alrenas Q -;J, " 'In,] 500iPOOO; pUl'a a ponlc so 1l'C
junlo a FreguczlU (~e Sanla \. io do 1'aracalú, 1:OOO~; á Ca-
o ribeirão da Aldea n~' munL'p CalDO auxilio ús suas obras' , I I' DlUm'm ma. , Lmara ~IUI1lClpa (,I ,'I' )onte do Capivar)' , no amua
8GO~000 ; com os repalOs , ('~Ilte sobre o !lia Prelo na cs-
LIa ChalHHln 300:t/J; com uma I,I.! "', 000 •••.' IlaI'a uma ponte' " I. COnCelf'aO 2, ~ ,. . •trada e l'IUnlC!pIO (a . .. I" (Ie Minas Novas se dll'JgeI, . C " I')' na estl <1(a que • 1 I' ,sobre o ~IO ?Pl\.], I ''>'OO()~' pal'a a ponte na bana (O ~IO
ás mallasdo SelubmlU -:, 1,1"~e a DiamanLina (j:000~000-.'fanso na estrada que se l II lo

:351 :820\1l000 1'5. -l'IC('ÜeS de ~latrizcs, sewlo 2:100~
~ 17. Hepüros ecoll~ Il " " , I ,<. 2'000~ l)ara a~ I I Ulpl"lba e I amtll1lU<I, 'para cada llma (as ( o " lo Chapéo d'Uvas ; 1 :OOO~'1 I I UI)á'1' GOO~ [hlra a l , " Sda CIla( e (O ",'" I Mcia- )alaca, do E5PlrltO an-

par" cada uma das seglul1l~s :-(O 'de Pl~I'acaLu, Santa Anna dos
to da Penha, vulg? Ce,mlt~l,~.~'Mp 01 , da Cidade de 1'assos,
Alegres, Montes Ua[I'os:I' (.[. lo 'Iral,,\. IrrrcJ'a do Pontal do

' , Sl ,,\ ma lO crll10 t <', t'l , '00""Pltm~g~lI, ',' ,I, , \Iatriz tle Dores do Intimá; 1 :(1 >;11
MUllI{l1Ode ~llllas Nú\as, cl", T ' 1'ontas' GOO~ para cada
para a da cidade da Caml~aJ~,h1e, l~e(L ponLe' Santo Antonio do
uma das seguinLes-dc ~'T 10~]S<1..80"" "I ("lpe'II,'] cllratIa da Con-' SL" lIZW' Q ~iJ , .,Monte, Se.ttcl.agoase. , • 'I"T '(11(.11'1]']'500" para carlaB

'
T' L I Termo ('I eOJl- , , 1/

eeição(la oa .IS a (,OI I 1;lil~a ConLendas, cidade do Bo:n
uma das scgu~llles, (a :eo\o,\ Fs 'erallf'a, S. Gonçalo do RIO
Fim, Mutllca: ,I~ores d,~, I~, L'. ,P ri. Sellhoril da Conceição
Prelo do MUlllel[llo (,'::IJl']tlll<1III,1l\I'yll'll'l]O'C'1Carmo da Christina,

, ' 'L I S' Iccn e ( ,] , (, .. , , ('I " ,do Cunma a IY , '" I C' 'L I' <10l\lllllICI[l1O da .IIIS1l-
Oliveil'a, S. Sobastwo l ~. <11,)\li/a J ; do Paraiso, S. Miguel
na, Yargem Gral1lle de lt?Juh,i, ~' .. o~~eLo Curvello, Trahi-
tio Piracicava, Bom .Ial'~h~ndoCa'~eir'io d~ Rio Vcrde, MOl'ro
I'as da cidalle da Concelçao , !lI.' , I Ie (Ia ll'Ibil'a. Ta-' SL a Ihrb']ra (a Cll a( , ( , ,
de Gaspar Soarcs, , <Ir' i S João o Cape1la do Espl-
l(uamssú, Bom .Jezus do I 10/,(OeO':;";s p~ra cada uma das sc-riLo Santo do Mal' d'JIespan lU; ~ 'Ii" ,

1'0)10 XXVIII PARTE 1.'
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~ I." Tl'es por cento do tabaco, assucm', al •....od<io o. f b ,Ijna,osquer CHilros güneros lllaJllI aturados Ila 1'I'OYillCill e que
:-lIllll'om della, a e.'ccpI;ão: I. o do cllií, 2. u dos tl'tidos de
I;i que se, nss('mellliio as c.assill1il'as exLrangeiras, 3. u dos.
tra/lçados 111105de algodüo lrcallo IIsado para Yestnario.

, • ~ ~. o Tr?s o meio por cento (~o café que sahi,' da P1'O-
\'lnl;Hl, Itca/ldn Isonto das laxns mcncIOnadas 110S~.' 1.0 e 2. o do
flrt 3. o desta lei os animi1es que o condll1.irem.

~ 3.0 Seis por ccnlo de todo e qualquer gonero de cn~a-
IJI? e poducção da pro:incia que sahir d'ella, <1l1alqller qlle
H.:lasua natmezn o especte. Os goncros snjeilos ú imposi('üo dc~-
te paragrap,IIO., IJClll assim os snjeitos n tres e meIo por conto
(' sua avalJilçao, conslarüo de uma pauta organisada peja
mos a das rendas e appro\'ada pelo preSIdente da pl'o\'incin.

~ ' •• 0 Sohre en,3enhos de cnona em que se fabricar
a;;oa,\'(lento, na segulrlto propon:ão: '~t~OOll sobre cngenhos
111O~'1I10? por agllil ou outro motor mcnos despendioso em quo
so .Ialll'lcar aguardente; 20~ sobre ?S que forem movidos por
illllmaes: 2 ':;j; sO!H'e os quo falll'lcal'em aSSllcar ou rapadn-
ras , . sendo mondos por agoa ou outro moLol' menos dis-
pendloso, c 1O~ sonl'o movidos por allimaos. Todos estes
lmposto~ serüo arrecadados no aclo rio lançamento, Ileando I'OS-
P911savols o~ exar:tores 'pelo que dei.xi\rem <le cobrar paI' oll1is-
sao 011negltgencIa. ll?s mesmos Impostos süo isellLos os pe-
qUC/lOS engo/lhos movHlos por braços humanos.

~ 5. o ,8:z'>:IOO nas cidades e villas, ü::i'[WO nas po\'oaçücs
de quarenta logos; e 8i1>:>OOnas outras l)o\'oadJes e estl"Il/'IS

I
. «. ,

50 )I:ecada uma boLica ou casa do negocio em que ~e vender
('oll.luncta ou separadamellte na mesma loja fazcnda SCCCiI.
agll<~l'(lento, ou quaesquer bobidas espiritllosas. Todos os-
tcs IInpost?s serão arrecadados no aelo do lançamento, lir;alHlo
resl~ol~savCls os ?Xactf!reS pelo que deixarem de cobrar )lor
omlssao ou ncg!JgencIa.
_ ~ 6. o ~'assa;;eJls de Rios exccptuadas as do Sapucahy,

'el'de e S. hanclsco, regulando-sc as laxas pela Lnhella all-
noxa ft lei n. 5iO, e cobl'n/l(lo-se o duplo do imposto nos
municipios do liheraha e Desemboquc.

~ 7.0 200lií sobre todas as tabololas, caixas ou cnixi-

I

CAPIT "LO 2.0

Art. 2.0 O rl'sidenLe da Pl'oyincill é autol'isado a mambl'
aITeradar no e. cf'ri<:io desLa lei os segllinte~ impostos;

D. Hr.CEITA.
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guinLes:-de Dores uo Tnrvo, Oliveira uo lermo da Pit'anga,
Lall1im, SL,OAmaro <lo lerlllo de Queluz, Piedade da Parao-
jtclJa, S. BarLholomeu, Sanla Riua do TUI'VO, Pouso Alegre,
SanLa Anna da BatTa do Hio <las Velhas, Sl." Catharina, Lam-
lJal',Y, .Minas No\'as, Camhuhy, S. Sebastião do l'al'aizo, S. Thia-
~o do lermo llo S. JOSl) d'El-l\oi, Bagre do Curvello, Anto-
nio Dils Abaixo, JaboticnLulJas do Caethé, e Capellas de S.
Frallcisr;o de Paula (lo Ouro I'l'0to, Rosario <lo Ubú, da Trill-
dado de S. José d'EI-l\ei, e ,'latriz do S. Paulo do ~luriahé;
:100;'tl para cillla.uma das Sl'guintes:-do Claudio, SL.' l\nnil
do Alllé, S. Domingos do I'ra1.a, Itambé, o Cape~la do 1\0-
:-;al'io de TI'os Pontas; 200;1> pnra cada uma das scguIllLes:-de
Capivary do termo de .Ja"lIary, SL.' Anna do Sapucahy, Borda
da ~latLa, EspiriLo Santo Ja Vargillha, S. Domingos ~o ~linas
Novas, Calhúo o capellas de SanLo AnLonio do .'lul'liIho? da
Leopoldina, do S..• Ioão Baptista das Cachoeims, llouino de
l'ouzo Alegre o S. ~Iiguel do OL1l'o-Fino-!~8: L80W;.

~ 18. Reparos o consLl'ucçües de cadêas, sendo .uma ao
norLe, duas ao sul, uma a I'este, duas a oeste da I'l'ovmcl 1I0S
ponLos deLenninados pelo Govel'llo, o ouLra na Cidado de Tres
I'ontas, sendo mais 8001j'l pin'a a do Araxá; 7 :3001j'lpa!'a a de
:\lillas Novas; '~:;)OO1jirs. pam a de MonLes Claros, '~:OOO;;'
para a do Pal'ahyhuna, e '~:OOO1jipara a da .JanuiH'ia-20:üOO~5.

/" ~ UI. Snstento, vesLwu'io e COllllucr:ão de presoS po-
I '1JI'es-SO:OOO1j'l.

~ 20. .Jardim Botanico-5:2301;iOOO.
~ 21. Juros e amortisar:.ão do ernpl'estirno mineit'().-

70:í20i1>.
. ~ 22. Desposas eventuaes, custas aos empregados dos

fOltOS.da fazenda, e graLificnç.{iode 2'~01i'JU9 a Antonio Josó
dos S3ntos, Fid da admistração Geral dos Correios.-4:000:;,



Multas por inf,'ncçõcs dc leis, regulamentos c con:-
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TO~IO XXVIIl P,\ nTE 1.'

~ 11. Renda cxtraordinaria.
Ar!. 3. o O prcsidcnte tia provincia é igualmente aulo--

risado a fascr arrecadar no exercício desta lei as seguintes ta-
xas itineral'ias:

_ ~ 1.0 31\'>920de cada animal que transitar pelas estradns
de communicação dcsta com ol1tras provincias; cxceptl1ão-se:
1. o os animnes que conduzircm os gcncI'OS sujeitos ;\s impo-
siçõcs mencionadas nos ~~ 10

, 20 c 3° do ar1. 20 desta lei;
2. o os animacs sem carga, os que transportarcm eavalloiros
e trcm dos escotciros, os quc tirarem os carros, os caval1ares,
muares o vaccum tocados: 3. o os animacs que das provin-
cias centraes limitrophes atl'aVCSS11l'emPOI' csta pcla estrada
de commllnicnr:ilo com a do Hio de .Janeiro e olltms do lit-
toral, ou que •dcstas atrayessal'em por aqllellas: !Lo os ani-
macs que condusÍl'om gcncros alimcnticios de primeim ne-
cessidade, cal e ohjcctos tendcntcs a dcscnvolver a industl'Ía
agi'icola , 011manufacturcira, enlrando nestc numcro os instru-
mcntos aratorios , C qualquer gcncro de mnchinas pl'Oprias
para ngricultlll'a: 5.0 os porcos: O. o as ovclhas e cauras. Dos
comprchendidos llas!~ primeiras excepçõcs só se cohmrá na cs-,
trada do I'arahrhuna a lnxa de 32:) rs. , e nas outl'as 1601's.:
salvo todavia ã isen(;iíO do que trata o ~ 2.0 rio al'I. 2.0
uesta Ici. Dos comprchendirlos na 5. a exc()p~ão só na cstrarla do
Parahyhuna sc cobrará a taxa de 100 1'5., e nas outras 501's .
Dos comprchendidos na G~' excepção cobrar-se-ha na mcsma
cstrada 80 rs., e nas outras !~OI'S.

~ 2. o De cada carro rle cixo moycl com capacidade de
conduzir mais de 5 ) arrobas 1U1\'>2~)o: sen(lo rle cixo fixo com
capacirladc de conduzir mais de 100 arrobas 2!~":)OO;exceptuão-
sc os que forcm somenle ral'regadf.'s de goncros ou /l )jecto~
comprehcndidos nas exccp(;ÕOS do ~ antcrior, cohr:llldo-se
ncste caso 27)\OOD na estrada Para!lybuna, e t~[)OO nas o Itms.

Os animacs que tirarem os canos 1J'ibutados, são i cn-
tos dos direitos cstabelecidos no mesmo ~.

-~ 3.0 De cada uma besta nova que entrai' para a provin-
da 5;t1 )00, ficando o dono ou conduclor iscnto de qualqucl'
contriuuição por si C sua bagagcm. Os que subtrahirem bcstas
/lO ragame:1to deste imposto, ficão sujeitos ao duplo do mes-

Reposiçõcs, l'estituiçõcs e prol/ueto uos proprios
por ..•.cnda ou arrendamenlo.
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n11as, ou outros quaesquer volumes portateis de qualquer na-
turesa ou denominação que seja, quo contivel'em generos,
joias de ouro e prata, ou podras preciosas pal'a negocio.

~ 8. o 80110 de heranças e legados, e ,'cstiluiNes dei-
xadas em testamento por testadorcs - que não tenhão hel'llei-
ros legitimos ou necessal'Íos, e dos pl'cmios deixados aos tes-
tamentcÍl'Os no excesso da vintena, exceptuados os Icgados dei-
xados ás casas de charidade, matrizes, capellas pobres da pro-
vincia, e esmollas para serem distribuidas aos pobres.

~ 9.0 Novos e velhos direitos provinciaes, segundo a
tabella-B-annexa a lei n. 8!~O,ficando redu sidos a 1501)\ os
direitos de provisões vitalicias de advogados, e á metado as ou-
tras quantias mencionadas no ~ 27.

~ 10. Emolumontos pelo feitio de titulas, diplol11a~,
cartas e certi<lões que se expedirem pelas reparti(;<ies provin-
ciacs, segundo a tabclla-C-anncxa a mcsma Ici, ficando al-
tcmdo o ~ 10 da scguinte mancira; dc cada lauda dc cel'-
tidéio de 2,) linhas 800 rs.: os cmolumcntos de busca serão
exigidos illdistillctamcnte por todas as corlidôes (IUO se pas-
sarem nas secrctarias da prcsidcncia, assembléa e mesa das
rondas, ainda quc sejilo cxtrahidas (le linos, e regulados ncs-
ta prop0l'(;ão: quando nào excedão a tres annos 1~, e dahi
para eima 500 rs. até 1(] 000 réis.

• ~ 1 t. Cohrança do mctade da divida activa quc pos-
suu a s I' provindal [lela lei Je 22 de outubro de 183H.

~ 12. Cinco por crmto sobre o valor das compras e VCII-
das Je cseravos, sohre a dilTúrcnça dc valores nas trocas de uns
por oull'Os, qualqucr quc scja sua wlllll'alida(le, sob,'c arrcn-
damcntos, c quacsquel' outros contractos oncrosos pclos quaes
sc translirào os scni(,os POI' mais de li al1nos. Este imposto
scnl eolmHl0 somcnte até o valor de t: OOO;W em cada escravo.

~ 1:1. \'enda rios pl'oductos do .Jardim llotnnico.
~1'L J mos (k !~aJlolices da di "ida publica doadas á

provincia.
~ 15.

1I'3ct05.
~ lG.

pro,'illriaes
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A,'L !Lo Fica revogalla a Lci n. o 1: 107 dei G (.lc" Oulu-
111'0 de 1861.

ArL. 11. O Prcsidcnte da Província é m1to,'isado a ma1l-
I~ar proceder ~ exames e constl'ucção de uma eslrada que Pal'-
.lmdo do AnalUl dos Bagres se di"ija a exlrema lia Província
pclo lado de S. Fidelis e passando por S. Paulo do ;\hn'iahé.

AI'L. 12. O Prcsidcnte da Provincia mancllll'á proce-
t1.~r ao~ atall~os da cslrada gCI'al que da ponle do Angú sc di-
l'I.la a S. Jose do Parahyba, Te,'mo da Leopoldina.

Art, 13. O Presidente da Proyíncia é auto,'isado a malJ-
elal' construi,' uma ponle sobre o Hio S. Miguel na est1'ada
dos Arcos. para o Arraial do Porlo, e a ucspendcr com a mes-
1113até 6:000i/l réis.

Art. 10. O P,'esillenle da Província fIca autorisado a ex-
pcdir, com a possi vel brcvidade, rcgulamcnto para a1Tccalla~
,,:ào e arl'cmatação uos hens do cvcnto, ficando porem dc-
p~ndcnle da approvaçüo da Asscmbléa llroyincial, pOllendo
Ilao obstante ser logo posto em cxccução.

Art. H. O Presidenle da Provincia é aulorisa~lo a man-
(la" constn~il' duas pontes sobre o llio Pm'aopeba, lima no 111-
gal' dCJqomnIado-Almoneimas-, e outm junlo do Arrai:d
de S. José do Pal'llopeha oeste Termo.

AI,t. 15. Fica per'tcncendo a Camara Municipal da Ci-
dade oa Campanha o direito de passagem que se cohra na
ponte do---:0lH'o FalIa-.sendo o seu produClO applicado ás
libras publIcas do seu Municipio .

Art. .16, O imposto de Passagem na ponle do Funil
sobre ~ HI~ Grande no Municipio oe La\'l'as será cobrado pela
respecll\'a Camlll'a, logo. que finde o tempo do conlracto celc-
hrad:) com ?s ernpresarlOs, e o scu prodncto será exclnsi \'1l-

melhe applIcado ás estradas e pontes do seu Municipio.

Ti,l:lla XXYIlI PA/ln: 1.~

ÁrL. .5." Nas quotas constantes dos ~~2." e 3.0 do ar!.
1.0 d'esta Lei estüo comprchendidas as despczas com o rcs-
pectivo expediente, e que serão feilas com as sobras (los yen-
cimentos dos empregados.

ÁI't. 6.0 Fica supprimída a porcentagem que ,aclual-
m~nte percel)e o Juiz dos Feitos da ~"a7:endadas q~antla~ qlH'
se arl'Ccadão POI' exccução, e substllmda pela gratlficar;ilo iln-
mllll de !~OO~ réis.

Art. 7.0 Em circunstancias cxtl'aordinarias ))oder:í o
GoveJ'l1oabl'i,' creditos supplemcntal'cs para soccorro. a popu-
lação nos casos de peste e fomc, levanuo ao conhecll11cnto da
.\ssembléa os ncccssarios documentos ..

CAPITULO 3. o

Ar!. 8.0 O Presidente da Provincia fica creditado na
quantia necessaria para pagamenlo de dous Taehigraphos, t'

impressüo dos trabalhos da Ássembléa no anno fut~IrC~,con-
forme os contraclos que forem celebrados pela commlssaO no-
meada pela mesa da mesma .Assembléa.

n:SPOSIÇÕES GEIlAES.
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mo em I'ela~iio a cada hesla suhtrahid1t, e os admislradort':,
que consentll'cm na fraude pagarão tamhem 5:;;;IOd (~e cada
uma, além das oulras penas em que por eSle. faclo tlycra'."
iJJCorrido; aquellas que dcpois oe importadas ti vercm de salllr
da pl'Ovincia wio ficarão sujeitas a mais imposto algum,

~ 4.0 Nas eslradas de communicaçã? dc. uns com 011-

tros l\lunicipios col)/'ar-se-ha a taxa dc conlol'lmdadc COl~1(I~
Leis ns. 18 e 7H, Iicando isentos os animacs quc conduslrelll
g.cncros alimcnlicios, e de primeira necessidade.

Ar!. !~.o O GOVCI'I10fica aut()l'isado a despender a qUüll-
tia necessaria para a hospedagem oc S. ;\1. O Imperador, Se
vier a esta Pro\'illl.:ia.
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. .
'Al't. 27. I~icào reyog~das as di~pos_içõçsem contrario.

Ma~do por tanto a todas as Autoridades á quem o CG~

/... ,
, , '
. "',

,\,.
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AI'!. 22. Fica isenta (lo quaesquer direitos provinciac:-
a doaçiío feita da CaJlolla de Santa Anna de Cocães para "Ia-
tl'Íz da mesma Frc[juezia.

. Art. 23.: Ficão em vigor as'disposições do orçamento ul-
tinio que f'wem de caractel' permanente, e se não opposerem a~
tio presente', revogado o art. 2!~d'aquélle.

fazer para a execuçiío (iestas disposições, as condições de in-
demnisação aos cofres I'rúvillciaes por parte das Companhias,
ou empreslls, tomando para hase: o excedente de sete por
cento de sens lucros Jiquidús.

Art: '2."'" Fica .em sou inteiro vigor O ~ :3.. do art. J ,"
da Lei n. o SIl9 de 1858 IIH parte em que consigna 2:000"
réis paraJaclllI'a de uma ponte sobre o rio-ltahim-na es-
h:ada qU,esegne para. ci Capivary,J :200~ réis ram auxilio iI
lima ponte sohm o rio-l'irangussú- na estrada que de Itaju-
hú segue á' Pouso A!I~gl'e,,Iaguary e outros Municipios; 5:000~
réis para 'repal'Os ria ,estrada que da Hece1>l'(!oria de Sapuca-
hy-meril11 segue até Santa Anna dó Süpucahy.

At,l. 25. O Presidente da I'rovincia é cl'editado com iI
qnantia de 1 :OOO~ réis para reparos da punte sobre o Hio
AYlll'uoca, na Fregllczia dos Sel'l'anos. e 500~ !'éis para [actul'a
de outra sobl'C o Rio Gr1lntie 110 BOtl1.ranlim, Termo do Rio Pre-
to, a disposi~ão das respectivas C,lmar'as, que prestaráõ contas.

~; .

Art. 26. A Camam Municipal da CKlade da Diamantina
(~espenderú com o cOllcerto da estrada que- d'aq'nolla Cidade sr.-
¥lle pam o I\lendanha .• e cio' llio, Preto ao Hio I\laIlSo. as so-
bras existentes elu sen cofre das qnar1tias qtlC lhe forão CII-
tr'egues em viI,tude das Leis de orçamento de 1852 e 185'1,
prestando contas destas despezas á Présidcnciu., .. .,. o.

.."

Ar!. 20. O Presidente da Provincia é autol'isado a au-
xiliai' com jUI'OSaddicionaes que não excedão li dous por cen-
lo. á f1ualquel' Companhia que se proponha cOllstl'Uir 110 terri-
torio mineiro vias forreas, que entroncando-se na cstmda de
D. Pedro II se prolongue até dez legoas em direcçào a qual-
quel' via fluvialnavegavel da lll'Ovincia, e bem aS~Íln a secção
da refel'ida estrada de D. Perlro l[ coml)I'ehenchda entre os
pontos denominados-Porto Novo do Cunha, e Tres Bal'l'as-
na pal'te que ahrange territorio minoiro, com tanto que o •
quantum dos j LIros corl'esponda na primeira hypothese 1Í um
('apitaI que niio exceda a oito mil contos, e na segunda a
I]uatro mil contos.

Art. 21. O l)residente da Provincia ficando creditado
Jla quantia ncccssaria, estipulará no contracto que tivel' de

( 2!~)

1\ r!. 17. No art. 36 da Lei 11. o 1: lOr~ del 6 de Outu--r' hro de J 861 onde se diz-o ~ 2.0 do art. J 3 da Lei n ..•.
J :OGr~-diga-sc-fica em seu inteiro vigor o ~ 3.0 do art. 1"
da' Lei n. o 869 de 5 de junho de 18 ,)8, somente na parte
relativa li construcçào de um cães na Cidade de S. .João rI'El-
Hei entl'e as duas pontes, para que rle seglll'ança á estas e 1Í ca-
liGa, confol'me o orçamento feito pelo J~ngenheiro Borell.

/b.....-" ÁI't. 18. O cmprestimo concedido pela Lei n. o 570 de
,~g""Jd~ de Outuhro de. 1851, art. 5.° ~ lU li fal)J'ici~da ca~na do
~ ~. l'emo, fic:l convertl(10 em acções da Companllla da dita fa-
I~ A1 l)J'ica, tomando-se a Provin~;ia accionista do, IllImel'O de. ac-

'J )' '7- f.:ões concspomlente a quantia total do refcl'I.do emprestul1o, \
que sel'li entregue a Companhia em sua totüll(lüde, caso não
tenha sido até o presentc; recebendo o governo as acçàes
,[ue, lhe couherem.

Art. 19. O P['esidenteda Provincia é autorisado n mnn-
dar construi!' uma ponte sobre o !tio MUt'iahé acima do-
Divisodo-, outra sol)I'e o riheirão-Jacaré-, e outra sohm
t\ Cachoeim Alegre, na cstrada que de S. Paulo do l\IUt'iahé
segue para o Patrocinio.
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FOLHA N. 3.PAUTE 1..TOMOXSrIlI.

LIVRO DA LEI MIl\lEÍRA
[".6E~

Estado maior e menor.

O COI\ONEL.ToAQunl CA)IILLOTEiXEIllA DA MOTTA, Caval-
!eiro da Ordem da Hoza, e Vice-Presidente da I'l'Ovincia de
Minas Gemes: Faço saber a lodos os seus habitantes que a
Assembléa Legislativa Provincial Decretou e eu Sanccionei a
LeÍ seguinte:

LEI N. 1:146-DE 3 DE OUTUDRODE 18G~.

Ar'L. 1.o A Força Policial para o exerclclO de 1863 a
t 8tH. é fixada em setecentas e vinte oito praças, distribuida3
pelo modo seguinte:

Carta de Lei qne fixo (£ (orça do Corpo Policial pam o
exercício de 1863 á 18()!~, e contem outras disposi-
ções d 1'espeito.

~ 1.o Tenente Coronel Commandante um, Major um,
Cirurgião móI' com gI'aduação de capitão um, Tenente AJU-
dante um, Alferes Secretario um, Alferes Quartel Mestre um,
Capellão com graduação de Alferes um, Primeiro Sargentu
mestre de muzica com gmdllação de vago mestre um, Segun-
do Sargento contra mestre um, Corneta móI' um, Armeiro
um, Muzicos dezoito.

~ 2.0 Uma Companhia de CavalIaria, constando de Ca-
pitão Commandante um , Tenente um, Alferes um, Primei-
ro Sargento um, Segundos Sargentos quatro, Furriel um, Ca-

...

Gratifi. Total.
733~333 2:200~OO
400~000 1:200~000
200~OOO 700~000
220~000 660~OOO
166~666 500~OOO
1661666 500.000
133~333 400~000
Minas Goraes no Ouro
C."MILLO TEIXEIUA u:\

Carlos Benedicto ,lIon/eiro , a fez.

.TOAQUDICAmLLo TEIXEInADA MOTTA.(L. S.)

TABELLA-A-Á QUE SE REFERE o ~ 1.0 DO AlITlGO 1.• Df.ST." 1.[1,

nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a CUlll-
prão e fação cumpl'ir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e CCI'-
rei'. Dada no Palacio do GovP.I'110da Provincia de Minas üe-
!'Ues aos tres dias do mez de 'Outubro do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor .Jezus Christo de mil oitocentos e ses-
senta e dous, quadragesimo pl'imeil'o da Independencia e di)

Jmpel'io.

Sellada na Secretaria do Govemo .da Pl'ovincia de -'li,
nas aos 3 de Outubro de 1862.

João Pinto jllorei~a.
Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente

Lei aos 22 de Outubro de 1862.
João Pinto JlIoreim.

Impressas e revistas Ilesta SecI'etaria por ordem do Gorei',
no da Proyincia.

João Pin/o Moreira,

Empregados. Ordenados.
Officiat Maior. " 1:.iG6~667
-4 Officiaes, cada um .• 800~000
.:! Tachigraphos, cada um 500~000
I Porteiro . . .. 4.1O:t;l000
1 Ajudante do Porteiro 333~334
.2Continuos, cada lIlll. 333~334
I Correio e Servonte. 266;)667

Palaoio da Presidoncia da Provincia de
Prelo 3 de Outubro de 1862.-JoAQuul
;\lOTT.L
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LEI N. 1:147-DE 3 DE OUTUnnO DE 18132.

( 29 )

Silverio Teixeira da Costa a fez

JOAQUIMCAMII,LOTEIXEIRADAMOTTA.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia de Minas
l'lm 1>de Outubro de 1862.

Jalio Pinto JlI orcim.
Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente T.ei

aos 27 de Outubro de 18132.
Joüo Pinto lJloreim.

(L. S.)

Árt. 1.. São sujeitos ás disposições do Regulamento 11.,

HI, de 31 de .J aneiro de 186 I o Collegio de instrucção l"'j~

Cm'la de Lei qne sujeit& á immeJiata inspec[lio do Govel'110
o Collcgio da S(wra do ('a?"Ufa c os de meninas CUI
Macaul.ws e illarianna.

O CORONELJOAQUIMCA~[:LLOTEIXEIIIADAMOTTA, CavaJ-
loiro da Ordem da Hosa, c Vice 1'resicente da Provincia dI'
,\f iuas Gemes: Faço saber a todos os seus habitantes que a As-
sembléa Legislativa Provincial Decretou e eu Sanccionei :I Ll'i
seguinte:

Art. 8.. Revogão-se as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas ás Autoridades a quem o co-.
Rhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario des.la Provincia a faça imprimir publicar e correr.
Dada no Palaeio' Uh.Governo da Provincia de Minas Geraes aos
trez dias do mcz de Outullr'o do,anno do Nascimento de Nos-
so Senhor .Tezus Christo de mil õitocentos e sessenta e dois,
quadragesimo pl'imeiro da Independencia e do Imperio.

FOLIIA N. 3.

•

hos oito, Clarins dous, Ferradores dous, Praças novonta e cinco.
~ 3.. Quatro Companhias de Infantar'ia, constando cada

llmade Capitão Commandante um, Tenente um, Alfel'es dous
l'rimeiro Sargento um, Segundos Sal'gentos quatl'O, Forrici
11m, Cabos oito, Cornetas dous, l'raças cento e trinta e oito.

( 28 J

Ar. 7.. Fica em vigor o art .• ~.• (In I" I J{)- •" ....e I 11. : iJ , . l,
revogado o ar1. 4 .• da mesllla Lei.

. . ~rt. IJ.. Niio poderão ser engajados para o Corpo polieial
IIIdlVlduos menores de dczoito anHOs; não obstante, SCT'iio

r;onservados os que actualmente se acbão alistados.

Art. 3. Os individuos que se quizerem cngajar pnt'a (I

Coq?o 1'0~icial. tcrão direito a uma gratificaçào igl{al a cill-
f;oenta mil reis, da qual vinte cinco mil reis receberão no
ado do engajamento, e o resto mensalmente a cinco mil
rr.is por mez.

Ar!. 6. o Só serào considerados vitalieios os omc.;iae~
a.ctualmente existentes 110 Corpo polieial, perdendo esta qna-
IIdade aquelles que tiverem 'accesso. .

Ar1. 2.. Os vencimentos c cavalgaduras dos Omciacs ~
mais Praças do mesmo Corpo serão regulados pela Tabella-
D-annexa á Lei n. 870 de 5 de .Junho de 1858 subsistindo a
gratificação por commando de Companhia confor:Oe o al'1. 3 .•
da t.ei n. 6~6 d~ 12 de março de 1853: ao major a de vin-
te cmco mIl reIs mensaes, ao Sargento Ajudante e Quartel
1\festre a de duzentos reis diarios, ao Corneta móI' a de cem
('eis; c augmentando-se o soldo com cincoenta reis aos me-o
nores e quarenta e quatro reis as mais pra~as. O Ajudante,
Quartel Mestre e Secretario quando estiverem em exercicio
terào direito a mesma gratificaçào que percebem os que com~
mandão Companhias.

Ar1. 5.. Ficão revogados os arts, 3.• e 4 .• da Lei 11.
1:054 de 25 de Setembro de 1860.

; ..



(L. S.)

( 31 )

JOAQUIMCAl'tIILLOTEIXEIRA DA MOTTA.

Silverio Teixe'ira da Costa a fez.

rI.. S.)

FOLHA N. 3.

João Pinto Moreira.
Nesta Secreta.ria do Governo foi publicada a presente Lei

MS 27 de Outuhro de 1862.
João Pinto J/o1'eira.

Sellada. na Secretaria do Governo da Provincia de Minas
em 6 de Outu!)['o de 1862.

C<.!I'lade Le'i que eleva li cathegot'ia de Cidade a V'ill(( df~
llajubá.

-TOMO XXVIII PAI\TE 1..

LEI N. 1:tt~9-DE !~DE OUTUBll.O DE 1862.

O CORONELJOAQUnICA~IILLOTEIXEIRADA. 1\I0TTA, Caval-
loiro da Ordem da Rosa, e Vice-Presidente .da Provincia de
jlinas Geraes: Faço saber a todos os seus habltant~s qU,e a A.:
,'emblóa Legislativa Provincial Decretou e eu SancclOl101 a LeJ
::eguinte :

Art. 1.' Fica' elevada á cathegoria de Cidade a Villa de
:-;. Bento de Tamanduá com a denominaçào de-cidade de:.
:Kento de Tamanduá .

Arl. 2.' Ficão revogadas as disposições em contrario.
Mando por tanto a todas .as Aut.oridades a quem o co-

lIhecimento e execução da refenda 1.01pertencer, que a cum-
J)rão e fação cumpril' t~o i.nteirament~ co~o, nella se ~ontem. ~
Secretario desta Provmcla a faça lmprmur, publicar e COl-
reI'. Dada no Palacio do Governo da Provincia de Minas
GOl'aes aos quatro dias do mez de Ol~tubro do ~nn? do Nas-
,.;Ímento de Nosso Senhor .Tezus CI1l'lsto, de mil oltocent~s c
sessenta e dous, quadragesimo primeiro da IndependencJa e
do Imperio.

..

A.rL 2.
0 O Presidente da Provincia é autorisado a exiO'ir"

dos ditos Collegios informações a respeito do estado glll
flue .se acharem, a exhibiçào dos respectivos estatutos, c.
tios tltulos dos Professores, que nos mesmos funccionarem.

Art. 3.' :Ficão revogadas as disposições em contrario.

.Mando por tanto a todas as Autoridades a quem o co-
nl~eclmento e execuçào da refel'ida Lei pertencer que a cum--
~rao e f?ção cumprir tão inteil'lllnente como nella ~e contem. O,
~e~retano dest~ 1'1'?vincia a faça imprimir, publicar e COI'-
1,~1. Dada no I ~laclO do Governo da Província de Minas Ge-
Iaes aos trez diaS do mez de Outubro do anno do Nascimen-
to de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos e sessen-
la ~ dous, quadragesimo primeiro da 1ndependencia e do 1m-J)eno.

-----

( 3') )

maria e 'secundada estabelecido na SeITa do C os cf
l
)araça, e {li'eIO feminino em Macaubas e Marianna.

JOAQUIMCAMILLOTEIXEIRADA!\lOTTA

Emesto Silvestre da Costa a fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia de Mina",
em 3 de Outubro de 1862. .

João Pinto Moreira.
Nesta Secretaria do Governo foi. publicada a presente Lri!

aos 27 de Outubro d~ 1862. .
João Pinto AI ot'eira.

LEI N.' 1148-DE 4 DE OUTUBRO DE 1862.

('(tI'ta de Lei que eleva d eathegori-a de Cidade a Vill(( de'
S. Bento de l'amandtui.



( 33 )

.JOAQUIM C,UIILLO TEIXEIRA DA MOTTA

Silv(;}'io 1'ei,t'eira ela Costa a fez.

rOLHA N. 3.

-----

O COno~EI. JOAQUDI CAMII.LO TEIXEIRA DA 'l\TOTTA , Cava/-
leiro da Ordem da Ilosa, e \'ice-1'resil!ente da Provincia de Mj-
nas Geraes: Fa,::o saver a todos os seus hahitarrtes que a A5-
semhléa Lcgislativa Provincial Decretou e eu Sanccionei a Lei
seguinte:

Mando por tanto a todas as Autoridades a quem o co-
rrhecimento e execução ela referida Lei pertencer, que 11CUIll-

prão e fa(:iio cumprir tão irrteirl1mente como nclla se contem. O
Secretario desta Provincia a fa,::a imprimir', publicar' e concr.
Dada no Palaeio do (ioverno da Prorincia de l\linas Gerl1cs
aos quatro dias do mez de Outubro do anno do Nascimento
de Nosso ScrrhOl' Jesus Christo, de mil oitocentos e sessen-
ta e dous, quadragesimo primeiro da Independem.ja e do
Imperio.

Art. Unico. Fica supprimido o Districto da Docaina do
Termo da Campanha, c seu telTitorio encorporado aos Distri-
elos elas Parochias a que aclnalmente pertence o mesmo Dis-
tricto , revogadas para esse /lm as disposiç.ões em contrario.

~EI N.o 1:UH-DE, 3 DE OUTUBRO DE 18ü2.

(L. S.)

Sellada na Seer'etaria do Governo da Provincia de Minas
em 6 de Outuhro de 1862 .

./olio 1'into Jl/oreira
Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei

<lOS 27 de Outubro de 1862.
.r oüo Pinto ,iloreil'a.

['o1'/a ele Lei que (ij.'(t as divisas dos JIttnicipios da Conclfi-

,

.' ': .JOAQUDI CAMILLO TEIXEIRA DA MOTTA.

Fica elevada á cathegol'ia de Cidade a Villa deÁl't. 1,.0
Itajubâ.

Art. 2.°

CL. S. }

o CORONEl. .JOAQUIM CAmLLO TEIXEIRA DA MOT,TA , Caval-
leit.o da Ordem da !tosa, e Vice-'Pl'Csidente da Provincia dt:
~Iinas Gemes: Faço saber a todos os seus habitantes que a Ás-
sem1Jléa. Legislativa Provincial Deàetou e eu Sanccionei a Lei
~cguinte :

( 32 )

,LErN.<1:'150 DE 4 DE OUTUBlW DE 1862.

-----

Ficão revogadas as disposições em contrario.

'. - Mando, por :.tallto 'a' todas as Autoridades a quem o co-
Jlhecime~)to e execução: da refáida Lei pertencer, que a cnm-
]Jrào~e' fação' cumprir~,tiioj inteiramente comu nella se contem,

.o, S?creta,rió ",des~a :Pi'ovinCi,l.a faça impr'!mir, 'publicar e cor-
ror .. Dada no Palacio do (;overüo da I'rovincia'de Minas Gp-

:1:ao.s'aos 'quatro dias do inez de Outubr'o do anno do Nasci-
mentd '; de 1Nosso Senhor' ;,eZtls:Chi'istQ de mil oitocentos e ses-
:;erlta.:? :dous; :quadragesimo l)l'imeiro da Independcn'cia e dI)
Impeno.

Oil'/u 'de Lei" qu'e: súpprimc'o' Dis'tricto 'da' Bõc~i';a',clo 'T~r-
,'mo-:âa Campanha.', .

, , : 'Silvel'io Te'ixúra d(~ 'Costa a fez.

: ' :.' SellÍld<:'na :SecrctaÍ'ia, do Governo da 'Provincia .de ~Iina"
1'111 !~de Outubl'O de' '18G2.

. Jorio Pinto illot'eira..
i ,: Nesta Secretari.u. do. Governo foi pühlicada' á 'presenie Lei

,~aos 27 de Outubro 'de 1862. ' . .' .
João' Pinto 1I1oreim.



LEI N." 1: l52-DE a DE OUTUnIlO DE 1862.

JuiZo Pinto Moreira.

l'osta Secretaria do (;overno foi puhlicada a presente Lei
aos:!7 de Outubl'O do 11:W:l.

( 35 )r, C'i. 3.( 34 )

ção e Saro na parte comJH'ehendida entre as PrtI'ochl(l.~
de S. Domingos e II io <lo Peixe.

, O COIlOXEL ;rOAQUDICA)IILLOTEIXEIRADAMOTTA, Caval-
lClro da: Ordem da !toza, e Vice-PI'Csidente da Pl'Ovincia de
.'Iinas ,Gerae~: Fl~ÇOsabCt: a .todos os seus hahitantes que a 1\s-
semblea Legislativa Provmclal Decretou e eu Sanccionei a Lei
seguinte:

,~/anoel José FCl'reira a fez.
Selladu na Secretaria do Goveruo da Provincia de MiIJ8s

em 5 ele Outubro ue 18ü2.
JOllO P'lnto IUo/'cira.

Art. 1." Os habitantes dos ribeirões Paiol Queimado I)

.\Iachado pCI'tencentes ao Districto de S. Domin"os do Mu-
nicipio da Concei~ão ficão pertencendo d'ora em diante em sua
totalidade ao Districto c. l'arochia do lUa do Peixe no Mu-
nicipio do SelTo.
, Art. 2." . A linha divisoria entre os dous Municipios uo

~erro e COl~CCIÇfiOp~I'. osse lado será o espigão que nasce na
~erru dos PnJlIOS e <.lIVIdeas aguas <.loribeirfio lIa Paiol Oueima-
do e do Funil, ficando assim explicada a Lei n. 888 de G de
Junho de 1858.

Art. 3." Ficão re\'oga<.las as disposições em contrario.
,Mando por tanto a todas as autoridades a quem o co-

nhecllllento e execu~üo da referida Lei pertencer, que u cum-
prão e fa~ão cumpI'Íl' tüo inteil'all1ente como lIeHa se contem.
O Secretario desta 'provincia a faça imprimil', publicar e COI'-
reI'. Dada 110 PalaclO do (;oveI'llo da I'r'ovincia de Minas (;e-
raes aos trez dias, do mez de Outubro do anno (lo Nascimen-
to de Nosso SenhO!' .Iesus ClH'isto de mil oitocentos e ses-
senta ~ dous , quadragesimo primeiro da Indevmdencia e do
lmpeno.

Arl. Unico. Fica em seu inleiro vigor para a 15.' Lp-
r::islatl1l'a a Lei n. 1 :055 de 25 lle Setembro de 18GO, quan-
to ao subsidio e ajuda de custo para os Meniuros da As-
sembléa Legislali \'u Provindal; revogadas para esse Hm as dis-
posições em cOIll'Ílriú.

Jacintho Di{lS Coelho, a fez.

.rOAQUDIC.UIlLLO TEIXEIIU DA i\IOTTA.(L. S. )

Mallllo POl' ta ilo a todas as Autoridades a quem o co-
nhecimento e execLH:<ioda referida Lei pertencer, que a cum-
pnio e far;ão cumprir t<iointeiramente tOmo nella se contem.
O Secretario desta l'rovirwia a faça imprimil', publicar e C01'-

reI'. Dada no Palacio do GOVOI'110da Proyincia de ~ inas l;e-
raes aos trez dias do m 'z de Outuhro do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor .Jesus Christo do mil oitocelllos e
sessenta e dous, quadr'ilgesimo primeiro dá lndependenciu c
.10 Imperio.

CII1'ln de Lei 'lHe ma}'ca o sllfJsirlio e ajudá de cuslo aos
.Membros li(/, Assembléa Lcgú;lativlt Provincial para /I

15." Lcuislalw'u.

O COI\Ol\"E1..rOAQUDIC,U!IT,LOTEIXElIU n,\ JIOTT.\, Cayal-
Jeiro da Ol'dem da 1\osa, o Yice-l'residente da l'rovincia de
Minas f,emos: Faro saber n todos os sous habitantes que a
Asscmbléa Lcgisl,~tiva Provincial Decretou e eu Sanceionei a
Lei seguinte:

,

JOAQUIMCAmLLo TEIXEIIlA DAMOTTA.(L. S.)

TOMOIIYIII P!Rn: 1.'
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OURO-PRETO 1862,-TYP. PR01'll'lCIAL.

João Pinto JIoreira.

João Pinto ilJoreira.

(~. S.)

F. N. 3.

dous, quadragesimo primeiro da Independencia c do Imporio.

JOAQUI~1C,UIlLLOTEIXElR,\ DA 1\I0TTA.

Ernesto Silvestre da Costa a fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Província de Minas
em 3 de Outubro de 1862.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a present!,} Lei
aos 27 de Outubro de 1862.

João Pinto 1I1ormm.

Impressas e revistas nesta Secretaria por ordem do Gover-
no da Provincia,

Carta de Lei que autorisa o pagamento de g1Yttl/ica.ções a
Joaquin.~ CYP?'ia1'}oH!'beiro, do tempo em que servio
de O(ficzal i'lalOr mtermo da iJleza das !lendas ProV'in-ciae..s.

João Pinto JJJol'eil'a.

O CORONELJOAQUIlIICA3lILLOTEIXEIRADAMOTTA Caval-
leiro da Ordem da Rosa, e Vice-Presidente da Provi~lcia de
Minas ~eraes: Fa.ço s<:lbe~a. todos os seus habitante~ que a
Assemblea Legu;lalIva PrOVinCial Decretou e eu SancclOnei a
Lei seguinte:

João Pinto Aloreim.

Nesta Secretaria do Govel'110 foi publicada a presente
tei aos 27 de Outubro de 1862.

LEI N." 1:153-DE 3 DE OUTUBRO DE 1862.

Sellada na Secretaria do Governo ela Provincia de Minas
em 3 de Outubro de 1862.

---

( 36 )

Art. Unico. O. Pl'Csidente da Provincia é autorisado a
m~ndar liqll!dar e pagar' ao cidadão Joaquim Cyprianno Ri-
bClro as grallficações a que tiver direito nas substitllicões inte-
rinas do Omcial Maior da Secl'Ctaria da l\leza das HClidas Pro-
"inciaes antes de ser <!ifinitivamente provido no referido Em-
prego; revogadas as disposições em contrario .

.lHando por tanto a todas as Autoridades 11 quem o co-
nheCImento e execução da referida tei pertencer, que a cum-
prào e fação cumprir tão inteiramentc como neBa se contem.
O Secretario desta .Provincia a faça imprimir, publicar o COl'-
reI'. Dada no PalaclO do Governo da Provincia de Minas Ge-
r.aes aos tres dias do mez de Outubro do anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jczus Chl'isto de mil oitocentos e sessenta e
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LEI N.• 1:155-DE 3 DE OUTUBRO DE 1862.

ToilO XVVIIJ PARTE 1."

ÁI't. 2.. O tem o de licença concedido uesla data em
diante não se computará para aposentadoria de Empregaüo
algum.

Art. 3.. E' extensiva a todos os Empregados Provinciae .
;ll. disposição do art. 23 do Regulamenlo 11. !~O de 31 d;}
Março do 1857.

C;I/'ta de Lei 'lHe estabelece a I'ol'ma de conceder-se liccilfl.t
aos Emp,'egados Provinciacs.

F N.4.

Árt. 1.. O Presidente da Provincia (}atllOl'isado a conco-
der até seis mezes de licença com ordenado simples aos Im-
pregados Provillciaes que se acharem gravemente infermos.

~ 1.. As licenças concedirlas por mais tempo e pelo mes-
mo motivo só dUl'ão dil'eito iÍ terça parte ~dos vencimentos.

~ 2.. A prova da enfermidade para esto fim será atles-
;lado de facultativo, sendo a licença por menos de 3 mezes;
,examo do junta medica, nomeada pelo Govel'llo, sendo por
mais tem o.

O CORONEL ,rOAQUDI CAmLLO TEIXEIRA DA MOTTA, Caval-
leiro da Ordem da nosa, e Vice-Presidente da Provincia de Mi-
!Jas Gemes: Faço saber a todos os seus I~abitantes que a As-
sembléa Legislativa Provincial Oecretou e eu Sallccionei a Lei
-seguinte:

Sellada na Secretai'ia do Governo da Provincia de Minas
.em 9 de Outubro de 1862.

locio Pinto .Jlm'eira.
Nesta Secretaria do Goyerno foi publicada a presenle Lt;i

,aos 29 de Outubro de 1862.
João Pinto ilJol'cira.

FOLHA N. L
.Q

PAUTE La

.JoAQum CAMlLLO TEIXEIRA DA MOTTA.
Silvcrl:O l'ci.:reim da- Costa I a fel.-

5

T0310 XXVI II

(L. S.)

LEI N.• 1:15r.-DE 7 DEOUTUBRO DE 1862.

Carta de Lei 'lue eleva o ol'CMnado do Almo,'Cm'il'e Pro-
vi/teial.

LIlTR'ODALEI; fmEI:!tA
![, 6Z~

, Árt. Unico. O ordenado do AlmoxllI'ife Agostinho Anto-
I~IO Tassam, de Pad~a. seriÍ d'ora em tliante o mesmo qUI'
llllha o antIgo AdmlllI?trnd?r das Obras Publicas; revoga-
das para esse fim as (.!Jsposlçàes em contrario.

,dando por tanto a todas as Autoridados a quom o cn-
nh_eclmcn~o e exec.uf:i~O(~a I:eferida Lei pertencer, que a CUtn-erao e f~çuo cumprIr t~o I.ntell'mllente como nella se contem. n
~ecretaI'lO- desta P':OVlJ1Clil il faça imprimil', puLlicar e COI'-
reI'. Dalla no Palaclf) do Govel'l1o da Provincia (10 ~Iinas r;e-
!'Ues aos sete dias do mez de Outubro do anno do Nascim~lI-
to de Nosso Sonhar .Jesus Christl) de mil oitocentos e se_--
senta ~ dous, quadragesimo primeiro da Independencia e dl'
lmpel'lo.

, O CORONEL JOAQU:~I CA~lILLO TEIXEIIL\ DA MOTTA, Caval-
le~ro da Ordem da !tosa, e Vice-Presidenle da Provinbia di'
!~llIlas ,GlJrae~: 1.:aço.sab~r a, todos os seus habilantes que a A~-
~em~Iea Legislativa l'rOYU1CIUIOecretou e eu Sanccionei a Lei
segulllte -: .J



( 4í f

JOAQUIM CMljLLO TEIXEIRA DA MOTTA.

Ilerculano dos Reis Coutinho, a fez.

r. N.4.

OUIIO.PRETO 18G2.-TYP, PIIOni'iGL\I .•

Ca'lldido 111eod01'0 d'Oliwil'a.

JolÍo Pinto illol'eim.

. , Im pressas e revistas por ordem do Governo da l'ro-
YIIH:IU.

1\1anuo por tanto a todas ~s Aut.orídades a quem o co-
nhecimento e execução da reCenda LOI pertencer, que a cum-
pl'ão e fação cumprir là.o i~lleirament.e co!n~ nella, ~e contem.
O Secretario desta ProvIllclíl a faça Impl'lffilr, puohcar e cor-
rer. Dada no Palacia O Governo da \'rovincia de Minas Ge-
\'Ues aos quatro uias do mez de Outubro do 311no do Nasci-
monto de Nosso Senhor Jezus Clu'isto, de mil oitocentos c
sessenta e dous, quadragesimo primeiro da Indepcndencia
e do Imperio.

(L S.)

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei
aos 29 de Outubro de 1862.

Jafio Pinto 1I101'e;'ra.

Sellada na Secretaria do Govemo em 6 de O ubro de
1862.

f

JOAQum CAMILLO TEIXEIRA DA MOTTA.(L. S. )

-----
LEI N. 1:156-DE !~DE OUTUBRO DE 1862.

Ar!. !L. Rerogão-se as disposições em contrario.

.Mando por tanto a todas as Autoridades a quem o co-
lJ1Jecllllento e execução da referida Lei pertencer, que a CUlll-
prão e fação cumpril' tão inteiramente como nelIa se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, puhlicar e cor-
rer. Dada no Pala cio do Govemo da PI'ovincia de Minas Go-,
mes aos tres dias do mez do Outuhro uo anno do Nascimento
tle Nosso Senhor .Jesus Christo, de mil oitocentos e sessenta
e dous, quadragesimo primeiro da Indepenuencia e do Imperio.

Er-nesto Silvestre da Costa, a fez.

Sellada na Secretar'ia do Governo da Provincia em 3 Ou-
tubro de 1862.

latia Pinto ,Um'eira.
Nesta Secretaria do Govemo foi puhlicada a presente T.('i

aos 29 de Outubro de 1862.
Joi'io Pinto illo1'eira.

('((rIa de Lei que revoga a de n." 1050 de 8 de Julho de
1859, e poem em vigor as dispos'ições anteriores .

.O COnmiEL JOAQUDI CA~IILI.O TEIXEIRA DA MOTTA, Ca-
va.JJClroda Ordem da nosa, e Vice-Presidente da Provincia de
l'lmas Geraes.: F?ço saber a todos os seus habitantes que a As-
seml~léa Leglslatlva Provincial Decrotou e eu Sancciollei a Lei
:-;cgumte:

Art. Unico . .Fical'evogadaaLein .• 1:050 de 8 de Julho
li? 18?9_ c em vigor as anteriores disposições; revogadas as-
1I1Sposlçoes em contrario.



LEI ~~.o 1:lõ7-DE 3 DE OUTUllllO DE 18G2.

Art: 2. o Os empresarios amorlisal'i\õ o emprestimo com
il quantia de 1:000~OOO annllalmenle em dinheiro, ou exem-
plares da obm, como melhor entender o Gove1'llo.

JOo\Qü!)( CA~IlLI.O TElXEInA 11.\ l\IOTTA.(L S.)

TOMO XXVIll PAliTE L"

Francisco de Petaia Pinheiro ei'UlMa Cinlra, a fczo

Scllndn nn Sccretnl'ia do Covemo da Provincia dc ~lina,.;
aos 3 de Oulubro de 1862.

Jolio Pinlo ilJorcira.

NC3ta Secrelaria elo Covcrno foi publicada a pl'cscnle I.ei
aos 10 de Novembro de 18G2.

Calldido Thcodoro ,i'Olivcim.

m:SOLuç;\O N." 1: 58-DE !~DE OUTImno DE 18ü'2.

lI('solllçiio quc 1'cpoga o ar/. 1.0 da de 11." !~5Sde 20 ele 011-
t1IÚ)'Oele 1 '!~\.I.

CORfll'iEL JnAQUl)[ c.\)IIL1,O TI:IXEII\.\ 11.\ MOTTA,o r.:,l\'al-
leiro (la Ol'dcm da Husa, e \,ice-l'resid('lltn ~Ia l'I'O\'ll1l.:1a,de'
Minas Geraes: Fa(:o sabcI' [\ todos os seus Il<IIJlt[\nt~s que ~ M~
sembléa Legislativa Provincial Decreluu a Hcsolllc.;ao segllllltl~.

F. N. Õ.

mmualmentc ao Coyel'110 o I1Im1('I'O (10 tl'inta exempllll'es ti"
obra, imlep 'JI(.1cnto de estipellllio alrrunl.

Art. 5.' Hcvogi'ío-se as disposições em contrario.

Maneio POI' tnnto a totlns ?s Autohol'idudes n qucm o CI)-

nhecimenlo (; exccllt~;i'J c1;J I'cfcrl'Ja Lei pel'lencol', que n CI1l1[-
prào e façà cumpl'ir t~(, iolllcir~mcl~lo CoOll~~llolla ?e, ~ur~telJl..
O Secretar i..' <Insta I'roVIIH;1a a la(:a 1111(JI'IIll!I , opubhc,l~ e C~)I-
reI'. J)aUil no Palaeiu dI) l';OYCI'IlOda PI'O\'lIlCIil de ~11fI?s (,c-
raes nos tres dins du mcz de Olllllbrll do allno do NaSClIl1entll
de Nosso Sell!tol'ol('/II<; Cltl'istn de mil vilfJCCI.lt5 e sessenta. ('
dois, quadl'agesim,) prilllúil'l.J da lndcpomlencla e <lo hnpel'Hl,

FOLnA N. 5.I'AnTE L'TOMO XXVlII.

LIVRO j i A 1-41& M:_l\1EI" A
1[8'6Z~

Cal'ta de Lei que manda cntregar' aos Cirladiíos A nlonio
de Assis Jlla1'lins e José 11/aJ'qllcs (l'Oliveira a quantia
de G:OOOwOOO para a con{ecçrio e puúlicaçüo do A 1-
1 w!>' da Provincia, e éontcm outras disIJosiçõcs a
1'cs]7eito. o

. O CORONEL JOAQum CAMILLO TEIXEIIL\ IH l\IOTTA, Caval-
1011'0 da .O\'(lem da Hosa, e Vicc-Ill'osidento ,la Provincia de
Minas ,Cerae~: I:aço sab?r a. loelos os seus habilantes que a As-
semblea Leglslallva ProvmclUl Decl'etou e eu Sünccionei a Lei
,.;eguinte :

.. ~rt. 1. o . ~ I'I:esit~eJ1te el~ Pro\'inci~ manelará entregar aos
Lltlad~IOs AntOJIlOd ASSISMarlms e ,Jose Marques <l'Oliveira a
quantl3 od? 6:00()o~?00 para a. confeesiio e publicnçi'ío do Al-
fI1allak cml, aelmmtSll'allvo e mdustnal da Provincia prece-
dendo fiança ielonea. '

AI'Lo3. o Na falta ele qualquer pagnmento annuo, os
nmpl'esanos e seus fiadures ficiio sujeitos ao premio de nove por
cenro ao anno de toda a quanlia que restarem.

Art. 4.. Os empresarios ficão igualmente sugeilos a dar
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JOAQUDI CAMILLO TEIXEIRA DA MOTTA.

Silvsrio Tti.xeim da Costa, a fez.

(L. 5,)

.ro~lo XXvIII )',\nm La

Nesta Secretaria do GOV0l'l10foi puhlicada a presente Re~Q-
'lwão aos 10 de Novembro de 1862.
• Candido Theodol'o d'Olilx-i/'((.

Seltada na Secretaria do Governo da Provincia de~lilla:
aos 6 de Outubro de 1862.

João Pinto Moreíra.

leiro da Ordem da Rosa, e Vice-Presidente da ,Provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seus hahltantes que a
Assembléa Legislativa Provincial soh proposta da Cal1'!ara Mu-
nicipal da Cidade do Serro Decretou a Hcsolução seguInte;

Art. 1.' Fica extensivo ao Municipio da Cidade do ,S?rro,
n!J,colmmç.a das dividas provenientes das rell(l~s ~lmlclpaes
o processo executivo concedido as remIas provIncIaes.

Art. 2.' Ficào revogados: o ~ 2.' do art 1. o da Re-
solução n.' 639 de J 3 de de Junho do 1853 e o Si 6.' da Reso-
lução n.' 1:005 de 30 de junho de 1859.

ArL 3.' Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as. Autoridade~ a quem o 'co-
l1:hecimento, e execl1l;ão da refenda lleso}uçao pertencer, que
a cumprão e fação cumprir tão !l1t?il'amente .com? n,eUa se ~on-
tem. O Secretario desta Provl11cIa a faça Impl'lmll', publIcaI'
I) coner. Dada no Palaeio do Governo da Provincia de Minas
{;eracs aos quatro dias do mez de, Outubr? d? anno do Nas-
eimento de Nosso Senhor .TeZl1sChnsto dlO\mIl O1tocento~ e ses-
senta e dous, quadragesimo primeiro da Independencla e do
Imporia.

l"€lLHA ~. a.

JÓAQum C,UllLLO TEIXEIRA DA MOTTA.(L. S.)

RESOLUÇAO N.' 1:159-DE 4 DE OUTUBRO DE 18ti2.

Àrt. 1.' Fica revogado o art. 1.. da Resolução n.' 458
de 20 de Outubro de 1849.

Hel'culano do Reis Coutinho I a fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia de Mina~
1105 5 de Outubro de 1862.

Art. 2.' Ficão revogadas as disposições em contrario.

.Mando por tanto a todas as Autoridades a quem o co-
nheCImento, e execuçào da referida Resolução pertencer, que
a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta. Provincia a faça imprimir, publicar
o'l correr. Dada no PalaclO da Governo da Ilrovincia de Minas
G.eraes aos quatl'O dias do mez de Outubro do anno do Nas-
tlmento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos 'e
sessenta e. dous, qlladragesimo primerio da Independencia e
do Impeno.

lIcsolução que fa:; extensivo ao Município da Cidade do Ser-
ro, !l~ cobr'l'n{(L das dividas provenientes das r'endo.\'
mumapaes" o processo executivo concedído ás relidas
.provindacs,. revoga o ~ 2.' do art. 1.0 da llewlurâo
n." 639 e o ~ 6 .• da de n.• 1.'005.

O CORONEL JOAQUIM CA}JILLO TEIXEIRA DA MOTTA, Cava 1-

João Pinto AIoreim.

_ Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Rcso-
!tu;ao aos 10 de Novembro do 1862.

Candido Theodoro d'Oliveira.



Candido Theodoro (le Oliveira.

( !~7 )-

JOAQum CA~IlLLOTEIXEIRADA MOTTA.

llerwlano dos Beis Coutinho, a fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia de Minas
nos;) de Outubro de 18ü2.

_________ •__ ":":':'~-~::""_:~=~:_;_•..t ~ ••

OURO-PRETO 18ô2. -TYP. PROVINCIAL.

Candido Theodoro d'Oliveira.

Impressas e revistas nesta Secretaria por ordem do Goycr-
no da Provincia.

João Pinto li!o1'eim.

Nesta Secretaria do Govemo foi publicada a presente Reso-
lurão aos 10 de Novembro de 1862.- .

(L. S.)

. essenta e dois, quadragesimo primeiro da Independencia O
do Imperio.

iFOLII.\ N. 5.

Ar'L 3.0 T,)do o l'ent1imenlo das pennas d'agua será ap-
plicado pura o encanamento da mesma e CUllcOI'lo do bica-
me, e o encanamento prillcipial'1í onde a Camara julgar mais
nccossario.

O CORONELJOAQUD!C,DlIJLLOTEIXEIRADA MOTTA, CavaI-
leiro da Ordem da 1l,)sa, e Vice-l'l'esidenLe da Prúvincial de
Minas Ger'aes: FllÇO sauer a lodos os seus habitanles que a
Assembléa Legislativa Provincial sou proposta da Camara Mu-
nicip,al da Cidado de Caldas Decretuu a Hesolução seguinte:

Art. 1.0 Fica 1I111orisndaa Carnam Municipal da Cidade
de Caldas a arrendar tantas pennas u'agoa, quanlas vil' qlw
sem pl'ejuizo do publicu possa arrendai'.

ArL 5.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.

Art. 4.0 Fica prohibido a quem não for locntaric, tirar
agoa do oncanamento ou bicamo, sob pena de 1()~OOO de mul-
ta, e em caso de roincidencia o duuro , e uito pias lIe prisão.

Ilesoluçcio que auto1'isa a Camam Jl['unicipal dn Cidade da
Caldas (t arrendar pennas d'agOlt.

Art. 2.0 O p!'eçl) do arrendamento por cada penna d'll-
gou será do 2!,-1tOO I annUlles pagos metade a vista, melade
seis mezes depois, e em quanto (o nrrendalar'io for pontual no
pagamento não se o poderá privar do us') da penna d'agoa.

( 46 )

RESOtuçIO N. o 1:1GO-DE!~ DE OUTUnRO DE 1862.

Mando por tanto a todas- as Autol'idacles a quem o co-
nhecimento, e (Jxecuçü') da referida Hesolu~ào pertencer, que
11 cumprão o fação cumpril' tüo illteil'tunente como neIla se con-
tem. O Secretario desta Prüvincia a fa~a imprimir, publicar
U cOlTer. Dada no Palacio do Goverllo da Provincia ele l\linas
Geraes ao)s quatrü dIaS do lllez de Outubro do 1111110 <lu Nasci-
mento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos e



LEI N. BOi-DE 4 DE OUTUBRO DE 1802.

Ar!. L° As Carnal'as l\Iunicipaes da Provincia de Mi.
Ilas Ceraes abaixo dcc:ladils Jiciio <IIJlGl'isadas a despendcI' no
exercicio do 1.° de Outub,'o de 1862 ao ultimo de Se tem-
1'1'0 de 1863 1IS seguintes quantias:

Carla de Lei que fi:l'a as de~pezas das Camaras Munici ..
paes lIc/la declaradas para o anno fillanefiro do 1. °
de Outubro de 18ü2 ao ultimo de Setembro de 1863,
e contem outras disposições a re,~pcito.

320.tj)OOlJ
320.jJ)000
200~OOO
300 r2'J) 000
850.11>000

2:400;m000
íOOoti)OOO
100~000
100~OOO
120~000
20J])000

OOO.1j)OOO
600.tJ)OOO
250~OOO
1f>O.'tJ)000
40;m000
300.t2)OOO
200.tJ) 000
SO.j1)OOO
80~000
hO~OOO
320.tJ)OOO
600~000
90<71>000
10.]'])000
020.t1>000
3f>.m000

90.t1>OOO
GOO.J"t> 000

íOO~OOO
100./1)000
I.lOO.J"t>OOO
120<71>000
40.j'j)000
180\!p000

..

( !I!J }

c

c

«

«

«

«
«
«

«
«

C(

C(

«
l(

C(

«

«

Expedientc l.IaSccretaria
E\'clltuacs,
Crcadlo ue expostos • . • •
Proci~sãO de Corpo dc Dcos. •
lIIulIlilWÇ1\O intcrnada Cadl}a
Obra!> )lllblic[lS •
Custas judiciarias •
Elcicões
Soli~itauol'
I\clogocíro ,. ••.••

c lllumillação por festas lIólClOnaes
~ 2,. Mal'lalln.a-4:705wOOO a sabel':
Coril o Sccrc1<lI'lo. '.'
« Medico do partJ<10
u. Fiscal.

Porll'i rO
Pregoeiro.
Expostos. • . • • .'
Procissão de Corpus Chl'lstl.
Expedicnte da Secrctaria •
Caminheiros. •
E1cicõcs • .
Cust:,s julliciarias .
IIlullIinação pehlica.
Dita da Cadl}a •
Dita dos 11i<ISllacionacs.
Ohras public[ls .
Dcspczas cvclltuacs. • .
PorcentagC'lll DO elll}ll'eg:ul0 (\'a-
gU:lI'uellle, •.• •

« Dita ao PI'llCI1rad 111' • • • •

~ 3.. Sahará:-5:ü70~OOO a sabcr :
COlll o Sccretal"lo •

« Fiscal..
(I Medíco. • • •
IC Porteiro...
(C Expedicnte da Secrctaria. •
c II\nminação e limpeza da Cadêa

TO)IO XXVIII PARTE 1."

F. N. G.

(

FOLHA N. G.PARTE L"TOMO XXVIII.

LIVRO DA LEI MINEIRA
i:86Z~

~ 1.0 Ouro Preto 11 :030.jJ)000 li saber:

Com o pessoal da Secretaria • • 2:8fO.1i'OOO
(( Medico do partido • 500.jJ)OOO
C( Fiscal. 300.jJ)000

administrador dc bal'reiras. •• h 10 tiP 000
C( Porcentagem ao ProcUl'ador, Fis.

calo Agentes 800.jJ)000
Administrador do matadouro pu-
Lllico. • • • •• /,20.jJ)000

.~ Administrador do mercado.. 3GO.jJ)OOO

o CORONFL JOAQUIM CAMILLO TEIXEIRA DA MOTTA. CiI-
,'a\leil'o da Ordcm da HOla,. c Vice-Presidentc da Provincia
do Minas Geraes: Faço sabel' a todos os habitantes que a
Asscmbléa Legislativa Provincial Decretou a Lei seguinte:



o
(I

O
-o
O
O

30
(lO
~~l

M
lJ
~

120;ftlOOO
üO,[j)OOO
20.;';)000

200.iTOOO
lJO~ 000
lJOO.J7)OOO
150</1JOOO

200.Jj)OO()
700wOOO

320~OOO

OOO,/'7.l000
300.Jj)O(10
200.n;OOa
300.zt>00~

( 51 )

«

«

«
c(

«
c(

«

C(

(C

«

C(

TO)[O XXVIII PARTE 1,a

Porcenle£tem ao Procurauor e des-
pczaS('vCnllwcs ..

~ G. o Sel'ro-í:700",j)OOO a . aher :
<;om o Secretario.

C( Fi~cal,
C( P()rteiro
cc CO/lsel'l atlor das a~lIas. .

Expcdiente da Secl'ccrctaria, Jn-
ry, E\'cntuaes, Exposto', Elei-
çõc~, obras puhlicas c porcellta-
gem ao Procurado''. G:OOOitJOOO

« Cuslas .i I<lieiari<ls • 300<i'J)OOO
~ 7.0 Pilallgui-:3:U70<OOOO a sabel' :
Com o Secrctario • .

Fi~cal, como Administrador de
úhras. ,
1'orccnt, gCIll 110 rocur,1t!or •
lII11lllillaçiio, agua c limpeza da
cadêa.
Continuo, •
Expediente da Secretaria
Cllsla • .indiciarias •
L:llnpii\o \lo chafariz
AIlIOl'!isaç,io de cust:ts antigas.
Ell'içõcs, .Jury e qualilicaç;io .
Ohra; publicas niio cOlllprchcntli-
das 110 al'ligo 2u-Í d:ls po~turas . 8!.O"",Of)O

« Estradas ,c:dçadas, c sua consel'Ya ção 800 lO
« Despesas evenluae~. áO ) O

~ 8.° São Francisco d:lS Chagas dí!l Campo... c.
-1 :OOO.zt>OOO a saher:

Com o Secrctariu c expediente da Secre-
taria
Porteiro .
Agu:l, luz c limpeza lIa Cadêa .
Apo~cntadoria ao Jniz de Direito,
Caminheiros ,
Jury

rOLHA N. G.

(

500.zt> 000
150.t)OOO

2:057;z):)IJ73

320,z)OOO
üO.zt>OOO
70.jj)OOO

120<2j)OOO
50:ftOOO
20.,7j)OOO
500.:7)000
30I/)OOO
100;;/)000
1áO.ri)OOO
50.,7j)OOO

301),)j) 000

300,mOOO
50<7)000
üO.;';)OOO
50,)'])000
50./1)000
2(J ,000
.0.)])000
f>().!])OOO
~O'wOOO
3\ o.mOOO

180.t)OOO
80011>000

130<iD000
150,mOOO

750ciPOOO

«

«

«

«(

«

c(

( 50 )

Eldções politicas
Caminheiros. •
CU!llas .indiciarias
.TuI'Y ••••••••
Evcntuaes c porcentos ao Procu-
radol'. •.• ••
A D. Milria Viccncia do Bom Snc-
cesso, resto de 832.;:tl527 quc ven-
ce0 como J'('genle do exliucto Col-
lcgio ilcnclicicncia. . • . ;
Ao DI'. Anastacio Silllphronio de
Ahreu, flor conta do que lhe dc\'c
a C:lIna rll. • . . : • • •
PI'()cis!l:io de Corpo de Deos,

« 01)1':15 publicas . . . • .
~ 't.O CaClbé-1:7üO.)í)OOO a saher:
com o Secl'?tario () ,expeuicntc •

<l CO/lII/IIlO.......
« Agna luz c limpeza da Cadêa
« Fiscal da Vil/a • • • •

P 'ocis~iio de Corpus Chrisli
Sf's~ões do .Jury.
Obras publicas •
Eleicões ,
C,IIIl'illhciros. •.•
PIl/'(:e/l/;~gcUI ao Procurauor
Evculuacs, . •
Cu'ta's juc!iciarias • •

~ 5.0 DOIll Fim-l:áOO.zt>OOO, a saber:
Com o Sccrctario. • ',' •

ff Fi!jc:d dn Cidade.
« Porleil'o.
f( E~peti(;nlc •...••
« l/1umiuaç:io c limpezada Cadêa
« Qu:dilica~~ões......

CallJiuheiros. . • • •
E.\liIlCçflO de formigueiros,
Custas .indiciarias
Obras publicas •



( 1>2 )

170w>000

300.)J)000
1OO.jj)000
50.)1)000
80<tt>000
80;17)000
100.t1>000
30.1i)000
50.1!J000
50wOOO
!JO<21)000
200 <lJ)OOO

8hO.)J)OOD

SOO./tl000
!J0.z.l)000
!JO.n;OOO
!~O.mOOO
GO.n;OOO
1.00~OOO
1.GO.tbOOO
59!J.T;)o1!l
100<21)000

133.t1551
1:530.t1)OOO

180.)J)OOO

320.tf>000
SO.jj)OOO
20./tlOOO
50./tl000
20.jj)000
30.t1)OOO

( 53 )

li

«

eventuaes. • • • • • • #
~ 11. Lavras 1.:ü20;m a saber: "
Com o Secretario. • • • • • • .'
« lfisea I . ••• •••
fl Conlinuo. ...?'
« Caminheiros. •••••
cc Expostos.
u Custas judiciarias •
« Eleições politicas • •
« Agua, luz e Jimpesa da ead~a.. •
« Aposentadoria ao Juiz de Dlrello.
« Expediente da Secretaria. •
« Porcentagem ao Procurador .
« Canalisação de agua potavel, c mais

obras publicas • .,
~ 12. Formiga 3:278.)J)170 a saber:
Com o Secretario. • • • • • • •
li Porteiro •••
« lIIuminação, agua e aeeio da eadúa
u Expedicllle.
« EltJições e l\u<llilições •
« Custas juuiciarias ~.
u Arrecad<lç[1O de impostos.
u Ouras publicas. • ." •
« Eventuaes.......
fl Pagamcnto do que se deve ao Secre-

tario dcsde 1.850. • • • • ,
Renda especial, calçadas e pontes
Arrccadação deste unposLO (solllJlla
1:71O./tl). • • • • •

. ~ 13. A)'urlJ(lca 1:270.)J) a sabel':
Com o Secrcta rio. • •

« Porteiro..
« Expediente da Secl'etaria . • •
u Procissão de COI')1o de Deos.
« Agua, luz e limpesa ua eadêa •
fl Elcições polilicas • • • : •
~ Cl'cação de expostos, c mcdlca-

TOMO XXVIIl PARTE La

F. N. G.

380UlOOO
1~6 ./tlOOO
500~000

100.)J)OOO

1.50~OOO

150emOOO

200./tl000
1000)000
50.mOOO
!JO~OOO
2li;mOOO
50.11)000
80~OOO
120üOOO
20./tl000

280 <tt>000
1.20~OOO

1.!JO;mOOO

HIO.)J)OOO
1.!JO.]j)000

«

li

«
«

u

«

Custas judiciarias • • • • •
Reparo e concorlo nos dous cha-
farizes da rua de baixo de servidão
lIlIliga.. •••.•
Conslrucçlio de dous ditos ua par-
te superior da Villll, da agua 110-

vamen le tirada. • • •
Porcelltagem ao Prucurador e' Ad'.
ministrador das rendas. • •

« E\'entuaes. • • • •
« Obras puhlicas •• •
S 9.° Al'axá-1:30G.)J)000 a saber:
Com o Secretario . • •

« Fiscal" •
« POI'leiro.
« Expediente ••••
« Caminheiros á 200 rs. pOr !egua
cc J~!eições, qualificações, e jury •
« L,mpez;) do rego publico • • •
« Custas judiciarias • • • • •
« Aglla luz e limpeza dll Cadêa. •
u ConcerlO das ruas com o producto

das muhas dos carros • • • .
Porcentagcm ao Procurador. •
Vm sinele para a CallHlra, dcspeza
na arrecadação dos bens do even-
to, C\'c/ltuaes e obras publicas. 222.)J)000

~ 1.0. S. Bento de Tamandu{) 1.:5GO.)J)a shaer:
Com o Secretario • 250.)J)OOO
cc Expediclllc. !J0<7!000
« Obras publicas • • GOO.mOOO
» Estafelas.. 50./tlOOO
« Eleições polilicas. . • • •• 30wOOO

IlIulllinação c Iimpcza da cadêa c
agua para os ' presos. ••
Cadeiras c mai~ trastcs para a casa
da Camara • • •
Cuslas judicial'ias
Porcentagem ao Procnrador c



TInJO XXVIll PARTE 1.'

noo
100
100
100
)00
100
JOO
000

('

l
11

I.00.t!>000
150 nOOO
100.t;)OOO
300:tf;OOO

80.[DOOO
1.20 Jj) 000

5GO~OOO

!JOO~OOO
1S0,mOOO
120.]j)OOO
500J'tOOO

2:500<t1JOOO
200,J1)OOO
100:/1;000
200~OOO

30.zDOOO
!JO~OOO

1: 1OO:jj) 000
100.J'tOOO

30w.>000

( 55 )

«

«
«

(C

«

«

«

«
«

«

«

« Qllalificaçõ~s uc votalltes e clci-
ções
Expostos. •
Obras publicas
Cuq;)S jlldici:ll'ias
Aposentadoria;)o Juiz de Direito.
Purccntagem ao prOClIf;)UOr c
c\ cn Ilwes. •

~ 17. ~lar tl'Hespanha 5:õ50.;m a saber:
Com o Secretario. • . • • • • •
« Fiscal •

Porteiro o sineiro
POrC('lllngclIl ao Procuradol'
Ouras ;pu1>lica, ,
Custas .indiciarias.
EleiçO('s politicas
Caminheiro.
Adjutol ia aos prczo~ pobres para
sustcnto pela insnrriciencia tia
(juantia prest;)ua pelo Governo
llIumi(Hlç~O e agua par;! a Cadêa
Dcspczas da Secrct;)ria

Medico do partido.
Procjss~o de Corpus Christi.
Adjulorio ao Estafêta •
Extincç~o de formigueiros nos 10-
grae/ourcs publicos dn Cidade. 100.7';)000

« Dc,pczns ('v()otunes. • .• 101 000
~ 18. Citlade de Passos 1: l50.;mOOO a saber'
t.:Olll o Secretario. . • • . • •• 201

Portciro •
E:w<'uiellte
EL'jçúes polilicas
.\gua luz e limpez:(da Cadêa.
Gralilic;)çào. ao Carccrcil'o .
01))'a5 publicas.
Expostos .
Ercnlu;)cs, porccntagcm ao PI'OCU-

. «

r. N. G.

':jj)000
IWOOO

11)7)000
1."")000

.7J)OOO

200eltlOOO
80.,'7)000

120,')j)OO(

70.:0000
2 'O.tr>OOO
II()O'iJ.:OOO

120.t;)000
30.,7t!000
20.jj)OOO
30.t;)OOO

200 a:z, 000
üU,i)OOO

1:000W:JOOO

GOO.jj)OOO

3 GO.)'t) 000
150,mOOO

80,,'j,OOO
50,jI'OOO
8U.L:'OOO
51l,zz,oOO

j 20,)'p 000
100.j;) 000
811~OOO
;lO.j)OOO

1()(),j)"l 000
1:~)n ..'J...oOOo

( M )

lIlentos'no'S Jlf)bl'!.~s •
(C Despesns e\'entuncs. . •

POlrtes! c~tradas e calcadas.
~ ih. Jnglln~y 2:5ãO,W a .s~l>er:
COIII o SecrC'l, ria. • • • '. •

« Porteiro 'c ('nmill!lCiros •
(C Fisc'd <h Vilh • '.
~ Fisc;ll~g :Ic C:l'lIhllhy, Cn'piv;ry: St~

Rit", c S. JoS'é dLJ TolêLlo, n 30.;t,i)
cnda UIl1 •

« l\gU:l, ItlZ c IimpC'sn cln cadêa
« Expediente.....
cl Eldç'0es c qllalilic:lçõLJS
« Custas .iudiciadas.

E\'cntmles. • •
« OIJr<,q publicas ,
« Anxili a Lidara do chafariz de

Calldlllhy.
~ 15. Barhacenól 2:!l70~ a s:lber:
Com o Secretario.

« Fiseal..
« P (}I' t e h'o •
« Expo. tos. . . • .
« Illll:nin:lI::lO 'C Ih lpesa da cadêa
« EX[lcdiellte (ia Sccretaria
« Elcit;ür.s politicils. •
« Custas j: diciariall • •.
(C Aposcnladoria ao Juiz de Direito.

Es(;:fdas •
E\'entl1ae~. •

« Obras p'lLlicas .•••
~ 16. Tl'es POlllas 2:480.zb a saber:
Com o Sccr('t.lrio. •• ••

I( CO ltinuo •
« Fi,':;t1.........
« Exp(.tlienle da Secretaria, e cami-

nheiros, veneen«o estes a 2001's.
por cada /('goa que nndarellJ

« A?ua, luz e limpesa da cadêa



( 56 )

250~OOO
100.ttJ000
300<1])000

50.Jj)000
OOO.)j)OOO

200 r/J.>000

000.)1) 000
:100.)';)000

120.Jj)OOO
100.t)000
:100~OOO
400't>OOO
300wOOO
50,12'000

, .

( 5'1 )

«

«
«
)1

«

«

«

«

«

«

Obras pllblicns, • • • OOO.Jj)OOO
S 22. S. Joflo d'EI-Rei 0:li2.Jj).á snbcl':
Com o Secretario • GGO,'ttOOO

Fbcal. • • 120.Jj)000
Porteiro. 150Jj)OOO
Crcaçftu de expostos • OOO.zt>000
Sessões do jury, camara e dcs-
pegns milldns .
Eleições polilicns. •
Caminlt;)iro~
Cuslas judiciarias •
llIumiuacfto da cadêa.
Expedicr;lc dn secretaria. •
porcelJtagelll ao procurador, in-
c1usi\'e 100~ POI' alimiuistral' as
obras 1ll11llicipaes.
ProcissllQ tle Corpode Deos.
Talões e livros para a cobrança
do imimlloslo de 320 sobrc cada
barril de ngnanlcllle. • 50\ID000

« Obl'ns publicas. . • • • • 2:S22;zj)000
~ 23. Citlauc da Conceição 7:207:tb li sllbcr:
Com o secrclnrio e expediente. 240.1i 000
« Porteiro 100.Jj)OOO
l( Fiscnl c zelatlor tI'agua 150.ti>OOO

c( Agna, luz e limpesa da cad/}a 150;zj)000
• c( Eleiçõcs, «ualificações e cami-

nheiros • , •
Aposcnladoria ao juiz de direito
Cus las jndiciarias. •
Jur)' e COl'rccçfto. • . . •
Porcentngcm no procurado\' •
[\ledico c medicamentos para cs

. presos e pessoas pobres da cidade
Pngamcllto tIa di\itla passiva an-
tiga I :SOO;mOOO
Obrns publicas c mobilia para a
camara • 3'2(ji~OOO

'ro~lo XX\"lIJ PARTE L&

.
F. N,t),

S69.Jj)IIOO
50<71>000

200oZi)OOO
100.)';)000

50.Jj)000
50<71>000

200,jJ) 000
20;mOOO

28.Jj)OOO
1 :432?);00()

250.)';)000
20J;)000
60JrOOO
30 <71>000
00,jJ) 000
OO;zj)OOO

150<71>000
:1OO.:tz. 000
140<11'000
liOO;zz,OOO

:1 :i1S;m 111,.

300.J'1)000
:150.Jj)000

80;m000
35.ti>OOO
45;m000

1ô4.j'pOOO

200.J'1)000
10.zt>000
16.zt>000

200~000
120~000

saber:

. .

"

cc

cc
c(

Cf

cc
cc

Cl

cc
«

c(

«(

«
cc
«

«

«

cc
cc
l\'

"cc

I'adol' e cllstas • •
~ Gralificação :lO Fiscnl. "

~ H). Cidade da ltabira ~:OOO;mOOO a
Com o pessoal inclushe porcenlagem ao

ProcuradOl' • • • •
Expediente da Secretaria. •
IJluminaçilo interna e externa, a-
gua, luz, e limpeza da Cauêa •
QlIalilicações e eleições • • •
Expostos. • • • •
Caminheiros. •
Custas judiciarins
EvclIlllaes. • • • • , . ,
Assignatura do Jornal do COIll-
mercio • •
Obra~ pnblicas , • • , •
Oli\'cira 2:99!J.ti>114 á saber:
Secrrla rio • , , •
Expediente, ••
Porteiro. . , ,
Aglla, luz e limpesa da cadeia
Eleieües ,
Jllr)~. •• •
Cus las judiciarias. • • • •
Caminheiros e despesas C\'cntuaes
Inspecção do rego d'agua publica
Vidl'aças pnrn a casa Ela comam •
Obras pllblicns.
Uberaba 1:600.zt> á saber:
Secrctnl'io • •
Fiscal •
Continuo •• .".
Expediente da Secretaria. •
1IJuminação interna da cauêa
Cuslns judiciarins.
Despesas eventuacs e POI' centos
ao procuradol'.
J \lI'Y •
Caminheiros,

«
S 20.
Com o

c(

S 21.
(;011I o



( 58 )
370;jj)OOO
GO.mOflO

50.J1) 000
1.50.tt>OOO

70:t/JOO:l
50.tJ;OOO

28.tb000
200.t])OOO
50.mOOO

SO.mOOO
ütOW)OOO

8GG.mOOO
1.00,zzOOO

500,J'j)OOO
500.72000
1.00.Ji) 000
200;i1) 000
200.l1.l000
50.]]')000
5O,wOOO
50.ti)000

1: 800,jj)000
120.2.>000
50:'j)OOO
80.7])000

100 . 000
150.j1)OOO
500.:ry)OOO
1ü2<1])OOO

1.00t7t> 000

( 5!) )

SCCl'Ctlll'ÍO
Continuo
lllulllinação, ngua, luz c limpcsa
da catlêa,
Facul!ali\'o • ,.
Os Iam peões uo chafariz c Ull ca-
déll
Caminheiros.
O Jorual que puhlica os traba-
lhos das camaras legblllti\'as.
CuS13S jlluiciarias .
Expostos. •
Eleições po\ilicns, ql¥llilicaçõcs
c jury.
Obras puhlicas.
porccnl<lgem ao, procurador', a-
gcnte, e gratificaçüo ao fiscal.
Eventuaes. •
Diamantina 10:37ô~200 á saber:
Secretario licenciado
Dito inlerino '..
GralificaçflO ao mesmo
Fiscal.
Gratificação no meslIlo
Porteil'o. •
Gr<ltific<lçiio ao mesmo
Expcdiente •
lIIuminnçiio puhlicn.
Dita dn cadeia •
Aluguel do matadouro puhlico.
Proci,são de Corpus Christi •
llluminação nos festejos nacio-
naes •
Eleições (lO\ilic<ls c caminheiros.
Custas judiciarins • .'
Crc<Jção de oxpostos •
Pl'cstaçiio cm auxilio d'agua )lo-
tavelda Gouvein.

«
li
((

«

«

«(

c(

«

«

«

«

u
«

«

«
«

«

«
«

«
~ 28.
Com o

Com o

i «
«
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1~.N.G.

100 ••'fj)000

1J21.t)37G

300.m000
lJOO.)1)OOO
80.Jj)OOO
100..tt>OOO
lO0.tr>OOO
50.tr>000
100,l1.l000
SOJj)OOO

100;Ji)000
200~OOO

32°ttJ°OO
iO.mOOO
30.)1)000

1 SO.t)OOO
100wOOO
50.t)OOO
50.:!lOOO

1 :GOO.tr>OOO
100<1])000
lJOO,zpOOO

"

«

(C

«

(C

«

«

(C

«
«

«
«

«

«
~ 2G.
Com o

~ 2á. S. José d'El.!lei 1:511 :t/J37G 11 sahcr:
t..:OIJlo Secretario. • • , • •• 200.tt>000

l( Portciro.... á0.tr>OOO
c( Custas judiciarias GO.t)OOO
« Expediente...... 00.tr>000
« Agua, luz e limpes:! da cadcia G0.tr>OOO

Expostos. • . . • •• 50.t)OOO
Eleicões • 20..tt>OOO
J ury' • GO.mOOO
Secretaria. liOJj)OOO
Olmls puhlicas. . : . " 500.17'000
Eveutuacs c porccnl:lgem no Pro-
curadol'

~ 25. l\linas No~'as '2:~10~OOO ~al;er:
Com o Secretario actual
« Dito liccnciado
u Porteiro.
'( Expediente
« Expostos......
u • ProcissilO de Corpus Chrilili
« Elei<;ües políticas. • • . .

Agua, lu1. o limpesll da cnucia
Obras puhlicns • •
Eventuae5 • • .
CUl"\'cllo '3:oó06 .i'5al;er:'
Sccl'etario. • . • • .
Porteiro.
Expedieute. • •
Aluguel de casa. • . • .
"gua, luz e limpeslI da cadeia
Procissiio de COI'PUS Chl'isli
Elcicões .
Ohr.;s pllblic:1;. '. : •
Custas juuicillrias
Evcutuaes • • • • • .
Crcnçiio de expostos, sala rio do
medico, medicamentes 11 eufcr-
mos indigentcs. . •

I>: 2-,. Itj lará 2:08á.m Ú slll1cr:
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DISPOSIÇÕES PER:UANE:.'\TES.

Ar!. 5.. Os medicos conll'llcllldas pelas Camaras Muni.
cipaes são obrigados ao tratamento dos presos pobres.

Art. 6.. As Clllll3raS Muni€ipaes são autorisadas a con-
feccionaI' os precisos regulamentos para a execu~~üo tio 3rt.

Art. 2.. A Cllmnra municipnl da villa de S. Domingos
do Al'axá fica aulorisada a despendel' o que afl'ecadar das
di\'idas activas a liquidaI', nos concertos :da casa da camara,
c compra de mobilia parll ti meSlllll.

Ar1. 3.. Ficão em inteÍl'o ,'igor as disposições do art.
rI.• da I'esolucão n. 550 de S de outubro de 185 t, e todas as
disposições Jl~rmanentes consignatla..s nos anteriores orça,men-
tos municipaes, na parte em que uao forem oppostas ,\ eSla
lei assim como o direito que telll as cllma~as de 31'l'ecad.?1'
tOlia a especie de rellLla e imposições lIlunlcipaes que estao
em uso e costume.

An. 6... As municiplllidades não comprehendidas nesta
Hesolução regcr-se-hiio no exercicio de 186,2 a ~863 pelo
ultimo orçamento, que para cada uma dcllas tiver Sido tlecrc-
tado.

200r/t)OOO

29!~,mOOO

30.J'i>OOO
100.)1;000
30,m000

ôOO.,'1t)OOO
3:806.Jj')000
200.jJ) 000

( 61 )

SecI'elaria
Dous expostos, pllra sua creação
Estafetas. •
Custas jndicillrias ,
Obrlls publicas. ••
Despesas evcntUlles. . • •
porcentagem ao pI'ocurador llela
arrecadação dos impostos de afe-
rições e seus annexos, licença
para aguardente e outros impostos
Vinte porcento ao cobrador da
camara. •••

('(

F. N. G.
«
I:
«
a
u
C

(/

5:484~200

360.)1;000
120"'000
20.)1;000

220.)1;000
720.)1;000

1 :OOO.,mOOO
40.)1;000

800,ij;000
150.,m900
150.)1;000
200;mOOO
300<Ü)000
80.)1;000

300.,mOOO
2()O~OOO
200.,mOOO

MO.)1;OOO
50wOOO

3:81O.]t000
1:000wOOO

1 :000r/t)000

500;'ó)000

300.)1;000
50.zt>OOO

100.]1>000
50wOOO

100.)1;000
40.jJ)OOO

( 60 )

Obrlls publicas, inclusive a de~pe.
sa necess;II'ia para o calçllmento e
prolongação da praça em frenle
da casa da c;lInara municipal
Christina 2:4MW) 11 saber:
Secretario.
Porleiro. • • • • •
Agull,lnz e Jimpesa da cadeia.
Cuslasjudicinrias , •
Obras publicas. ,
Calça men to <.\0 ruas
E\'elltUlles. • •
Campanha O:540.m li saber:
Secretario. ~. •
Professol' do partido
Dito licenciado.
Porteiro. • • • •
Fiscal e vigilante do rego.
Expedienle da secretaria. •
lIIulIJinaçiio lia cadeia e despe-
S<lS n<lmesma • •
Greação de expostos
Procissiio de Corpus Christi.
.Jury, eleições politicas e custas
judicinrias • •
Gralilicaç;io nos g:Jlés.
Obl'as publicas •
Pagamento da divida p<lssi\'a
porcentagem ao procuradol' e
eventuaes. •
Conservação e limpesa do rego
grande d'agna da camara.
llaependy 5:900.m á suber:
Secretllrio. •
POl'teiro • •• •
Fiscal da cid,ule e Pouso Alto
Guarda fiscal •
Agua, luz e limpesa da cadeia
Eleições politicas e jUI'Y •

«
«
«

«

«

«
«
«

~ 29,
t:om o
«
II

II

«
«

(I

«

u

«

li

~ 30.
Com o

~ 31.
Com o

«



JOãO Pinto Moreira.

Candido Theodoro d'Oltreirl't.

FOLHA. N. 7.PARTE L"

HESOLUÇÃO N.o 1:162-DE á DE OUTUBfiO DE 18ü2.

LIVR'O DA LE~MINEi:RA
![ i6~~

llCSO!ztção 'lI/C crea dit:crsos impostos 1/.0 M llllicipio de li! 011-

/c.~ Claros, C altcra algulls Artigos das Posturas 1lJ1£.
71 iCI1JaCS ,

O COnONEL JOAQUIiII CAM(LLO TEIXEInA DA MOTTA, Ca-
\'alleiro da Ordcm da fiosa e Vice Presidentc da Provincia
de 1\linas Gel'aes: Faro sahel' a touos os seus habitantes que
a Assclllhléa Legislativ'a Provincial, soh proposla <!a Can~a-
ra Municipal de Montes Claros Decrctou a seguinte he-
soluç:.o,

Arl. 1.0 A Cl1mara Municipal da Cidade de .l\I.onte~
Claros é aUlorisada a a1'l'ccadar, COIllO~renua JlJUI IClpal o
"eguinle:

~ L' Del cada barril lle aguardente de canHa ou rCs.
tillo quc se venuel' cm sen MUlJieipio 500 1'5.

~ 2.° Pelo imposlo chamado de cabcça 1:0001'5,
~ 3.° De cada Cabeça de animal vaccum ou cavallal'

que exportai' UO Municipio 300. ,
~ á.o De cada arl'oba de toucinho <lue fOI' Igual.moule

exportado 100 1'5. o por cada cabeça de porco vendido na
corte 2001's,

~ 5.° De cada meio d solla, que sc vcnder no l\lu-
nicipio 011 delle se exporlal' 1001's.

S ' 13. ° Todos os Olficiaes <.Ieomeios Illechanicos ser,~(:)
ohrigados a tirar \InnU"lmenlc IIccnça, pela qU\I) pagnI da

1'01\10 :XXVll r.
I

Silverio Teixeira da Costa, a fez.

JOAQum CAMILLO Tnn:InA DA MOTTA.

Art 7.° Fica ~ompetindo as camaras municipaes para
:1 cobrança das dividas provenientes de suas rondas o pro-
cesso executivo concedido para a cobrança das rendas pro-
"inciaes. •

~sda lei n.i,fOli dc 18G1J os quacs só teriio vigor depoi:;.
de approvados pelo presidcnte da provincia.

Candido Theodoro d'Oliveira.

Art. 8.° Fic'.io revogauas as disposições cm contrario.

( 62 l.

OIlRO-PRETO 1862, -Tn. PROVINCIAL.

Mando pOI'tanto a touas as autoridaues Íl qnem o co-
nhecimellto o execução da referiua Lo! pel'lencol', que a CUIl1-
prão e fação cumprir llio inteiramenle como nella se COn-
teUl. O Secretario de~ta Prol'incia a faça imprimir, publicar
e carrel'. DaLla no Palacio do Goveruo da Província de Mi.
Jlas Gel'ass aos quatro dias LIa mez de Outubl'o do anno do
Nascimcnto de Nosso Senhol' Jezus Christo de miloitocenlos
sessenta o llous, C}uadragesimo primeiro da Independencia e
do Imperio. •

Sellada na Secrelaria da Pl'csiuencia da Provincia aos
13 de Outubro de 18G2.

Nesla Secretaria da Prcsidencia foi publicada a presenLe
Lei aos 21 de Novemuro de 1862.

Impressas c rcvistas nesta SocI'elaria por ordem do Go-.
n'l'IIO da Provincia.

(L. L.)
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Arl. 10. Ficflo l'c\'ogndas ,IS disposições em Con-
trario.

Mando por tanto n touns :l!i AUloridades fi quem o
conhecimcnto, c exccllc;no Ja refI rida H('~oll ção pcncn-
eer, Ijue a cl1lJlprão c façflO cUlllprir lão inteiralllente co.
mo nelln se contêm. O Secretario destn Pro\'ineia n f;.ca
imprimir, publicar () correr. Dada no Palaeio do Go\'CI'1;O
da Provincin de Minns Geracs aos Ijunlro diJS do mCl de
OUlubro 00 anno do Na5cilll(,lIto de l 'osso Srnhor Je7.(;s

( ():J j

Art. 8.. A declnrnçno , Ile quc fnz mensão o Anigo
nntcr.edcnle scrú envi"da no Subdelegnuo do Districto cm
um praso que n30 exceda li l(nirlze dias, c mnis IIJIl por
cadn quatro Legoas, lJ no mesmo praso será enviada ao
J'espeelivo Parocllo ou Capl'lIflo Ullln nola contendo o nomc,
condiçflo, sexo, idadlJ (no lIlenos IHO\'a,"cI) c estado do
morto, bem como o JIlotivo do fallecimento, sc fOI' conhe-
ciJo. Multa dlJ 10.;t> rs., e cinco dias dc prisno.

Art. 9.. As penas de pri,no n que forem condemna-
Ilos os jllfrnctore~ das Postul'ns lllllnicipaes, c slIa reforma
serflo cOllltrllllladas, se "ssim o exigir o condemnndo, CID

multa, regulando-sc quanto possn o indiviuuo g:lllhar em
todo o tcmpo tia' prisflo, Oll o qne lhe reslar a cumprir,
por meio de IIIll al'bitnllllento n:.l fOl'mn tio Hegulallleuto úe
15 de Março dll 18f10. e a pcna de multa ~erú igualmenle
rcdusidn fi pri~iio, nno tendo o Illultado meio de fazer o
p"gamcnto segundo di'põe O mesmo H'glllamcnlo.

Quantlo n1\o seja o C:lllavcr scpllll:fdo em povoa"çfto y
Sl.!I'Ú antes cxaminado, ao mcnos POI' duas testelltlnhas in'-
suspeitas, que assignclll ullla Jcc!ar:l(;ão do estado do mes-
lIlO cada\'cr, senuo, sempre que fuI' possivel cl!a/lJ:lda a Ali.
toril'lade competente, ou na fa\la o lnspeclor de Quarteirão
com os mesmas testemunhas. Multa dc 30.)'t> rs., oito dia,
tle prisflO, e o dobro /Ias reincidencios •

F~ N. 7.

An. 7.. Ncm um cndavcr scrtl scpultado, senão depois
dc" decorridas "iote qunlro horas, cOlltadils do falIccilllento.

2:t1J 1'5. Multa tle 10:t1J 1'5. pela contravcnção, c o douro Ila~
reinci(~encias. Os impostos mcncionados nos ~ ~ 3.• , !l.• e
5.• scrao pagos pelos exportadores, e na :Jllscncia on falta
destes pel?s 1)I'oprios vendedorcs. Os impostos sobrc :Iguar-
dente de canno,OIl restillo, c o denominado de cabera se-
rão anccatlados na forma das Leis, c Hegulamelllos a~lUal-
menle em vigor.

( G4 ) "

Art. 3.. A Camara arrecadará as de mais l"cI](lns mu-
lIicipaes crendas em virlude de outrns leis, e reguhl/nenl05,
cl!le não forüo revogadns P01' esta reforma.

.Ar!. 2.. Nem nm negociante de joias, ouro la\'fallo,
ou prata poderfl /legociar no IIlllnicipio sem licença da Ca-
JlUlra, pelo qllal pagllrá 50,J't) I'S., prestnndo alem disto
lIma _caução tio _"0101'de dons contos ~Ie rcis aos dom nos que
POSS:1Ocausar nao só cm peso e quallllude, como POI' lesão
enorme. Estu caução durar;, dons :lImos, c a lieenca não
serú conccdida POI' mais de um: multa de 30,J't) rs ~o con-
trm"cntor. oito dias de prisão, c o douro nos reincidcncias.

A rI. 6.. A pena tio Art. 1:1fi dil~ cilndns Poslllrns
lica (:levada n vintc mil reis uc multn • oito dias de prisão,
ti o dobro Ilns reincidencias.

A rt. fi.. Ficn revogndo o ~ 3.• do Art. 133 dns Pos-
turas Municipncs, e os lavrndores exonerados da obl'ignçno
de fazer tnpumcs propr'lOs para vedar n enlrnda de porcos
nas plnnlações, c os donos dos mesmos porcos obriga-
dos ,I pol-os em mangn, 011dar.lhcs pnslor, (Ie sorte que
nem um damno canscm. MlIlln de á;;j) rs. por cada ca-
beça dc porco achod!) a fazer damno, alem da ouri"acão
de ser o IUcsmi) uamno pago pelo dono dos porcos. t:> •

Arl. 5.. Fica rcvogado O A 1'1. 1lJO das Posturas mu-
nicipncs.



•

J0i7o Piflto Mo.reira.

Candido Theodoro d'Oliocirao

( GG )

1:555.J'i) 308
J :256 <!tl0fl3

29SSIt> 31 5

1:023:tb 320
'1:665 :tI>35!J

257 :jj)975

751.mi65
50S~i30
153.jj)035

08()~375
7Gl,J'j)'I73
22!Jw902

63á :tb62!J
525071>/.93
'109.m131

1.860.J'i)661
273 Jj)610

2:583.ttl030
2: I 50.:Jj:)152
b:l!l :rtJ 787

2:750.J'i)187
2:5fl8.]j)833

151o/1)35!J

2:886.m83!~
2:685.t1>070

201.n>76/.

( G7 )

Dcspoza • • • . • • • •
5nldo a fa\'ol' da Camara

(1858 a 18M»)
ncceil<l • • • • • • • •
Dos pesa. . • • • • .
Saldo a favor lIa Camara.

(1859 a 18(0)
Heccita . o • o • • • •

Despeza • • . . o • • •

Saiu o a favor da Ca IIlnra.
(1860 a 1861 )

Hcceita • . • .'. . • .
Despela • . • . o o • •

Saldo a favor da Camara .
~ 2.° .'. Cidade de ~ljllas Novas.

(1859 a 18(0)
Heceila • o • • • • o •

Despesa o • • o o • o o

Saldo a favor dn Camara.
(1860 a J8(1)

Receila . o o o • • • •

1Jespcza. o • • • • o

Saldo a favor da Call1arll
. ;~.. Ciúade <lo llolll li 11I o

(18bO a J8(0)
Hcceila • • • • . •
Despcza. • o • o •

Saldo a fllvor <I" Call1al'a.
(1860 a 18(1)

!leceita o • • • • • • •

Dcs pesa.. . • • . • • •
Saldo a favor da Camara.

~ '... Villa de Piulllhy.
(1860 a 18(1)

Rccei ta. • • • .
Despesa. • . o •

Saldo a fa\'or da Camarn.

TOMO XXnII PARTE 1.~

1'. l'i. 7.

r

2: t 3!!.'jj) 250

JOAQum CAMILLO TEIXEIRA DA MOTTA.

S 1.0 Villa do ltio Pl'Oto t857 a '1858.
Heccita • • • • • • • • •

(L. S)

Nesta Secretal'ia do Cavemo foi publicada a presente
Uesoluçiio aos 28 de Novembro de 1S62.

nESOLuçAO Noo 1'JG3 DE á DE OUTU3JlO DE l8ti:!.

Art. 1. ° Ficüo approl'adas as contns de receita e ues-
peza de diversas Camaras Municipnes da Provincia rclalil'as
<IaSexercicios abaixo dcclllra~los, pela mllncil'a seguinte:

IJI'l1llO Eugenio Dias dc Carvalho, a fez.

Sellada na Secretaria do Governo <Ia Provinci" de jli-
lias aos 5 de Outubro de 1862.

Chl'is{o lIo mil oitocontos sessenta c dons, quadl'a0'0ssilllO
primeiro da Indepenucncia do Imporia. o

1icsolufÜO que approva tiS contas dc 1'eccÚa e despeztt d~ I

dwcl'sw; Cm/lal'flS fJlu:Il'cljJ(JCs llel!1l declaradas, e CUIt-

tem outrl/S disposipões tt respeito.

.0 CORO:'iEL JOAQunr CAmLLo TEIXEIRA DA MOTTA, Ca.
vallclro da Ordem da llosa e Vice-Pl'esidente da Província de
Minas Ct;raes : .Faç? s<Jl.ler a todos os sens habitantes qne ti

Assemblea Legislativa Provincial Decretou a llcsolucüo se-
gui n te: o
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2:013~5S1

3:100.:ti>'200
.2:\)ül;m353

207 ;;;JSl17

3:312W;h80
1:8á7.Jj)367
1:!J65.Jj)'122

h:087.Jt)li8G
1:00 ~.::DG22
2:303;:PSGá

r. 69 1
Saldo 11 favor da Camara: •
Cidade de PilallgllY.

(18GO a 18(1)
Receita ••••• o •• ;'1 !J:233W;1151.
Despeza. • • • • o o • • 3:8SIIW;303
Saldo a favor da Camarao • 3l10W;'1lIS
Cidade tIe St.. Barllara 1800 a 1861.
Heceita • • • • • • • . • 5:!J70;tD8G8
Despeza. • • • • o •. • • 5:25S;má28
Saldo a favol' da Camara. 212~liliO
Cidatle da Formiga.

(1860 a 18(1)
Receita • , o • • •
Despeza o • • • . . • • •
Saldo a ,favol' da Camarao •
Villa de Queluz

(1860 a 18(31)
Receita • • • • • •
Despeza • • o • • • . • •
SaltIo a fa\'or lia Camara.
CitIade tIe CaltIas.

(1860 a 18(1)
Reeei ta • • • • • •
Des pesa • • • • • • • • •
Saldo a favor da Camara.
Cidade de SabnrÍl.

(18130 a 18(H)
I) . 8:32?'W;355\ccella • • • • • • • • ó

Despesa. • • • • • • • • 8:318./1>761
Saldo fa.lvor da Cnmal'a • • 3.n>5ü!l
Cidade do Paral:yhuna. (18GO a 18Gl) _ .
Rcceita .•••• , • o • 0:!Jt1.tt>167
Despesa. • • . • • . • • 8:267.n>2~8
Saldo a fnvor da Camara'. • 1;203wS,O
CitIade da Oliveira. (1850 a 18GO)
Ileceila . • 1:037.:ti>16G
Despesa. • • • • • • • . 75á.;j336

~ 19.

~ 16.

~ 18.

~ 16.

~ 13.

~ 12.

F. N. 1.

1:500,)j)50t
1:225.jj)022
36á .)j)579

[dá l./j) 025
2:717w069
1:72lit1j)556

():505.mSá2
II:á02;l1J261

1:3l!J~lS0
1:J85.w3to

128.)j)870

1:067~525
1. :á77 ./1>51l1

á90wOH

1:020.m100
811.,!j)53G
S 17 .z;)56l1

3:600:t/) 273
2:101 :t/)üll
1:507wô62

3:560tj)175
.3:083w506

l185.)j) 579 .

{ fiS )

5.0 Cidade de Passos 1860 11 1861.
Receita • • o o o o o o o
Despesa • o . o • . o • •
Saldo li favol' da Camara o •

S 6.' Villa da AYlIl'llOca.
(1860 a 18(1)

Receita o o . • • o o o
Despesa . . o • o . o o o
Saldo a favor da Camarn •

~ 7.0 Cidade do Uberaba.
(1860 a 180t)

Receita o • • o o • o o
Despesa o . o . o
Saldo a favor da Carnara. •

S 8.0 Cidude de Trcs Pontas.
(1860 a 1813'1)

. Rccei ta • o o o o o o o
Des pesa . . • o o . o . o
Saldo a favol' da Camara.

S O. o Cidade ~]arianna.
(1850 a 18(0)

Receita o o o o o o • • •
Despesa. • o . o • o o •
Saldo li favor da Call1ara .

(1860 a 18(1)
Recci la o o • o o o • •
Des peza oo o . • • • . •
Saldo a favor da Carnara •

~ 10 Villa de CaeLhé.
18130 li 18(1)

Receila o • o • o •
Despesa. • • . o • . •
Saldo li favol' da Camara. •

~ 11. Cidade do Serro.
('1860 a 18(1)

Heceita • • • . . . .
De~pcza . . o • • • •



282~830

2:211./1)280
2:0lJO.tl>5lJlJ

16J :t/J7lJ5

750;n')335
613.)t>lJllt)
1ft5.tJ) 860

8: 382.J'j) IlJO
8:/.111.tJ)053

50.J'j)8H

3:601 •.tt>005
3;2/17.tJ)850

HGi7>2lJ5.

2:168.JJ)51.5

( 71 )

Cidade do Ouro preto, 1860 a 1861.
lleceita • • • . • • • • . 10:30ú.D';575
Despcza • • • • • • . • • 1lJ:138.)t>030
Saldo que passa para o annO
seguinte. • • • • • • • •
Villa de Pará. ((860 a 18(1)
lleceit:t. • • • • • •
Despcsa. • • • • • • •
Saltlo que pas~a . • .
Al'axÍl ((860 11 18(1).
!leceita. • .••
De~pezo. • • • . . • •
Saltlo que passa •••
Campanha. ((860 a 18(1).
Heceita. • • • • • • • • •
Despeza. . . • • . • • .
Saldo a favor do Proclll'ador

~ 30.

~ 31.

~ 20.

~ 28.
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A1'1. 2. u Ficão glosadas.

S 1.. A'Camara de Barbacena a quantia de 1:081,mÜ77
lIa Saldo que no exel'cicio de 1860 a 1861 deixou de llassal'
do 1.• para o 2.. 3. m.. ,_

.~ 2 .• A' de .Jaguary a quantia de 127;jpó,gO qlle ex-
cedeu de seu orçamcllto 110 exerci cio de 1860 a 1861 com
custas judidtll'ias.

~ 3.. A' do Grão Mogol a quantia dc 63.JJ)300 qne ex-
cedeu de seu ol'camcnlo no exercicio de 1860 a 18(\1 com
cu~tas judicial'ias.

~ li.. A' tlo Lanas a quantia de 185~800 do Saldo que
110 exelcicio de 1 SOO a 1861 deixou do passar do 1.0 pa ra
o 2 •• 3.me•

~ 5.. A' de S. Joflo d'EI.Roy a quantia de 2(7.:ttüOO,
a saber: 100.J'j)OOO que pagou a Illll Atl vogad.o .nomeado ~el\l
õlutorisaçflo legi,laliva, e 117.J'j)900 110 eXel'CICIO de 1800 a
18tH com i 11I pressões l.1c talões.

~ G.. A' da Pirang<l 5h8 ~ 35'. que excedeu de seu or-

F.-!'í. '1.

1 :778.tJ)?87
1:671.::!'757

107.Jj')030

1:262./1>732
1:178.71)263

64.)t>,HW

1:1iG5,jj')555
1:117.tl>20t

5lJ 8.tJ)35f.

2:807.tJ)69n
1:387 .tJ)32l.
1:510.)t>37f)

18(1)
5:280./1)301,
2:133~463
3:146.)t>031

Saldo a f3vor da Camal'a.
(18ôJ a 18(1)

Receita . • . • • • • • •
J)espeza .'. . • • . • •
Saldo a favol' da Camara .•

Cidade da Conceição do Serro.
(1857 11 1858)

!lcceita . • • • • • • • •
Despesa. • • • . . • • •
Saldo a favor da Camal'a. .
Cida~e do Pomha. (1860 a 18(1)
llccelta . • . . • • • . • 1:717~300
Despesa • • • . . • • • • 1 :708.j'j>30n
Saldo a farol' da Camara. . 8~OOl

Cidade ue '5. João d EI-Rey. (1860 11 18(1)
lleceita • • . • . • • • • • 15:590,m563
Despesl1 . • • • • • • • • 15: 107 .tJ) 1 17
Saldo a favol' da Camara. • 303.:tD114G
Villa lIa Pil'allga. (1860 a 18(1)
Receita .'. • • • • • • •
Despesa • • • • • • • • •
Saldo a favOI' da Camara • .

Cidade do Grflo Mogol, (1860 a 18(1)
Receita. . • • • • • . • . 2:938.tD/105
Despesa ••.•.••• ,. 2:628.~ld8
Saldo a favor da Camal'a . • 300.tJ)087

Villa de Jaguary. (1860 o 18(1)
Receita. • . . • • • • • •
Despeso. '. • • • • '. • • •
Saldo 11fa \'01' dl1 ClInl1ll'a. • •
Villa de Lovras. (1860 1118(1)
Receita. • • . • • • • . .
DesJlcsa. • • • • • • • . •
Salde a favor da Cam<lra .•

Cidadc de Borbacena. (1800 o
Receita. . • • • • • • • •
Despcza. • • • • • • •. .
Saluo 11 fa\'ol' da Cílmal'a .•

. 23.

26.

22.

'. 20.

~ 21.

% 21••

~ 25.

l' ')-,'\ _I.
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DISPOSIÇÕES PEfiMANENTES.

, Art. h.o As Camarns MlInicipaes da Provincia são nu-
tOflsauas a uospender elll obras publ icas as sohras lJue resllJ~,
tarelll uas verbas de seus respectivos orçamentos.

Mando por tanto a todas as Autoridades ú quem o co-
nhecimento, e execução da referida l1esolnção \lert\)n~er.
que n cumprflo e fação cumprir tão inteil amcnte como ncl-
la se contêm. O Secretario destn Provincia" fnça imprimir,
publico r e correr. Dadn 1\0 Palacio do Go,'cl'no da PI'O\~-
cia de Minas Geraes aos (lua1l'o dias do mez de Outubro
tio anno do Nascimento de Nosso Sehnor JeZlls Chl'islo de

Art, Unico. Ficn clevndo n 500,)1)000 reis annnaílS o
ordenado do Sccretario da Camara Municipal da Cidnde da
Hnbira, que podel"Ú ter um Ajndaute pngo n sua custa para
lIuxilial-o: revogadas as disposições em contrario.

TOMO XXVIll PAnTE 1.•

Jolio Pinto Morcil'lt.

-----
1\£50LU çXO N." 11611 DE á DE OUTUnTIO DE 1862.

lle,ço[lIçr;O que {/u/orisa ti Caml/ra MUlliclj)(l[ da Cidade da
ltl/bira 11 eleVi/r li 500.tJ)OOO reis all/l1UleS o ol'del/{{{lu
llo respectivo Secretario; c contem outras disposirõe.ç•

o CORONEL JOAQUIM CAMILLO TEIXElnA DA MOTTA, Ca-
"alheiro da Ordem da llozn. e "Vice Presidente da Pl'Ovincia
de Minas Ceraes: Faço saber á todos os ~eus habitnntcs tlue
a Assembléll Legislativa Provincial S01JI'C proposta da Clllllnra
l\lunicipal da Cidade da Ilabira decretou a Hesolução se-
gninte:

Nesta Secl'dalia (lo Coverno foi puhlicada a pre ento
Hesolução aos 28 de ['\o\cml)l'o de 18G2.

CllJl([ido Theodoro de Olheira.

5elladn na 5ecrrtaria do Caverna da Provincia nos 7
de Outubro de 1.862.

JOAQunJ CA~IlLLO TEIXEJRA DA !\lOTTA.

Silrcrio Teixeira da Costa a fez.

(1:.. S,)

Art. G. ° Ficão revogadas as disposiçõ3 em contrario.

l\I~ndo POI' tanlo a todn~ as Autoridnclcs á quem o
conhecllnento, c execução da referida Hesolueão pel'lencer
'1ue a cumprão e fação cumprir lfto inteiramente como llclla ~~
co.ntêm. O Secretnrio desta Provincia a faça imprimir, pu-
hllcnr e correr. Dada no Palllcio do Cavemo da Provincia
de i\lina~ Ccraes aos !J dias da mez de Outubro cio anno
tio Nasl'lll)ento de Nosso SenhOI' Jezu:l Christo de mil oi-
tocentos e sessenta e dons, quadrngesimo primeiro da Inda-
pendcncia e do Imperio.

Art. 5.° As CallHlras MUllicipacs da Provinda relTIt'tlc-
rão suas con~a~ para SC~CIII approvadas logo depois tle encer-
:ado o excrCICIO MUlllclpal, ficnndo nssim ,i1lcrado o ürlo
3. ° da Hesoluçflo ll.O 8~S de 13 de Julho de 1857.

çalllcn!o /lO exercicio de 1%0 n 1861 com custns judiciarias.
~ 7.° A' do Pomba 1G6Jjjáül, a saber: á5.tt>OOO com o.

Jlcssoal, e 121.tt>áül uo cxercicio de 1860 a 1861 que ex.
cedeu dc seu orçamcnto com cUSlasjudieinrias.

~ 8.° A' de MlIrianoa 8l,J1)662 'lue excedeu dc scu or-
çamento no excrcicio ue 18()0 a 1.861 com custas judiciarias.

Ar!. 3.° A npprovnção das contas de que trnta estn fie-
soluçflo não inhibe as Cnmaras, nCIII a lerceiro de rcclamar
COIl\':llientclllcnte qualqucr erro ou engano que ns, mcslllas.
110ss,IO teL'.



lotio Pinto Moreira.

•

( 'f

IJIanoel JoslÍ Fl1'reira, a fez.

JOAQUDI CAà!lLI.O TEIXELnA DA MOTTA.

Calldi([o Theodoro de Oliveira.

OURO-PIlHO 1802.-TYP. PIIOYl1'iCIAL.

JOliO Pinto Noreira.

Impressas c rcvistas ncsta SccI'claria POI' ordem do Go-
vcruo da Pl'o\'inci;j

Nesta Sccrelaria elo Govel'l1o foi publicada a prescntc
Rcsolnção aos 28 de No\'cmhro du 18ü2.

Candido Theodoro de Oliveira.

(L, S.)

Sellaela lia Sccretaria do Governo da Província aos á
de Outubro de 1862.

cOllheeimenlo , e cxeeu~:ão ela referil\a llesolução pertencer,
'1uC a cum)lrão e façiio cumprir liio inleiramente como nella
~e contêm. O Sccl'etario desta Provincia a faça imprimir.
puhlicar e corrcr Dada no Palacio do Governo da Pro-
,inci" de Minas Geraes aos quatro dias do mez de- Oulubro
cio ,lIlno elo Nascimento de Nosso Senhór Jezl1s Chrislo de
mil oitocentos c sessenta e dous, qual1ragessimo primeiro da
Inelcpendcncia e do Impcrio.

I'GLIlA N. 7.

JO/.Qum CA~IILLOTEIXEIltA DA MOTTA.

IlOllori() Augusto Dias de illagalluies, a fez.

(L. 5.)

HESOLUÇXO N." 1:1G5-DE 4 DE OUTUI3RO DE 18ü2.

Nesta Secretaria elo Governo foi publicada a presente
Hcsolução aos 28 de Novembro de 1862.

ResoluçãO que autoriza a Clll1l(lm M llllicljHt/ do Serro tl

cobrm' em s'eu fll11llicljJio de cada 'Velldedor de imagens
(te ,qêsso ou úarro Olt qualquer outra SlIústallcia, (Í ((u:a
mil/lia/de 50.zt I'S.

Sellaela na Sccretaria do Governo da Pl'ovincia 011III
de Outubro de 1.802.

mil oiroecnros c scsscnla c dous, qlHHlragcssimo primciro da
lndepellucllcia e do Imperio.

Calldido Theodoro de Olh-eira.

(n )

. O ConONEL JOAQum .CA~IILLOTEIXEIRA DA MOTTA, Cal';d-
Icll'() da Ordcm da nosa, e Viec-Presidentc da Pl'ol'incia d(~
Minas Geraes: Faço sabcr a tOllos os scus habitantcs que a
Assull1iJléa Lcgislativa Provincial sobl'u proposta da Camara
Municipal da Cidadu do Scrro Dccretou a nesoluçflo scguinte:

Art. Unico. A Camara M.unicipal da Cidade do Serro
cobr~I'á em seu Municipio dc cada vendcdor du imagens
UU gesso 011 barro ou outra 1J11alql1cI' substancia, a taxa ali.
Ilual. de 50w.oOO rcis, rc\Ogadas as disposições cm con-
traria.

Alando POI' tanto a todas as Autoridades á quem o
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TITULO 1.0

UESOLUÇÃO N. 1:10G DE lt DE OUTUBRO DE lSG2.

Disposições gemes.

TO~lO XXYIIl I'AlIT8 l.Q

se-ha, que são estas as penas a que fica sujeito () con.
traventor pela infracção de cada uma das disposições es-
tabelecidas no artigo, salvo quando 110 mesmo se fizer
expressa dilTcrença.

Art. 5. o O termo-pcna-comprchcnde PI'I7.aO e muI-
ta, e quando em um art. so declara que a pena é de. ?Ull'O a~-
ligo, entender-se-ha que o contraventor fica sUJello a PII-
são ou multa estabelecida nO art. a que se refere, e em-
pregão-se os termos-multa ou prizão-quando o contr~-
ventOl' não fica sl~cito senão a uma das penas estabelecI-
das' no artigo referido.

Ar.t. 0.0 Quando n'estas posturas se impõe a neces~i-
sidade de licençns e não se declara a quem se hade I~ed,r,
entcllller-se-ha que ncsta Cidade a concederá o Presl~en-
te da Camara, e nos Districtos de fóra os re~pecLI\'os
subdelegados.

Art. 7.0 Os que se sentirem aggl'avados pela ?onccs-
são ou denegação de licenças por pal'le do Pre:lllentlJ,
ou do Subdelegado n.os casos em que são para ISSO au-
torisados poderão recorrer a Camal'a, eXl~ondo em re-
querimento os 1ll0tivOS do aggra,'o ou queixa.

Art. 8 o A impOI'.tancia das multas de concessões de
licenças dos forós e impostos formará as rendas da Camal'u.

Art. 0.° As rendas da Camara serão confel'illas por
arrematacão em praca e na falta de licitantes serão ,II'I'e-
cndnclas . POI' administraçflo, competindo esta ao Procur~_-
dOI' da Cnmara, <[ue deverá ter um Agente em cada DI~-
tricto de Paz, para ahi recebei' o producto das multa:.
concessões de licenças c os impostos, Os Agel!~CS serao
nomeauos pelo Procurador. sob sua respollsabtlttlade, e
:"rão a gratilicação de seis por cento do li(l'lIdo que aI'"
J'ecauarclII e remellerem 00 Prucurndor , pcrCebCll(lo talll-

FOLHA N. 8.PARTE L"

llcsO!ução que approna as posturas da Camara J11l11isliJa! dll
Cidade da Itllbira.
O CORO:'iEL JOAQUIM CAmLLO TEIXEIRA DA MOTTA,

Cavalleiro da Ol'Clem da !toza e Vice-Presidente da Pro-
vincio de l\linns Gel'ilCs: Faço saber a todos os seus ha-
bitantes que a Assembléa Legislati\'a Provincial sob pro-
posta da Camara Municipal da Cidade da Itabira D..:crctou
a Resolução seguinte:

1'01\10 XXVIII.

LIVR'O DA LEI MINEIRA
18j6Z.c

Art. 1.' lIa contravenção, 011 infracção ([uando não
se observa o determinado em quaesqucl'. artigos ou para-
r,ruphos de postul'ns e editaes que dellas fação palt '. Con-
traventor ou infraclOr é o que cOlllmelle a contr<lvenção.

Art. 2,° JIí\ reincidencia quando o contrarentor jú foi
condcllInado n'este Município, por ter nelle COIllUlcllido
a mesllln contr<lrcncão.

Ar!. 3,0 Praça; são os largos no interior dns Povoa-
ções, e havendo duvida se alguns largos devem ou 11,10
ser nssim considerados, a Camara o deccdirá em editacs
que ficarão f"zendo parte das posturas.
I AI'!. á.o Qunndo depois tla disposi~:iio de qualquer ar-
~igo se seguirem as palavras-jlri,iio ou multa-entendru-
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hem este uma igual porcentagem das mesmas q\Hllllia" e do.
7.0 paI' cento de tudo quanto honver directamcnte dos COII-

tl'ibuintes. Na falta de Agente fal'á estas cobrrlllças o Fis-
cal, que dará aviso ao Procuradol' pnra rocolhel.as ao Cofre.
percebendo o mesmo Fiscal seis pOr cento em remune~
ração deste trabnlho,

Art. 10. Nos processos por infracção de posturns ,
intentadas c concluidas até a cxecução pai' via dc re-
qucrimcnto do Procuradol' dn Camara, ou de scns Agcn-
tes nos Districtos dc fóra ter[lo os mesmosdircito a pcr-
cepção dc mctadc da quantia liquida.

Art. 11. ° Sempre que lH\I'a cobrançn dos impostos,
Jicen~~ns ou cmolumentos dc que tratn o Titulo 7,°, Capo
t. 0,. nos artigos e paragraphos seguintcs for neccssario o
cmprngo dc mcios judiciarios clTectuanllo-se pcnhora pagn-
I'á o cxccutndo mais novc por cenlo como multu adl!i-
cional, não cxcedcndo a 30:jp rs. c o dobro na reinci-
dCllcia.

TITULO 2.°

Do acedo das povoações.

CAPITULO 1.°
Do alinhamento.

Al't, 12. Havcrá os alinhadol'cs ncccsstl'ios pnra esta
Cidade, e pnra os Arl'aiaes do Municipio, c seriio no-
m~ados pela Camnra, fixando csta o scu numero por ma-
neira tal, quc as distilncias c eonseguintcmcnlc as dcspe-
zas scrão as mcnorcs possi veis.

Os mesmos alinhadorcs vcnccrflo o snlario marcado
lia Capitulo c artigo 'do rcspectivo Regulamcnto.

Mt. 13. Compete aO alinhador alinhar c perfilal' o

(

cdilicio conformo o plnno da povoação, so o houver, 011
segundo as imll'ucçÕCs que lhe forcm allrcsclltndas pclo
Fiscal.

Art. t!l. O nlinhador quo contravier a disposição do
nrtigo anlcceucnte, pai' CI'I'O ou pai' outra fj\wlquel' cnu-
sa, scrá multado cm um mil reis, c quando o alinhamcn-
to olTcnda o cdilicio Oll obra, scrão desfeitos n sua CllS~
ta, e tornados a levnntar até ao ponto cm que se ncha-
,;lo qunnJo forão dc~feilos.

Art. 15. N'csta Cidade c nos Arraiacs niie sc pOlk-
rn scm I!ccnça :

~ t ,0 Edificar nem reedificar.
~ 2.° Fozcl' conccrtos de qualqllol' obra, com oO'en-

sa ou prcjuizo tio alinhamento: multa do trcstloblo da
import:lllcia tio sala rio , que havia dc venccr o alinhador,
lJ quando o cdilicio conccrlo ou obra nO"cndcr O alinha-
mcuto, SCI'Ú dcsfeito todo. ou somcnle na partc quc flil'
prejudicial.

Ar1. tô. O alinhador que scm Ii.:ença alinhai' , c PCI'-
filar o cdilicio, conccrto ou obra, incorrcrá na multa
lIo art. antecedente.

Art. 17. Ordcnado o dcsfazimento do cdificio, conccl'-
to ou obra, será notilicado o lll'oprictario, c nJ SlI'
falta o inquilino, c o alinhadol' !lOS cazos tio a,'ligo 1-
para principiai' a execução dentro de \'intc quatro horas.
e linda,' CIII um termo rasoavd assigllildo sob pena do S'~l'
(~xecutado {I cusla da propricdadc, o de não peder o 1\0-

tilicado pedi!' inucmnisaç:'io alguma.
O inqnilino não poue ser obrigado ao desfazimento, tl

lJlHlllllo o faça poderá pagar-se !la for1ll(\ da ultima par-
te do artigo.

Sc nos termos assigundos nflo foI' principiada Ou uiio

TO~IO xx.VIll I'AHTE La



CAPITULO 3.0

Das obras puúlicas.
Art. 27. A conset'yação, e t'cpal'os das muralhas, pa~

TOMO XVVIJI PARTE La

ArL 23. Os )lroprietal'ios de cazas ou terrenos den-
tro u~esta Cidade, nas I'lWS que forem designadas por edi-
taes da Camara serão ohrigauos a calçar e conservar suas
testauas na distanci~ de sl'is palmos dentro do prazo quo
fOI' marcado em edllacs. D'esta ohrigação e da do artigo an--
tecedente ficão isemptos os reconhecidús pobres á juizo da
Camara, IllIe mandarlÍ fazel' a calçada li sua custa: multa
de 10.t't>000 á 30.t't>000 alem de. ser a calçada feita a cus-
ta do contraventor.

Art. 2ft, E' prohibido entulhar as ruas e praças com
materiaes. ou qualquel' genero de entlllho : multa de ft:t1J
II tO.t't>000 alem da obrigaçno de descntnlhar incontinente,
logo que lhe seja intimado' Exceptuão-se os dous casos:

~ 1.0 De necessidalle de maneira que nilo se possa sem
perigo, ~u gl'ave prcjuizo, pedir a licença de quo trata
o ~ segulllte. N'este caso dever-se-ha pedir a licença den-
tro de 2ft horas n'esta Cidade e de 3 dias nos Districtos.

S 2.0 De utilidade publica ou particulal' obtendo licenças
multa de 4.t't> a 10.t't>OOO rs.

Art. 25. Em qualquel' dos cazos do artigo antece-
cedente nunca será emuaraçado o livro uso das ruas ou
praças c os que tivercm obtido licença seriio obrigados
á POI' luzes, úivizas ou guardas, como lhes for determi-
nado. para que nenhum damno aconteça ao publico, nem
aos particulares: multa de 1.t't>000 a Il,jj)OOO rs.

Art. 26. Na scntençli em que fOI' julgada a contra~
venção, e impostas as multas, será o contraventOl' obri-
gado a Luel' a limpeza desentulhando, ou a PÔI' luzes di-
vizas e' guardas em um termo rasoavel, que lhe será
assignado, sou pena de fazer. se a sua custa, c o duplo
da multa nas reincidcncias.

( 81 )F. N. 8.

Art. 22. Nos largos c praças, e nas ruas principaes
não será perllliLlido levanlar cerca de madeira. Os }lro-
prietal'ios que qllizcrem tapar seos terrcnos, o farão sem-
pre com muros I que tcnltão de altura oito palmos pelo
menos, os quacs deverão ser caiados, como igualmente
serão os frentcs das cazas: pena de sercm os tapullles
demoliuos) Ú Sl1l1Cl1strl, c Illullrl de 5.t't>000 Ú 10;mOOO,

Da limpeza.

CAPITULO 2. o

( 80 )

Art. 18. As licenças exigidas n'esle copilulo serão
concedidas gratnitamente por despacho, ouvido o rcspc.
cti\'O Fiscal.

for fi'nda a execução, o Subdelegado mandará proceder
ao desfazimento.

Art. 1.0. E' prohibido Ilas ruas e praças:
~ 1.0 Lançol' illlllltllHlir,cs de cheiro desagradavcl,

ainda que seja por enCílnamentos que as desprjem. .
S 2.0 Fazer extrul1leira'l, .
~ 3.0 LanÇ<lr nnimacs mortos ou morlbundoi: mui.

ta de quatro a doze mil reis, Os animacs mortos de-
vem ser inlerrados nos quintacs, ou convcnientemcnte
fora das povoaçõcs.

Art, 20. A Camara I)IHlndo julgaI' necr.ssario; pode-
rá declarar por editaes ,:que Iicaaão fazcndo parte destas
posturas, quaes SCjflO os lugares em I)ue se podem fazer
os despejos, ou os em que se não podelll fazer.

Arl. 21. Os moradores sno obrigados a conservar lim-
pas as testad:ls dos Ijuintaes e cazas em que morarem. A
testada comprcltende melade da rua, e uas praças .20
palmos: lIlulta de 5;ft;000 á 10.t't>OOO e o dobro nas reln.
cidencias.



zão, multa de 2()~OOO e obrigação de repol' á Slln custa ns
aguns em seo ~11ligo curso.

An. 30. E' prohihido aos proprielarios (los sU!:lurhiofo'
dl'sta Cidade, e sens Arrniaes lapnrem ns fontes que se prestllo
.10 publico, e d.) qlle elle se a:ha de posse por lougo tempo:
multa de 10.m á 20~OOO r~. e obrigaçflo de demolir a
tapagem.

Art. 31, E' pl'ohibido:
~ 1.° Esgra\'atal' e tirar a tcrra eutre as calçadas.
~ 2.° Tirnr dos encallamentos agoas publicas ou par-

ticulnrcs prtra o proprio uzo, sem autoridade compelente
ou para Illal fazcr: mulLn de 10:ti) á 20:ti)OOO, e o dobro
lias rcincidcncias.

( 82 )

rellõcs, on ontl'as ohras ~?ilas para segu rança de edificios
011 de prizõcs pnblicas, calçadas, pontcs, chafarizes, re-
gos e aqneductos, poços, tanques e qllacsqllcI' ontl'3S cons-
trllcçõcS em beneficio comlllllm , ou p"ra !Iecóro das po,
v061ções, serão feitas pela Camara. Exceptuflo-se:

~ 1.0 As obras cuja faclura ató o presentc não era da
obrigação da Camara, ~alvo quando fOl'em de urgeute ne .
.ccssidade, e os obrigados não ti\,crem meios para satis-
fazer: multa de f>.)'t>OOOá 10:ti)OOO e o quaduplo naS rein-
cil1encias.

~ 2, ° As obras que n Camarn nl'l'Cmatnl', impondo
certas prestnçúes parn iudcmllisn~flo dos cmprehendedorcs
1In form:l dn Lei de ~9 de Ago~to de 1828 e ar!. á7
da do 1.." de Outubro do mesmo annO.

F N, S, ( 83 )

-

Art: 28. Qurtndo um particular, Oll pal'licularc~ se
propuzcrclll a fazer qualquel' das l'cfel'idas ol1l'as, Ú sua
cuSla, dcvcrão COnfOl'lllar-SO com o plano da Camrtl'a,
c oblcrflo liccnça, que gratuitamcnte lhe scrá conccdi(la :
mulla de f>;jI) ú 20;mOOO rs. alcm tla obrigação de fazer
•~ obra.

Art. 29. E' prohibido:
~i,° AITuinar ou desmanchar 'Iuacsquer das ditn sohras

ou parle d'clfas •• linda quc mínima seja.
~ 2, ° Abril' cncanamcntos puhlicos ou parli~ularcs nas

rnas ou praças, sem partiCipação ao Fiscal, quo assIs-
tirá, podendo.

~ 3.° Fazer qune~qucr escavações nas ruas, praças
ou suas visinllancas. •

S á. ° Lançrtr' matcrias e ljlJacsquel' entulhos ou cn-
tupir os cncanamcntos publicos ou particulares: multa de
'1O.)t> Ú 30,ztJOOO rs. alcm tla obrigação de repol' tudo em
seo antigo cslado.

~ 5.° Nenhnm pl'opl'ictario de terrcno, onde nasce-
ccm as agoas dos chararizcs puhlicos, poLlerá fazer nelle
esc:lvaçiics Oll construcçõcs que dilllinuão on dcS\"iclll ns
t1itas agoas <lo curso ordin\\rio-p('na de h á 8 dias dc pri-

Arl. 32. A Camara poder'" conccder liccnça para qual-
quer dos fills. dos ~~ 1.0 e 3.° do artigo 29, quando
11:10 rcsulte damno a terceiro, e utilise a algucm.

Ar!. 33. Os donos das rt'guas nrtscidas, ou cncalla •
tias em seos lluilltacs, ou palCOS serão obl'igados ti dai'
esgoto, e as cncanarem de sOl'ic que nflo damnifiquem as
I'lIrtS ncm lIS obras e bcmfcitorias dos \'isinhos: lIIuha de
10~ â 9.0:ti)OOO !"s.

Art. 3á. Os cncanamcnlos se conser\'arfto sempre lim-
\los e em hom cSlado, a cusln de seos donos: lllulta
de t O:ti) á 20:ti)OOO c obrigação dc o fazcl'.

AI'!, 35 Nenhum propl'ictrtrio podcrá illlpedir , que por
surt propriedrtdc passe e se fal;a cncanrtmcnto para condut-
çflo d'agort aos chalarizes puhlicos, lIllla \CZ que seja in-
llcmnisado do valol' das bemfcilOrias , que for precizo
dcsll'nil', ou damnificar para a faclur<\ do encanamcnto.

Art. 3(3. Nas pcnas do artigo 3h incorrcrú o dOllO
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Art.MJ. Feitos os Icemiterios., disso 'se fará aviso á
Autoriilade Ecclesiaslica pal'a a competcnte benção, e quan-
do 'esta soja recusadnintcl'por-sc-hllO I'CCUl'SOS'l)aJ'a (Juem
de direito foI'.

.Art. 63. ,E' Ipel'mittido aos !llartioulm'cs :formarem car-
neiros ou catacumbas no cemiterio geral, para entel'ra-
mehto de pessoas de sua familia, pagando pela licença
a quantia de 10;mOOO.

( •. 1r. N. 8.

~ 'A,'o 'Os herdei,'Os ou testamenteiros que mandarelD
entel'l'ar no recil1lo dos Templos.

~ 5.0 Todos os .que mandal'em ou consentirem quc
se 'fução enterramen~os '110Il'ccillto dos Templos, e os que
abl'irem 8S covas,

Art. M. As Irmandades que qllizerem entenar seos
irmlios em Ingar distincto 'dentro do mesmo cemitcrio,
deverão 'concorror 'plIra ra ,coustrucção e aperfeiçoamento
interior e .ex,tel'ior .do :mesmo 'em proporção ,Uo numcro
de ;irmãos., .e fundos ,de Ique :poder .dispor.

fArt. 62. 'Reousando-selas ;F1abricas 'Ou Irmandai:Jcs
a dar ;ou entl'OI' com o necessario 'contingente para a fa-
ctura Ido 'cel1literio., SCl'á 'este lfeito por cmprcza ,sendo
indemnisados os emprezarios pela prestação de 6hOI's. em
relação a cada corpo que for enterrado a cusla da Fabri-
ca 011 Irmaodade pelo tompo que :for estipulado em praça.

.Art. 39. 'ACamara podcrá prorogar -o prazo ,do al'-
tigo precedentc ,'quando dentro d1elle não se }jossa lin-
dai' o ceUliterio 'o," cemiterios.

Da saudê publica.

Sobre a 'salubridade do ar -. agoa e 'alimentos.

Art. 37. E' prohibido enterrar corpos humanos na Ci-
dade, ou nos Arraíaes, em outros lugares, que não seja
o cemiteriopnblico , havendo-o: llIulta de 20:t/:J á 30",,000
rs. e o 'duplo nas reincidcncias.

( 84 )

TITULO 3.0

'CAPITULO f. o

Art. 38. A Camara designará os lcemitea'ios das .Fre-
guezias .e 'Capellas de fora da Cil.lade, assignando prazos
rasoavCls, passados os qU:lCS não será permellido o en-
terl'amento seuão nos cemilerios, ~ob las 'penas .do artigo
antecidenle.

do terreno pelo <Jual passar 'o -cncanamento " ou encana-
mentos, c que sendo-lhe feita a participação do dia '(! hor.a
em que se pretendo fazer a limpeza, ou concerto do en-
can:uneuto" o 'impedir. Exceptua-se o caso CIo que o do-

/1)0 do terreooantcs 'queim fazel' a limpeza ou obra a
:iUa 'custa, 'do 'que 'adminir n'eUe pessoas estranhas.

Art. hO. 'ReilUtiio~se contraventol'CS dos aitigos proce-
dontes :

~ 1. o Os Fabriqueiros.
~ 2. o Os Procul'adores de Ia'mandados,' ou os que

suas vezes facão.
~ 3.

0

Os' Parochos quo mandarom fazer os elltel'l'a-
menlos no recinto dos Tomplos.

Art. 45. ,E' .prohibido Ilstaheleccl' nas povoações cal'-
tumes de couros ou quaiquel' outra .manufactuJ'a .que pos-
sa prejudicar a saude publica.

Art. -h6, 'Os Fiscaes ndvel'tirão os donos, dh'cctol'os
ou feitores de taes manufacturas para retiral-as das po-
voações;e Illão sendo aUeudida a at1vCI'tencin sorõo os con-
trarcnlOl'cs multados em )10~ 'á 20t7i'OOO rs. o o duplo
uas rciucidcncias.
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{ 86 J r. N. S. ( 81 )

Art. ái. Os Fiscnes terào cuidado cm que nos seus
Districlos não haja estaguaç[1O d'agoas infectas, que po~-
são pl'ejudical' a saude publica e u Camara. logo que ti.
,'cr disso conhecimento, lhes nHII)(!ará dai' curso, e ell-

enxugar os terrenos, sendo neccssario quando forem per.
tencentes a Camara.

Art. !l8, Os donos dos lerl'enos cm que se eslagna-
rem as aguas de que trata o artigo antecedeu te, serão Obl'i-
gados a cUlllprir o disposto no lIlesmo artigo, salvo lJlWH.
do lhes faltarem os necessarios meios e fOl'em naturacs
ou accidentaes as eslaglHlsões: sClIlpre O que fez a csta-
gnaçflO cumprirá o disposto no al'tigo nnlcceuenle: muI-
ta de iO.)'b á 20.)'bOOO quando o obrigndo a obra IIflO
allendcr a ad\'crteucia do Fiscal que lhe assignnrá lermo
rasoa \'el.

Art. !lO, Qunullo hOIl\'el' du\'ida se as manufacturas.
ou eSlngnações d'agon podem prcjudicar a saude publica,
Jloder.se-hn recorrer á. Camara, ou ao Presidentc, não cs-
taudo ella reunida.

Art. 50. Só no matadouro publico, ou nOS particu-
lares, com licell~a, se podcrá matar e esquartejar reze
pnra SC1'cm col'tadns e lendidns ao (lublico: Pcrniillir'.se.ha
aos donos dos gados conuusil-os depois de esqual'tl'jados e
,"clIderem pelo preço que quizerem, e onde hcm lhes convier,
com tanto que o fnção cm lugares patentes em que. se
po')Sa fiscalizar a limpeza e salubridade dos tnlhoE da cnl'-
ne e fidelidade dos pelOs: multa de 5.)'bOOO a 10;::000 1'5.
e o duplo nas reincidcllcias.

Art. 51. O gado não será morto sem que lenhão pas-
sado 2!l horas) depois que tiver chegado ao mnladouro.
Os currnes terno coches com agon limpa para o gõdo:
Illulla de 5w á 10.)'bOOO rs. e o duplo nas reincideucias.

Art. 52. Os cllrt'aes e matadouros se cOllserrnrão

limpos quanto for possivel, tendo o carniceil'o especial
cuidntlo em não amontoat' os despejos das rezes morlas
de uns pal'a outros dias. Qunudo não fOl' obsel'Vada a
disposição deste artigo o Fiscal adverlil'â ao carniceiro, t}

não sendo atlcndida a advertcncia solTrerá a multa de
5;;::; á tO,mOOO rs. e o dobro nas reinc.:iJencias.

Art. 53. O cal'nicciro é obrigado a I'epezat' a cal'lll.:
quando o comprador assim o exigir: multa de 'J.:t!J {[
10 .)'bOOO r~.

Art. M. E' prohibiuo:

~ 1.. Matat' peixe com veneno.

S 2,. Vender alimentos COITOlllpiJos pnra o homem.

~ 3,. Falsificar qllaesqucl' gencros misturando-lhes SlI-
Lslancias (llIe augmentem o seo pezo, volume ou qunnti-
dado, llIulta de 20.)'b á 30.)'bOOO rs. C o duplo nas rein-
cideucias.

Art. 55. E' prohibido utilizar-50 uns carnes dos ani-
macs que teu hão morrido subitamento , ou de enfermida-
de, e bem assim vondel'-se as sobredilas carnes: multa
de 10.)'b á 20.)'bOOO e prizão por quatro a oito dias.o
inutilisados os generoso

Arl. 56. E' pt'ohibido lançar-se imlllllndicies In\'al' rOll.
pas ou quaesquel' outras cousas nns fonles. ('hafarizes 011

canos que conduzam agoas para behida, ou nos lugares
a ellas superiores: multa de ll.)'b á S.j1):)OO I'S.

Árl. 57. A Camat'a julgando necessal'io poderá de-
dal'al' pOl' ellilaes, l{llaes se,jio as fontes, chafarizes e
outros lugares om que é perl1littido lavaI', ou qUilC! ,1l1l1~1-
105 em quo não ha tal permissão.
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CAPITULO 1.0

TITULO !J, o

Da sC!Jurança publica.

( 89 )r. N. 8.

Art. 05. E' prohibido pedil' esmolas para quaesquel'
in\'ocações sem a competente licença: multa de 10w a
20./1>000. Exceptllão-se aquellas Irmandades ou Confrarias
que nos seus Estatutos ou Compromissos o permiltil'em e
us CaJlellas que até o presente estão na posse desl" n7.0
c costume.

Sobre artifido$ p,.cjll(/iciaes.

Art. O!J. A Camara fica automada a conlractal' u'"
Medico do partido com o ordenado annual de seis cell-
tos mil 1'5,. e lhe marcará no contracto seos devercs c
obrigações.

8qbre o~ meios 7?1resenmtiros de. en[cr1r;ddades.

Art. 58. A ear.lara, pedil'ú ao Go\':cwo. ou ao ComI-
missa rio da, Provincia.. a ,'accina. N'esta Cidade será val;-
cinadOl' o Facultativo do partido, e fÓl'a d'ella os que
fm'ctn nomeados pala Camara. Tanto, aquelles. como estc~
farão constar por editaes o dia e hora em que se vac-
dnará.

( 88, )

CAP~TULO 2.0

Art. 59. Niio serã admiuida, a ex.ercer 11\ profissiio de
curar. pessoa descouhecida , sem que apresentc seos titu-
los {J Camara, e d'ella obtenha licença: multa. de 20.n'.l
á 30ot't>OOO rs. e o 1I0bro nas reincidencia&.

Arr. 60, O Facullativo ou CIrurgião do parlido, é
obrigado ~ curar os enfermos que o chamal'em ás suas
cazas, ~endo pobres '" e () curatüo d,os meSlllOS será pro-
1'id£nciado pela Camilra.

Art. 61. Os Fiscacs visirarlío ao menos, uma vez ca-
da anno as boticas e cazas de drogas medicinaes. com
o Medico, OI Cirurgião, do partido, e du trez em h:e:l
m,ezcs visitarão as cazas em que se venderem gel)el'OS ali-
mC1Hicios.

Arr. 62. Os botica rios e os donos das cazas de negocio
que tiverem a venda d I'ogas, rCIDedios ou \ivertls adul-
tE:rados nagar~o a muha de 1.0ot't> ál 30~OOO, rs. e proce.
der-se-ha a, e;tame. iU,dependente da von.la,de deIlcs;. c dI:
tudo se lav~ar,á, o, c.om,petente a,utQ.,

Art, 63., O Medico ou Cirurgião, do partido que não
observar as obrigações (lUa lhe são, impostas nas, posturas"
e as que a Camara lhe houver de impor nO, coutract,o.,
sel'á advt:rtido pela meSma Camara, e não sendo attelldlda
li advertencia será dimillido do sCl:viço Municipal.

(

Arl, 06. Nos cazo~ do artigo antecedente. em que é
pr.rmitlido pedir e5mollas é prohibido aos que as pedil"l'1Il
Ic,'ar imagens: multa de 10.zp á 20ot't>OOO rs.

Arl. 67. São prohibidos os jogos de pal'ad:ls lias ca-
sas publicas de jogo. tavel'nas e botequins: multa de 5:tf;
á 20;mOOO 1'9. aOIl contraycnlOI'CS.

Art. 68. E' pl'ohibido tel' casa Illlblica de jogo sem
licença da Camara : lIIulta de 10.jj) a 20ot't>OOO.

Art 6{). O dono da caza pnblica de jogo, ou ne-
gocio que admillir c conesntir jogar com escravos I c
mocos menOres de vinte UIII anllos será mullado cm 10:tf;
á 3"Oot't> e o duplo uas I'eincidencias.

Art. 70: O homem line achado a jogar dinheiro ou
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( 90 ) F. ~. 8. 9 I

cOllsn quc o valha COtn cs:rnvos ou moços nos caS05 dos
:ll'ligas :IIItCCCucnlcs, será Illultado elll 15.,11) :a 20~OOJ I' •

. Art. 71. E' prohibitlo:
S 1.0 Fingir-sc inspirado por potcllcias invisivcis,ou pre-

dizer casos tristcs exlraordinarios ou nlL'grcs COIII exagerações,
dos lJuacs I'csulte «a\llno 011 prejudiquclII a algu\ll.

Si 2.0 Ineulcar-sc cnrador de cnfermidades ou molcs-
tias pai' mcio de feitiços, ora(;àcO, gf!SIOS e :lCCion:Hlos: \Ilul.
ta de 2011> a 3:>11>000 rs. c O duplo nas rcinciucncias.

Arl. 72. Ninguclll poder{l tirnr eSlllolJas para si ou
para oulrclII a pret/'xto dil enfcl'\Ilirlal1e ou illúigen.cia
scm !iccnçu na cOllforllliunde do artigo 65 c em VIS!;'

de atlestauo do mcdico lia pal'tido ou outro pal'a o ca-
so dc cnfermidade, e na falta licalltio a al)l'ec.:iaç~o do cs-
tauo do 11I:licionario ao aruitl'io do Suudelegado. c crll
\'ista de allcstado do Parocho para o caso de iuuigellcia
a ttelH] i\'cl.

CAPITULO 2. o

SOÚ/'C mcdidas prcvlJlIliVfls de dal1l 11os.

Art. n. Os Fiscacs lIIalldar~o pôr gU:lrdns ou Jil'i-
zns junto as escavaçõe~ e pl'icipicios que hou\'cr nas olll'n~
de servidões puhlicas, ou nas ~uas I'isinhanças c prove-
rão COI1l a po"si"cll.)I'c\'idauc ao soa eOllcel'lo.

AI'l. 711. QuandO n5 cscal'açõcs e pl'ecipícios , dc que
trala o :lrt. nlllccerlentc forem feitas 011 causadas por nl-
guem, SCI'Ú este obrigado ao conccrto c a roposição ue
Indo ao seo fuga,' ou :llItigo (lstarlo, c multado em 10,j'j) nté
:W.ft)OOO rs. So n~o allcnucr I go á advcrtencia do Fiscal.

Arl. 75. As csrnl'nçõcs e precipicios' lias proximida-
des das SC1'vldões c ob!']s puhlicas serno conccrtadas pelos
donos dos lcrrcnos cm que estivercm I quando não sej,io

)

(

puhlicos. O Fiscal i n ti IIwrú ao obrigaI! () que fa~... () COII-
ct'l'lo e lI~O sendo atl(:lIdida a intimaçiio 110 prazo que Ihc
for marcado " seri, \IlulLndo ('til 8:iil alé 1Gw I'S. c ohrigado
ao concerto.

AI'l. 7fi. E' prohihido f"lOl' fojôs 011 \;1(;05 occultos.
:linda 1l<!S pl opl'ia~ terras, sem qUll ~e puhlilJllu e lIoticie aos
\'isinhos cOlllinanles: Illlllta de 5\'ij) Ú 20:.tb e obrigaç~o de
l'Il!lIpir ou uesfa1.cr.

Arl. 77. Os Fôjos ou laço~ de, que traln o artigo
:lIltcccdente, nunca ~e farào IHlS di"izas n[IO lIIul'<Hlas
das fazendas, cllaearas ou quinlacs : lllultn de 10./J) Ú 20.jj)
J's. e ohrigaç~o de os desfazer ou cntupir alem de pa;;ar
o prl'juizo eau;ado.

Al'I. 7S. A Cnmara conccderá liecuça pnra ns csca-
ca\'nçõcs de que (ratflO os artigos antcccdelltcs qunudo d(,(las
lIcnhum pcrigo ou damno possa rcsultar, impondo ohri-
gnçiio das guardas, dil'izns, ou luzes. Aquclles que ohlil'c-
rcm licen{:a. mas n:io eumjlrircllI as eondicl:ües n'ella de.
daradas scriJo multados CUl 5~ ti 10.ji) r5.

Art. 70. Os edificios, muros c ohras ou cazas que
:llllcaçarcm ruinas, de que possa r(,sl:ltar d:lmno ao pu-
lllico ou aOs particulal'(!s ~eriío dcsfeitos e "eel!ilicados de
mnneirn quc CC~5e o perigo. QlIauuo todo o cdilicio, 11111-

1'0 ou obra n~o amcaçar rn;na, lIIas somente IIl1la parte.
unicamcnte esta Iicarú sujeita n uisposiç50 d'este urli-
go.

AI'I. 80. A ohrig,l(:f1o de desfazer c rccdificar, 011 con-
ccrtnr, incumbe nos jll'0pl'ictarios, on aos SeuS procll-
radorcs. Os inquilinos podcrflO tomar ~ohre si esta ohri-
gação CO'11 ° direito dc hal'cr as despcz:ls dl)s donos, pc-
los modos ol'(linarios, 0U da mancira seguillte: QlInll(\o
os itl(}lIílinos recuiflcll1CIIl ou COIlCCl'larcnl us cdilirios em
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Ar!. 93. E' prohibido estender ou ~ílnçar couros do

Art. ü2 E' prohibido ter animaes amarrados nas ruas,
que impeção a passagem na distancia de vinle, p~lmos
)leIo menos: multa de 5w rs. e o dUl)lo nas relncldell-
cias.

e maltos dos visinhos sofl'rerã O conLl'aventor a multa dJ
10~ â 30~ rs. o o duplo nas reincitfencias.

Art. 87. E' pl'oltibido cOlTer á cavaJIo pelas rua s e
praças das povoações: mulla d? 5;J1) 1~~. Exceptua-se
o cazo de urgencia ou de servIço publico.

Art. 88. E' prohibido ter-se soltos nas portas das ca-
zas, ruas e praças das povoações e estradas publicas,
animaes bravos, que possão olfender os passageiros: multa de
LJ,J'pOOOem relação á cada animal bravo, e o duplo ~as
I'eincidencias. O animal podel'á ser morto pelo passag~lro
que fOI' por elle envestido ou accommettido.

Art. 89. Conduzi.'-se.hão sempI'e prezos pelas ruas,
praças das povoações e estradas e animaes bravos, que pos-
são olfender as pessoas cOJUque publir.asos se encontrarem, e
lJuando não se coutenhão nem possão ser conduzidos prezos
sem grande dificuldade os procederá um dos concluctores,
advertindo ao publico com as vazes do costumo: multa
de !Jw 1'5, relativamente a cada animal.

Art. 90. E' prohibido soltal' animal damnado, que não
se poder conservai' prez?,. ou m~tar :"multa de, UUl a dois
mil reis e o duplo nas relllclndenclas. E permettldo á qual.
quer matar animal damllaclo.

Art. 91. E' pI'ohibido conduzir carros puchados POI'
bois, ou cavallos, pelas povoações sem candieiro ou guia:
multa de LJ~ á 12;;'1) rs.

{ 93 )f'. N. S.

(

Mt. 82. E' pl'ohibido:
S Lo Fab.'icar polvora no interior das povoações.
~ 2.0 O fogo ou tiro de rouqneiras , e os buscapés.
S 3.0 O fogo do aI', salvo sendo lançado nos luga-

res declarados em edilacs da Camara: multa de 10~ á
20:m fEl.

Art. 81. Se no termo assignado não for o cdificio ,
JIIuro ou obra desfeito, ou se o edificio não foI' habita-
tado, 011 não se souber quem é o dono, Olt se na opi-
lJião de peritos não podeI' dcmorar-se o dcsfazimento,
será immediatamente desfeito á cusla da propriedade, fi-
cando sempre obl'igado o prolll'ietario, quando não sejão
suflicientes os materiaes.

( 02 )

que morarem se pagtll'lIo nos alugueres, quando os pI'O.
IH'ietarlos lhes não quizerem satisfazel' a despeza.

Mt. 83. São obrigndos os carpinteil'os pedl'eil'os fel'- ..
reil'os e os jornaleiros accudir ao fogo que pegar em qnal.
q\lcr edificio nas povoações: multa de õ;jJ; á 20~ 1'5.

Art. 8!J. Os sachristães são obrigados ã tocar a fogo
logo que lhe for noticiado que eSlá pegando em qualquel'
edilicio nns povoações: multa de ô;m á 20~ I'S.

MI. 85. E' prohibido lançar fogo ao campo ou mato
to alheio; multa de 10~ á 30;m rs, alem da indellJnisação
do prejuízo causado.

Arl. 86. E' prohibido : .
~ 1.0 Lançar fogo 1I0S campos prop"ios ou de que sc

tenha uzo fructo sem l)l'cvio avizo aos visinhos contInan.
teso

S 2•• Queimar a propria roça sem ter feito acciro de 20
palmos pelo menos, e sem participar aos vizinhos con-
tiuantes o dia em llne se pretende queimar. Quando pela
contravenção de qualquer d'estes ~Spassar fogo aos campos

TOYO XX\'llI PARTE 1.'



CAPITULO 3.

( 05 )

TO~IO XX HIl PAI\TE 1..

S L o Occllltal' escral'os fugidos, scm participai' im-
mcdiaLamcntc a se os senhoros, dentro de \ IIllC e quatru
horn~, sendo moradores do lugal' ali elll distancia de dll,lS
Icgoas, de quarenta o oira hOl'as nflo scndo 011I (lislancia
do mais de li Il'goas e assim progrcssivamentc, contando-se á
<luas lcgoas paI' dia.

Art. 10~. E' [lrohibillo:

Art. 103. E' prohihido compraI' a escravos cOllsas
que uflo coSlumão lor para vellder, e mesmo aqnellas
quo cosLnmflo ter, uão sc Ihcs podcl'ú COl11pl'ar, scm quc sc-
júo autorlsaoos por bilhcle de seoS scnhol'cs, feitores, 011
qualquer pcssoa conhecida da familia: multa oe 10~ •.•
:)0;17) (J o duplo nas I'cincidencias. Exceptão-sc os escra-
\'OS e cscrnvas que vcndel'cm quitallllas e hol'laliccs.

I". N. S.

Soúre as cOnll'lIVcllçues cOlll,'a as pessoas.

Art. '102. Nenhum masc<lte, (llIitandeil'o, ou CjllillTtl-
dnira poderit venller em qunlq'uer fazcllda, Seill licença
de SlJO dono, feitor ou nllministl'adol': multa de G:tJ;J á
1'2:jf; e o duplo nas I'cincidcncias.

Ar!. 101' E' proltibido tocar eaixns pelns ruas e pran

~~as som licença do res:!ccLivo SlIh\leleglldo : multa de 11:jJ)
Ú '12:tt>. Exceptuüo-se os loques de caixas militares que
~:1O independentes dc licença e os quo anlluncinrem (IUnl-
(Iuel' cspectaculo, para O qual se tenha pcdido liccnça.

to, desordem, occlIltaçiio de crimino~os, ou incendia, as
,isinhanças ~eràa obrigadas fi illuminarem immedilamente
<lS frenles de sua~ Cólzas, )lor aviso tio tesplJclivo lllspe-
clor de quarteirão, fiscal, ou SlIbdci'gndo; O aviso haslar,í
IllIe seja \Ocal: IIIUll<lde 5:tt> li 20,m rs.

(

(04 ):

I)oi. ou de outro allimnl n',ls
j

I'II:1S: IÍllllla de 5 w.. I"~ •
all\'amCIJle a cada couro c o 'IJJ ,'o re-dellcÍé;s. (IlIadrllplIlo nas reinciucII_

Arl. Dá, São obrirr'ldos os I' " '(Itlilllacs e (;h'IC~I"I" 1"1' : I 'I )IOprlC!:ll'IOS 011 inquilinos de
, ' U ,. a c li ,li e í1 lir' Isal'lnho: l1Iuha de 10.)J) . I" I aI as len'as de )1as-

duplo uas rcillcidencia~. W llO OS conlra,rclIlorcs, e u

AI'1. 96., Os PI'CSCPCS 1150 ICl'iio I
Sagrt)r/a : mIlita do 20-'1'/'1 rI 30-"'" )las,os (a ES,cl'ip!ul'a
delicias. 'I-i-' 'IV e o duplo lias rcinci-

An, 99. Sflo pcrmillidos o ')(llIO costlllll1io C'lzcr oe S CJllllll IctcS , ou I'cinados,
I • ., cscraros 'lcolllpanhrllJ lo J '

l;)? lIIorcs das Irmandadcs 1I0 i\ 'o, " ,( nos 111.
não seja dcnoile. OZ,IIlO, com tanIa qlle

Art. 100. Quando em Ia gllma rua houvcl' njulltamclI-

Art. 07. E' prohil 'ti Ivoacõcs COIll "Irr ' )1 a a ,( ança dc !JntlHllIc nas po-
• lO oazalra dc 01'1 ali 111 ' Icucomlllode a vlslnhanc~ • ' c nO,lle (e sorlC C/ue

lamento, lIl11\la <Ie 2'~ÓOgcl~~1 d~" desfnZllnento do njnn-
(1ue for achi\c1a J'I, I C atl\.lJncntc a cada pcssoa ,

• no ),lllIlJue com afl1'lza "lIlulta incol'rCr<í o dOllo. , .' ,,' ., rr,l. na mesma
prczo por "11~1 I' ,Oll luquellllo da Cõlza, que scr;.

'1 11 1'0 ( las c o (111[l/O I . ," ,,_ la~ IClncldenclas.

Ar!. 9S E' I)CI'I lt' I
1

• nc I( o aos CSCl'al'OS tc (nnçnr nas I'lIas c Ill"IC"S I I, ocnl', Cantar
1 ' 11 I as 11OIO'lCÕCS(dcrrados J)O(fnl'';O d t: ' '. ,lIlas os Suh-o "" lJ Ol'lIIln'll' 'I C'l '"icr ao Ilublico IlOdell(lo' , s c I'C.-pcltO o C/ne COII-, ' rCCOl'l'Cl'-SC (105Cam~ra. mcsmos para a
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Ar!. 112. Os carniceiros scrão obrigados a cOllser-
,'aI' por tres dias nos IIwladoill'OS oulllgares mais proxilllos
ÍI elles, nunca em ruas, os cOllros das rezes que matarem, u
a Ilin"uem cstronvar1io o examc dos mcsmos cOllros:
multa Ode lW;OOO l"c:latÍ\'amclltc a cada COtll'O que occul-
!arcm.

Art. 113. E' probibido entrai' nas planln.çõcs SCIII li-
ccnça de seos c101l0S. salvo 110 caSO ~e '.lCccs:luade : lIIIlI-
ta de 5;"fJ) li 10:j'j) c o duplo lias relllClllcllclas.

Ar!. Hh, Os quc de propo.jto mcllcrem gado, 011

quaesqucl' outras crcnçôl's nas pl,~III[lções alhêas., 011 llas
Icrras cercadas, abrindo para csse 11m cercas, ou lranquean-
cio quncsqucl' tapumes, serão punidos. com a 1I~III{a ue
10.» :'t 30J!); o duplo nas reillcic1encHls, e os anllllacs Se
cOlIsidcr,lI'iio tlamll:lIll1lJoS.

( 97 )F. N. S.

cal'llciros, e cahras scm esl.arcm Ill'ados, o~ trQlnelos de
maneira quo n110 possão ol1endcl' <15 plant<lçocs : multa de
2.;Jj) rs, em rela';flo á ("<Ida cabeça, ,

S 2,. Os porcos encontrõldo' nas runs. ou prnças d es-
ta Cidade scrfto recolhidos ao cUITal 'III>IICO e passados
3 dias serão ,'cndidos por conla d" Camar<l. .

~ 3 .• Tel' ciles soltos sem c~tarclI.l em compan!lIa du
scns donos, nas praças e rllas ua Cidade: o COlllraVCl1l0l'
serÍl punido com pella de 2:t/:J rs. rclati\'amclIlc a cada
um.

S !l,. LO\'al' cães aos Templos Oll nctos religiosos:
multa de !l;Jj) a S:j'j).

Art. 'li1. Os que til'orem de cortaI' carne lIt1S povoa-
cõos sorão obrigados a elltregar <lO Fiscal UIll bilhe-
lC assignado, COIIlClIllo o ferro das rczes que "no mal!'f,
o lIome da pc~soa ÍI quem foriio comprad.as, o luga~ ' ula,
mez e anno cm quc ns cOlllprou. Os blllwles serao COII-
servo dos pelo Fiscnl POI' tcmlJO de Ulll nllllO: UllIlla tio
10;m a 20:jJ) 1'5 ••

(

Art. 110. E' prohibido:
~ 1.•• Soltar n'esla Cidade e A!'raiaes do Termo.

TITULO 5••

~ 2 .• Guardar cousas (Iue 03 escravos furtarem: muJ-
la de 10:t/J á 30:t/J e o duplo nas reincidc/lcias.

Art, 105. O Senhor de escravo a quem se fizera par-
ticipação do art. antecedente será obrigado á pagar todas
tiS despezas feitas com a lJIeSllIa e com o escra\'o.

Arl. 106. E' prohibido nas I'lJaS e prnças das po-
voaçôcs de noite levantar altos gritos scm que delles Jlossa
resultal' utilidade nlguma , o Usem rple â isso obrigue a
necessidnde, ou medo: muha de lOW; ã 20;J1) e o duqlo
llas reincidencias.

Arl. 107. A disposição do art. nntecedenlc é compre-
hcnsiva dos tiros dnuos de noite.

AI'l lOS. E' contravcnção ou infraccão:
~ 1.. EspancaI' animacs manços, c~rtal'-lhes as cr;-

nas ou caudas, ou maltratai-os só por mal fazer.
~ 2 .• Escrcver d isticos ou letreiros nas portas ou pa-

redes em afronta aos donos, ou algUClll , e sujar as mes-
mas paredes ou portas com immuudicies. Aos infl'actol'es do
S L. multa de 10,)) á 20:t/:J I'S.; aos do ~ 21 multa de
20:t/J á 30~ I'S. , c oito dias de;prizão; nas reinciuencias
lDulla de 30 á 60oit> 1'5.

Art. 109, E' prohibido jogar entrudo nas ruas e pm-
ças da~ povoações: multa de 3:t/J rs. quando o brinque-
,lo for com chciro, agoa limpa ou laranjas arlificiaes, e quan-
do for com as !laluraes, limões ou outl'a quaesquer outras
COllsas que produzir pcrigo ou dOI' ou com agOtls fetÍlltls :
mu/la de 10o/'j) rs. á 30o/'j) e o duplo nas I'cincidencias.

( 96 )

CAPITULO 1..

Sobre a abastança de viveres..

Da imll/stria em geral.



Art. 120. E' prohido f"zer cel'cas ou quac~quCI' ta-
pumes, 11I'o\'isorios nos limiles comlllllns das tcrra~ e fa-
zendas de cultura, ou creação, selD preceder ;IVIZO ou
particillaçflo aos vizinhos cOlllinalltes: multa de 20 á 30~
e o duplo nas reincil!cllcias.

Art 121. As CCrcas c 1;lplIlIles 1105 limites dos pre-
dios ou fazendas ser[lo feilas Ú (~usta dos IJrollrielarios COll.
linantes, e é porlllillil!o aos que as quiwl"em estabelecer,
cOlIslrangorem os conlillalltes á concorrerem com ullIaquo-
la parte de scrviços , ou obras.

Art. 122. Quando os vbiuhos, I'cciprocos llmiga.

Iluahnellle dc matlos, capoeiras, sem unlliC(uilaçiio da!
mcsmas. O Subdelegado dcsignará á cada um ~os soc.io,
o nUHlerO de alqueircs que Ihc toca plantai' ,allnualmc~-
te nÍlo exccllendo a seIta parle do tClTcno (Iue POSSUI!'
c o lIumcro de .mim)es qne poderá admitlir no campo ou
I)asto, nunca excedendo á trcs cabcças por a IlIlIcirc.
O cOlltravcntol' scr;. llIultado cm 30~ 1'5. C O dohro uai
rcinciclcncias. Não comparecendo a parte ou partes cita-
.llIs O Snbdelegado 1I01lle:l1'[1ou ••ppro\'ará os arbilros a I'C-
,:clia d'aquelles.

Ar\. 119 Quando as tarl'as cm comlllllll fOl'cm de
crear e ulguns dos socio, l(uizerem vlalltar em algum cu.
pão ou capol'ir<l serú obrigado {( cerca.r, _ sob pen~ .de
perder o dircito ao dalllllu ou illdem~lIsaça~ do preJUlzo,
occasiollado pelas creações, c de pedir a IlDPOSIÇIJOda
llIultn POI' infr:Jcçi'lo. Quanúo as ICrrilS forel~l de. cultllrn
on lavoura o dono das creações c gado sera obl"lgado á
cercar os pasto~, ou ,'cdar que a creaçflo olIenda .IS plan-
laçt'es alheias. Nos cazos acima mcncionados a parte of-
fendida fará intimar ao dOllo do gado para cercar o pas-
to, ou ccrcal' fi I'oça quando CIII call1llo~ de crcar: Ulul-
ta de 10~ ;j 30~ rs.

{ os ,
Art. 115. O dono do gado que fOI' achado nas plan-

tações n/heas, ou nas terras tapadas, ainda que uão ploll-
tada~, /llIgará a muha de 2.'t/J CIII relação éÍ cada cabeça
de animal cavallar, mnar ou vaccllm, c dc 1 f!J) rs. rc-
larivamcnre 11 cada, cabeça de outros animaes, tendo sido
uma vez advertido por ordem do Subdelegado. Entende-se
/101' terrcno cercado, o que esti\'cr .circumdado por ccrca
de madeira em pé ou deitada, de muros valas 011arbus-
tos cspinhosos, capaz de obstar a cnt.-ada de qHaesquer
animaes.

Art. iH>. Os pl'oprictarios mOl'adores d'esta Cidade
c seo Termo, cm cujos predios ou fazendas houver for-
migneiros ~ão obrigados a tiral.(IS c ellingul.os princi-
}liando pclo~ mais nocivos: multa !lo de 5:t1J elll relação
á cada um o obrigação de os extinguir. Os formigueiros que
estÍ\'el'elll dentro dos terrenos de pe~soa~ quc sr.jüo nimia-
mCllle pobms, ou aquelles que estivel'e'lI em tel'ronos abcr-
tos, c sem pl'Oprietarios, a Camara us mandará extinguir.

Art. 117. E' prohibido aos socios , ou coherdeiros lIlet-
tel'elll gado em terras de cultura, ou lavoura, de (jl1Cl
não houver ainda divisão entre os mesmos, sem que es-
tes comenhão, c uma vez que scjão tapadas, ou haja
JI'ellas planlações: murla de á:J1J 1'5. em relação fi cada
cabeça de animal ca'allar lIIual' on vaccum, e!le 1:t/J rs.
relativamente a cada cabeça dc quaesquel' Oull'oS lInimaes.

Art. 118. E' prohibido aos socios na propriedade de
cultura, ou campo!! de creal' elDlu'egaI' maiO!' sel'viço,
ou dnslruição c córtes de mauos do que lhe compete oi
respeito e contra a vontade dos socios , ou coherdeiro~ •
igualmente á respeito tios animacs lançados nas fazenda:s
c, campos de creu, pelo 'lue, á requerimento dos socio.s
que n;'\o con\'ier'€m, concorl'el'[1O to.do!! á presença do Sub-
delegado. e nomeando al'bitros declarem o numero de ani'-
maes que podem pastar nos campos, sem diSlruição d'es,.
tes, e do numero de alqlleire! que se poderá plantar an.

r. N. 8. ( 00 )
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Arl. 125, Não poderão os proprielario5 impcdil' que
nas suas terras se faç:io cstradas do comprimenlo e lar-
gura que forelll necessarias, :\.s eslradas tel:ão em soo leito
10 palmos de largura e o deSVIO ou dcscortll1l\mcnlo de 10
palmos de cada lado, sen~lo em Ulallo, e 5 de ~au? lado,scl~do
cm capoeiras, sal\'o 1I0S IlIgares em que seJ" 1510 JloSSlv~1
aos donos dos lerrenos, scgundo suas forças: Illulta uc 10.ft)
á 30.ft)000 rs. e o duplo nas rcincidcncias.

Ar!. 126, O que recusar-se sujeilar ao onus do ;11'1.
anlecedenle sCl'á mullado om tO:jj) á 30;m I'S. QuandO o
conlraventol' tenha de qualquer modo embara(;ado a eSlrada,
sCl'á Ulultado c1II20:tj) á 30i/t I'S. C O duplo nas l'einciucncias.

Ar!. 127. O onus de csll'ndas c sel'Vidõcs publicas com-
prehcnde o de daI' esgolos as agoas ou imm~IHliceis qu~ ar-
rui não ou fasmn menos' commouas as serVlllócs pu bllcas,
Quando n1io se' poder conseguir o csgolo selll ql~e se diri-
jão 011 lancem as agoas ou illlmundiceis para os qUlnlaCS, ler-

10110 IXVIll PAliTE 1.' "

( 101 )

Sobre as servidões pllblica~.

Art. 12h, E' pl'ohihido a qualquer pessoa cercar 011
tornar de seu mo csclu~i\'o, scm legitimo tilulo, qualquer
parto de um terreno, filie de longo. tempo perl~n~:.a ao 1.1lI-
blico: multa de 10.)'1) a 20,mOOO e o duplo nas rClIlClllellcléls,
alem de ser I\'elle reempossada a Camara.

.~ 6.° O que recusal'-se ou de qualquor modo se opi
poscr Gcrá mullado em 10:jj) á 20.)'D rs.

Arl. 123. Os que desfizerem ou al'l'uinarem obra 011
seniços alhêos e os que de Pl'oposito deixarem abenas as
porle!ras quo vedão a enlrada das fasenuas, serão multados
em 10;;]) a 20 :jj)OOO I'S.

CAPITULO 2.•
I

f. N. 8•

t

( 10~ )

velmcnle não se accordcm sobre a qualidade do ta-
}Hlme, isto é, se deverá ser com mUI'(l de peura, auo-
be, valo. achas de branna ou outra (Jnalqnel' madeira
perpen(licnlar 011 horizonlal. a parte "ecnsanle será obri-
gada á comparecer na audicncia uo Subdelegado para a qnal
for cilada, e ahi nomeará um louvado, o qual com oulro lou-
vado nomeado pela outra parle irão ao IU~a1' e deSIgnarão a.
nalureza do lapume. que da pl'efel'encia se deva empregar
em aUcl1çào á localidade, faciliuaue economia, segurança
c duraçflo,

S 1.0 Na falia do comp:II'ecimenlo de que faz mel]-
ção o artigo antecedenle o Subdelegado nomeal'á á reve-
lia da parte rccusallte o louvado ou ilrbitro por ella, e
no caso tle divcrgencia uas opiniões dos ilrbill'O' ou lou-
vados • decidirá o Delegado ou Subdelegado adoplando a
opinião de um dos louvados.

Si 2,° Qnando a duviuiI ou opposiçào da parte re-
ClIsante versar ,sobre a dirccção. do nucos , valo, ou
(;('rca proceder-se.ha com lo 11 vauos ou arbi ll'OS na forma
do ~ anteceuenle na pal'le em que forem applicavcis,

~ 3,° Na decistio do Subdelegado que confirmaI' a
lauuo ou parecer de um dos lon't'ados sení assignado 11m
tel'lI\O nUllca maior de t5 dias para ambas as parles co-
JIIeçarem a obra, e outro prazo rasoavel será marcado
(lara sua couclusão.

Si á,o FinJo o prazo marcado para comcçar a o!JI'a ,
se a parlo recusílntc a não liver feito, a outra pane COII.
liuuará formando ullla cOllla correnle de toua a despeza
com o tapullle, muro, cerca ou vallo até ollde dova scr:
consignar;, sepal'ad:\lllclIto os jornaes sllstento e custo dos
matcrire?, se for muro, parede ou corca 1);I:'a haver
da parte rccnsallte mct:Hle ua somma om que imporlar
toda a cxtensiio tapada. .

~ 5,° A conla cOl'renle formaua , assignada em obser-
vancia do ~ anlecedcnte, doclllllcntaua e jura(la faz pro.
,'a no caso \'ertelllJ e a parte contraria nau Jlodel'á alie-
gar senão crro na conta ou engano na somJJw,
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Sobre renda dos generoso

CAPIT.ULO a,.

( 10S )

Art. 133. E' prohibido usurpar, tapar, mudar, estrei-
tar, entulhai' ou de qualquel' modo arruinar ou dalDnificaL'
as eqtrauas, caminhos pontes ou quaesquer ollras publicas:
multa de 20:jj) á 30;jj)OOO rs. e o duplo nas !'eincidencias,
alem de ser tudo reposto no antigo estado á custa do con-
trarento!'.

Art. f3lI. A pl'ohibição e penas do art. antecedente
iÜO comprehensivas do caminho particulal' ainda de um slÍ
lIIorador.

Art. 135. A' nenhuma pessoa é permittido atravessar
dos conductores viveres que entrão nas povoações, sem que
e~tes tenhão percorrido as ruas e os orrerecido ao pnblico:
tllulta de 10:tiJ á 30~ e dous dias de pri8~o. Na mesmo pefl.íl

Art. 132. Nenhum proprietario, nem pessoa que suas
n'zes faça poderá estorvar o cÓl'te de madeiras nas suas
maltas, nem o anancamento de pedras para construcção Oll
conccrto de pontes e estradas, Ullla vez que se lhe Jlague o
seO valor em commUlD e igual estimação no lugar. O pro-
prietario ou quem suas vezes fiser será avisado para designar
a madeira que sendo igualmente apta para a cOl1strucção ou
concerto lhe é menos necessaria: lDulta de 10;jj) á 30:tl> rs.

F. ~. 8.
.,pesa dos outros que não concorrerão por uma conta COI'-
rente na forma do al't. 122 e seos S~. Quando ne,nhum dos
naoradore~ quisel' rasei' o trabalho poderá rec rrer-se 'ao
subdelegado para mandai' faser a custa dos moradores 0\1

donos. Esta disposição cOIllJlrehende os herdeiros de uma
rasenda que não está dividida, ou que estando-o, li estrada
pertença a todos pOl' direito, ou boa rasão: multa de 1.0~
á 30~OOO rs. e o duplo nas reincidencias.

rciros ou plantações, ou sem <tue se fação' buracos em mu-
ros 01/ quaes'llJel' tapumes, o proprietario ou quem suas \'e-
lCS fizer, não tem direito li obstar, c quando lhe incumbir
~OI~Sel'\'ar limpa a sua testada será o SI'O maior cuidado dar
? ~IJl~esgo.to: llIulta de 5;jj) a 12;jj)OOO rs. e o duplo nas
J'clOcldenclas alem de se rasm' a obril.

- Art. f 29. Em quanlo se não executa a lei de 20 de
Agosto de 1828 continuarão os proprietarios a concurtar c
tl'aser limpas as Suas testauas dando esgoto as agoas, dosas-
sombrando os camillhos quanto for nec('ssario C ordenado
lJ,csrólspostnl'as, desentulhanuo-os: multa de fO\Itl a 30;jj)OOO
n. e o duplo nas reincidencias.

( 102 )

Art, 128. No caso do art, antecedente será o dono
do tel'l'cn? avisado para indicai' O lugal' por onde se de\'elll
f~ser os ditos csgotos, e qllanuo não queira ou seja nece~sa-
1'10 uma medida ul'gente que não admitta demora em rc\'i-
sal-o, o fiscal indicará a maneira pela qual se dcva faser o
esgoto.

Art. 130. Os' fascndeiros Oll donos de telTas de cul.
tura, creação ou mineraçiio, COIllO :Jté agora silO obrigado~
a fasel~em . pontes SO~I'C todos os rios 011 ribeirões e corregos,
~lUC n~o t~\'eJ'elD IlHIISde 30 palmos de largura no lugar ou
~mmedJaçoes da estrada ou C:Jlllillho: multa de '20;jj) a
;JO;jj) rs. e o duplo nas reincidencias. (ilem de faser.se a
obra a sua custa, niio a rasendo no termo assignado. Na Illes~
ma multa incorrerão os que de Jll'oJlosi to anui narem ou uc-
l~oliJ'elll as ditas pontes sem consentimento dos donos ou
licença da cama!'a,

Ar:. 131. Quando o caminho ror de alguns morado_
res c nao estrada publica, são o1Jrigados os Illoradoref>
que uel!ll seservcm LI concertai-o, pagas as de~pesas a
Jlr~!)ol'çao das testadas dc cada um dellcs. QuandQ algum
ou ,llguns dos moradorcs não cumprirem esse de\cr Jloder'á
quall]uer delles faser o concerto ou Jimpcsa, c haver a dcs-
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incoI"I'clIl os que vão atrn\'essal' na distancia de duns Ir.gtias
da cidndc, os viveres que vcm com destino para a mC~IlIil.

Art. 13G. E' prohibido aos tropeiros que entr1io CClIll

,il'l~re5 nas povoaçõcs venderem, por jUllto scos gcncro~ IiO
illcsmo dia que chegão, lIOS atraycssadores sem .'tel' percor-
rido as ruas c oll"erecido ao publico: multa dc 10rt) Ú 30,j'tl
I'S. C dous liias de pris[lO.

Ar!. 137. Nos tcmpos dc cal'cstia a Crllllrlra ol'llcnarfi
)l01' editaes quc os tmpei I'OS vC/ldão os v;rl'I'CS em varpjo,
impondo-Ihcs a lIlulta dc 5:t/J ft I O:t/J 1'5. e prisão por 4 a S.
dias.

Alt. 138. NenhulIJ<I loja, taverna, casa de hebid<l, <11'-

mnscm ou l(ualquer outra cnsa de negocio se estabelecer!l
no municipio sem licença, n qual terá lugar emtouos O~

anllOs, COlIJOdispõe ostns posturas.

CAPITULO 4.°

Soúre drnnnos e n':r-us entre pesso{/,~.

Ar!. 130. E' contravençiio contract3r-sc nlgucm para
(junlquer seniço, carro ou tropa, ccrca ou \allo, e tendo
recebido o jornal, mensalidadc, trimcstre qU311tia conrcll-
cisn3dn ou parte desta, não lisel' o seniço ajustndo ou niio
preenchcl' os dias equiralentes a quantia adiantada,'e damllo
ou linalllJente desnlllparar em caminl)o o gado vacclIm, C,l-

l'all:ll', mual' ou lanigel'o, carro, tropa 'ou'objcctos anteS tle
cheg3r :10 lugar ou destino ajustado e convcllcionndo: Illul-
ta de 5:t/J a 20:/1) I'S. e prisão por 8 di3s alom do cquivalcn-
te a qn311tia adiantad •• exigida por mcio ordinario. Nas reiu-
cidencias mulia de tO.)/) á 30:t/J rs. c 15 dias tio prisão.

Art. 140. As disposições do 3rt. antccedentc, COIII.
pnhendcm o scniço de carpinteiro, fClTciro, sapatciro, ai.
fai3tc ou qU31quel' outro ameio sCllIelhante, Nos casos lias

j

~lrts. anteccdentcs as quantias adiantadas devcl'ão constai' de
declaração escripta, a~sign:\(la pelo quo receber a quantia
ou ,alol' ou POI'duas testemuuhas presenciaes, quando aquellc
"üo saiba escrcver. Não solTrcrão porem as penas do rcfe-
rido OIrt.: 1.° os que por docnle e cnfermo não podercm
trabalhar; 2,° os que antes dc I'ctiral'cm-so restiluirem a
quanlia recebida; 3. ° o, que forem cmpregados em !liligen-
(:'JaS do scrviço IHlhlico.

Art. 141. E' jlrohibitlo:
S 1.0 Consentir nas tavernas ou casas dc bcbidas ajuu-

tamento de escl'avos (Iue lIão estejfro comprando. O ,'cndedor
ter,i o cu idatlo do dc~petlir os 'luO tiYtJrem comprado, e o~
lfue não tiverem ali quc fa~cr.

~ 2. ° Vendei' bl'bidas espirituosas aos que estivercm
behndos; multa de 5:tb a 10<71' rs. c o duplo nas reincitlcncias.

Art. 142. Todos os pesos IIIct1idns c halanças devel'iio
scr:.fcr idos antes que pela L' vcz se abra a casa de nego-
do ou se estabeleça o lalllo. O procurador da C:uuara ou seu
(Isente fará carimbar as h<llanças medidas e pcsos certos com
o padrão Os que não aferirem, na forma desta di'posiç'io
!teriio multados cm 5 a 20,m rs. e o duplo nas reincidellcia.s.

Art. t h3. A ,'cnda do :lgtlardcnte scr~ feita por mc-
diuas c não IUlI' barris.

S 1.0 0" pesos IIlctlidas c balanças que dc\'em afcri.'
,,~ casas dc IH'gocios serão os mcsmos de que se scnircllI
lias \'ClltI.IS flue lisercm.

~ 2.° A Camara dec!al'ar,í por cditacs quncs srjão os
demais pcsos e medidas intlispcnsatds.

Art. Hã. Todos os pesos serão de melai c as medi-
dtd da Iigura das da municip\t1itladc.

I

Ar!. 145. Os snbdelegados tle acar(io COIl1os fiscaef,
visitarão lodas as casas de llegoeio, c examinarão se os pc-
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IItIl:! am:! de leite para amnmrntnr os meninos em qu:!nlo
niio forem dados a quem os crie.

Art. 151. P:lg:lr-se-ha a quantia qlle for rnsoarel pela
ereação e educação dos cxpostos até a idatlc do sele anllos.

•
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Arl. -152. O~ P:lCSdos expostos que os rcconhccI'l'clll
~criio obrigauos a pagar sua creução e euucaçflO até a il\ade
lie sete ullnos.

ZOae medidas estão ou não aferidos na fOl'IUa tlos artigos,
õ1l1tecedelllCS.

AI'I. U6. Quando a medida, balança ou peso fOI' in-
ferior e não se conhecer o culpado, será CorllO lal condem-
uatjo e. puni~o o dono ou ndmini!ltl'ador dn casa de nego-
cio ollr,\(llho, que usal' dos referidos pesos ou IJalnnças com
a lIlulta de 5:t1> á 20:tl> rs. e o duplo IIns reincidencias.

Art. 1l&7. E' prohibido.
-~L. Fascr accrcsci mo nos pcsos que não forem sol-

dados de maneira que se não POSS:Imais scparar dellcs.
~ 2. o O uso de pesos de argollas 011 ganchos que se

possão tirar e tornar á pôr facilmcnte: muIta de 5:t1> a 20.)1>
I'S. e Odllplo nas reincidencias ' .

Art. 1lJ8. Todos os pesos e lIIedidas dever;lo eslal'
.limpos, sem fendns nem quebradllras de maneira que não
6cja prejudicado o publico: multa do 5:t1> a 20.t/J I'S.

Art. 1ft!:) A' nenhu m escravo so concederá licença
)~ara tel' casa de negocio, II quando fOI' concedida, )lOI' se
occultal', maliciqs,,!nente esta condicção, será o es::ravo mul-
In(Jo em 5;j]) a 30:tl> rs. e em ambos os casos a casa reicha-
da imlllecJialllfllente. Podcrá )lorem conCedCl'-lle a licença
.endo aulorisado por soo senllOr, que tome sobro si Loda a,
responsabilidade.

TITULO "6."

Ar!. t 53. A Camara inspcccionnrfl ns escollas de pri-
IIIciras' Il'll'as, tanlo as quc forctll pagas pela fascntla pro\in-
cial, como as particularcs.

AI'!. 15ft _ Os paes 011creadol'cs dos orfüos pohl'f's,
011 exposlos requcrerflo li Camal'a )liara lhes 111<1I1(Ial';Issis-
lir com o !lICI~ssario papel, liflfa o lapés fias escolla~, so-
IflCflll! que fon~lII de ensiuo publico. Seós 1'f'f(lIcrim('III0S 50-
rtio iurorlllndos pelo fiscal do respectivo dislriclo ou do cu-
ralo e dO(,III1ll'Ulados com a CCl'tll)flO do parodIO 011 do ca-
1)('11:'0 do IlIgar. A Camara maudará dar aos meniuos em
laes Cil'(,llflSI,illcias os soccorros compativeis com o estado
(ie soo corre.

..-\I't. 155. Os fiscaes dos distridos pólrtir.ipal'iio:lo d(~s-
ta Cidade () qlle 1Í\'ercm 1I0tado nos seos disll'iclOS a I'cspt;i-
lo da edllca';flO dos CXpOSlOs, c or)lhiios desamparados c po-
bres, para (111Com n~_'1I1110o coosi~ne no I'clalOrio (lllC deve
al'rt:Sl'lItal' a Camara 110começo de suas sessões.

TITULO 7 .•
Sobre a edllcnçl10 e soccorros ao, expostos.

CAPITULO 1.•
Soúre os impostos tIllllliclJ1l1CS.

CAPITULO L.
Art. 150. A Camal';) logo que poder estabelecerá uma

casa Ilestillada a l'ccepçiio de expostos para depois serem
dislribuidos por amas. Haverá na roda ou casa de expostos

Al'l. 15<>. A Cama!'a é aulol'isada :I arl'ecadar como.

n)~loUYlll PAnTE L'
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renda municipal as seguintes contribuições 'annualmcnle:
~ 1.. Licença para casa de negocio em que se vender

(asenda "ecca conjuntamente com outros generos tanto do
paiz como dc fora: 17;j'J) rs.

S 2.. Licença para casa de nrgocio ctn que se vender
fascnda secca com generos do paiz: 15;j'J) rs.

~ 3.. Licença para casa de ncgocio em que se vendeI'
fasenda secca e molhados de fora: 15;n') rs.

S 4,. Licença plil'a casa de negocio em que se ventler
(asenda, sal e outros gcneros que niio sejão considerados
Illolhados de fora e do palz: 15,j'J) rs.

~ 5,0 Licença para casa de negocio em que se vendeI'
generos de molhado de fora, inclusivc sal e gcneros do
paiz: 12:tJ) I'S.

$ 6.. Licença para casa de negocio em que se vender
somente molhados de Cora inclusive sal: 10:t/J rs.

~ 7.. Licença para casa de negocio em que s,e vendei'
somente generos do paiz illclu~ive sal a ,'al'cjo: 8;j'J) rs.

~ 8.. Liccnça pal'a casa de negocio elU que só se ven-
uel' lial POI' atacado: 8;j'J) I'~. '

S 9.. Licença para bolica: 20;j'J) I'S.
5 10. Lieellça para casa que só vcndel' ferl'agem e

miudesas de fora: 8:ti> rs.
~ 11. Licença para casa que só vcndCl' ferro em bar-

ra e obras: 8:t/J rI'.
~ 12. De cada fabrica de ferro que tiver empregados

fi trabalhadorcs para cima: 8:ti> 1'5.

~ 13. De cada cngenho de socar arêa5 auriferas: 8:ti>.
~ 14. De cada serviço regular de mineração que não

lenha engenho de soccar arêas: 8;n') rs.
S 15. De cada mascate de fasendas seceas, sendo do

Municipio 8:ti> rs. sendo dc fora 16:ti> rs.
~ 16. De cada mascale de obras tIe ouro e prata:

200:ti> rs.
~ 17. De cada mascate de calçados 4:ti> rs.

~ 18. De cada mascate caldeireiro, (olheiro e sanleiro
8:ti> rs.

( i()O )

S lO. De cada dentista que'puser dentes al,tificiaes:
20\t1) n.S 20. De cada retralisla que exercer sua profissão
pelo Daguerrotypo: 20;j'J) rs. '

S 21. De cadól casa que vender carne verde a talho
[.:t!>. alelO de 800 rs. relativamente a cada cabeça que matar.

S 22. De cada casa que fabt'irar polvora 4:tb. rs.
S 23. De cada cano ou carrctão que transitar pelas

ruas da cidade 4:tb, advertindo~se que o dono do carro 011
carrelão que não til'ar licença pagará 1.:ti> de cada vez que
o carro transilar pelas ruas.

S 2ã. De cada advogado que usar de ,sua profissão
i2~ I'S. '

S 25. Do cada solicitador de causas naij cil'cuostancias
do S anlccedenlc 6:tt> rs.

S 26, De cada casa que vender aguardente de cana
simples ou composla, sendo dentro da cidalle 15-tJ),lieudo nas
POVOaÇÕC!l,recanlos e eSlnldas: 10:ti> 1'5.
, S 27. De cada medida de aguardente de cana fahrica-

'tla Cora do muuicipio, pagará o conduclOl' hO I'S.
5 28. De c<1<laranclto de tropa de todo o muoicipio

e cujo proprielario auferir lucro 5;j'J) 1'5,

S 29. De cada arroba de fumo fabri~ado no lIIuoicí-
pio pagará o conductor 100,rs. e sendo Cabl'lcado Cora do mu-
nicipio 200 rs. "

~ 30. De cada urna besla paulisla, brava, que se ven-
der dentro do municipio pagará o conduclor 1:ti> rS.

S 31. De cada um/lllcio de solla pagará o conducLOr
1001's.S 32. De cada sacca de sal pagará o conductor 1001's.

Arl. 15i. Os Cabricantes de aguardente de cana são
obrigados á tirar a licença ou paleute c pagarão POt' ella an~
IIl1almente 20:ti> t'S.

Art. 158. Os ~mpregados publicos nomeados pelo go-
".erno, c:ujos tiluto~ Corem registrados nesla Camara, paga-
rão de cada litulo ou rcgislro 2:ti> rs.

"rOMO XXV1ll PARTE 1.a



Impressa e revista nesta SCCI'ctaria por ol'dem da Pl'esi ..•
l1eJlcia.
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Mt. 150. bs fcsteil'Os, empl'csarios,. dircctorc3 , 011
IIU:lCSCIUCI' pcssoas quo prctendão daI' espcclac!1los pu1.llicos;
cle que lhes l'E.'slilte ganho, pagarão pela licença prcvia: , .

~ 1. o Por uma noite dc reprcsentação thcatral f O~.
S 2.0 POI' uma noito'de preserc 5:tJ>.
S 3, o Por um dia de dansa de corda '10.']1).
S 4.0 Por uma noite de cil'co olimpico 15~.
~ 5.. POI' qualquCI' outra representação para a qual se

pagar entl',ula :10:tJ>: multa «.Ie20.']1) a 30~ sobl'e os iufra-
ctores destc e dos IIrts, 156 e 157.

Art. 160. A Camara fica autorisada a gratificar o fis-
cal do districto da cidade COIIIa quantia de 120:tiJ a 200.",
llnnuacs.

F." S. ( lH )

Joaquim llypolito Ewcrtoll de Almeidu.

João I)illlo Moreira.

Nl'sta Secretal'ia d;1 Pl'ssidlmcia foi pll1Jlic;l(la a prCScnlL'
Resolução aos 11 de Feverdro ele 18üR,

J oaqul\n H gpolito Hn'CI'/~1I de A In/rida.

OUI\O.PIIE'IO 1862.-TYP. l'ROVUiCIAL.

,q

JOAQUI~I C,UIILLO TEIXEIRA DA MOTTA.(L. L.)

Carlos Fortzlllato!ll eirelles, a fez.

SellalJa na Secretaria da Presidencia !lOS25 de OllluurCJ
de 1862.

Art, 161. Ficão rc\'og3das as disposiçõcs cm contrario
Mando por tanto a todas:ls aulorillades a qucm o co-

nhecimcnto e execuçlio da referid:l Rcsolução pcrtencer que
a cUOlJlrão e fação cumprir lão illlciramcnle como neIla se
contem. O Secretario de,ta Provinci:l n faça imprimir publicai'
e CorreI', Dada no Pa!:lcio do Governo da Pro\'incia de Mi-
nas Geraes aos 21 dias do mez de Outnbro do anno do
l\asciUlellto de Nosso Senhor JCZllS Christo de mil oitocento,
c sessenta e dous, quadragcsimo primeiro da Illdependcllcia
e do Impcrio.



LIVR:O DA-LEIMIl\lEIRA
i86Z ..

1'01\10 XXVIIr. PARTE 1,' FOLHA N. 9,

LEl N,. 1~167-DE 8 DE OUTUBRODE 1862.

Carla de Lei que alltor;sa o Presidente da Provincia a l1UIIl-
dar examinar por dOl/s BTlgenheir03 a estrada do B0l111
Jardm. (rita por AIanoel da Silva Pe1"eira J ul/io",.

O CORONEL JOAQUIM CA~IILLO TEIXEInA DA IUOTTA ~ Ca-
,-alleiro da Ol'dcm da 1\osa, e Vice-Presidente da Provinci(~
de Minas Geraes: Faço s,lber a. todos os seu-s habil3ntes (Ille'

a Assembléa Legi~lativa Provincial Decretou e CII 8anccio-
llei a Lei seguinte:' ,

Àrt. Unico O Presiden[e de Provineta fica autoris,t-
do a mandaI' dons Engenheiros de confiança e uma Com-
missão de trcs wembl'Os comJlosta de Cidadãos probos do.
rcspectivo Municipio examinar (I cSlrada do Bom Jardim fcita
por Manoel da Sihra Percira Junior para (11Iedeclarem (1IIa~
o seu valor e eslado~ bem como. a conveniellcia que d.ella
I,ode result.u' se rôr franqllead,a ao transito Jlublico;. e ob-
tidas as informações ouvirá sobre eUas a Carnal'a l\lllnicipal
respectiva, e se a Presidellcia a julgar Ilêcessaria levará todo
o occorrido á Assembléa para que esta então resolva; re-
vogadas as disposições PIOcontrario.

Mando porlanto a todas as autoridades á (ruem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pel'lencel', que ti
cumprão e fação cumprir tão inteiramenle como lIella se
contem. O Secretario dest" Proyincia a faça imprimir, publi-
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N." 1:168.-Lei de 27 de Novembro de 1863.

' , Declam in~ependçll!cs para todos e!feitos civis os
ClIralos Ms Dores ila Victoria, 'da Fr~llesia de S.
Pall!o do'Muriahé, e ,3 ~os .Ilagre3 pa l"regllesia do
Sape . . . . . . . • . • • . .

N." 1:169.-LCI de 27 de Novembro de 1863.
- . " Eieva á Distl'icto de Paz a povoação d' Agua Ver-

J~e~ha "no l\Iunicipjo d.o Rio, Pardo , e marca .s!!as
dIvIsas. . . • • . . . . . • • • 2

N." 1:1iO.-Lei do,19.de Dezembro de 1863.
I , • 'Eleva a,8,o0~OOO os venci,méntos ,do Professor de

.Latim de Caethé. . . . . 4
N." 1: 171.-Lei de 22 'de Dezembro de 1863.

Decla~a .independentes p'a~a todos os elTOItos civis
os,Curatos de S. José do Oarroso, e Paraopeba . 5

N." 1:172.-Lei de 22 dc"Dezembl'o' de 1863.
Eleva á Districto de Paz o Arraial da Conceicão
do Parahyba, do Municipio da Leopoldina, e au-
torisa o Governo a marcar suas divisas . . . fi

N." 1:173.-Hesolucão de 22 de Dezembro de 1863.
Autorisa a Camam Municipal de Sabará a fazer um
abatimclllo de lriuta [lur centu aos dCl'edurcs de
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Arl. 2.0 Rerogão-se as disposições em conlrario.

LEI N.o 1: 1G8-DE 27 DE NOVEMlllW DE 1863.

Carta de Lei reconhecendo p3ra todos os direitos civis os Cmatos das
Oures da Vielol'ia, da,Freguesia de S. Paulo do Muriahé, e
o dos Bagres da Freguesia do Snpé.

J050 Crispiniano Soares, Presidenle da Provincia de
l\liails Gemes: Faço saber a lodos os tieus habilantes que
<l A.;~em hlJiI Legisla li "a Provincial Decretou e eu sllnccio-
I:ci a L 'I seguinte:

Ar!. 1.0 Fiel reconhccido para lodos os direilos ci-
vis o Curalo das Dores da Victoria da Fregucsia de S.
Paulo do Muriahé, creado por pro\'isiJo di:) OrdinHrio, c hem
assim o Curalo dos llagrcs, da Freguesia do Sapé.

Manuo POI' tanlo 'i\ louas ns Auloridades <Í quem o
conhecimento e execuç50 ria referida Lei pcrlcncer, ti ue
a cUIII(lrão e fação cumprir tão illtciramellte como llella se
oo.n tem. O Secretario desta Provi lIeia n faça im prilll ir, pu-
blIcaI' o corroI'. Düda no Palaeio ua PrcsidclIcia da Provín-
cia de MilHlS Gcracs aos vinle sete dias do lIlez de Novcm-
bro do anno do Nascimclllo de Nosso Scnhor Jesus Chrislo

8

(IV)

fól'OSflue dentl'o de um anuo pagarem o flue e~ti-
rem :J dever . . . . . . .

N.o 1:1í4.-H.esolugão de 22 da Deze~n.hro de 18(j3 ,.'
Autorisa a Cam:Jl'U MUI1lClpal de Sanla DolIbal a a
alienar a easa que actualmenl~ ~e!\'e para suas ses-
sões e eauea, e a fazer acquIS1çao de outra .

N.o 1:1í5.-Hesolugão de 22 ue Dez~l~lbro de 18~3 ..
Autorisa a COlmara 1\111111C1\1aI uo .OIllO PI~tO a pa-
gar ao c'crivflo do jury, Bernardmo Houl'lgues de
Sousa a (luantia de 2(j6~808 rs. que lhe deve de 10
eustns . . . . . . . . .

N.o 1:1í6.-HesolugflO (Ie 22 de Dc~e!nbro ue 18~3. . ,
Autorisa a Camara MUI1lClpal do ~belU~H1 a gratIli-
cal' ao seo Secretario com a quantia de iJO~OUO au-
nuaes, e a elevar á 1OO~OOU o on\enado do Con-

11tinuo . . . . . . . • . .
N0 1'171-Hesolucão de 22 de Dezembro de 18G3.
[. . . Autorisa a Camara Municipal do Piumby. a 3r,rc~a-

t.lar diversos impostos, e contcm outra~ (hSposlgoes 12ares pei to. . . . . . . . . . . .
N.o 1:1í8.-Hesohlgf,o de 22 de ~ezemhro d~ .1~G3. .,

Impüe aos proprietal'lús do MUl1lc~pl(l~Ia Chnstllla
a obrigacão de mandar cortar os pll1h~lros e outras
arvores ((ue ~lOuv~r_nas eSlrad~s publicas, e con. 15
tem outras Ulsposlgoes a respeito • .' .

N.o 1:1í9.-Hcsohigão (Ie 22 de Dez~n~bro de 1863. . .
Autorisa a C3mara Municipal de Queluz a al'lc('u- 1Gdar certos impostos . . . .

N.o 1:18G.-llesolugão de 22 dc Dezc':Ilbro de ~8G3;
. Alitorisa a Camara MIlI1JClpal de 11'es I ontas a f~-

zcr arrecadar impostos de afcriçlío de pesos, medi-
das, e de licenças para ~berl~lr~!le casas .de nego-
cias, c contem outras dlSposlç,oes a re?pelto . . 18

N.o 1'181 -nc~oluclío de 22 de Dezembro de 18~~.
. . AP~I'Ov"aas Posturas da Camara l\lUI1lClpa\ do 1\Iar 24t.l'f espanha. . • . . . • . . • . •

-----_._-----------
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LE[ N.• 1: t'69-DE 27 DE NOVEMnnO DE 1863.

Custodio Marccllino de 1J1(lgal1ules.

(:) )

Jo,\O CRlSPlNIANO SOARES.

Fortunato Carlos Meireltes a foz,

Sellatla na SeCl'elaria da Presidencia da Provincia aos
27 de Novembro de 1863.

(L. S.)

,Art. 2.. Ficão revogadas as disposi~ões em COI1-
trano.

a oal'1'a tio Ila\'era\'a, o por eslo com suas vcrlonics alé
a estrada quo da VIlla do Rio Pardo dirige-se ti de Con-
quista, e que passa. pouco acima da fJzenda do Capitão João
da Hucha lIuieil'o.

Mando por lanto a todas as Autori(lades á quem o
conhecimenlo o execução da referida Lei perlencer, que
a cumpriio e fação cumpl'ir tão illteiramenle como nel/a se
contem, O Secl'etano desta Provincia a fa~a imprimir; pu-
blicaI' e correr, Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Goraes aos vinte sete dias do mez de Novem.
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oitocentos e sessenla e Ires, quadragesimo segundo
da IIlllependcncia e do Imperio.

Jo/\O CRlSPI~IA~O SOAnEs.(L. S,)

( 2 )
de mil oilocclltos o sesslInta o Ires, quatlragesimo scgundo
da IlIdepclldcncia e do Imperio.

Fortunato Cm'los Meirelles a fez.

, Sellatla na SecretarÍa tia Prosidoncia da Província aos
27 de Novembro de 1863.

Candido Theodoro d'Oliveira.

Nesla Secretaria dú Presidoncia foi puUlicatl~l a pre-
scnte Lei aos ao do .lallch'o ue 1864.

Carta de !"~i.quo oJ~va á Dislriclo n povongãó da Agua Vermollla no
l\lunJCJplO do UIO Pardo, o marca suas divisas,

João Cl'i~piniano Soares, Presidente da Província de
Minas Gel'aes: Faço sauel' todos os seus hauitantes que
li Assombléa Legislativa Provincial Decretou e cllksanccio-
nei a Lei seguinte:

Arl. 1,. Fica creauo o Districto dh. po\'onciio d'i\:;"uà
Vermelha, II~ Municipio do !tio Pardo .• e,sclÍ lel'ril;rio
çomprehelldera as vertontes di! margem direita do Rio
llanJo, dosde o limite d'cs(a com a Provincia da Bahia alé

Candido Theodoro d'Oliveira.

Nesta Secrelaria da Presidencia foi publicada a pre
senle Lei aos 30 de Janeiro de 1864.

Custodio il-Jarcellinode Magalhães.

TOMO XXIX. PARTE 1.-



Carta Je Lei que iguala os vencimentos do Professor de Latim da
VIlla de Caclhé aos dos demais Professores de sua eathegOl'Í3.

( ,f )

LEI N: '1:170-01£ IH DE OEZEi\HHlO DE 1863.

JOÃo CRISPINIANO SOAll\;S,

( :i )

(Lo S.)

Art. Unico. Ficão ueclarados indcpcndcntes para to-

. Fortunato Carlos Meirelles a fez.
o Sellada na Secrotaria da Prusiucncia da Provincia aos

22 de Dezcmuro de 186;L
Candido Theodoro d'Oliveira.

-Nesta Secretaria ua Presiuencia foi publicada a pre-
sente Lei aos 30 de Janeiro de 186.i,

Custodio 111a1'cellino de AIagalhües.

Mando por tanto a lodas as Autoridlldes á lJuem o
conhecimento e cxccll~ão da referida LCI pcrtencer, que
a cumprflo e far,flo cumprir lflo inteiramentc como nella se
contem. O Secretario dcsta Provincia a faça imprimir, pu-
blicai' e corroI'. Daua no l'alacio da Prcsidencia~ua' Provin-
cia de Minas Genlcs aos vinle e dous dias uo mez uc De-
Z( mbro do unno do Nascinlenlo de Nossu Senhor Jesus
Chrislo de mil oitocentos c sessenta e tres, (luadrugesimo
~('gundo da Ill(lepenucncia e do Imperia.

dos os elTdtos civis, os Curato;; de S .. José do BilI'fUSO c
llaI'ilOpcba; revogadas as dispusi~õcs em cuntrariu.

.João Crispiniano Soarcs, Prcsidente da Provincia de
Minas Goraes: Faco saber a touos o:, ~CllS hilbitantes que
a Assslllbléa Legisi'aliva Pruvincial Decretuu e clI)anccio-
nei a Lei segninte :

Carla Je Lei que (\ee1aru ilH\epellL\on!Os para 101\05 e(l'eitos civis, os
Cmulos <.leS. José lia Barroso e Paraopeua.

LEI N: L: 1'7L-DE 22 DE DEZE!\IBItO DE 18(1:J.

-r. :'i. I.

JOÃo CRISPINIANO SOARIIS.(L. S.)

Forlunalo Carlos J1eirelles a fez.
Sellada na Secretaria ua Presidencia da Provincia aos

HI de Dezembro de 1fHi 3.
Candido Theodoro d'Oliveira.

Ncsta Secretaria da Presidencia fOI pub!icaua a pre-
sente Lci aos ao de .Janeiro ue 1864.

Cuslodio L1I arcelLino de iJf agalhães.

Manuo por tanto a touas as Auloridadcs ú quem o
conhecimento e execução da referiua Lei perlenccr, quo
a cumprão e fação cumprir lão inteiramcnte COIIIOnella se
co.nte~. O Secretario uesta Provincia a faça imprimir, pu-
hllcar e carrel'. Dada no llalacio da I'rcsiucncia da Provin-
cia de Minus Geraes aos dezenove dias do mez oe Dczcm-
bro do anno do Nascimento ue Nosso Senhor .Jesus Christo
do mil oitoconto.; e scssenla e tros, quuurilgesimo scgundo
da rndepcnuencia e. do Imperio.

JOãO Crispiniano Soare', Prcsidente da Pro\'incia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes quo
ti t\ssellluléa Legislativa Plo\'incilll Decretou e eu sanccio-
!lei a Lei seguintc:

Arl. Unico. O Professor ue Latim e Francez da
Villa dc Caethé pcrcebcrú os llleSlllOS vcnciu,cntes assigna-
dos aos demais Professores de sua cathegoria; revogadas
as uisposições em contl mio.

l' o~IO X.r\I X. I'Afi l' t~ 1"



Carla de Lei que eleva á cathegoria de Districlo - o Arraial Ja Con-
ceição do Parahyba. do Município da Leopoldina, e autorisa °
Governo a marcar-lho as rospoctivas divisas.

( G ),
LEI N.' 1:172-DE 22 DE DEZEMBIlO DE 1863.

( 7 )F. ~. 1.

.João Crispilllilno SOilres, Presidente da Província do
l\Iinas Gel't~es: Faço saoer a todos os seus hahilallll's que
a Assemhloa LCi!!slaliva PI"Q\'illcial, sobre Proposta da Ca-
Illaril Municipal lia Cidade de Sabarú, Decretou a lleEolurão
scguinte : •

Nesta Secl;elaria da Presidencia foi publiratJa a pre-
sentc Lei aos :10 de .Janciru dai güL

nesoll.l~ão flUO aut.orisa 11 Carnara Municipal 110 Sabar'" 11 finor ° n!Ja-
!lllloutO do tnula por cento. lia divida relativa aos fóros, i\quel-
los del'orlores quo dentro de I1lll anllo p:lgarelll ° quo ostiverem
a dever,

nÊSOLuç:\Õ N,' 1:17a-DE 22 DE DEZEl\lBHO
DE 18(j3.

Custodio 111arcellino de Magal1uics.

Ar!. 1.' A Camara l\Junir'ip I da Cidade de Snunr,i
fica aulorisada a fazer o abatimento do trinla por cenlo na
divida. relaliva nos fóros, áquelles dllycdores quo dentro
d,e ~'il1,anno ,COlllíllJ,O dh d'ata da appro\'ação dcsta pro-
posta, pogarem o quo e'li\el'em a dcvcI'.

Arl. 2.° Ficão revogndas as disposicões CIlI con-~~. .
lUando por tanto a toda~ as Aotoridades á quem o.

conhecimento e execução da referida Hosolução porlencer,
que a cumprão o fação cumprir tão inleiramente como
nella se contem. O Secl'etario desla Provincia íl fara im-
primir, publicar e correr. Dada 110 Palaeio da Prêsiden-
cia da Provincia de Minas Gemes aos yinie e dois dias do
TOMOXXIX, PARTE 1.'

JOÃo CRlSPINIA~OSOAnEs.

João Crispiniano Soares, Presidenle da ProvinCÍa de
l\Iinas Gemes: Faço saber a lodos os seus habilantes q!lO
a Assembléa Legislaliva Provincial Decretou e cu sanccio-
nei a Lei seguinle:

AI'L 1..' Fica elevada á calhegoria de Districto o
A.rraial da Conceição do Parahybil do Município da Leopol-
dl11a,

Art. 2,' O Govorllo da Provincia fica aulorisado a
marcar-lhe as respectivas divisils.

Ar!. 3.. Ficão revogadas as disposicões em con-
trario; •

Fortunato Carlos Meirelles a fez.
SelIada na Sccretaria da Presidcncia da Provincia aos

22 (le Dezembro de 1863.
Gand1:do Theodoro d'Oliveira.

(Lo S.)

l\~ando POI' lanto a todas as Auloridades li quem o
conhcClm.cnto e ~xecução ,<la.I'e~eri(~a Lei pertencer, quo
a cumpruo e faç,ao CUlllpl'll' tao llllelramenle como neHa so
cO~llem. O Secrelario <lesla Provincia a faça imprimir, pu-
blicaI' e correr. Dada no Pa/acio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Gemes aos vinle e dois dias do mez de De-
Zembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Chrislo de mil oitocentos e sessenla e Ires quadralJesimo
segundo da ItH.lepcndencia. e do Imperio.' o



Candido Theodoro d'Oliveira. '

( R )

JOÃO CmSI'Il':IAr\O SOARES.

( n )

(L. S.)

Nesta Secretaria .1a Presidencia foi publicada a pre-
sente Ilesolução aos 30 de .Ianeiro ue 1864-

Custodio M arcellino de 11/agalhães.

TOMO XXtX. l'AHTI~ 1."

Fr-rtunato Carlos M eirelles a fez.
Scllatla na Secreta I ia lIa Presidencia da Província

aos 22 de Dezembro de 1863 .

Candido Theodoro d'Oliveim.

~IalHlo por lanlo :l todas as Autorilladcs ií quem o co-
nhecimcnto e exccnc:ãoua referiria Resolução pertcnccr.
que a eum IJrüo e fa~;;lo cumprir (fio inteiramente como nella
se contem. O Sccrelario desta Proyincia a faça imprimir,
publicar c correr. Dal!.' no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes aos vinte c dois dias do mez de
Dezembro do anno do Nascimenlo Lle Nosso Senhor .Jezus
Chrislo de mil OItoccutose sessenta e tres, quadragesimo
segundo ua JndepelH.lclIcia e do I mperio.

Art. 2: O [ll'oduclo, lanto do tCl'l'eno como (la casa
de que trata o a!'ligo antecedcnte seriÍ pcla Camara elll-
pregado na aequi:;içf1o de uma nova casa, quc so está
apropriando para as sessões da mesma Camara, uo .Iury
c para a CaUlla.

A rt. 3.. Ficão rcvogadas as disposicõcs em contrario.

fi. ~. I.

senc para suas sessõC:; c catlea, c um terreno que possue
ao lauo direilo ,Ia Matriz ua mcsma Cidade.

JOÃO CIU~l'L\IANO SOAUgS.

F'ortunato Carlos Meirelles a fez.

Ncsta Secrelaria da Presidencia foi publicada a pre-
sente Resolução aos 30 de Janeiro de 1864

Custodio Jl1areellino de Magalhães.

Art. LO A Camara Municipal da Cidado de Santa
Durb:tru fica antorisada ê.lJ,alicnur a casa que presenlemente

Resolução que autorisa a Camara Municipal de Santa llarbara a alie-
lIar a casa que presentemente sorve para suas sessões e cadêa, e
UllI terreno que possue ao lado dirOlto da Matrizd'aquella Cidade
e contem outras disposigões á respeito. '

. João Crispiniano Soares, Presidente da Provincia do
Minas Geraes': Faço saber a lodos os seus habitantes que
a Assembléa Legislaliva Provincial, sobre Proposta da Ca-
mat'a Municipal da Cidade de Santa Barbara , Decretou
a Resolução seguinte:

RESOLUÇt\Õ N° 1: iH-DE 22 DE DEZEMBRO
DE 1863.

(L. S.)

Sellada na Secreta ria tia Presidenc:a~da Província aos
22 dc Dezcmbro de 1H6iL w

mez de Dezembro do anno do Nascimcnlo de Nosso Senhor
Jes~ls Chrislo de mil oilocenlos e se:,scllta c tro5., l]ua:lra-
gesulto segundo da !lIllepcndencia e do In'llcrio.



Resolueão que :lUtorisa a Camara Municipal do Uberaba :\ conceder
a seu Secretario, á titulo de gralifica!lão, alem do seu ordenado a
'Iuanlia de cincoenta mil róis annuaes, e a elevar o oruenado
tle seu Continuo á quantia de cem mil róis.

Nesla Secretaria lIa Presidencia foi puulicada apre-
senle Hcsolução aos 30 tle Janeiro tle 1861.

Custodio Marcellino de Magalhães.

João Crispiniano Soares, Presidente da Provincia de
~Iinas Geraos: Faco saber a todos os seus habitantes que
li Assembléa Legisla'tiva Pro,:incial, sobro Proposla da Ca-
Illara Munici,pal da Cidade do UlJeraba, Decretou H Uc-
solução seguinte:

ArL 1.0 A Camara Municipal da Cid:llle do Ubcraba
é aulorisada a concedCl' a seu Secretario, li litulo de gra-.
líficação, alem de seu ordenado .•a quantia de cincoenta mil
róis annuaes.

Arl. 2.. A niesma Camara é igualmente auforisada
a elevar o iOI~delladode seu (Conlinuo á IlIlHntia de cem ,miJ
réis.

( 11 )

N: t: 17G-DE 22 DE DEZEMI3UO
DE 1863.

F. ~. 1.

UESOLUÇAÕ

UeSOIU!?iOfIlie alltorisa a Camara Municipal rio Ouro Prelo a despon_
dor a fJlI:lnlin lIelln doclnrada para pagnmenlo de custasjlldi_

,ciarias, vencidas pelo Escrivão do jllry, Boruardino Rodriguc's
do Suuza.

( lU)

IlESOLüÇAO N .• IJ: 175-DE 22 DE OEZE'MlHW
DE 1863.

João Crispiniano Soares, PrcsidCl te da frLl\ÍlIcia de
Minas Gel'iles: Faço saher li lodos os SUlIS l~alJilanles (llIe
a Assembléa Logislativa Provincial Decretou a Ileso/uelio
se,guinle: . .

Art. Unico. A CaqHlrn Municipal da llliperial Cida-
de do ,Ouru Prelo éalllorisada a despender ,a qllaulia de
duzell,tos e sesscnla.e seis mil oilocenlos c oi.lo réis, para
pilgamcllto dc ,0115,1,5 J IllliciariCls .venciljas pC lo Esc;ri\'üo do
J,u,ry" ,HCl'flardjllo Uodrigue~ de,Souza; rerogadas as tlis-
IJosições ,em ,coJllri\1'I0,. '

Mando por tanto íl 10,das as Auloridildos á fluem o co-
nhecimcnlo e eX~{)lIçiioda referida neso/ução. ipertencel' ,
que a cllm(lrão,elilç~p c,lIl1lprir'lão inleiramente como nella
se c,ontem. O Secretario desta Proviucia a faça imprimu',
publicaI' 10 COI!rOl'.,Dada 1110 Pa/;lCio, Pil '~residencia da Pro-
v.incia de Mi/lilS Geraes aos \;into e ,dQis dias do ,mez de
Dezembro do anno do Nascimento dp.Nosso Selihor Jo~us
Christo de mil oitocentos e sessenta e Ires, quadl'agesií'110
segund,O da 11Qd~p,Gn!Jellçia\e dp llI)perio.

F07'lunato Carlos lI1eil'elles a fez.
Sel/,ada ,na 'Secrelaria .da Presiuencia da Provincia

aos 22 de Dezembro de 1863.
CandidoT.heodol'o d'Oliveira.

(L. ,SJ ;J0,\0 ,CIIISp,~NIANO SOARES. Ar!. 3: Ficão revogadas as disposições em con-
trario.

Mando :por tanto a .todas as Autoridades á quem ,o co-
nhecimento e execuçüo da referida Hesolução per.lencer,
llue a clllllprão e fação cumprir tão inleiramente como nel/a
'foMO XXIX. rAlITB 1.~



(L. S.)

Ar!. 2.° A importnncia das mesmas licenças scrá
rcgulada pela maneira seguinte:

(1:J)11. N. 1.

cslrnngeiros I ou da terrn sedõ obrignllos n lirar 1111-
lIunllllenlo Iiccnça, rcquerida ao Presidenle da Caruilra, do
1.° ao ullimo de J;lllciro; o os que pretondCI'cm abr:r nego-
cio, em outro qUillquer tompo, solicilariÍõ licença antes da
nbcrlura do mesmo, sob pena de multa igual á licença; IlUn-
ca porem excedendo a multa de trinta mil réis, ainda sen-
do I1laior a imporlancil\ da taxa, e de sessellta mil róis 1105
casos de rcinciuor:cia.

~ 1.0 Para cnsa de negocio de fnzendas e goncro~
eslrangeiros e da tena com drogas o molhados-viII te milréis.

~ 2.° Para botica-dez mil réis.
S 3.° Para molhados e mais generos estrangeiros e da

tcrra-quillze mil réis.
~ 4.. Para taberna: nas po\'oa~ões-oito mil réis;

nns estradas-quatro mil réis.
S ri.° Para masca te do fazenda sêcca: sendo do lUu-

lIicipio-dez mil réis; sendo de f6rn-quinzo mil.óis.
S 6.° Para a \'enda de ouro e prata em obra, pcura-

rins e joias-cincoenta mil réis.
S 7.° Para rctl'atist~ ou dentista-ttinta mil réis.
S 8." Para n vcnda de cnxilça ou I'estillo, paga pelos

quo rcceberem cm atacado: sondo na Vil/a-vinte mil réis;
uns outras po\'oações-uez mil réis; e nas esll'adas-seis
mil réis.

S 9.° Para fabricar pulrom-dez mil róis.
!3 10. Pnra la~11O de gado ou porcos-dcz mil róis.
~ 11. Para espectaculo publico de qualq uer lia tUI'csa,

senúo para rcceber esporlula-uez mil réis.
~ 12. Para jogo de bilhar-seis mil.

TUJO XXIX. PARTE 1.a

o S crctario clesla Provincia a faça. imprimir,
sc cO,nlom. . '" ,o D h no Palacio ti;! Presidcncla da 1'1'0-
plIh!lcar e .COII "\' . .1(, . lo 1\ .1(j']S (]'I'\5 cio IlICZdeI lI' GC"IC' 'lOS VIII. "u. ,.
VillCiu (C 1, Inas J 'I, ii.N\,. ' . \ to clc 1TOSSOSenhor Jesl.lsDl1zcmbro do allno 110 1 UiiClllIcn I'
CI~I:isto de mil oilocclllos o scs~el1la e, Ires, (11liH ragosllllo
segunuo da IlldepcndclIcia e do impcrlo,

JOÃo CIl! :I'INIA:'\O SOARI~S.

Forwnalo Carlos M eirc:lles a fez.

Sella(la IW Secretaria da Presiuencia un Provincia aos
22 de Dezembro de 18G3.

Canrlido Theodoro d'OI:veira.

Nesla Secretaria (Ia Pí'csil!encia foi ~~blicn(la a pre-
senle Heiioluçflo aos 30 de ,lanCll'o de 186L

Cuslodio M arcellino de J1lagalhiies.

( 12 )

------
- N.O 1'.I"',7-DE 22 DE DEZEMBRORESOLUÇAO

,DE 18GiL

. C ra Municipal da Villa de Pillmhy li
HlJsolllgão que .alltorlsa ai almaI 'larauos e contem outras disposiçõescobrar 03 Impostos ne a I ec,. ,

a rcspeilo.

- ,'," S " Presidente daProvincia doJoao Cf bplIWlno oal ~ii,' t ,I _os seus habitanles que
1\1" Geraf\s' Faco sabel a OuOii d C
Jl Inas (~. '. 1 . "I sobro Ilroposl'1 a a-\. - II~' LeO'ishll\"l 'rOVIIlCI.l. I ,

~1;lr~s~~I~lrd~JlaI3olliUl;lhy, Decrclou a Ilesolução scgulIlte:

Ar!. 1.° Todos os negociantes de fazenuas e gcncros

-



(11 ri )/

lT,° 1:1,78-DE 22 DE DE~'EM,Bno
DE tSG3.

r, N. 1.

rio.
TO~IO XXIX •. PAliTE t .•

Art. 1.° Todos os proprie~ar~os desto ~Iunícipio são
obrigados a manual' que se cortem em suas lestadas os
pinheiros, o mais arvorcs de igual lamatiho, que hou\'o-
rem pelos la{los da?, e~tl'l\u,as publici\ , e quo estivcrem co/-
locados em distancia tal, que por sua qucua (Jossão o(fen-
der li l)ualq uer viaJot' lJ \lO nelas mQ~,naS eslrauas transilar.

S U!lico. Serão para este fim considerauas publicas_ to-,
das as ostradas (1\10deste Município partirem (Jura quues-
ljuer Frcguczias, Villas 'ou CidadGs circlllTl\'isinhas. O COII-
'ravontor uoste artigo sení pU!lido CO:II it multa de dez
lllil réis, e o dobro nas reinci !cncias, alem da obrigaçflo
de pagar o serviço, fIue so mandar<Í fa~er a Uil C\l l\l.

Art. 2.. Os Fiscaes serão rigorosnmenlc obrigados
a volar sourc a obsorvançia desla postura.. nflo sQmenlo
exigindo das autoridados nOlici!\cs <\ jmnQ~içfw dft ',Illlll-
tas, como lambem mandando cQrlal;,aj; ar,vorc~ rn9llcj9lla~
uas 110 art. 1.°, á custa uos proprietarios.

Ar!. 3.° F.icão rev,Qgl\uas as disposicQcs em coqln\-

Jono Crispiniano Soares, Presidente da J,>royincia dn
lUinns Gemes: Faço saber a lodos os seus habltanles I)ue
a Asselllb!é,1 Lcgi~la[j\'a Pro\'in5-:ial, sobro Proposta da La-
nlal'a l\lunicipal ua Villa Chrislina Decrelou a Uesoluç:io
seg lIin le:

nesolugiio que obriga aos proprietarios do àlunicípio lia Villa Ch~is-
lina a mandar corlar os lIinheil'Os e OUl('as arvoros do igual la-
manho (Iue houvor lias eSlrada~ publicas I o coutOffi ou,tras dis.-
posições a respei lo.

~ 13., Pilra uso .de carro,s Ira~ci:I}~~On~s. I',uas,_com pe-
dras o oulros malcl'I,acs-SCls nlll leiS. l:xccplll,}o-~e os
carros dos fazondoiro~ c oulros que cOllduslrelll malllllnell-
tos o goneros de imporlação o cxportaçüo.

Art. 3.° As licenças mencionadas lia artigo anteceden-
to !"ó será õ concedidas, t1ep(Jis do apresentados os cOlll~e-
ci:ncntos do se havorom pago os direitos gCl'aes e PI'O\'IIl-
ciaes IlilS respeclivas Collectorias, O inullicipaes ao Procu-
rador da Call1ara.

( 11 I

Art. 4.° Ficflo revogadas as disposições em can-
tmrio.

Mando por tanlo a todas as A utoricladcs á quem o co-
nhocilllollto e cxecucào da referiua Hesoluçüo perLellccr, que
a cumprflo e façüo élllllprir lão inteiramenle ?OIIIo, ll~lla se
contem. O Secretario desta Provincla a raç~1Illl~l'IlnIr, pu-
l;Lcar e correr. Dada no Palacio da Presll!ellcla da Pro-o
vincia de l\linas .Gemes aos vinte c dois (lias do IllCZ de
JlezcmlJro do anno do Nascimento ue Nosso Sllnhol' Jc.sus
I~h!'islo de mil oitocentos e sessenla o lres, quaurageslIllo
Sl>gUl,H!Oda lndepenuollcia e do lmperio.

(L. S.) JoIo Cm:PINIANO SOAfiES.

Fprt1f1,wlQ Cm-:lo{i M eirellqs a r?z.,
, Sella(la na_Secrelaria da Pl:O.sidellcia da ProvlIlcla aos

22 de Dc~çlll'lJl'o <,Ie1863.
Candido Theodoro d'Oliveira.

Nesta Secrelaria da Presidellcin foi publicada a pro-
sente Hesolucão aos no de .1aneiro de 1864-

. C~lslodio Marcellino de M{/{jall/liçs.



( 1 G )

-.-._-~-

( 17 )F.. 'i. J.

Mando por tanto a lodas as Auloridaues á quem o co-
nhccimonto e execução da rofol'ida Ilesolução PCI'loucer,
que a cumprão o fação cumprir lão inleiramenle corno uella
se contem. O Socretario desta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no l>alacio da Prcsidencia da Pro.
vincia do Minas Gel"ilOsaos vinle o dois dias do mez do
Dezomhro do anno do Nasclmonlo do Nosso Sonhor Jesus
Chrislo do mil oilocenlos o sesscnla o Ires, quadragosilllo
segundo da Independoncia e do Imperio.

(L. S.) JoIo CnISPI~IANO SOARES.

Fortunato Cartos M f1Írelles a fl:z..
rmIO XXIX. PAliTE 1:

ma'ra ~.lunicil)aIJa lUa de Queluz, Decretou a ncsolu~ão
seg uinte :

Arl. l.... A Cam::ra Municipal da Villa do Queluz co-
brad lInnualmculo do lo~os os habltanles do Município, por
cada um escravo. quo possuirem, á cxcopção dos que eslãu
sugeilo!l ao imposto geral do 18000, a qllanlia do 150 1'5.,
ficando rovo~ado o ar!. 3. ° da nesolu~ão 11.° 6iO do 13 de
Junho tIo 1853.

Art. 2.° Os llIasc~tos. de praIa e ouro, pagarão
tle liconca annualmonlc-200S000.

ArL 3.° 03 dentistas, caldereil'os, fuuileiros, o
concerladoros do tologios,' morando fórn do Muuicípio, niio
poderáõ nolle exercer suas profissões sem licença da Ca-
mara, pela qual pagal'líõ nnnualrnente a sabor: os dou-
tislas 1)08000; os caldoreil'os e funileiros 208000; os cou-
cerladores do relogios :)08000.

Art. LO Oa conlra\'enlores deslas poslllras, paga.
ráõ ullla mulla de 308, e o douro nas rcincidcncias.

Art. 0.° Ficão revogadas as disposicões em con-
trnrio. •

JoIo CRISPINIANO SOA RES:•.

Fortunato Carlos ll:teirelles a fc~.

(L. S.)

Mando por tanto a todas as A l\lol'itlades :í f/uem o co-
nhecimeulo c execução da refel'Ítla Uesoluçüo perlencer,
que a cumprão e fação cumprir tão inleiramenlo como nelta
50 contom. O Scorotario IJcs!a Provinoia a faça Imprimil'.
publicar o COrfCl'.Dada no l~alaeio da Pl'osalenc1a da Pro-
)'iucia de 1\'linas Geraes aos viuto o d,ais d,ins tio rnez do
Dezembro do anno do Nascimonto tio Nosso Senhor J l'SUS
Christo de mil oitoconlos e sessenta o lros. (p~atlrngcsimu
segundo da !udellOUUC110iu o do Imporio •.

S~llal1a na Secrcluria da Presiden.ci.u d,\ Pro\'incin aos;
22 do Dezombro de 186.3,.

, C{{ndido Theodoro d'Oliv.e~ra.

Nes!a Secretarra da P,'esi!lcncia foipublicada a. prc--.
'Scnte Uesoltwüo, aos 30. d.e Jaueiro de 18(H.

Custodio M arcellirto. de,M agalltttcs..

UESOI .•UÇXO N..a. t:179-DE 22 DE DEZEMBRO
DE 1863.

ResoJugiio quo autorisa 3' C~mam Municipal oa yma tIo QlIoluz a,
cobrar allUlIalmeute os impostos ueHa oeclarados, e contom ou-
tras disposigõos á rospoilo.

João Crispiniano Soares, Prosidentc da Provincin de
Minns Gemes: Faço sabcr a lodos os seus hahilalltes quo
il Assemb!éa Legislati\'a Provincial., sobre Proposla da Ca.



Ar!. G:. ~o.dos os pezos sugeilos a aferi~ão - sorno
de melaI. O IIHllVlduo liu() se sJrvir' de pezos de oulra
TOMO XXIX. l'AItT~ L'

~ 3.' De cada bolic,l em geral-GSOOO.
S 4.' De cada açougue, alolll UO imiJoslo já e:;(aLele~

cido-lJ 8000.

Ar!. 4: Os fazenueiros que occllllal'cm o numero
de escravos, e os ll'opeil'os o numero tle loles de suas 11'0-
pas, scráõ multados IH)(iuantia do trinta mil róis .

Ar!. 5.' Todo o indivitluo quc VCtH!erpor dias, me-
zes ou annos, fica sugeilo ao Imposto da aferlçf\o, enll'alldo
~~estollumer~ os I~lascales de quuesl}uer' objeclos que se-
lao, que' resluão fora do Termo.

( l!l )F. N. 1.

Art. 2' Os fazendeiros, tropeiros e aggl'eO"ados
pagaráõ i\111IUalmolllcpeltis aferições lIe pczos e Illeollidas
que devem t~r, o seguinte: .

~ 1..' Os fazen(\eiros fIue liv<ircm empregados em suas
laY0Ul'as de tO esora vos para cima-48000.

S 2.' Os de 4 aló 10-38000.
~ 3.' Os de 1 alé 4-28000.
~ 4: Não IClllÍo escraros-18000. Nesro' ~ se com:.

prehenderá lambem os aggrcgadds que tiverem eSCI'i1vos.
S 5: Os aggregados (Iue nuo liverem oscra\'os-600

róis.
S 6.' Os tropciros por cadillole (lo '1 ou 8 a'nimaes

de carga 18000, se porem a lropa exceder do G Ioles Iluda
pagadõ pelo excedellle.

" Ar!. 3.' .Ficrto isemptos de pngal' o imposto de afe,..
nçao os fazendeiros c lropeiros, que lcndo casá tle ne"ocio
o liverem pago em relação a ella. o ,

)RESOL çÃO N.' 1:1'80-DE 22 DE DEZEMBnO
DE 1863.

Sellada na Secrctaria 'daPresiucncia tIa ,PI'ovincia aos
22 de Dezembro de 18(;'3.

Candido fJ'heodo1'od'Oliveira.

~çsta Secretaria (Ia Presidencia foi publicada a pre-
sente llesoluçüo aos 30 de Janéiro de 186"4.

Custodio Marcellino ae Magalhães.

( 18 ~

Resólucão que contem artigos additivos ás posturas dalCamara 1\Iu-
nlcipal de frres !)onlas. ,

João Cri&piniano Soares., 'Presidente ua 'Provincia tio
Minas GC1:ae~: Faço saber a lo~los o:; seus habitallles quo
a Assenlbléa Lcgislaljva ,PI:ovincial, sobre l)roposla da Ca-
mara 'Municipal da Cidade de Tres Ponlas, Decrelou a
Uesolução seguinle:

l\rl. 1.' 0$ individuos ob.rigados a aferir pezos o
medidas pagarãõ annualmente pela afel'ição os impostos
segúintes:

.~ ~: De cada ,uma casa de negocio em que se ven-
der fazendas sêccas, generos do paiz e de fora tlelle, sendo
na 'Ci,daUe-88000, nas outras povoações-68000, e ,nas
cstradas-'~8000 .

S 2." Da em que se vender goneros do paiz e de fóra
promíscua, ou separadamente, inclusive o sal, sendo na
Chlade-4S000, nas povonções-3S000 e nas ostradas
-28000,



( 20 )
m:llcria C:II seu negocio, soffl'eni a multa de dez mil réis o
o dobro nas J'eincidcncias.

Art. 7.0 DuranttJ o mez de Janeiro de cada anno,
em dias aprazados pelo Fiscal respectlro e o aferidor, que
seráõ publicados por editaes, pelo menos oito dias anles, s:.io
obrigados os individuas sugcitos ií aferição, li apresenta-
rem no IlIgar designado seus pezos o medidas, q ne serão
aferidos em presença do Fiscal, que passaní a rompetento
guia. Exceptna-se desla regra os fazendeiros e lropeiros,
á cujas casas deverá ir o aferidor.

Arl. 8.° Por motivos justos poderáõ o Fiscal (}
o aferidor prorogar o prazo alé 30 dias á qualquer indivi-
duo para apresentar seus pezos o medidas.

Ar!. 9.° Os que não apresentarem seus pezos o
medidas para a afel'ição serão multados om dez mil réIS.

Art. 10. Nenhuma casa de negocio ou botica po~
derá ser aberla sell1 que sou dono previamento obtenha
por uma vez somente licclIça da Camara, quo cuslará
308000, e afira seus pezos o medidas, apresentando-as ao
respeclivo Fiscal. O conlraventor será multado em 208000
e obrigado a tiral' licença.

Ar!. 11. O aferidor que colll'ar direitos de aferição,
sem quo lenha afendo pezos e medidas em cada anno, so-
lfrerá a multa de 108 a 208000 de ral1n uma casa em quo
assim o praticar: o so exigir do contribuinte quantia supe-
fiar á estabelecida nesla Resolução, soffrerá i1 mulla .rlo
808000 róis por carla uma vez que assim praticar, alem
das penas do Codigo Criminal, Secção 4" titulo 5°.

Arl. 12. Os fazondeiros, Iropeiros e aggregados,

t 21 )

flUO '150 npl'cscnlilrüm sclls pczos e mcdidjls para serom
élferitlos, ficão com llulo sugeilos il conlrilHliçfto, dando t)
Meridor a respecl.iva no la, e fazendo o compelcnte lança ••
meulo para acobrançil.

Art. 13. Dous n ezes depois tla arcri~âo em cnda
ullIn das povoações <loTerl11o, o Procurndor da Camar/) d
obrigndu a totJl'al' pernil lu o J lIiz do Paz (lU Municipal o
imposto devhlo, sob pena de responsabilldado pOr qual .•
quer prejuizo que a demora occasionur, ficando seus bOlls
sugeitos á indelllnisaçíio. •

Art. H. A Camata MUnicipal norncad aferidor J

que poderá scr o llrocurador, Fiscal, ou qua/(Illel' outro
intlh'iduo, COmamais conVeniente ror J e ~odet<i arbilrat-
lhe cOlllmissões, com tanlo qUe o cofre IlHlnicipal nào <.Ie8-
penda maiS rle 15 por Cenlo rom a cobrança do imposlo.

ArL 1!L Dous annos (Iepois da exccuç:io dcsla Re-
soluçào~ poderá a Camara adoplar para a arrecadação ueslo
imposlo o syslema do arrematação.

Ar!. 16. Ficão obrigados os FisCaes nos seUs Dis-
friclos no mez de Julho a revislar todos os .pezos o
medidas dos negocias se eslão c~artos, o eslando falsifica-
dos será o dono do negocio lIIultado na quantia de h'inla
mil réis o oito dias de pl'izãO, o em igual (IUantia serão
multados os Fiscaes, que u30 cumprircm o que lhes ó
ordenado nesla Resolução.

Art. 17. A Camara remettorá a lodos os Fiscaes
os padrões de pezos e medidas para as aferições e revistas
que serilo conservados ell1 seu poder.

Ar!. 18. A Cama('(.1 orgulIisurá os Regulamentos
,T01l.l0 XXIX, PARTE 1,a



Custodio .1.11arcellinD de M agallllies.

Sellad,l na Secrülcl'ii1 da Prcsid 'ncia da Provincia aos
22 de Dezombro do 186:L

Candido Theodoro d'Oliveira.

( 2:j )F ,li. 1.

Nesla Secrelaria (la Presillencia foi publicada a pre-
scnlo Rosolução aos 30 de Janciro do 18GL

Custodto Mllrcellino dr!Maglahães.

Impressas c revIstas nesla Sccrclaria por ordem da
rrcsil1cncia.

. Art. 20. Toda a pcssôa quc dóI' azHo el11 sua Ci1za
pi1rn jogos do parada. incorrerá ua lIIulta uc trinta mil réis
c oito dias de {lrizão.

Qualquer pl'ssÓa quo sc cncontrar na mesma jogal!~lo,
som'crú a lIIulla dc quinzc mil réis e 4 dias de (ll'izüo.

Arl. 21'. Fica expressa mente prohibido amansar-so
animaos bravos dcnlro da Cidadc e das ontras plJvoaç'ües
do Termo. U iufrilctol' scni lllultado IHl qu' nlia do lrinla
mil réis.

ncceils:lrios para i1cxecl1~;io desla nesohtçiio, lllle \'igo.
radO depois uo approvudos pelo Go\'Cl'llo.

Ar!. 19. Fica exlensi va li lodas as povoaçOes do
1'el'nlO a disposiçüo do lIrt. 4 .• da Besolução n .• SiH de
22 de Julho ue 1857.

Art. 22. Fica revogada a contribuição (Ias revistas
e mais disposições em contrario.

Mando POI' tanlo a louas as Auloridades lÍ qucm o
conhecimelllO c execuç[1O da refcrida Hosolução pertencer,
'1"C a cumprão e fil~ão cUIllJlrir lfio inleiramcnle como
Ilclla se coulem. O Secretario desta Provincia a faca im-
primi,', publicill' e correr. Dtlda no Pulaeio da Prcsidon-
cia da Provinc a dJ Minas Geraes aos vinte e 'dois dias do
mez de Dezembro do lInnO' do Nhscimonto de Nosso Senhe r
Jesus Chrislo de mil oitocentos o sessont'il o tres, quadra-
gesimo seguIH.lo da Illdepollllcllcia c do 1mperio.

(I:. S.) JoIo CII/SPINIAi\O SOARES.

Fortunato Ca1'las L1/eirellcs li [(\Z. ouno PRETO 18<H• .....:'!'Il'. DO II MINAS GmIALis. »
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F. l\:. 2. ( 2!i )

t\rl. 3.. Pracas são os largos inleriores Ilas POVO,~l-

,õcs . e havondo (Iu~'ida, se alguns largos d.c~e.~n ou I~I.~
éOil'~ taes ser considerados, a Caman; o, de.?I~1la em e l
laes, 1)ue ficarão fazendo parlo destas I oslul <I~.

Arl. 4.° Quando depois da disposição ~~ qualqu~l~
arligo ou pal'acrrapho se seguom as palavras pl'lsao, 1.',~IIl,I,
;Iesigna-se pri~flO, m uHa ou ~hrigaçflo ~ que. fic;~,SU~~1l0 .~
conlra\'clllor pcla conlra,'cn~ao dc cac1,) UIlM d,l~ .lll~pOSl
,Ms cslalJelecida~ 110 ar'igo, salvo quando 110 mesmo so
Íizor ex pressa di {fcrença.

At /' o As Iir.encas do que lralão cstas Posturas
ser10 dOI;c~iida; pelo Prusidcnle da Camara, ou seo suh-
~lil~IIO na forma delerminada nas mesllIas Posluras: As
liccnea's não serão concedidas scm q 110 as part~s a~1 ?s~:.,-
tem' os compelcntes documcnlos d~ havcrem sldOer~<I~!SCI~
tos os direitos o impostos eslaueleclllos. Da dcneoaçao Ja
liccnca havcrá I'ccurso para a Camara.

Art. G: Quando neslas Posluras se n~anda adverlir
fi determinadas pessoas o cumprimenlo do dlsposlo em a.l-
~Ulll artigo ou paragrapl~o das m?s.mas, será a adverlencm
feita por ordem da autol'ldade policiai.

Art. 7" Os Fiscaes dos Districlos de f6ra, al~m .d~
relalorio que são ourigados a ~presCl~lar. solJrc os ncooclOs
e nccessidaucs dos seos respech,'os DISll'lotos, lia f~r~lla ~o
ar!. 85 da Lei do 1.0 de OutulJr~ de 1828:. parllclpara~
ao da Cidade as infl'acções das LeiS e prevUllcaçàcs _ou II~
'ligencias de tollos os empregados, e as .c01~tnl,'cnçof's. das
~osturas, que liverem lugar nos seos Dlslrlclos. O Fls~al
da Cidade colligilllJo louas as informações que p~l? SObl e-
dilo meio checrarelll ao seo conhccimento, e addlclOllllllUO-
lhes as olJ~cr~lções reletivas ao seo Districlo, fará um rc-
'rOMO XXIX. PARTE l.a

!;IOtUA N. 2.PARTE 1.~

RESOLUÇ_~O N.• 1:f81...:...DE 22 DE DEZEMBRO
DE i86i;

6'

LIVRO DA LEI mImEIR!
1863.

l\esohiç50 qUé éontem as Posturas da Camara Municipal da Cidade do,
Mar t\'lfespunila.

Jo~o Crigpilliano Soares, Presidonte da Provincia do
Minas G~racs: I?aço sabel' a lodos os soos habitantes que a
Assembló;i Legislativa ProvinCial, sob proposta da Cumara
Municipal tJa Cidado do Mar d'Hospanha, Decretou a nc~
solução seguinte I

. Ad. t.O Há contra\ren~ão ou inft'ncção (palavras sy-
nOUllIlaS) quando não se ousor\'a o determinado em qual-
quer artigo ou paragrapho das Posluras e edilaes, quo
d'elIas fação parte. Contravonlor, ou infraclor é o quo
commtelo contravenção ou infracçiio.

Art. 2: lia reincidonciUJ quando o contravcnlvr já
foi uma vez condemnado n'estc Municipio, por n'ello; ter
commelli~o a mesma contravonção, lendo a senlença pas-
sado em Julgado. Nos casos de reincidencia serão dobra-
das as penas estabelecidas n' eslas Postura9, salvo 50 a I'q-
incidenciu for punida com penas cspeciacs.



Ar!. 17. 50 pelo conlrario 1150pagar inconlillente,
ou incorrer cm algunli1 outra pena, o Fiscal rClllelterú logo
'fOlia XXIX. PAliTE 1.' .

Ar!. 1[). Nos ca~os dos arts. 12" e 13, se esliver
prcscnlo alguma auloridilde polidal, }lar ordem d'c, la so
lavrará o re"pcc~i\'o auto, o serüo chamados os peritos.

Art. 16. Ainda mesmo que a infracçiio não deixe
\'CSliglOs, ou esles já ,niio ex.i 'liio, o Fiscal la\'l'uni ou fará
lanllr o nuto de illfracção, que será as. i~IHHlo por uuas
leslclllunhils, lJuc lenhàu conhecimcnlo do faolo.

( 27 )F. 1\. 2.

Paz, e lie li III omeial de j llsliça do Disl riclo, clerendo
aquelles ser requisitados á <Juloridado eon/pelclIle.

AI't. 12. Quanllo a infrélcçã(l consistir cm idimclllos,
I'cll1edios, o medicamcnlos allerados, podrcs OM tlel 'I'iora-
dos elc., sei tio chamallos pelo Fiscal perilos. c 11':,soag
cntendidas lia ma leria para examinai-os, e \'crificado o sco
lIliÍo eslado sorão logo inulilisad05 c GOIl ulIIidus, tio quo
se 1<1\'rar<'1o competcnto lCl'mo.

Arl. 13. No caso de cOl'reÍ<'ão os nulos lle ilchnl1a o
infrncr,ão de Po'llll'as, serüo escrijllos pelo Escl'I\'ão e as-
signados pdo Fiscal, Ollicial de Juslit;ll, e peritos, quando
forem ncccssarios, e duas IcstClllunhus, quo serão chama-
das por ordem do Fiscul.

Art. 14. Logo que consle ao Fiscal algum ca~o do
ilirracção de Posturas, o exislirem vesligio', acornpanhndo
tio Escrir:lo do Snhtlelegndo ou lJll't1qller Ollieial de Jus-
tica, se podcrcm cOlllparecer de\'e, á illl111cuialalllcnle di-
rigir-se ao lugar, e vcrificada a exislcllcia da inrl'llc~flO,
lilnal'ú ou fará lanar aula de infracçüo, procedendo nus
lcrmos prcscl'iplos nos arls. 12 e 13.

( 26 )

I~lorio yarp scr proselllo ti Call1arn no 1.0 din de cnda Scs-
sao orumal'la. 03 Flscao3 dus Disll'ictos do fóra sl'riio 01 ,'_

gados a m:lIl1l.\I' o relatorio supra oito dias anlos da reu:::t:o
da Call1:lra om cada ullla das SCSSÕ03 ordinarias, sob pena
li? 108000.rs: do Illulta, o na mesma pena incorreni o
Fiscal do Dlslnclo da Cidade, l/ue IIflO cumprir na parlo
flUO ~~I~.porlonc~.' lia félr~ll~ acima determinada. O Fiscal
do Dbtllclo da Cluado o o Igualmenle om lodo o ~ll\lIicipi(J
o lan lo oslo CO~I\O os dos Districlos do fóra farão pelo IIle~
/lOS duas. corrolções 110anllO o darão delLI o rclaloria li"
fo~'nl:l ael~na uotorllli~Ii\(la. Estas corroições doveriio so~.
feitas a prll,l\C1ra o lIIalS laruar alé a epocha da rCI\:Ji'io J.
so"uuda S' - .1° • J C ' ( ,I, o o,' essao orulnar~a (a anwl'a, o a outra anles da
IOUlll110 da lJllUrla ~e3sao, em as QUJC3 dovorao ser apre-
seulauos os rc~pcctlvoS relatorios.

;- Art. 8.0, 03 Fiscaoo~ dos Districtos de f6ra partiei-
pardo ao ua Cldatle os maos tralamentos e nelos de cru-
e~t1JtlJ,~1ue l~or YO,nlura os sel.J1IO.res costulllarcm a prnlicnr
lia P~~3,ÔIIfIe ~eo:'l escravos, l~ldlCalldo e meio de punil-os.
O . F L:;CtlI l1,LCldadll procedera como c3liÍ delerminado 110
urtlgo antecedcnte, forlllando desla e.xposiciiD um arlirro
separado. • o

Ârl. !}.o N.os casos dos dous nrtigos anteccdcnles a
~i~mal:,n proco(~el'a na cOllformidade 1.10di:,posto 1105 arls.
b8 e aU da LCl do 1..0 do Outubro dc 182S.

" Ar!. } ?'. ~ Cilma~a, se lhe parecer convenicnle, po-
~JC1a aulollsill.ao soo ~lOcurador a fazer as despezils (UO
J ulgur neCeSSal'lilS nos lnlcrvallos das Scssões. 1

'1 Art. 11 Os Fiscues .sempro que snhirelll cm cor-
I c.çao e andarem no cumprllllento de se03 deveres SCI'~O
ncompanhatlos pelo E~cl'i\'ão, do Subdelegado ou J ui7. de



Art, 22, lIaver<Í cm cada Agcncia lI.m./irro cm quo
. ,o turcm as IllI1\las, licell(:as, o lIlalS IlllpOSlos.lllU~
s? °le[sI2l~~[~c'\(h verha será liln~ada p<:lo Agolllo o l'lIul'leada
1IIC u,~. , , E I - I I '1"1los cI to I I' [loloIC'I'll < "tes I\'I'OS serao IIln e , Ipe 'I ,lU arH iH e "~,, ,
, I"' .. lo' [!Cio Presidcnte da Cama:oa. Quando a LallHll'oa

'IU)lICtll ~ '.10 ti. ll'l'a e;.,'11111julgar llccessario potlcra (leulr os cs I\'I'OS ,I ., -
ual-os.

Art. 23. No_ ullimo dia de cada trimes,tl'S o .A?el~loo
t ,'10 ['1\'1'0"O SIII)t1clelTado llHO delle f,lI,l exll nhll,npresell a I ( 11 • o' ,
tl o a C'llllal'a urn'l rolarão nOllllllíll das pcssoaso reme era , , , . o . . " ,

' "~o 1111llas liconcas c mais Iluposlos 1lll111IClpaes,qlle p,lg,1l ti I ., • , I ' . o
com declarilçrto das qUilnlias receuloda~, o I e qU'~r pl ?,\ 0111-
cntes e inforlllaeão de qualquer onllssao ou neg~lbcncl,1 quo
lor ventura liver havid,o da pnrl~ .do re~p.ec~l\'o,\A,~C1~tO.b, lCl"l-se q lIe as a utorlflades pollclac8 pl e~tCI1l.sv ,'1 . esto
S~~\'iÇ~a bem da melhor fiscalisação das rondas lI1UnlClpaos,
o Art. 21. A milHa ou flualqner ou~r:\, prona, ~~~1I

'o punidos os in'raclol'cs de qualqncl cl~1160Oll P,lI,l-
r!~'~~)I~~das Poslnras d'CSb,l Camara, não os )scll~a ,d~ pa~
~'ll\\ento dos respectivos Impostos on COlllllbuçoe~ a que
~~tOJãOsujeitos, 1Iem da satisfação do damno causado,

l.t 2:' As condiçõcs cstipuladas 1105 conlractos111. ,), , ,
] 11' (Ia C"lllal'" (Iue se aumllllsLrarem por íllTOlllíl-( as relll l ~ "' li, I
t' t te n forca de Posluras, sClldo ob1"iga~las '11Ia IJlllll'
,11Ics, I. I' 1" - J Icradas [1010I t S a "'lt'lsf'lzel' as (ltas COIHIcoes, no'(as par e , ., " , . _

juiz competente as respectivas contra\'cllçoes.
Ar!. 26, Os Juizes, Escri\'tleos o OlTiciae,s de JIIS-

lica )leias aclos o deligellcias lJ.IICprallCarcm cm vIrtude das
l)oslul'as d'csta Camara, tcnlO os n:esll1~s 0.nlOh~melllos,

'111110e eshdl (Ine 1101'aclos c uehgcllcJas Hlolltlcas lhesranl l l . • I" ,
competem pelo I'egimon to de cuslas J Ul IClal'laS,
1'0)10 :-'XI:\, PARTE 1:
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o aulo ao I'rocuradol' da Cillllunl, e este dentro do p,'aso
24 horas o em seguida req t1ororá o promovorá o rospec~tivo processo.

Art. 18. Nos pl"OCeSSOs por illfracc:io de Posturas.
quo furom intentados c promovidos a ló a . final exccurão a
roquerimento do Procurador da Carnara ou de scos A'gclI-
t~s, ?U ~iscaos, terào os lIIesmos diroilo á m~tadQda quan-
tia Ilqullla que cnll'ar para us cufros (!a Camara, mas 110
caso do absol\'ição do Íllfl'actor pacrarão as custas de suaalgibeira. o

Art. 19. Sem pro quc para cobranca uas multas.
impostos, licellças, ou olllolullIOlllos de (jue !ralão o~las
Posturas, for IIcccssario o Olllprego do mcios judiciacs"
quor civis, Iluel' cJiminaes, o illfractor pagará mais 25 por
CCII~O,COIllO llIulta COIIJ lallto quo lIào cxceda á 808000 rs.
se IIzer o pagamento antes du ponhora, IlIas so e:;ta cheeTal'
li ollcctuar-sll pagará 50 por cClllo mais sobro a qualftia
pela qual for pl'Ocessado o execulado, com tanto que a muI-
ta não exceda do 308000 rs.

Art. 20. Na concessfio do lerrenos ou lugares para
cOllstl"Ucçiio de casas, a Camara dcverá regular-se do 501'10
que a POvoação comece rio centro Jlal'J us lados evitanuo
quo sejão habitados os arrobaldes autcs do eslar o in (orior
occupado, para que enlre um o outro mOl'auor uão hajão
Jougos espaços.

Art. 21. Quanuo dous ou mais indÍ\'iu uos reque-
rerem simultaneamente UIII mesmo torreno ou lugar, terá
prcforencia alJuolle que por termo 80 obrigar a construir
casa de soorado, e entre o quo a isso se oorieTar terá pre-
fCl'cncia aqucllc que na mesllla povoação já ti~er fcito casa
somelhaule.

lfI. N, 2. ( 2D )



Arl. a I. o ali! ha lar que, sem qno so lho apresen-
le ,dicellça de que trata o arl. 30 alinhar e ,)ivelar o edi-
(!tio concerto ou obra ~ incorrerá na llIulta do 4J't>000 rs.

Arl. 32. Onlenauo o desfazimento do euificio, con-
certo ou obra, será no lificado o proprietario ou seo pro.
curador ~ e na sua falta o inquilino, e o alinhador nos
cazos dos arts. 2~ e 30 para principiar a execução den-
(1'0 de 24 horas, e findar em um prazo rasoavel, sob pona
de ser execulado á custa da propriedaue, e não poder
o notificado pedir indemnisação alguma. O inquilino não
,Pode ser olH'lgado ao desfazimento, e quando o faça po-
derá exigir do proprietario as (le~przas que fizer, ou des-
contar nos alugueis (lue devcr. Se ncs lermos assigna-
tios IHio for principiada ou finda a execução, a autori-
dade competente mündará proceder ao dasfazimcnto.

( 30 )

CAPITULO 2.°

Do alin1tam(mto.

Ar!. 21. A Camara fal'á levanlar I)/anos sCC1t1ntlo
_ r I ' oos qUilCS serao .0rrrHlt as as ruas, pracas o cdificios (h

Cidade c povoações. Em quanto se nãó I~\'antarelll o~
planos, os alinham,entos serão feitos como até o presên-
lo ou segundo as lllstrucções quo forem dadas pela Ca-
mara.

. Arl. 28. I1avcriÍ os alilllladorcs necessarios pai'a esla
CII.lade e os arraiae:, do Municipio. Os alinhadores se.,.
rão nomeados ,rela Cnmara, c em lIumcro fixado pela
1II.esma. Os allTlhadores vencerão o salario de 2dj)iOO de
alltlhar o 1;j1)200 por cada esteio do frenle que apruma~
ro:n, sendo sua ObrIgação assistirem ao levantamento dellos.

F. :\', 2, ( 3l )

Art. 29. Compelo aos allllha'lores nivcllarcllI o ali~
nharem as ruas, ol1ificios, c.llçadas, conforme o plano
das povoações, se o hOU\'C1', ou COllfOI':1,eo alinhamento
do lugar, ou instrucçãl) da Camara. Os alinhadúres que
por CITO. ou por outra qualquer cOllsa contravier a dis-
posiçiio d'este artigo serão lIIultados eru 20dj)OOO rs. ,

Ar!. 30. Nesta Cidade, o /lOS arraiaos não S'"
poderá sem Iiconça; '"
~ 1.0 Edificai' nom reodifical' locando na fronte do

predio.
S 2: F~zer concer~os, ou flual(Juer oulra obra, qual-

quer que seja o matenal q lIO possa oOender o ali!lha-
menlo. O contmventor será punido com a mnlta de 10J1)
rs., e obrigado 11 disfazer o edificio concorto ou ohm
que estiver fóra do alinha monto c nivelamento. '

Art. 33. Em lerrenos publicos, ou flue forom de
uzo comllJum, ou servirem d e logradouro. publico é
prohiLido edilicar ou fazer qualquer outra obra sem li-
cença ou Ilforamento na forllla dos artigos 30 e 31, mul-
la de 203000 , e porda do cdificio ou obra para a Ca-
mara.

Ar!. 34. O po. SOil'O, foreiro. ou p,'opl'ielal'io de
qua!(JlúJr lCITcno dentro das povoações serflo obrigados a
te l-os la pallos com cerea de madeira devendo seI' as fren-
tes com Illuros caiados n'aquellas ruas e praças, que a
Camara designar por ediLaes, com comminação de mui-
ta. O pos::eiro I foreiro ou proprictario que obtiver li-
conça para levantamento de casas é obrigado a começar a
obra dentro de um ailUO o a terminal-a dentro de outro
il conlar-se tia data da licruça que deyorú ser registrada
1'0110 X:IX. PAliTE 1.3



lores, alem ua mnHa ficão obrigauo a fazer ou pagar a
liItlpeza.

Arl. 37. A Ca mara IIuando o julgar l1eccssarIo,
pOI\crá declarar por ellilacs , que ficllrflo fazellllo parle das
Posllll'lIs, quaes os iug;areii em quo se poderão fazeI'. os
despejos, com comminaçflo ua pena)l llluHa e obnga-
~üo de fazcr a limpeza.

Al'l. 38. Os propl'ielal'ios são oh ri gados a conser-
\'ar limpas as lesladas du suas cazas e terrenos que pos-
suírem 11iI Cidade e al'raiacs : mulla de 88000 rs. alem
da ohrigaçi\o de fazer a limpeza. A leslada comprellollue
li lIlela~e da rua, c nas praç.as 20 palmos.

Art. 39. E' proh:hido , sem licença, cmpacllar as
ruas, becos e pl'aças COIll malel'laes, 0\1 quahluer o~llro
genero de entulho: mulla de 8S000 rs. alem. d:! ?bnga-
610 de desentulhar incunlnenle, lugo que sCJa 1I1lnnado,
sob pena de mais 108000 rs. de. lllulta. Exeeptuflo-se
os dou:5 casos:

~ 1.0 De nccess:uado de maneira quc se nflopossa. sem
perigo 01\ grave prejuízo pedil' a licença do ~ seglllnle.
Teste caso devot'-sc-lIa pedir licença dentro de 21. horas

Hesta Cidade e de 3 dias nos al'raiaes.
~ 2.. 1)e uliJiuade publica ou particular, obtelluo an-

tes licença.

Art. 40. l~m qualquer 1I0s casos (\0 al'L antece-
dente nunca será emuaracado o livre uzo das ruas Oll pra-
ças, e os que tiverem obtido Iicon~a serão obriga<lo~ a
pór Inzes, divizas ou guardas como lhes ftlr determll1a-
do pelo fiscal, para que nenhum uamno aconleça ao pu-
1Jlico, nem aos particulares: lIlulta do 5$000 rs.
TO)lO XXIX. PAIlTt\ L"
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M.lirro compolenL,. Esta (Jisposiçüo é applic:1vel as rc-
c(f,ficaçõos. O posseiro, ou foreiro)l qn~ nüo cumprir a
primeira obrigação ll'esle nrl entunder-so-IIa callido CIIl

commisso ~ pcrdcril o di rcito ao lerreno, quo podení
SOl' concedido n outro ou declarado pola Camara de uw
Oll lograuouro publico o pngal'iÍ a multa llc !lSOOO. O
qne tivcI' começado a obra e n:io c,mclni!-a na furma da
2." obrigação pagará a mll:la <lo 208000 rs. por cada lrez
mezcs que cxceder dll prazo acima marcado aló a obra sei'
cOl~cluiuã exteriormcnte. O (J ne por motivo de furça Illaior
c IIldepelllJenlelll.e de s-ua \'ontade nüo puder cumprir dOll-
lro do PI'l\ZO aei ma marcado o q ne fic~1dclerminaúo neste
artigo, rcpresentará em lempo 1Í Lamara , all.1I de nüo
soll'rer a muHa, e se lhe prorogar o prazo.

Ar!. 85. As cazas que de 110\'0 so edificarem,
ou as que se rcedifiearelll não \ oderiio ter monos de 20
palmos de pé direito conludos do nivcl da rua, e as por-
las com 14 p,lImos de allma e nunca menos de 1. de lar-
gura, sob pena de rs. 208000 de multa, de delllolirem
a obra c preencherem a allura.

CAPlTULO 3.•

Da fim ]JeZ(t.

Art. 36. E' prohibido lJilS ruas, hCC03 c pracas:
~ '1.0 .• Lançar immundicias de cheiro (lcsllgradilve!'ain-

da que sCJa por cncanillnelltos (Iue as despejem lI'ol/as.
~ 2,0 Fazcr estrumeiras.
~ 3.0 LunC'al' allimilcs mortos (U 1Il1ll'i!Junclos Illulta

ue ~OS~OO 1'3: Os animaes ~Cl'fio enterrados fôra' das po-
voaçues a cusla de scos lIouos, ou da Camara ((ualldo se
uflo saiha Ú IjUCl\l pertence o auimal; e 05 contravell-

F N. 2. ( 33 )



( 34 )
Ar!. 41. Os propriel:lrios - C' J 1S:lo obrigados: na .•ll [I(,e e poroaçüC's

S 1.° A rebocarem e caiarem as lar lU '.suas casas e muros. 1 c es exlclnas dc
S 2.° A renovarem o rcboque 'J

fôl' IIccessario o dcterminado pelo ~i~~:I(~~ura ~ sempre q tle

I, Art. lt2. Os mesmos pro . t .
calçal:em as fren/es uos predios ~l ~~I,(~~II~Ssão obrig:ld?s n
lia Clllade e povoacões na ex/cn ~ I o~ que )lossulrclll
tra\'eIIlOI' sorú puniílo com :1 I 51<110(I

e 8 palmos. O COIl-
obr' J • I nu a (C '>OsOOO e 'Iga( o a pagar as despozas lJue s fi ,~. ' sera
cJ tle deverá sClruil' o lIirel'lll I' °d,zol om com (J calçada
50' f 't t> , lell o li rU:l No C'I I
• I el a com a largura cOlllpetenl ': " (50 «(}
pena e serú obrirrado a desm'Plc ' e, som el a a mesma
fazer elll ordem. oA dhrpOS;('ã~ . },I:-a ,\ SUi~custa para o
de os proprielarios (ue lia' . :.~ e ml. na? comprehen-
.l)osl.uras j:i tivorem )fe;to aso~~(~:l.I:~,dJ publlcaçiio d'cslas
terminada nas Posturas em vjlr~?l ~s com a largura de-
gados a porem nos oito p'll o , lCando.com Indo olJri-
difical-a , ou llor OCC'ISi'o ' .~nos, ~l~lando tiverem de reo-, " ue se c<I.çar a rua.

Ar!. 43. Se acaso cahir' alt>nrn' -
~ar~e c/elle 110 tempo chuvoso)l et.,' mUlO, paredno ou
tllllldo por cerca de madeira COIl~C~l~':II~'~1Cs~llOCser subs-
do seu Presidente n10 e't. I' cll e .1 a amara ou
do-se ao dono do l'eIT~no 1~I;lIl;.o. ella retlnll)a, ,Fsi!!nau-
para fnzel-o corno lica determ/I~~zo fJue Julgar necessario

. tle mulla alem da o'urirr'lC'iO 'dei °f.: ,:ena l1e128000 I'S.
o' ." , e .IZOI o muro.

Ar!. H. Os donos de qui t
fazem frente pílra as rUílS ou )11~'1~~~ou terrenos que
sento se achílrem tapados co ~ ,',<' d' e (IU~ ao pre-1Il COI C,b e nHIlJe!raS serão

, ..l'. 2.

ndvcrtillos pelo Fiscal I qne lhes lllíll'Cará um prazo ra-
s'Javcl para domolirem a corca e fa~ere!l\ o. lapume na
forma do ar!. a,í , lllulta de 128000 rs. quando nrw seja
êI ttendida a ad verLencia, c obrigacão de fazer a obra. A.
Camara po<.le.rá' prorogar o mosmó praso lluando hajüo
circunslancias allendiveis.

Ar!. <i;). Velarão na guarda destas posturas ás au-
loridauc:; policiaos c os Fiscaes.

CAPITULO 4 .•

Das obras publicas .

Ar\. <i6. A conserva~ão e reparo das muralhas,
parel1ões ou outras ohras feilas para segmança dos cdifl-
dos ou prisões publicas, calçmlas, pon les, chafarizes,
regos, aqueductos, poços, tanques e quaesquer outras
conslruccões em benol1cio commUl1I, ou para decóro das
povoaçõés serrlO foitas pela Camara: Ex.ceptuão-se:
S 1.0 As obras cujj faclma não era <.Iaobrigação da

Camara, salvo porem no caso de urgente Ilccessidade, (I
os obrigadlJs a ella não tiverem meios para satisfazor:
multa llo 58000S alem da obrigaçüo de fazer a obra,
l}uamlo tiverem meios e o nHo fizerem.
S 2.° As. obras (IM a Camara fizer arrcmatar impon-

,lo certas prestações para illdemnis~çüo dos cmprehen-
tledores IH\ forma da Lei de 29 de Agoslo de 1828 c
art. 47 da Lei <.lo1.0 do Outubro UO dilo anno.

Ar!. 47. Quan<.lo um parlicular~ou particulares se
{lropozcrem a fazer qualq llCr das referidas obras a sua
)lropria custa deverão se conformar com o plano da ea-
mara" e obterão licença que Ihcs soní:gratUllamcnla COll-
TO~IO XX.IX. I'AI\TE L'



Art. 56, O Presidenlc 'da Call1um nll Cidade e os
TO~1O XXIX. }'AIlTE 1,"

. Arl. 53. Nas pellas do arl. i1l1lecedente incol'l'('rá
o dono do tcrreno pelo qual passar o cncauamcnlo, o qual
sendo a\'isado do dia c hora ell\ que se pretendo fazoe'
a limpeza do cnCilnalllento ou concerto o cIlJl)cdir,. Ex.ccp-
tua-so o caso em que o dono do terreno anlcs queIra l;lzer
a limpcsa ou obra a S.UiI custa do que atll\iillir !lei lo pes-
soas cstranhas.

( :n ). .-,F. i\. _.

Arl. liL A Camara podcd concedol' liccJl~a' para:
qlHl~quer dus, fins dos SS 1.• c 3.• dl! arl. ,i8.

Arl. 52. Os donos das aguas nascidas c encalladas,
ou qnc COITCIlI C;1l scus qniJilaes on p,lloo.; SÜO.obriga-
(,)os a (!ill CIlI es~olos c CilCilllilrCIlI de sorto li uo nrto dalll-
lIiliq IlCIlI as ruas !lecos c praças, llelll as obrils c Ilelll-
fcitorias do.'; SCltS visinhos: nlU ta dc20S000 1'5. alcm, de
fazc, em os cFgulos c cnCilllillllClJl-es.

Art, ta, Nas P0\'0,1<:005 011110-não se tiver feito nin-
tia 03 ellCilllilmclltos e chafarizes d'agoa de ser\'entia pu-
bllra, e quo esla COI'I'<i Clll fontes, serão os lugarcs
(I' alias desi"lIados e n:arcados n' esla cidadc pela Cama r:.!,
c 1I0S al'l'i1I~CS pelos suhdelegados com assistellcia (!o rC5-
pccli\'o Fisco/, ullellll.cmJo-se ,I commou:da(le plluhca.

Arl. H:i' Nos caS03 do ilrL. autecc!lento depois uo
marcndas as fontes c conslruidas, é plOhilJido:

S t.. Tirar das mesmas agoils para outra fonto, ou
nrruiual-a autes de passaL' pelas fonto marcaua. .

S 2.. Tirar ucllas para !:crvir 0:11 patcos ou C)lIIntacs
particulares' multa de 88000 alem do repôr tudo em seo
antigo eslado.

Arl. 48. E' pl'ohibido :
S L. Arl'llinar ou desmanchar quaIrjltcr das ditas:

obras ou parte d'cllas ainda que minillla scjn.
S 2.. Abril' encanamcntos publicas ou particulares lias.

rua.s;. becos o praçns sem 'lIcença o aviso ao Fiscal para
ilSSISl", .

S 3.. Fazel' quaesqnc(' esca\'n~-Oos !las I'uns becos e.
})rllCas e SWlti \'esinhancas.

S' ~,. F,.lzer valos i/'onlro da Cidade c po\'oa~Oes e.
SUi~s 1;llmedlilçOes: os oxistenlcs n30 serão rcfurlllados.

~ 5.° Fazcr alpondros, {lalamacs e escadas nas fren-.
los das casas, nas ruas, becos o pracas: os exislcnlcs
sel'iio dcmolldos. •

~ G.. lançar ~naleriaes e quaesr/uer enlulhos ou en-
ll/pn' os cncanamentos publicas 011 particulares: Illulta de-
308000, alem da obrigação Ue rep()r tudo no seo ilJJli:--go estado.

( 36.)

cedida: mn/la de 08000 u 208000 alem dü obriga~iio duo
fazor a obra.

Art. 4!.1. E' prúhibido :
S 1.. Esgravalar e tirar li lonu enlre as calcadas

das ruas, prúças e becos. .
. S 2." TlI'ar uos encauamentos aguas publicas OIL pal'-

tlCulares para o proprio uzo ou dlJsvio do seo cllr:,o
dando-lho outra ulrecç:io selll ilutorisação compotonlo ou
pJI'U Illul f<lzol': Iilulta de 303000.

.Arl. 50. E' pro:libido edificar casas ou 'reedificJI'
ex lel'lormolJ tc f[lz~j}do j a 11ollas, rol 1Ilas, post igos o il por las
que abr30 l>.Ir,l fOi'll sob mu~Ll dJ 10800U rs, e ouri.
gaçüo de desfazer,
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sul.J'1e1egados nos Districlos poderão dai' liconça p:lra tirnr-
se ngo:1 em horas determinadas, CJlll tanlo (1110 nflo,
pJ'(ljudi(lue a servidão publica.

CAPITULO ~ .•

Sohre a salubl'ida(lg do a/' ~ a,qoa e alimentos.

Art. in. E' prohihido absolutamente enlerrar corpos
uentro ll,IS Igrejas. Sachristias ou claustros, e em qllal.-
quer outro 11Ig,ll' r1astnCSI1l:lS. Os infractorc5 desle artigo
pagarão a ulU:ta de 308000 rs Senio igualmenle pUlli-
dos COIII a mesma multa e vilo dias (L~ priz;io. os que
praticarem ou mandarcm praticilr exhumaçõcs sem csla-.
rcm para isso aulorisados.

Art. 58. neputnr-se-h~o cont"raventores du arl. illl-
teccuen te :
~ 1.. Os Fabriqueiro~.
S 2.. 03 Procuradores das Irmêllldade3 ou fluem suas.

vczes Ozcr.
~ 3.. Os Parochos qlle mandarem f,lzer enlerramenlos.

no recinlofdos Templos.
S 4.. Os herdeiros ou testamenlell'o i que mandarem'

cntcrl':lr no recinto dos Templos.
~ 5.. Todos os que mandarem ou consentirem que se

faça os elllerramcnlos n03 recinlos dos Templos e 03 qu';)
aurirem as COVJS. .

AI.L. 5!). Ningllem poderá formar carneiros ou ca-
tacumbas /lOS cemilerios gemes, nem ter cemllerios par~
ticulares sem licença ~ pela qual pilgarâ 108000 lJue serão
upplicados a conservaçào o 'reparo do cemilerio geral rcs-

F' :X. ~,

pediro: mlllta do 208000. As Iiccllcas sei ão concedidas
pelo Presidcnle da Cama ra no Dislrit:to da Cidade e Jlelos
Suudelegados 1I0S de fora.

Ar!. G~ Os propriotarios de cl'milcrios particula-
res flrao ohl'lg dos a enviar lrimestralmente ao Parocllo
.Ia l~'eguezia ou Capellflo cura das Capellas curadas ullIa
I'claçao do lodas (lS pess'.as sepultadas em seus celllilerios,
(Icclarando seos nO:llCS, idades, eslados cOlllliccões e
enfermidade de que resullou a morte. ' •

Arf. GIl TcnhUIll corpo licad ins('JllIllo por llIais
.le 18 hor,ls, salvo com alteslado de Il.edico , que de.,
e/are que se poue enterrar dopois deslo esparo: multa I'e
88000 rs. .

. Al~l. 62. ,O corpo de qualquor tamanho e cor que
seja, nao pidera ser condnzido a enterrar-se nos cOllllle-
I !os das povoações l quaudo il moleslia de que tivcr 11I01'-
l'I~lo for contagIOsa sem q lle ,"cnha em caix.flo fecha.do.
Fora deslc caso se poderão cond llz:r em rcdos, indo ucm
amorlalhado: multa dc 108000 rs.

Arl. GiL necusando-sc as Fabricag ou IrlllillHladcs
a dar ou entrilr com o necessario para a construccão 1'0-
tOn.slrllcção o~ a (lerfeiçoa mcnto dos cem itcrios plI1)li~os,
serao eslcs fCllos por elllprozils. sendo indemnisarlos os
empresa rios pela preslação dc rs. 18000 por carla corpo
que for entcrrarlo ti custa da Fabrica oulrlllilndado pelo
tempo que for oslipulado em praça.

Arl. 64. As Irmandades que quizerem enterrar seos
Irmãos em lugar dislinclo, dcnlro do mesmo ccmitcrio dc-

o 'yerao concorrer para a conslrucção e apcrfeiçoamento iu-
TO}lO XXIX. PAliTE 1.a
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lorior c exterior rio cCilliterio em propon:ào do numero tlcs
Jrmüos e fundo de que poderem dispôr.

ArL. G:i. S~o prohilJidos dentro das povoar,õcs os
cortUITlC" e.q uacsq uor outras Ltllricas ou 11I,llll1factlll';ls que
po:;;:io projl\:Iic;\1' a s.lud:.J pablica. '1',105 f.luric,IS IIno po-
dcrão cstaucllecel'-sc selll lic~lIça da Camara e cm lugar
approvado por era: I1m:ta dc 30~úOO rs.

Art. GIL Os Fiscaes te.ão cuillado 0111que elll se05
Distrietos niio haja eslagll;lção do ilgUilS illLclas que pos-
são projudicar a saudo publIca, c a Cillllara logo Cjue ti-
"OI' disso conhecimonlo, lho i1lilllllaril dar ~ursu, e CII-

éhu"ar os lCI'l'CllOS. sOlldLl ueccssario, (j uillido lho por-o
louccrem.

Ar!. 67. O:; dOll03 dos terrcnos em quo se esla-
gnarcm as agoas de que LI'ala o ar!. antocodentc SflOobri-
'gados a cumprir o dispo:;lo no moslllo ar!. , salvo Cjuando
fallarom-lhos os nccessarios mcios I ou forom naluracs ou
accidontac:; as es!agna~~ões. Sem pro o que fez a osta-
gnaçiio cumprirú o disposlo no ar!. anteccdentc: O con-
traveulol' soffrol'lí a multa de 208000 quando nao obser-
vo a advorteilcia do Fisc,d, (lue lho assignar.á prazo ra-
soavo I.

Ar!. 68. Todos aqllo;\os por cujos qllintaes cOITem
as'agllas dos visinhos para ircm ter iÍs .I'uas ou valias
para soa esgoto dostinadas, nflo o podcrao embaraçar:
mulla de 1080UO 1'5. alem da {lurigaçüo .uo fuzor o esgoto.

Arl. 6!L Quanl.1o houror uuvitla so as manufactu-
I'US ou ostagnaçõe,:; do agoas potlom prejudicar a sUlIue pu-
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lJliea, poder-se-lia rcrorrcr Ú Call1arll ou ao Presil.1cllte
não estalido eUa reullida.

Arl. 70. Só 1I0S 11latadol1ros publicas ou parlicula-
res COl1l licellr,a se padClü Illatar e esquilrtejar rozos para
~ere:1I cortadas o relldidas ao pülllico I soh pl'na do pagar
108000 rs. de mulla e (lu,ltro dias de prizão.

A 1'1. 7 I . Depai:; de csq uarlejada a rez é pcrl\lelli~
do ao sea dOllo cOllduzil-a e rClidel-a polo p. eço quc qui~
7.er e onde !Jel!l lho convicr, rOlll lauto quc a vOIl(!a seja
fei'a publicallwl1tc cm cazas abertas 0111quo 80 possa lis-

o calisar a limpcza o Sall1!ll idado da carnc, e lidelidado
dos pezos: lllulta ue 208000 rs. e oito dias ue prizão.

Ar!. 72. As canlos penduradas nas paredos e por-
tas d' essas cazas publicas cliamadas lal lios, estarfto sem-
pro encostadas em pauos brallcos e aceiados I de IIl1ho 011
algodão quo do\'erüo ser nllllla(h:s lodos os dias e não pell-
duradas dos porlaes para fora. mas só desles para t1onLro
uas cazas; mulla de 18000 1'5.

Arl. 73. Ninguom podorá matar rçzcs doontes ou
mandar osfolar e cS(/lrarlojar as que apparecerem 1Il0ltas,
assim como os donos das rezos quo mandarom os adllli-
llislradores ou os sous propostos q 110 o praticarem sorão
punidos com oilo uias de prisão e 308000 ue lIlu:ta.

Ar!. 74. O gado não sorú marIo som quo lenhn pas-
sado 2.1 hol'ils depois quo tiver chogado ao matadouro o
som quo o FisCJI cxamino a rez. sondo parn isso avisado
1)010 dono ou pessoa incumbida de a malar. Os CUITaes le-
rão cochos com aglla 1i1llpJ para o gado beber: mlllla do
108000 e quatro dias de pl'izão no 1" caso,. c melade no 2°.
TI/MO XXIX. l'.\IITE1."



.sobre os meios preventivos da c11.(el'midade.

Arl. '80. A Carnar11 pcdil'lí ao Governo ou ao COITI-
IIIissario da PI'O\'illcill a \'aceina lleccssa'l'in.

Nesla Ciuadc vaccinará o facullali\'o (lo partido, não
o havcndo, c fora d'el'a as pe~soas quo furelll nomeadas
pela Camara o lanlJ aqtl;'llo COIIIO Osta farflO constar POl'
Edllaes o Jia, hora o lugar cm que sc hado vaécinal'.

~3
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Ar!. 81. Ncnhu:n Mcdico, Cirurgião, Oll Holi-
'cario poderá excrcer a sua arte dcntro deste l\1l1llicipio,
scm (Jue aprcscnte ü Camura diplomas Icgues cOllfel'iuos
pelas cscolas ou faculdadcs de medicina nilcionacs (l

lllatriclIlados na .junta central de hygienc publica ou na
provedoria dc saude da Pro\'inei:l. Us conlra\'cnlOI'cs sc-
rão punidus com a Illulta do 20~OOO rs.

Arf. 82. Nas povoaçõcs onl)c houvcrcrll !Joticas os
negociantes sómenle podcrão vcnder aquclles Illcdicamcnlos
fi ue a Camara por uma tabella marcar, hcm como as flUllll-
lidiHles oulcntlo licença na forma UOílrL. antcccucntc.

Aat. 83. Os \'cnucuorcs de drogas c remcdi06 , ou
holicarios que vClulercm cm dózes lIIim!as sul.lslancias
vcnonOZilS C su,:;pcitosíls ou remedios aclivos a escravos o
pessoas dcsconhccidas ou suspeitas, sem rcceita do profes-
sor, solfrcrão 8 uias UC prizüo c 308000 rs. dc multa.

ArL. 8 i. Os bolicarios c uonos (Ic casas de ncgo-
cio fJUC tivcrcm a vcnua drogas o relTlcdios adultcra-
tios, scrüo punidos com as pcnas tio ar!. anlcccucnlc,
TOMO XXIX. PAUTE L"
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ArL. 78. E' prohibido lançar imlllundicias 011 lav~l'
rOllpa" ou lJuucsquer outras co usas nas fontes, chafari-
zes ou canos quc conuuzirem agoa para bebida, ou nos
lugarcs fi c:la superiorcs, c que olfenuão a estas: Illulta
uc 128000 rs.

Ar!. 79. A Camara julgando neccssul'io poderá de-
clarar cm cdltacs q llaes scjüo as fOlltes c chafarizcs cm
(lUll é pcrmiltiuo a lavagcm c cm quacs não.

Ar!. 76. O Cill'iliceiro é obrigado 11rcpczar 11cal'.
ne quando o COnl(HiHJur assim o exigir: Illulta de 108000
J's. Se a carne liver IIlIl pelO nlenor do qllc aquelle pc lo
qual foi \'endilh c clltreguc ao comprauor: multa de 208
e 5 dias dc priziio.

Art. 77. E' prohibido:~ "0 Matar pcixc com \'cllcno.
S 2.° Vcndel' alimentos corrompidos.
3 a.. Falsificar (Juacsqucr gcneros, misluranl1o-lhcs

oUlras substancias que augmelltcm o seu pczo, volulllc
ou q uantidadc: pcnas de 8 uias de prizào c 308000 lIc
multa.

Art. n. 0:-; CIII'l';U'S e lllilliidolÍr(ls se éOII.;;ctll"al;:là
limpos, qU:lIllo rÓI' possivel, ICildo e3pl~cial cII:dado o ar-
relllatante do talho, 011 o que l!latll' a rel n:1O havOn-
dJ arrematante, em não a l\Untoar os de:5lwjos das reles
mortas de UllI di.! p,lra outro, QU:lndo não for ohservada
a disposicão desle arti"o o Fiscal ,ll/lcrlirá ao arrematante• , o
do talho ou ao q(le Ill:ltal' a rez, não l'a\'cllllo arrem:,tan-
le, e não sendo alLelllLda a auvcrlellcia sotfrcrá a multa ue
880001':5.



1\rl. 8;). Nos cali(J~ 1,\<.'.arti,go ~ntcccdontc em que
é permi:tdo pedir esmolas é prohihidil aos que tirilircllI
lovar imagcns paincis ou estampas; lIlulta dc IOSOOO rs.

Art.' no, s~o prohihirlos:
S Lo Os jogos do paradas nas casas puhlicas dc Jogo,

labcwas, !>olOtlu!ns, cu 'as tio pasto, ,ruas, pl'aç:~.s o' ran-
chos.' ' '

(ir; )

~r.t. ,911. ,E' 1~ro11ihÍ!!o ~mnliç,e,nÇil tpr w.za pu,1>Ii-
Cl~ \\e jug9 g\lIl1,a ,lpc~1I19 licito,: m.\\ltll ~c ,~0890.0 TS.

Art. 92. E' prohiblllo aos escravos c mcnorcs do
2~1 !\1l1l0S c fi.~h~s(~'l!lI,~liilS ,tq la a ,q\l~!i~i\(!c <I,ej9go , .tan-
to ,VIII Ci\..i;I,do JOJjO liI9cIlCÍ'l(!~, , omu ,q!\l qnf Iquol' ca~\l
llU Ilugar " \l\l,~r 1l:\.I~)llpo,qucr IPtl,~~\mllal:• .o ~10l10 ,~a qa~'l
ou )l\gl,\r q\lc ~Oll.~ nqr o~ adlll!U\r j9lW ,QP'\1l c?~ravçs,
lI\qnorçs U jfihos famílias .• ,spr: pUl\i\lp ,POlll oi\9 ~in?
<Ie pri~ã? ~ 308000 .r~. de milita. O e~c.l'aX9 lI!e jqgar
solTrera o dll1s tle pnzao, salvo seu sellhor pagalHlu illl-
IIlQui~~ilPHmtc (~qS.OV~ '~~"~c 11m1\\1.

IAl't. :9;L 'O !hpll)em lÍ\;I~c q~?,jR9~1'l<!i!l!loirp " )qu
cQ,Il,s.aq I~ o, ~il,lha eQIIlIPScl'ilvqs, IHP'HP'~H? p 011?~.hp,li-
~~!!.I!,as.• ~,~qFl ,!\llJUp,.d9 :ell) JlpSpgo rR' ,o ~~.Q!r~~raf~ dia,s
uP P.1'F,a.o-

Art. 9i. E' prohibido:
~l/ Fipgir~sc .illspp'adp pqr potcncia,s invi&ivpjs, 0\1

prC.(li~~l' ca5p:; !l'i.sle,5 O~l qlAArcs ; p~ extnwtlillurio,s ~05
llUi\9S ,r~~lllte dan~l)o O~I prejuizp á itl gll'c I 1. f..,

•. ~ ~.o JI~cu,lcal'-?~, ç~u'a~W' :~e on~c\:midapos ,ou. 1I101<;s-
lias (lQr !TIC.l.ode fOlltÇ'o,S, 9r,a('~cs"g ';i(pS , ,ou acc10JIi,ldós:
11I 111ÜI , dc 258000' rs.' ',' I "I '.,' .1,( I " .' I \
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Soúre arli[icios }Jrejudiciaes.

AI'. 88. E' pl'ohibido pedir csmolas para CIU:lCS(IIlCl'
illvocaçôl~s: multa de I 08000. Exccptlla~sc:
~ 1: AMiz:~ricol'dia.
11 2. As lrmaudades do S~. S:.Icl'amcnlo das Alma;;

(1.0l)jviuo Espírito Santo, Padrociro LIa lugal~, c as qll~
tlvorem 1I0S seos cO:l1(lromissos IiccJl(;a pam pedirclll 0S'
molas.

Al'l. '87. .0 n~edieo 011 C'Í\'ul'gião do p:tr'ido que não
ODSel'\'ar as o!mgaçocs que lhos são impo~Lils nestas Po:.-;-
llll'ilS,e as que a Ca!llilra lhe impozer 1111 cUlIlraclo, s('l'{i
au\'cdido pda mesma, c não soudo attelluiuJ a ad\'crleu-
'Cia será demittitlo do serviço .MlIlIicip"l.

CAPITULO 7 .•

'a1HJm de serem, as droga s e rClllcdios logo i:lu! ilisadus.
Art. 80 O.~cOllf~itciros c docJÍras qnc pinlal'c:1I os

'Scu::; docc::; cum oxid:H 1i1l'lalicos, zarcüo o verlllclh;'lO ou
outl'a" qUle:qucr suhslallcias nucivas sull'rcrüu a [llJllli dJ
208000 rs, dc multa.

Arl. 86. O I)()tic;lrio \'cI)(lú(lor dc(lret~as1 c rel1le~
'<lios quc prohihir, l)ll 5:3 oppozcr a elllrad I ~:Il' SI!:I ho-
t,ici\ ou ca:u (13 !ll'goelo, p.lril () r,xa:lle so!lre os'rcllledios
ú drogas, soll'rcrüo 4, dias de priz[1O c '2080UO de lIluila,
E não uhstantc iI oppusi~üu pror.cder-se-ha ao exalllc illde-
pcndentcmellte dc sua vOiltadl', Iitrri\lltiJ-se de tudu o
'Colllpctcn~c l?rmo. g se pelo examc se vcrifteilr que os
mcsmos llllhao a venua droga:, c rcmedlos adultcradus
~o!l'~orüo o . dohro tias. [lenas cstabelecí<.las na prilllClra [lar~
~c cl'cslcal'ligo.



AJ'L 9ü Os fàjos e laços nunca se fariío nas\livisas
IIno lIumel'adas das fazcndas, chacaras, 011 rJlJinlaes: mulla
ue 208000 es. alcm ua obrigação de os dcsfazer c entupir .

Ar!. 100 Os etlificios, muros, cazas ou obras que
ameaçarem rnina tle que possa rcsultar damno ao puhllco
011 particular, serão tlemolitlos 011 reparatlos de maneira
que cesse o perigo. Quando parte somcnle do edificio,
muro casa ou obra ameace ruina, só esta licará compre-
henuida ua disposição d'esle artigo.

ArL 101. A obrigação de dcsfazer, reelificar ou
concerlar, incumbe aos proprietarios ou seos procura-
dores. Os inquilinos pOllerão lornar sobre si esla Obrigação
c quando reediticarem ou concertarem se pagarão nos alu-
geres, se os propricLarios não lhes quizerelll pagar as des-
pezas .

Ar!. 102 Todo o meslre da obra quc por ignorall-
cia, crro, falta de alicerce ou de nJaleriaes lizer ullIa obm
que amcace ruina, sendo assim declarado por peritos eru
exame feito perante o Fiscal, incorrerá na multa de 30;m
rs. alem da obrigação de indemnisar ao prejudicado.

Art. 103. Se no praso assignado /1[10 for o edificio,
muro ou obra desfeito, ou so o edificio nüo for habilado
ou não se souber q 110m 6 seo dono, ou se lia opinião do

. pcritos nno poder demorar-se a dClI,oliçiio, será irnmedia-
lamente desfeita á cusla da propriedade, ficando sempl'e
obrigado o propriealario, quando nflo sejão sulliciontcs os
maloriaes, quo serão vcndidos para o pagamcnlo das des-pezas.

Ar!. '104. E' prohi1.Jido:
TO~lO XXIX. PAliTE La
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CAPJTULO 8.0

Sobre medidas pl'evenlivas de damno.

. Ar!. ~a Os Fiscacs mandarão pôr ouarrlas e di"l .•
zas J llll to as c?ca vações c pricipicios qu~ hOllvcrem nas
obra,s _ou servlllõos pllhlicllS, ?u nas suas vezinhallças, c
pro\ ora0 com a posslvel breVIdade ao soo concorto cn-
ten.dendo-se. com o Presidente da Camara, se csta' IIjo
estIver IeUlIIda, para se autorizar a despeza.

Ar,~'. 9G. Quando as escavn~õ-cs c precipicios de rluo
trata o <l'l. antecedente, forem f~llos ou causados por al-
gUCIIl, será osle obrigado ao concerlO o reposicno de tu-
do In~ seo an.ligo estado: ,multa d.e 308000 rs. sOenflo al-
tenr,Cl logo .I auvcrtollclll do FIscal, alem da obrirrarão
de filzcr o concorto. o o

. _ Ar!. 97 As ~sca"ações C precipicios proximos;is ser-
Ytr!ocs e auras pUb.ltcas serão concerlados pelos donos do
t~1rcno el~ l]nC cstIV?l'em, quando não seja publico. O'Fis-
c~1 adrorlJl'a ao ?bl'lga<1oao concerto para rlllO o faca, e
lI.ao sondo a t!endlua a advertcncia no praso que lhe fôr as-
slgnado, sera multado em 208000 rs. e obrilfutlo a fazer
o concerto. o

. :..tr!. 98. A Camnra concederá Iiccnça para as cs-
ca\~çoes tios arts. anlecedentes, quando d'cl/as nenhum
!~C~'lg~ou ?,~~I~nopossa resultar, impondo a obrigação das
bUtlr~las, dIVlZ,IS011 luzes. Os flne !endo obtido licenca não
cupnrcm as condições n'ella declaradas serão multados 011'
208000 rs. '. ".

F. N. 2. ( ,f7 )
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~ 1'.. Vabripal' pql.\:~ra no. illte~'j~H'11\1~p~voa,1~eg.
~ ~,. p, (0£)0 Q~ ,lIro, do i~onqnolra ou 1.Hlsca-l',c~.
!3 ~: o .) O fo~o do ar., E,xceplUão~8e 05,,d,li~s~Iu feslas re-

Iigibsas ou Nacionaes, nos quaos são perrnltllllos os fogos
(!o ar e rouqueiras, pl'ccedendo Iic{Jllfa, ,Ie\'cndo os fogos
do ar ser lilllça!!o~n~s lugares declaraúos em E(Jilacs da Ca-
~nüra: mulla 30$000 rs.

Art. 1o~. E; PGl'iniiliJo comlicenca fabricar polrora
fór,Y das povoaçõcs om lugar designado pela Call1ára: miilla
do 208000 rs.

AH. 106. São obr'igados os,pedrciros, aill'piülciro!'1
ferroiros o jornaleiros a acudir áó fugo 11Üe pegar em qu'al-
lJueí' clIIficio nas PÓVO~lÇÕOS: mulla de 850'00 1'8.

Ãrt. t 07 Os S'achrislricSsão óiii'lga(}o~ ií tocár 'á fogo
Jogo que for noliciado quo eslá pegando em algum edili'êio:
mulla de 108000 rs.

Art. i08. E' 'pY'ohihido laÍlc'a'r rogo no ca\üp'o 011
Ii1atLó alhelo; Íllullh de '208000 'rs•.

AFt. 10'9 't' próhibi(lo:
, S 'ho Lançar fogo nos Ca!npos propriQs ou de que se
'lenha disposição sem provio aviso aos visinhos confinanles.

g 2,.0. Queimar a pI'oljria roça sem ter feHo aceiro de
\'iiltc :palnlos, polo 'monos o sem participáraos vizlllhos
cO,nfrnuntes o dia el1l que se prolende queimar: mülla ,do
1081roO 1'5.; quillluo pela conlraveilçfJo do qualquer desles
~Spas~ar logo aQs campos., matos o planl<l~ões dos vlsi-
nhos, o conlravenlor som'crá a multa de 308000 rs. alelll
da obrigação do indcmllisar o dUlllno cauzado.

(:1~ )

Arl. 110~ E' prohibi(1QcOi'l'Cr:í p'~~'aIl9,(lc \r~ ptpl.
Il,o~loIlil~ ruas c praças das P.:JVQ.<l~:ões:11I!11l~'~Q J O~O,OO' ,r~.
hxcopluao-sc os casos do urg'cnclU, ou do scrvlço {Jubhco.

,Art. 11 1. E' Iprohibillo tçr solto n~sporl~s . das ç~
SilS, ,ruas e ,p'.rqças das ,PO\'Q~9õ<.J&, c~tl'adas Jm~l!c~~ ~111-
lIIa()8 ,bl'~\'Qp., <]1,H.l possã9 pllCll<.lernqs .pa~sageir9S: ,mu,lta
de t8.()O,O h;. POI' p,!~a .anil~Hl,l,~ ~ di~s d<; priz:-o. To~os
os C:lCS enconlrados pelas ruas das povoaçõés serão mor-
t9s e clllernulos li c,usta pçseo;s u911Qs/saben,do-so p quem
perlencem, ~ qU1\lluo C$!es .o n~o .q~1Cirãoqnlorrar, ,ó l1'is,:,
calo malll1aní fazlJl' c eobrarú do dono esla despeza: 1~xco-
pluão-se da malança os cães do caça quo andarcm lrolal1os.

, h-I',l. 112. E' prol~ib'do sol.l\lr a:ni}l}al cJ,R.I,llpaqo<JtJ,o
se podcr GPllsçr.v~r :pr('~o 9u platal': mpllc,l,do '9~OO,O.. ,W
pel'milli~10 m~l,\l' o anj,nill dall)qad,o..

Al'l. 1.13. E' pl'ohibido nas povoações conduzir car-
l'osp.ucbadO$ pü:r ,:UAil)WQ3" .&em,~~utli,Ci.l:90,\1-.guia: plUllade H80P». .

41'l. I,H. ,,Não have,ní esp,~ç.lacuI9 ,ltlggn} p~llliç9
sem Iiç(m~a ;m\ll,l.a~o 2~l~po.9lS; ,

A-rl. 1J~. E' prohib,i~o a 4ança d0.l>aluquc,den-
tr.o d~s povoações ~o dia pu de 110M C(l11l í1lga~ap'a í9:Ve
incomlTIouo a \'isinhança, pena de d, fa7.i,llIçnlo do ~unta-
mento, nlUlta de 128000 rs. ao dono da casa o 48000 li
cada um ,dos :que 'se ,àchal'cm' no njunta'mento c lias I'cin-
cilloncias ,strll'reriÍ caua,ulll otlO'broltla lUulta iC Auais li d,ias
dias 'ucpl'isfio.' '"

A.rlo 1'16. São pel'millidos os quimbellcs ou reinados
lOMO XXIX. I'AnTH La



Ar!. 124. E' prohibido o lIZ0 de armas offcnsivas
nas povoações, sal\'o do noilo no caso do S 2 .• do ar!. 121.

Ar!. 121>' Os quc uzarell1 de armas ofTensirns fóra
dos casos especifIcados lias arls. 121 c 124 incorrerão lia
lIlulta rle 308000 rs.

Ar!. 126. Os infraclores perderão pnra a Camara as
armas que lhes forcnl cnconlradas, as qunos serão enlrcgues
aos Ficaes, (Jue as fnrflo alTCll1iltar em leilão para o que
afixarão cuitaes com praso lIe 24 horas, c o seo produclo
será entregue ao Prucllrallor ou aos soas Agentes lias Dis-
dislridos.

Ar!. 127. Todo o que tiver pasto do aluguel, será
TO~lO XXIX. PAnrg 1.a •

( 1i1 )}>'. N. 2.

do ;lS pcssons quo não fUl'cm slcpeitas, o com t:1I110quo
as armas se Ir:lgflo patellles.

Ar!. J 22. E' permiltido independon te de licença
o uzo:

S 1.° De facca de pontn, foucinha, manguala de ferrão
aos boiadClros, Il'Opeiros e calTeiros estalido em exerciclO.

S 2.. De facoa de ponta, fouce, machado, faccüo aos
capineiros, lenheiros o trabalhadores empregados no ser-
vico de roc,ula o derrubada.'s 3.° 'De espadins aos mugistrados o pessoas gradas •

Art. 123. Poderão uznr de armas oITensivas, quaes-
quer quo ellas sejão, os soldados policiaes, pedeslres, e as
pessoas quo as am.i liarem, e DOS Olliciaes de Justiça, nus
prizões, aprl'hensão de bens, ou outras quaesquer deligen-
cias. Os olliciacs de oflicio poderão uzar de scos instru-
melltos dentro dos lugares em que lrabalharem, no exer-
cicio do sco lrabalho.

( riO )

Art. 117. Quando em alguma rua !louvCI' njullln~
menta, desordem occultação de criminosos, ou illcendio, os.
visinhos serão obrigados a illuminarem as frentes de suas
casas por aviso do Fiscal, Jnspector de Qunrtoirão o Sub~
delegado. O aviso bastará que seja vocal: multa de 6S rs.

. Art. 118. A Cnmara logo flue suas rendas o perlllil~
IÍI'cm proverá a i/luminação nas noites que uão forem do
luar.

Art. 119. E' prohibir!o locar cnixa pelas ruas e prn~
ças sem licença: mulla de 108000 rs. Exceplua-se o to~
(/ue de caixns militares que ó independente de licença e o
que nnllunciar qualquer espcctaculo para o qual já se le-
nha "obti~o.

que coslumn'o fazer os escr~vos, acompanhando os Juizes
MÓI'es das Irmandades do Rozario, comtanto flue n50 seja
de 1I0ite: muHa de 88000 rs.

Art. 1.20. São al'lnns ofTensivns a pistola, clavilln,
clnvinote, ou baca marte, espingarda, espada, sabre, refe,'
espadão, asngaia, Innça, chuço, fouces lIc quai'lller .ta-
manho quesojao os cabos, machado, facca" rle ponta, pu-
nhal, suvelão ou qualquer instrumento perfUl'ante.

Ar!. 121. As autori(lndes competentes poderão per-
mHtir o uso lIo pi~tolas, facas de ponla, espingardn. aza.
gaia, espada c cla vinolo :

S 1.. Aos vinjanles na derrota lIe suas viagens.
S 2.° As pes~uas que justificarem qlle oull'em tenta

algum cl'irne contra el las, pessoa de sua fallli:ia, ou soos
bens. O uzo oe anHa s ncsles dOlls casos só será permilli-

--



11hor, ali midLlrndor; Óll fcitur, illCOI'I"cr:i lia' In 1111,i de 301>
r:i, e S dias de prisão,

( :i3 )F, N, 2.

A 1'(. 1ih: E' p tJhilli,Ju: .
g 1.0 Otcllltar C5CI':I\'OS ru~itltJS, Oll CO!JSlllltil-OS na •

lirujllll c:l~a SC:ll pill'licipill' a seus SCllllol'CS, ou ao slllldc..:
legado t!t'1i 11'0 de 21 1101 aS sClidu fi1lJlóadUl'cs llO Ill~:lJ\ 1111

elll lli liinéia de 2 ICgOiiS, o Uc 48 hol"a. não stHltlÓ OIÍl dis-
lancia do mais de 4 legous c as.~Hll pr. gl'ossi\'ilmclJtc, em):.
lillldu-se a 2 legoas (lU I' dia.

S 2,0 Gü',II'dai' consas 'quo os cscraVos fUllilrelll' mul-
la de 3vSOOO l's. ti 5 dias do pl'ls[\o,

Árt.132, O Scnllót' i1b oscra\'(j n qnbrtl se fizer a
p\lIllicipatàti 110S t." dt) art. alllút:Dd(~llIC sérií ohl'ig,Hlú l\
ll;lgal' Itldas as llospez,rs tlue sI) lizcr COI}\ li 'ulesma, e cOlh
o escravo ou escravos.

AH. 13tl, à 1I0íro tio hl"hlaZO'Jr~, endüs b la\'Orvas
b 1 11~óÚ\l'as q'll,\CSl)\m); <;àii\'s em quo ~e \ CtH1ftO tléhidas
'e!:'pLI'iI'IlU':::as, llão Ú)I\í!ór;\ Ms Imlíu~. oscl'a\'os e n\cninos
tig'uil\'d(,lllt~ 0\\ hóhiUi\'s cS(liriluOsas tl\10 pos~ho Olllbriagal',
lIoh1qtli\h'Jll'M dóze pai'a heher, uma \,'o'z <j\1C j;l cstcj:iÓ cr'u-
hriagados (sClldo esta ullima prohiLição exlúnslva á outra
clüalqur.Í' j)CSSO!I) llCIÚ o~. CÔllscúlii'üo uenloracJos IÚ1~ mcs~
mas casas: hrulth íle 10S00'O 1'5.

Art. 1ai. 'fioprohibir1o~,:
~ 1.0 Os liros dc qualqucr arma cle fogo dados dó 'ndrl~

dClltro das povoffçõ'es: IlItlilá de 10800'0 i'S"
~ 2.0 As vozerias, grilos c alaridos do noilo nas' 'fIlas

c praças sem que eJ'ellcs possflo rcsultar ulilidadade a/gu-
Ina, ou 90'01,~I\Ire a isso dlirlgúc 'l\ t1Ccc-ssida(]tl 'ou 'medo:
multa de 5~O(J{),
TOMO XXIX, PAI\Tg 1,.

SiJb'r'e Contrlwençóes contra as ,pcssoás.
-i\rl. 11.30. b (úvcrÍlcir~ó, negocianté, óu (llrilJfjllCr

outra pl'ssoa que cO:l1prar iÍ escravos COUíi<lSque ríão r05-
tUIllão lcr, 'sem llue sejão tiilto'['isiíuospor lJilh'ele llesoo Se-

( 1,2 )

olJrig:ido i1 le!"o seguro, Se o tlIiinlill fugir óI1 Stlti1li' p'0l' fnl~
la de segurança do pasto, o c,oll,lí'hvo'ulór pnglll'á à lllitllíi di}
48000 nh pór calla abirhal; e sci'ii obl:igado ti inalidlll' pro-
curaI' o animal ou animaes :í sua cusla, ou parral' 1IIlitiediti-
lürnêntc o seo viMI' ao {Iono, 'sCliaô iíppril'{iCêr eh lenipb d'cs-
le seguir a sua \'iiigem, (m tlonlró do Pl'ii~O llc 10 Uiils; ~il

,o dono for túonUlol' do lugar. No pi'Íinclt;tJ ctlsb se b êon-
lravenlol' reCl1SIU'-SO ao pagarücilld; ou nãO concbi'iJ:II' ,ilo
valor do animal, sel'ií esle, á réijuêríriitll1ltl, do IIbllOi ni'bi-
lmelo POl' dÜllS Ibtivados Ilórncado!i pelo St1btle!cgatlií, o
feita a lIvlll!a~ão, se o conll'avcnlor não pngar in\luetliata-
mente ,se CXIlcdirú 'mandaUo ctllltra ti lÍleSltJo.

Ar!. 1~r8. Ire prohiliilltln'eslá1Cidtldé; c ling j1ÓVÓil.
-çõesi o passeio üe es'dl"hvqs déljdl~ da 'colTiüa, iltl sil\o Ila's
,9 horns, exceplo cor)l es'c'rlptó 'de sé'os 'SeÍlllôl'cs oli 'de' pi\s-
soas de sua fatnilia~ 'SeOB íúll\li'nisli'atlO1~cs, fciloi"~s &<lXOI\'05
ou mesmo de pessoa visinha, quand'll ,li Helio!; líTIo sàil}iil:>
CSCI'evcr, declarando-se no escl'lplo que vão mandados em
sei'viço~ O conlí;avcntor séní prcso 'e clJlreguc'a seo 'cnho!',
o soITrcl'iía lÍllilla Ué tle 108000 i-s.

:Ari; 129. E' ()í;ÓhiUid'ó 'nas po\'brrrõcs <lfnarh1-sc ani-
macs Ilas fl'OllteS ()a's Cí\SllS'o fuuros; hits' rü\1's" bú'cós'c p\,«-
ça~; o conll'íl\'cntor som'crá li muHa du 8800'0 ri;.



Art. H 3. Se dentro do 24 horas a pparccer o duro
do animal, ou ulguem pOr elle, lho será entregue pagando
u multa, dospezas da aprehensão e curral.

Não apparccendo o dono, ou não querendo pagar, o
Fiscal avizará ao subdelegado que fará "endel' o animal
enl leilão lia primeira audiencia precedendo editaes com o
prazo de 24 horas pelo menos. 1)0 prodllclo da venda se
deduzirá a importancia da multa e despezas e o cxcc-
TOMO XXIX. PAnT~ j.a

( .... );1'*

CAPIT LO 10 .•

F. N. 2.

Sobre a Indusl1'ia em geral.

Art. UO. E' prohihido tor animaes soltos donlro da
Cidade e POVO:l~ÕOS,e seos immedialos suburbios: multa de
2;ttlOOO por cada cubeçu. Excepluão-se. em quanlo os ler-
I'ellos. que sel'vil'elll de pastagem o logradouros puhlicos
nüo esliverem tapados, as cabras de crear, andando estas
pe:J.das, em quanto derem leite.

Art. 1H. Quando os animaes per.1 illidos quaes-
quer que elles sejiio, [orem enconlrados sem peia, seos
dOllos serilo adverlidos pelo fiscal ou subdeleg;aclo para re-
tintl-os dcnlro de 2ft horas; lI:io sondo allelldida a auver-
tencia serão llIultadus em 48000 rs. por cada caueça.

Art. 142. Os animaes encontrndos soHos contra o
di~posto nos al'(s, allleccdcllles. sorão aprehellclidos por
ordem do fiscal, ou de (lUa1quel' auloridade policial, e re-
colhidos ao curral.

Por cada diu ou [racção de dia em que Belle se de-
moraI' o animal recolhido, se courará 320 rs. pagos pelo
dOllo.

Art. 135. K contravenção ou infracção.

S 1.. I~spancar animaos manso~ alheios, cortar-lhes as
crillas ou oaudas, ou maltrata/-os só por mal fazer.
3 2.. Escrever dí:;ticos ou ielreiros nas portas ou pa-

redes em afronta aos d01l05, 011 á alguem.. O!I slljar as
mesmas portas, ou paredes com i:lllllundicias. Aos infra-
cloros do S 1 • multa do 2080QO rs. Aos Infraclores do, S'
2•• multa de ao;ft) 1'3. o oilo dia de prisão.

Árl. 136. E' prohihido Jognr entrudo Ilas ruas (},
praças tias povoações: multa do 108000 rs.

Arl. 137. Se o jogo fllr com lar,lIljas ou limõe3 na-
turnes, ou quao:; quer oulras causas que possão illdllzir
peri~o ou oauzar dor, ou for.• COIII agoa fetida: multa do
20:tDOOO rs. o ri dias do pl'isão.

Arl. 138. Os limões o laranjas arlificiaos, que fo-
rem exposlos li venda pelas mas, seriio lomados immcdia-
lamente quebl'ildos c o cond Hclor pagará a IIIulla de '108
réis, salvo sendo escravo, e neste caso pagaráia muna o
seo senhor OH a pessoa que mandar vender os ditos IÍllJôes.

Art. 139. E' pl'ohibido nas casas de bebidas e la-
vernas e geralmente em todas as casas publicas:

S L. O ajuntamonto de escl'evos que não eslejão com-
prando.

S 2.. O ajunlJnlOlllo do pessoas com localas, dan-ças,&.

O dono da casa e cada uma das pessoas que fizerem
parte do njuntamento incorrerá na mui la de 58000 1'5.



A 1'1. 149. Os propriclal'Íos e lavradores confinantes
qno \lÍlo tiverem as suas diviza~ tapadas, nàu poderão PÓI'
creaçúes n05 paslos 011 capoeiras limitrophe5 sem provio
i1ceordo com seo vizinho ou conrrolllaule, ponas a~ do arl.
lIntecedonte.

Arl. 1riO. E' prohibido aos socios ou coherdeir05
IllcUór gi\l]O ou quaesquol' oulras crcaçõcs om terras ue
cullura ou la\'oura do quo llflo houver c1ivi~ão' ontrA os
mesmos, 5011I que esles COll\'Cllhão, c uma voz que sejão
lapndas ou haja ncllas planlação: lIIulta de 500 r'éis por
(:iJda c'nbeça de uni mal, além da obrigação do indemnisar o
dan.l1lo êauzaclo ,peita creaçflo.

(
~l'" ).)/

Arl. 151. E' pl'ohibido nos socias lI11propriedado
(Ie cllltmíl, em campos de orear empregar maior serviço.
ou destruição c cortes de maltas, do quo lhe compole á
respeito, e contra a vOlllade uo::; outros ~OCi06, ou Goher-
c1eiro:l, iguahlCnle a re:-ipeilo dos auiawos lançados nas
fazondas o campos de crcar, pelo que a requerimento do
~llInlqllcr dos .socios ou coherdeiros que nflo couvier, COI1l-
parccerüo tOllos ,poranlü li auloddade policial, o nomearão
,1I:hilros que declarem o numero de unimacs (IlHl plluc(âo
tO~1O XXIX. PARTI:: La

Arl. loHl. '1'01105OS crcadores, fa7.cllc!ciros e PI~O.
prietarios que po~sllirelll, ou {'rcarem ilnilllaC~ em predio~
ou lerril uc culturil, qu;\e:;qup,r que elles seJiio sflo obri-
gados a lel.o!'! COIII \'igias Oll el1l paslagens tapadas com
villlos ou cercas forles I de maneira que nflo po~sflO passar
para os predios confinantes nem \lrl'judicilr as plillltações
alheias. O contra\'entor incorrcrá na penil de JOO rs, cle
lIlulta 1)01'cada cabeça ue animal, e ele pagar o damno
eauzauo.

~'. N. 2.( !i(i )

(iente no 1.• cazo se entl'o~ilril ao dOno do :lnimal, n 110 2 •
caso será recolhido aos cofres da cama!'il, a qual Iiearú
pertencendo, se dentro de um llJez nào apparccer o uonu
1.10animal veuuiuo.

Arl. 1H. Ningllcm po(1cní crcar porcos em chi-
q,ueil'os uenlro <1.1ciuade c das po\'oações em alillhamen-
to da frtmle das ruas, o nas margens tle ribeirões eC\.lr-
regos de serventia publica: multa dc 23000 rs. [lor cu-
ua cabeça, além da obrigação de desFazcr o c,liqlleiro.

0s pat'cos encontrados vagando pelas ruas das IHl\Oil-
<:,õe!iiscrào imlll~liatalllcllte aprehclldidos (ou 11I01'105, se
IHHlvet' ditlicuh.ladc em pcgal-o~) c vcndidos pelo Fiscal em
leilão, qu~elltrcgarú o seo prud IIclu ao Procurador (bl
Camara para ontrar COIII olle para o cofre, Oscabrilos li-
cão sujeitos ú mesma disposição, c lanlo eslcs como (1-

queUos depois de lendiclos em IcHão, o que jlrOOUZ41' por
cada 81na ,cIl1.leçll'lllais de 108000 fS, • seja oe,,''Í.cesso ell-
tregue aos donos, roolamnndo-us,

Art. 14ã. Os carniceiros são obrigados ,a CQnSOI'val'
por Ires dias, mas ,nunca elllruaí\, os couros das reles
que malarem, e ti ningucm eslOi'varão o exame uos li)(l~-
mos couros: multa de 4SJOO rs. por caJa couro que oc-
cnHarem.

. ~rt •.HO. E' .proJiib:ilo enl\'ar omp!alllaçôes 'alhe-
Ias som licença <lo seps donos, sal \'0 pm cazo do necessi-
Qudc,cse 'fUI' pessol,insuspcita, 11llIUa tJe 'G$O'OO 'rs.

Art. 1.li7. O .escravo gue 'fôl' cncontm'clo Qm plan-
ta~õcs alheias, e se tOl'll<ir lsusr.ei'to por 'Iião ter motivo
algum j uslo, p3gal'Ú 'incontinente a Jllulta ue :20800:0 r~. '



tel:{1Oacçüo alg~lI~la Conll'il o vizinho, ali \'izin!Jos, pelas
ollellsas ou pn~Julzos cauzados pelas crca~õos d'cslcs.

Ar!. 1ri4. Os q no de proposito mellerem gado, ou
q:Ji1esfjue~' Ou[ro,5ílnilllues nas lelTas cercadas, ou planla-
coes alhclilS alJl'lllllo para esse fim cercas o por[cil'as, ou
fraquoando fjllacsquer oulros tapumes, serfio castigados
com a mulla tle 308000 rs. além tio indomnisarcll1 o dam-
no ca uzatlo.

, Ar~., 155, Os proprietarios de terras rle cultura,
élrculIJ\"Izlllhas das [urras, quo São de uzo comlllum, e
s~rvirel~l de logradouro publico da Cidade e povoações,
sao obrigados a cercaI-os com tapulllos fortes pelos lados
U?S nresm~s 10gl,"aUOuros.O proprietario ou In\'1mlor que
na,o cumprrr o (,lIsposto no art. antecedente pe1'l.lorá o di-
1'~lto de Indemnlsação pelos projuizos cauzados pelas crea-
çues, e quanuo as o!fendiio, pagarfio o damno e a multa
de 500 1'5. por cada caueca.

Art. 156. A respeito das cl'eações ou animaes, que
entrnrem em plantações ou terrns tapadas nos cazos em
que seos donos licão suj eitos ás penas estahelecidas lJas
p~sturas desla camara, proceder-se-Im nos lermos. pros-
cnptos nos arts. 142 e 148.

_ Ar!. 157. Os donos das terras tapadas, ou planta-
çoes em que forem enconlrados allimaes com IIlfraccôes
de Posturas, poderão relel-os alé que se avize ao Fiscal
p~r~ fazel-os recolher ao curral, ou ao Jnspector de Quar-
lemlO, se o Fiscal residil' lia distancia dc mais de uma
legoa.

Art. 158. A Cama.ra proverá para, que em termo
TO~Ú) XXIX. PARTE 1:

( li!) )F. l'i. 2.

~ auloridade policial [elldo em allençfio a parlo que
cada mteressado [elll nas [erras de cultura e campos .• de-
siguará a cada um dos socios e o numero de alqueires que
lhe toca plantar annuil/llIcnle, o numero de animaes que
poderá ter nos campos ou pa!'tos, U cllll[raventor será pu--
nid.o com a multa de ij08000 rs. além da Obrigação do
retIrar as creações que demaiS meller nos paslos ou cam-
pos. Não comparccendo a parte ou partes citadas a au-
toridade policial nomeará e approvariÍ os arbitras á reve-
!in dos mesmos.

Arl. 158. Os propl"ietarios ou lavradores que fize-
rem plantnções lJas divizas ou tenas confinantes em as
quaes pastarem creações, ou exislirem pastos do seos vi-
zinhos, deverão cereal' na parte que confinar com as ter-
ras destes uma vez que reciprocamente Sj sirvão lJ'ellas
para pasto, ou assim tolerarão; e quando o não fação não

Art. 152. Quando as terras em COllltnum forem de
creação, e algum dos socios quizel' plantar em algum ca-
pão ou capotira 'será ourigado a cercar, sob pena de per-
der o direito aos Jarnnos occazionados pelas creações e de
pedir a imposição da multa pola entrada d'estas IIns plan-
tações.-Quaudo .as lerrns furem de cultura ou lavoura,
e não houverem paslos tapados, o sacio que quizor tel'
creação, é obrigildo a conservai-a em pastos seguros, e
n vedar que oflcnda as plantações e culturas alheias:
multa de 208000 rs. além da ol.>rigacão de pagnr os pre-
juizos cauzados pelas creações. •

( ;;S )

Ler lias campos ou paslos, sem des[rniçüo d'f::stcs () o nu.
moro do alqueires que se podem plantar llnnuallllcntc de
maltos e capociras som i.,niquila~úa das mesmas.



( no )
breV,l; se frlçüo .cll):r;le~ ,nos dis!riclo, ,do Municip.io, idlll.l
de quc 11.(}lJessç repo'hii.o os il,l.liillaes aw~hend,i.tlos. 1~.1II
qU:lnto nrlr) se eslahelecerem os eurracs, os Flseaes farflo
rpaoJhor ,oS;),llill\il(,)S a[JrcJIl\lIdid()s Clt.! p~sloS;egur.o, pa-
galld~~~e J1Çl ~OIlO IIi\ f~l'Illil du, arl. H'~. .UdV~IÓilo l1as~u
q~P a ,l,~lo S:~,op'p0scr ,1I1eÇlr:l'c.r(l1~aml),!tv de 3,90 ré,i::;. \lQI'
Ci\lhl .•a!U 1\\;11 ~

Arl.1!D. Tudosos tl1oradorcs,l'o.taClllade, es('o
Município, e:ll cUJos prcdios ou terras huuvcrcl11 for', Í-
guciros, S:1O ourigildos a linll-os c e\lingUtl-OB, prillc,pi-
u;ndo pelo:; llIais I\,ocivos: multa Ul) 2üSOOO ,l'S. c .0 fur~
JIligucir,o será e~lincto iÍ ,SiU,l ,ensta. A ,Calllill'a serú oüri-
g:~da a ~it:ar os I\H'I~ligucir():,nos lug(Il'C~ c 10grildouI'OÔ'IIÚ-
blicos (I~\ cíQud!J. . \

,Ar!. t 60,. .Os [Joss~ljdorcs ele p0!TIare~1 nas Çilh\llqs
C :po\:oaçOCs, s~o ohl'lgados a lirar ahCI'\'i\ ue passilriu!lo
das arvores fnlctiferas das que 'lbG~ .!iquepl contigui1s, sob
poua de 88000 1'3. ue multa, e de se malalar cortai' as
~n~or9s lá ,sua cJ.l~~i1.

, . J\nt. 1.!61. ,E' 'prQ!Tihillo )llatnrJI;nws, 'S.e~i~ma.s .,c 0-
l'ubus: ,1\luJta d~ 5~000 I".

Art. 162. E' prohibiuo fazer ccrcn, ou quaesqucr
out(QS t\l pumes .fji,visoriqs ,IIQS Iipli te." communs uas terras
~ .fil~~[Hlas ~~ cultqra, .ou crei.lção,' sem ,prece,d~r a,vizo QU
pUI.Hailmçãp ~os v!zinhps conf[:ontal\t~s: m~tlta~d9 3PS rs.

-tAI;t. 1:63., 'Quando í\Inil!uvclmente n50 se concor-
tlarem, sení o avizo uc que tmta o art. antecodente fcilo
1101' omcial de justiça em virtude de ordem ou despacho
de. ~n~tQl'Ída~c p,o!icial Jc~peyth:!l.

( G 1 )

Arl. HiL As Cêrcas 011 tapumes di\'izorios de que
tl;a'lftoos arts. antecedentes sor:1O fcitos ú custa tios mo-
radores ou prol'rictarios confinuntes, e observando-se as
regras seguintes:S 1." Quando os vizinhos não se accordarcm ú fazer
o tapume sohro a sua qualil\a(lo, serão as pnrtes recllzan-
les obrigadas a cOlnparecer na amliencia lIa autoridade po-
liciai, para a qual fOl'cm citallas, e n'ella nomearú lima
tIas pad(;~ um louvado, l) \le com outro, nomeallo pela oulra
parle irão ao lugar, o designarão a natureza do tapume,
e sua direcçüo em attençào a localillade, economia, segu-
ranca ou duraê:.O.. S 2.. N'a falta (Ie comparecimento da parte rccu-
zante, a autoridade policial nomeará a sua revelia o lou-
vado, o fará o que di~põe o S antecedente.

S 3.. No cazo de divcrgencia IHl opillino dos louva-
dos, dccidirú a autoridade policial, adoptanuo a opiniüo
tio lim dos lu\! vaclos.

S 4.. Na uccizflo lia autorillaue policial que confir-
mar o parecer dos lou\'uuos, será assignurlo um termo
J1al'a as parles comccarctn a obra, e outro para conclusão
d'ella. •

~ ~. o Finuo o prazo marcado pum começar a ohra,
se a purte rccllzalltc não a tiver feito, a oulra parle con-
lil1lHlriÍ com o tapume na forma que liver sido designa-
do ató onde dcva ser, formando uma conta corrente de
tOlla. a uospeza da aura, com dcclilra~[lO sepnradamonlu
UOSJOI'lHlCS, suston to u mais dcspezas, que possa provar,
para havei' da parte rccuzante metade da SOlllllla CI11 que
IlHportar loua a ex tonçflO, ou parle (1ue tocar pró rala.

'fOMO XXIX. l',\llH L"



largura necessaria. A:, estradas puhlic:Js Municipaes [cr,ão
pelo menos, sendo possi\'cl~ 20 pallllos de largura e tnn-
la de de~eorlinado de 11n1e oulro lado, o esgostos de duas
em duas bracas do distancia 1111Ido oulro, snl\'o nos Ingal'es
elll que sl'ja'is[o impossível ás ,forças do dono do, terreno:
o que recuzar a este onus sera Illullado em 208000.

Art, 169. Quando o contra\'entor [enha de qunl~
q\ler maneira cmbaraçado á estrada, será lI1u'I,\(10 cm SOl;
rs. e cOllllell1uado a. repôr tudo no antigo esladQ.

A I'l. 17 O, O 011 us de eslrau[ls c servidõcs publicas
comprchonde o de dar e~goto as illjuas c iÍs imlllundicias
que nrruinfto e fascm lncnos co:nll:od?s as Illcsmas ser-
vidõcs. Ouando se não poucr consegUIr o esgoto sem que
sc dirijfto'~ OlI lancem as agoas ou immundicias p~ra os
quintacs, terreiros ou plallla(:ües ou scm quc se fa(:~lO11I.1-
racus em muros, ou quaes(lucr tapumcs, o propnelal'lo
ou quem suas vezes fa~a 11:10lem direito a ohstar, e (I'~an-
do lhe incumbir consorval' limpas suas lestaua~, scra o
seu lllnior cuidado dar-o dito osgoto: mulla de 8;W000 rs.
alcm de faser a obra,

Art. 17 1". No caso do nrl. antecedcnle sc procede-
rá com a maior Illodernção, nf10 fasendo o esgoto sobre
p!Jnlaçôes ou q uüesq uer hcmf?itorias, scn~o 11,0cas.o de
llocessillade. Ncs[e caso deverá ser o propnetal'lo aVlsal!o,
ou qucm suas "ezes liser para indicar o lug, r pelo qual
)llcnos o prejudiquc a passagem ou lançamento das aglli1S

lJ imlllunuicias, sem quc a servidflO publica somou C011lessa
escolha,
TOMO XXIX, PAlITE I:
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3 G. o O que recuzar-se, 011 de qualrjuel' modo oppor-
se scriÍ lllultado em 308000 rs.

Ar!. 165. E' prohibido;
_S 1.o Deixar de proposito aberlas as porlo' ras q ne

\'cdao as estradas das fazendas ou das creacõcs Ilas plan-
tações. •

S 2." Desfazer ou nrruinar obras, ou servicos alhe-
ios, ou des\'~ar agoas, que servem á outrem, (IUe das
mcsllH:S esteJiio dd posse: Os cOlltraventores do S 1.o in-
corremo na multn de 208000 1'5., e os do S 2,. na de
30S~OO rs., e obrigação de ropôr tudo 110 seo estado pri-
InlttlVO, além das pellas determinadas pelo eodirro crimi-
ual, relalivamente ao damno. o

Art. 166. As disposições do art. anteccdente não
e?lTlpreh~ndem. os fnetos prat!cados pelos propl'ieta r ias elll
dlsfo.rço IllCOIltlllell te, em PI'CJUlZO dos quacs são fCItas Os
SerViços, obras ou porteiras.

CAPITULO 11.

Sobre servidões e estradas.

Art. 167. E' prohibido a qualq uer pessoa ccrcar,
tapar alI tornar de sco uzo exclusivo, qua1llllcr parte de
um terreno que do 10llgo tempo pertenca aos morndorcs
cm com~um, o.u sirvn de logradouro público. O Contra-
ventor IllCOfl'era na multa de 208000 rs. e na obrirracão
de dcsfazel' o tapume ou obril feita no terrono. b.

Ar!. 168. Não poderão os proprietarios impcdir
que lias suas lenus se fação estradas do cumprimento e

li, i'\. 2. ( (j 3 )

--'



Arl. 17 G. Os que dc proposilo arruinarcm ou '\0-
mo1irelll as dilas \l :nlcs scm consontimcnto de seos uonos
ou licença ,Ia camara soll'rcrá li 1I\ulla de 30~ c 8 dlils
tle prisão.

Ar!. 177. Quando o caminho fOI' de alguns mora-
dores. são obrigados os que (Iell~s se servcm a .con-
cerlal-o C,Hla um na sua rcsptJc'lva tcslal1a. 9utlndo
a\trllln ou alguns dos mora~orcs sc recusarcm ou .nao cum~
plirern esle dever, podcrá qualquer d?llcS l1cpo~~ ,u\c 101,
parlicipado ao sUD{\elcgado a cOlltumacta do seo. \ ISIll.IO. ~
delle 'dC"lncando ordem, faser o concerto ou hml:esa,
hi/\'cl.' a~ dÔ5[lcsas dos oulros que ~lãO cOI~corrc~'a~, ~e,n~
que possão cousa alguma oppôr-se a quantia de:speu(IHla.
lIlulta do 20S000 1'5. alcm de pagar as despesas.

Ar!. 178. Quan(lo nenhum d~s mora.dores qu?i~'a
raseI' o lrabalho poderá recorrer-se a aulOl'ldade pollcl~1
)'1\"[ o maudar faser á Cllsta do.; mOl'a(lores ou donos nl\

}~I'I;\a do ~rl. antecedentc. Esta disposiçfl~ comp~',~hend~ o.s
herdeiros de uma faselll\a ou lerras que nao cstCj,IO d~\ H,II-
das, ou qÍ1e eslando, a tcslada pertença á todos por ,.1Irélto
ou Doa rasflO, pena, as do ar!. antecedente.

Ar!. 179. A disposição rio ar!. 1i;) é extensiva ás
pontes dos caminhos para quaCS[luer moradores.

\'1 180 Nenhum proprictario ou pessoa que suas
1 \ .' , I . 1'. S II'\S SU'\"vezes faea podcrú cstorvar o corto ( e lIIa, 01\ a , ,I' ~. I,

maltas. ilCm o arrancamcnto de pedras para C?II~II,UCÇllOl~.l~
concerlos de poules ou eslradas ou I)ullesquel obras )lU) [

TO)lO XXIX. PARTE 1:

( Oi )

Ar!. 172, Quando o [lropriotario, ou qtlcm Suas reM
zcs liser, niio q uiscr illllicar o lugar ou lugares ou dcsjd~
lIar 11m quc nã,o dê. o prcciso csgoto, ou quando llfi'o apl~l-
rcccr o propn .tano, ncm pcssoa qnc suas vezes faça, ou
qllilndo a nccessidade for [,ia lll'gentc que n:io adntitla scm
pcrigo a domora do aviso 011 chamamento, o Fiscal Illall-
dar<Í proceder ao esgoto guardada a lI.odcração recomllllJn-
linda 110 art. anlecedenlc.

A 1'1. 178. Esfa Illesma ourigaçflo, e debaixo <1115
mesmas penas incumbo aos possuidores de lerrcnos do con-
sclho ou <.lo qua!<lucr oulra corporaçüo,

Ar!. 1H. Em quanlo não sc execula a Ici de 19
<10agoslo de 1828 continullrfiO os propriclarios a conccrlar
li Ira ser limpas e dcsem rachadas as eslradas que passãu
por suas tonas o fascndas. dando csgoto ús agoas dcsas-
sombramlo os caminhos quanlo for necessario na forltla
ordonadil no art. 1G8 e fasendo as eslivas e aterros onde
forem indis[lcnsa reis, quando \lão excediio dc :i bracas.
O que á islo sc reCllsar, depois dA advcrtido [lclo fiscal
011 pela autoridade policial sera intimado por ordcm desta'
llne lhe marcará um praso para concertar ou alilll[lilr a Sll,;
testada lia forma deste arl. e do arl. '168, c findo o pras
lIão lendo cumprido o delcl'lllillados,scrá multado em :JOS r50

Arl. 170. Os fasendciros 011 donos de terra dc cul-
lllra 011 11Iilleração, como até agora, süo ohrigarJll.~ a fasor
sobro os rios. ribeirões e corregos, as pontes quc IIflo ,10-
lIlalHlarelll esteios: mu/la de 30S rs. ,del1l de se fdsor a
obra a sua cuslil. A' rcspeito do contrilvcnlor sc procedcrá
lla forma cslabeleciLla na 2: parte do arL i1l1tcccUclIle.

F. ~. 2. (li1i )



TmlO XXIX. l'ART~ L'

CAPITULO 12.0

I

i

( li7 )

Sobre a venda dús generos~ casasildc negocio,
aferições e outras providencias.

Ar/. 188. l~m tempo de fome serão obrigados os
conductores de generos de que se faz menção no art. sc-
gninte, á condllsil-os aos luga,les que forem designauos em
edilaes da camara, e ahi \'enderão il retalho ao povo pelo
prc~:o que livremente fixarem. Quando não' a ppaI eçflo com-
IJl'ildoros podcrão enlflO yellllcl-os fóra dos lugares marca-
dos: multa lIe iO;t!) 1'5.

Nesta mesma pena-incorrerão'os rancheiros qne o não
I1screm. O mesmo se entenderá a respeito das cercas de
ataque que se levantarem nas cstradas, e os donos uas pro-
prieual10s dentro lias povoações em cujas frentos conscnti-
rcm afincar as cstacas.

Art. 187. Nos ranchos ou lugares em que se arran-
charem os tropeiros, doverão esles arrancar as estacas que
houverem afincado p1ra nellas estarem os animues. IOl!o
que dollas já não precisem para o mesmo dia: multa ue
s:t1)OOO rs.

Arl. 186. Ficão prohibidas nas estradas publicas as
porteiras de varas e as de.balcr que se collocarem Oll exis-
tirem, as quaos deverão ser levianas do modo que facil-
mente se possflo abril': multa do 8';/1) rs. c obrigação lIe
pagar~a uespcsa de sua remoção.

F, N, 2.( (iG )

cas, IIllIa rez que se )íl
JllUnI e geral estil'nacüo I 'lr;lf ~ S?\l O'alor ~egllndo a COlll-
Suas vezcs £iser, séní 'l\'js'll~Oal, PI'OP~'fctarío ou qucm

1
(11UCse:ldo igualmente '11;ta p''lI? ,para d.eslgnar a llladeil"l10 é mCI ' , u a ,I cOlIslrucc'- ' ,t " , JO~ IICccssaria: muI/a de G):'~ .;,10 ou COlJccrlo
"di ,a lllílUClra ou pedra )01' , \ ••,l4V rs, alcm de se

depOIS de advcrtido o ('ecuLlJt~~dolll da autorillade policial,

'rr Art. 181. Não será pel'mitl" I
~,eoados nas pautes de mudeir ' t. o pJSSílrelll Carl'D5 car-
,} sI11~~sta, ou dos (IUC ante~' ~~~,~ ~s dos, que as fisorolll
(e .'Jj) ('s. 1\ el cm IIccuça: nlUlla

, , ,Ar!. 182, E' prohibid . ,
e~t,1eltar, entulhar ou de ( '10 U:lll par, tapar.. mudar
1lI(lcar ns estradas r>, ,t'Ud qlle( modo arruilJar 011 (J' 'I " ,,11ll1ll lOS 1)0 t. d fl)-
~ )f'as puhlicas: multa de 30''+10. ~~ os ou (In,les(luCI' outras
I epor tudo iÍ sua cust'l 110 'l t~Jj) I~, n/em da oorigac[1O de, ,,11 fgO estado. .

~ Art. 183. A proh ibicão
t~ S<lO comprehensivas do C" . f penas do aI'/. alltcccc!on-
so 1lI0I'Udor. <1111111lO partICular aillda de Ulll

.. Art. ~Si. E' prohibido b'"
L.c/I as alhclas sem cOllsell t' (J I fi novas estradas em
II~ell~a (!a carnilra que a res~;I\~~:~{~ocdO dou? de~tas, ou SCIlI
te dopaiS de ouvir '10 do' d' omo [UI llJillS COlll'cuiell-

A
,110 <lS terras: lllUlla (Je 208 "

rt 18 r' A . /s.
-l')' u. sccrcasde ""c:, [ a( as soriio vil"l(j- e~plll lOS na beira d.'

!) J • as para dentro J' I l ,IS( (Os os (JUIIOS 110mez d " (O crrelJo ccrc"'do
;dem da olll'i"ac~o .le I)' ,~,J:lIl:II'O: multa do 1Or-OOO ;,~
co t

Q. U .10,11 as dcspe" s W • ,111CS (J opcra~';IO. " :Sd que o tis('[l/ risor



( fi!l )

TOllO XXIX. PAliTE 1:

I,

I

Mascalc:1I' obras de ouro, praIa, fasclJ(!as f)<

Vender sal. 11 ucr nas poyoaNcs, quer fórn das
~;llru aquelle., que rellderem (I sal em casas do

~ 2.°
rell;edia~.

S 3 .•
Illesmas,
lI('g()cio.

~ 4: Tirar I'l~!ratos por l11ilchiuas.
S 5: Ter nlllchos de Iropa em que sc \;cnda tl.ilho.
S fi: Ter casa de pasto ou lJ lalagem.
S 7.° Ter carros, carrelões ou .outro qualquer .v('hi~

cuIa de qualquer denolllilli;çflo !Juc sOJa, fju~ se deslllle a
('ont!uccf\o de l11ateriacs, C0l110 sejiio, llliHlell'ilS, pellrils,
Inlhas ê onlros objeclos. Exccpluão-se os carros elllprrga-
dos \Ia cont!lH'ção de generos dc primeira IIccessidi.llle como
sej;io os alimelltos e comhmli\'cis. .

~ 8: Vcnder aguardenlc ou reslillo do Cilnil, seJil em
casa de ilegocio COI1lporta abcrla, sl'ja om casa pa~ticll!ar.

S~: AllI'ir harracas ou hotequins tel1lpOrlil'lOs. Os
tllfraclorcs illcol'1'erüo lIil mul!a de 20i/) 1'5.

Al'I. 194. Todos quc vendcrem gellcros que devão
ser pesados ou medidos terflo o, ueccssurios pezos, mcdidas
c halancas aferidas annuaJmcnle na forma das posturas o
ainda qlIC nllcguclll faHa dc fjuacsquer pe7;os, . ou mc~i~las
Ilflo ficarflo por isso iSClllpLOSdo pagar a rcspecll\'n .«fcnçao.
Ncsta disposlç[1O esliio comprehendidos ~s rancheIros quo
renderem "ollcros Ü relalho Oll a varejo nos !'allchos lltlS.,... , ..
cstmdas. Os ins[leclorcs incorrerão na Illulla de 20:11) rs.

Arl, 195. O que recusar afcrir scos pesos (}
mcdidas será multado em 25;mOOO rs., o na mcsma pena,

( G8 )

ArL 18~. Irn fomo qutllldo tl produc\~o for tlio min .•
guada !JUC sOJa provavcl não hastar partl a suhsistencia do,
poro, Oll ruo (jUilJ!jUCl' incidcnle temportll'io ou extrnordi-
/lario e~eval'em-se os preços dos goneros seguintes: milho,
feijiio, tOllc/IIho, filrinhn de milho e IIltlndioCiI, nrroz, l'tll II

azeite, os fiutles s[\O considerados dc primeira Ilc.~cssidade.

Ar!. 190. No etlso do art. 188 ningllem poderá
nlrilvcssar ou comprar cm grOS!lO os gcncros mcncionados
110 ilrt. tllltccellcnle, sem CJ ue se.;iio cOlldui'idos iiOs lugares.
em que se fizer a vcnda: pClla dc prisão por Õ, dias e 203:
r5. de multa no atravessador.

. Ar!. 19/. Süo considerados atraressadáros, e comO
i

taos Incursos nas pCllns do ar!, ilnlecedente.
S.1: Todos arJllClles que sahircm alcm dos limites

da Cidade, ou que sc servirem dc outros quaesqucr mcios,
para contrntar gClleros com os troneiros, on conduclorcs
dos mesmos gCllcros, realisanuo por qualtjucr malleira a
sua com pm cm grosso.

,Art. 192:. No CtlSO do tlrt. 188 dovo comptlrCCOI' a
lluLOl'lrJade polIcml c fiscaes lias lugarcs em (jUC se fizcr a
,'?nda paril Ilclles fazer mantcr« ordem c prevcnirem tlS
dlsscllcàes.

Art. 193. E' prohibirlo dcnlro do municipio, scmlicençn.

S 1: Ahrir 011 conservtll' aberta cnSil rlc ne"'ocio
qualquer rjllo ?lla sej:l, loja ou Icnda rlc fjUalqucl' Ómcio:
ou arte llleCtllllCil, comjlrchendidas as oflicilJas YOlalltcs de
Cul(h'irciros ou oulras fJllaesfJllcl' ofTicillas \'olanles.



Ar!. 203. A nCllhum cscr[l\'O se concederíÍ Iiccnra
para ter cnsa de negocio, e qllando for cOfl(~edida por ;'c
uccultar maliciosamcnle csla qualidadc, scrá o cscravo lIlul-
lado em '12:t/) 1'5. Em ambos os casos a casa de nc"ocio
scní illlll\Cúialalllcntc fechada. °

Art. 205. Os fiscaes poder:íõ alugar nos aferidores os
p.csos e medidas de que lrala o arl. 200 para faser as afe-
l'Içôes 1I0Sse05 districlos. A imporlallcia dos alugueres será
para a camara. 05 fiscaes responderão pelos pesos c medi-
das q ne lhcs forcm entregues.

( 7{ )F. N. 2.

Arl. 204. As tabemas, urmazens e quaesfluer ou-
Iras casas em que se \'ellllão bcbidas espirituosas se fecha-
riio ao loque da recolhida, que se,'á ás \) horas da noite:
multa de 8';Jj) r5. Nesla cidade a recolllida scrú tocada 110
sino da camant, que poderá encarregar dcste scrvico ao car-
cereiro ou á qualqucr oulra nessoa, dalldo lima gl:aLificarüo
allllHal de 20:,j) rs. pagos pOlI' trimestres. Nos outros luga-
res os sllchrislüe; tocarão a Iecolhida nos sinos das ma trizes
ou eape!las: nmlta de 18000 rs. por cada ullla reculhida
q lIe deixarem de tocar.

Art. 198. O afcrilJol' que fiser a aferição P0l' menos
da marca dos padrões da camara so{frerú a muHa de 208 rs.

Art. 19\). Todos os pesos serão de metal, e as me-
didas da fignra das do padl'ão da cam~ra.

Art. 200. A camara deslrilmirá aos fiscaes os pa-
drões dos pesos e medidas, para por elles se guiarem llas
cOl'I'ciçõcs.

( 70 )

Ar!. 1!l7. Se as medidas, balanças e pezos não afc-
ri(los forcm falsos ou falsificados depois de aferidos, o COII-
tru\"cnlor incorrerá nas penas de 6 dias de prisão e 2õ;m
1'5. ,de multa.

incol'rcrão os qne recusarem nprescnlal-os ao fiscal em
correição para cxaminal-os.

Art. 196. Os pezos, medillas e balanças serão aferi-
dos annualmcnle no principio dc cada anno. Os aferidores
serão obri",lllos a dar bilheles da lados, assignados em que
declarem aOquulidaue e quanlidade dos pesos e medidas que
aferirem.

Art. 201. E' prohibido:
~ 1.. O, uso de faser accrcscimos aos pezos que não

,forem soldados de maneil'a que se não possão mais separar.
S 2 .• O uso de pesos de argolas ou de ganchos que se

possão lirar ou torllar a pôr facilmelllc: multa de 1281's.

Ar!. 202. To(105 03 pczos c medirIas deverão estar
limpos e sem fendas lIem quebradu.las de maneira que não
seja prejudicado o publico: multa dc 8~ rs.

CAPITULO 13."

Sobre damnos e rixas entre as pessoas.

Art. 206. E' conlravenção lomar, reler e occnHal'
fcrr~lllcnla de quah{uer especie, lrasles rou~as, animacs e
arreIOs de camaradus e trabalhadores de qualq ucr especie

TOMO XXIX. l'AHTE L'



10~1O XXIX. PAliTE 1.a

CAPITULO 1 C .•

Sobe impostos municipaes.

(IJ )F. N. 2.

feilo pela cam:Wil, pelo fisc:)1 rio d;slric!o 011 pai' qual(]uúl'
COlllmÍSs:io pela CJlI1ill'a nomeada,

Al'I. 215. A camara municipal do Mal' u'lIe:;pUl~ha

Ar!. 212. Nenhum professor Jlodel'iÍ cmbarilçal' a
que os designados no ar!. anlece elite assislüo as Iicões c
haj:io lodos os con heci melltos e in forlllações para se forma r
juizo da maneira pela (pIai é ensinada n mocidnde: muHa
de 20;mUOO 1'5.

A1'1. 213. Os paes 011 creadorcs de orphãos pobres
re~ucrerão ú camara para manual' assisi.ir conl o necessa-
rio papel, !inla e lapes lias escolas somenle que fOI'em de
(~nsillO publIco. Seus rcquerimenlos scrão informadus pelo
/iscal do I'ospcclivo disll'lclo c documenlados com certidõcs
do parocho ali capcllfto do lugar. A camara malll!ará dar
aos mcninos em laes circullsluncias os soccurros campa ti-
nis com o estado dos corrcs.

Ar!. 214. Os fiscaes dos districtos palliciparflo ao
desta cidade o (IUC tivercm nolallo nus se os dislriclos rclaLI-
"amcnlc as cscolas dc cnsino, assim como Ú rcspmlo da
educação uos expostos c orphãos desamparados c pobres,
para que em resllmo o cOlJsiglJc no relalurio quc deve allrc~
sentar á camuru no principio uc suas sessões.

Sobre escolas de primeiras letras.

Ar!. 210. A camara inspeccionará as escolas de pri-
meiras Ictras tanlo as que forcm pagas pela fascnl!a pro-
vincial, como as parllcularcs.

Art. 211. A. inspeccão consisLirú no exame do modo
pelo qual os professores descmpcnhão seas ueycres, e será

CAPITULO H .•

Arl. 209. 05 paes dos expostos quo os reconhece-
I'elll serão obrigados il pagar a sua cl'eação, c educaçflo
alé os 7 annos.

CAPITULO 15:

( 72 )

sob pl'oloxlo de lerem os mesmos recebido ~uanlias 011

causas allianlauas á Lro'o ali por conLa de serviço e IIno o
lerem feilo: multa dI;}1U~ alem da olJriga~úo ue resLllui-
I'em os objeclos.

Art. 208. Pagar-se-ha a mesma quanlia, ou a que
far rasoavel que aLé hoje sc costuma pagar pcla crea~flO
c educaç:io dos exposlos até a idade de 7 annos,

Sobre a educação e SOCcOTI'OS aos expostos.

1\1't. 207. A camara logo que podcr cslabeleccl'lÍ
uma casa deslinada ú recep~ão dos expostlJS para depois
serem deslrillllidos por amas. Ila\'erá nu casa Oll roda dos
exposLos uma ama de leite para alllunlenlar os lIlclJinos CIII
(1 uaulo lJão forem uados á quem os crie.



. ,Art. 217. As demais licenças seriio conce,lidas na
fOI ma ~o arl. antecedente lias districtos ue fóra pelus
respcctlvos subdelegados.

oArl.o 218.. As Ii.~ellç?s mencionadas no [Ir!. 21?i,
~ 1. n. 1, .~, 4, :1, ti 7 8 9 'lO 11.1 1(,) .13-'14 1 r' 1G '. ~ I , , ~, ••• ,

. '. 0, >, 17, 18, 1n, 20,21 e 23 serão llllnuaes
e tiradas no uecurso dos mezcs de Janeiro e Fevereiro
de. cad~l aIlHO, excepto afIuellas que forem [ll'ccizas ue-
pOIS deste tcmpo.

Ar!. 219. A licença tiraua em outro qual1lllcr lcmpo

TO~IO XXIX. PAUTE 1."

~u catacu.muas no, ccnderia geraJ 408; 26.0 de qualquer
Jlcença !lUa espeCIficada 480uo rs.
S 2.. De aferições: 1: de vara 18000; 2 .• ue corado

1$000; 3 .• de marco e quaesC}uer outros pezos, de balan-
ça do pezar ou!,o~ relloz ou medicamentos 2rJj)000; 4:
li? t~dos os. pezo~: desde o de quarta até o de anooa e
d alll rara clm,a 18000; .a ,. de lodas ai' medidas de sdcos
d~ mclO alqueire para baiXO 1;t1)000; 6. o de lodas as mo-
dulas 'para vender aguardente o reslillo dc cana 6800U.

S 3" Do lalho' :10 de cada rcz que se malar para ren-
der de qualcJuer llIanelra 28000; 2,0 ha\'emlo arremaian-
tci uo talho, pertcncer-lhe-h" esta quanti,:.

Art. 216. As licenças de (IlIe traia o arl. anleceden-
te, S 1.0 ns. 1,2, 5, G, 7, 13 H 1~; '16 '17 1° .1()
G)O 21 G)') • - ,"" , , ,o,. ,•.. , e •...) selilO concedidas pelo presidcnte ua camara e
c~tanuo ausento da cidade~ pelo vercadol' mais volado e ;'e-
sldente na mesma.

( -.. )iaTo. 1';. ~.(ií)

fica aulorisada para arrecadar a\lllUillmellte em sco mUlli~
clpio as cOllll'lbuiçücs seguintes:
S 1. De licenças: 1.0 para aln::r ou COllserval; aberta

casa de nogocio, qualquer que eHa ~eja. bolica e açouguc
68000 [s.; 2.0 para clnticar 0\1 rCc(lJl1car casa \la cicia de
o em qualquer arraial f.iSOOO 1':;.; 3.0 para mascalcar fd-
zcndas, sendo os mascates re:;idclltes fóra do llIullicipio
100S rs., sendo residelllcs \lO municipio \";08 rs. ; 4: para
ter carro, carre\üo ou qualquer outro \"ehiculo na forma
do S 7.0 do arl. ,\ \):3 destas P05tUl'a3 48000 rs.; 5.0 para
ter ranchos de lrop,ls em (-Iue se venda 1I111ho, lOS rs.; 6.'
para ler casa llo pasto ou estalagem, aos rs.; 7 .• para ter
casa publica l'e jogos pcrl1liltldos 608000 rs.; 8.0 para
loja ou lenda abcrla de qualquer olTicio ou arte mechanica
28000 rs.; 9.0 para ollicillas portateir, O\l valellle:; de cai-
dereiros 20S000 rs.; 10: para qualquer outro ameia na
arle mecallica 88000 1'5., 11: para dar espectaculos lu-
cralivos, por C,H\a dia \ ti 000 rs.; 12.0 para exercer a
profissfw de denlisla, ROS rs.; 13 .• para lirar retratos com
qualqucr machinas 80S rs.; H" para correr cavalhadas
2081's; Hi.• para castellos tle fogos 2081's.; 16" para
fabricar palram, fora das povoações em lugares designados
pela camara 10S rs.; 17: para vender aguardente ou
restillo de cana lGS rs.; 18: para vender drogas c reme-
dlOs em casa de negoCio ~8000 rs.; 19: para vender me-
dical1leDlos~ olule não houver botica 68000 rs.; 20.0 para
vendcr polvora o armas 6S000 1's.; 21.. para matar e
esquartejar rezes em matadoures particulares, 68; 22 .•
para rnascalear qnaesq.uer obras de ouro e prata, joias de
ouro ou prata e pedras preciosas 2008rs.; 23: para ccmi-
lcrios particulares lOS rs.; 24 .• para vender sal na forma
do S 3: do arl. 193, 88000; 25: para formal' carneiros



TO~IO XXIX. PAnTE1.1

( 77 )

Arl. 225. Fica crcada em cada Dislriclo de fóríl lia
C dadc uma comJ1liss~o composta do Fiscal, Juiz de l)az
e SubdelcgalJo, que sel'Yirá dc Presidenle, a qunl depois
de procr.der as averiguaçõcs cOllvcnicnlcs, informará a
Camarn a rcspeito das obrns ncccssarias c uleis ao Dislriclo
nfim da mesma CalHara providcnciar á respeito. Se ))0

Districto rezidir algum Vercauor, cste faní Jlarte da COI1l-
missão c será o Pre'idcnle, c se houvcr nliiis de Ut1I.

scrvirá o mais "olado que llOS casos de in pedimento scrá
substituido pelo outro Vcrcauo!'.

cm quo'o dono a puzor em ahlguel: mulla de 108000 r~.
S 3,. De cada diploma, lilulo ou qualquer papcl flUO

fol' registrado na Camara MUllicipal, 2' 000 1'5.

Arl. 223. Logo que ~c ponhão el1l execu;flO as pre-
sentes Posturas a Camara Municipal marcar:í um prazo
razoarel para o pagamento dos imposlos novamentc csta-
belecidos. Nos annos seguintos o pagamcnlo será feito no
dcolll'sO dos mozcs de Janciro o Fcrcrciro dc calla anno.

Arl. 226. O Secrctario da Camara \'cnccriÍ o orde-
nado de 400S000 1'5. que scrá elevado a 6003000 qu,lIltlo
a Camara o elltelluer convcniente.

Art. 224. QUlJIll!O os impostos Mllnicipaes nfto fo
rcm pngos nas' opochas marcndas, proceder-se-ha execu-
tivamentc á cobrança dos mesmos como sc Jlrocede á I'C5-_
peito dos impostos Provinciaes, c os contrarclllores paga-
rflo a muHa de 108000 1'5.

1:'. l'>, 2.iG )

h:io iSC:lqila da ohl'iga~rlO de lir,d-a noVamente 0111Ja;;.
Bciro Oll Fc\'crciro

Arl. 220. Os 1l1a5cales , dcntislas, relralislas . c:ll-
dereiros, ou quacsqüPI: outros Illcslres uu oflicia('s dc uf...:.
!icina porLlteis e \'olantes dc\'erão trazcr 'con,~i~o as
JicclI(:a5 c apresentai-as <Ís ilutoridades policial, Fiscal,
JUIZCS dc Paz, Procllrador c Agenlc:: da C(l'1 ara c Ins-
pectorcs de QuarteirflO, logo quc for assim cxigido. O que
a Isto se upJluser sllll'rerú a multa de 20S000 rs.

Al'I. 221. Os ql:c n;1Oaprc:,,'úntarclll ns licenças [a
forma do arl. anlccel!eule c não forem re5il!cntr.s no Mu-
nicipio.J scrflo conduzidus a prescnça da autoridade Poli-
ciai , a qual mandarú lanar o competente auto (lo" infrac-
çnu, c se o contra\'ciilt r não quizcr pagar a imporlan.:.
cia da licclJça, llIulta c dcspeza llli.llH!arú proceder a aprc-
hell~flO cm bens :-.üllitiell(es para o pilgalllelJlo , o~ qUõle~
senio depositados e pl'ocetlení ex ollicia conlra o conlra-
Vcnlol' quc ficarú detidu CIlI ('uslot1ia em quanlo uno sc
encctuar a apl'chenção.

Art. 222. A IlIcsma Camarü fica mais aulorisada
a arrccadar :

~ 1.° De calla engenho dc socar e prep:1r;ü' ca'é de qlie
sco dono percchcr dinhciro pelo sOfJue allnllallllcntc 58 rs.

S 2.. De cada caza cxistcllle no lHnnicipio, sendo de
aluguel, as de sohrado annualll1cnlc 68000 1'5., e sendo
lcrl'ea 48000 rs. O contl'i!Juillle é ohl'igado á pagar esla
taxa ao Procurador da Camara na mesma cpocha em que
se lirão as liccnças para negocio, isto é até o fim dc
Fcvereiro dc c;ll!a unuo, e fóra t1'es!c temJlo Il';ujuellc



OUHO PHETO HGi.-Tn, 00 <l M)~AS (iEIL\ES. Ii

Imprcssa e rc\'ista por ordcm do g?\'el:lJo.da I1fO\:/icia.
Candido Theodoro d OI,VCl1'a.

( i9 )

Jo,'\o CIlISI'IXIA~O SOAIlES.

Carlos Fortanalo Meirelles, a fez.

F. N. 2.

(L. S.)

Sollada na Secrctal'ia do Go\'CI'110 da pro\'inria de
Minas Geraes , aos 18 dias do mez de Fe\'ereIro de 186fJ,

Candido Theodoro d' 0, iueira.

1urariio c arrecada(~iio dos impostos 0\1 quarsqu('l' l:el1~lag
l\lllllbpaes l!epclldeni da aJlpro\'açflO do GO\'CI'!lU Pro \'li I('Ia !.

Art. 231. Ficflo reyogauas as disposiçõcs ('/li COII-
trario.

Manda por lanlo a lodas as Aulor:dades :í quem o
conhecimento, e <'xecuçflo da referida Hesolllf:iio I)('rlenc('r,
que a CU 1\1(Irão o fação CUIIl[lI'ir lão il~lci.ral\lt'lIle (,~JII:o ~le~la
se contêm. O Secretario desta ProvlllcIa a faça 111I(11'111111',
(lublicar e CI)I'I'OI'. Dada 110 '.Ialaria do ~;o\'cmo da Pro-
víncia de Minas Gerae~ aos \'11110 dous dlils do mez de Dr'-
zembl'o do anno do Nascimento do Nosso Senhol' Jesl~s
Christo deJ 863, (luadragesilllo segundo da 11ldt'(lllldcnClil
c do Imporia.

Ncsta Secretaria do Goremo fui publicada a (lresenlc
Resoludo aos 2 [dias do. moz de Maio de I 8G 4-

• C;andido Tltwdoro d'Oliveira.

( 78 )

A rt. 227, O Fiscal da Cidad0 (que o é em lodo o
~fU:licipio, venconí o ordenado do 2008000 quo poderá
ser elovildo a 4008000 quando a Cillllilra o julgar mais
ClJl/\'o:liul/te. Ui Flscao.; torão 11m Supp/oalo ou AJudanle
no neado o jUntllWlIl.ldo pela Cam:lra para o substituir om
SUOi i11I pet1i rrwII tos , :-:cndu que o Sub~tituto du Fisc,11 do
Di .•trictu da Cidade qUllldo oitivor om oxorcício perce-
1J2rá u ordenado e mais omlllulllenlOs llllrcados ao FiscjJ
liue ceS3a do os porcJuer 11'o~ta in terrupção.

Al'I. 228. O:, E Iitaos dil C;Jmara que con ti verem
disposições administratiras o Puliciao,:.;, e cO,lIinll'o'1I pOlias
con') d\lclaracÕJs de 11IIC tic:io fdlClldo p.lrto das Posturas,
depe.HIi)1ll dJ approvilç;io (J.I ASSolllbéla ProvincIal, on[re-
tanto (lrudul.irtiu todos os seos om~itos lega05, e terão
inteiro \'i6or por 11:11allllO soue!!) approvados pelo Go\'erno
PliOvillcial , contat1J o allno (LI ddta da approvaçéio,

Art. 229. O Procurador da Carn:lra terá as seguill-
l(is~ porcentagells :
SI.' D,IS multas qlle arrec,u!.,,' 20 por Oi.
S 2: D,ls que fure /I arrccadadas pelo Fiscal 2 por 0I"
~ 3 ° D 15 aferições, qu I/Ido por ello arrocadadls ao

POI' % dilas quando forem (lar arrolllataç<io ou al!ministl'a-
çiio 2 1'01' "lo

S 4: DJ talho, qlLlIIl!O pur cllc arrecadado 10 por 0/.
d!) ddo quando rur (l'Jr alTclII.ltaçiio alI ad:nillistraçiiO 2 DI"'s ~.° DJ latl.l:i o IIUlCsq tle!' licc !Iças conceditlas peJa
CaflJara 10 %

Ar/. 230. Os regulamOlllos para a Ufa execuçào
des(a~ Pusturas !la parte re'ativa a coulaullidade, cscrilJ-





INDICE DA COLLEÇÃO DAS
LEIS

PA
ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL.. . .'
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rrOlllO XX.X. PAI\TE I. a

N.• l:182-Lei de 13 du Junho.
Designa o dia 20 de .Junho desto anno para
começar a Sessão ordinaria da Assembléa
I.egislativa l>rovincial. . . . • .' 1

N.," 1:183-Resolução do 15 do Junho.
Altera a do n. 15 de 30 de Março de 1835,
quo contem o Regimento interno da Asscm-
~~éa Legislatiya Provincial' . • • .• 3

N.• 1:184-Loi de 2.') do Junho.
.. Fixa a receita' e "despeza da Provincia para o

anno financeiro do 1.• de Julho de 186!~ ao
ultimo de Junho de 1865 , o contem outras
disposições ~". . .':', . . ., ti

I:~.1:185-Le(de 25 de Junho.
fix~ ~ força do Corpo l'ol~cial para ~ q:ercicio



(II )

de 1864 a 1865; co~sidera como gratificaçào
uma parto dos venCimentos dos olliciaes res
pectivos, trata dos descontos dos vencimen-
tos das praças de prot, e supprime o luO'ar
de .Major fiscal, e os 2. OI Alferes • . o .

1:186-Lel de 21 de Julho.
Eleva á Parochia o Arraial de N. Senhora do
Patrocinio da Marmollada

1:187-Lei de 21 de Julho. ••••••
Eleva á Districto de Paz a parte da Freguesia

d? ~om Despacho que fica á margem do Rio
PICa0: a povoação da Cachoeira Bonita' o
Curato da Conceiçiio da Boa Vista do M~ni-
cipio de Caldas, o restaura o Districto das
1\1i~sões . . . . . • . . • . .

1:188-LOI de 21 de Julho.
Transfere as sédes. das Paro~hias da Capella

Nova para o Arrawl do Glorlil, de Queluz a
do Espil'ito Santo, do Pomba, para a Cap~l-
la do Porto de Santo Antonio, -e rcvo"a o ~
3. o do art. 1.° da Lei n. GM de H~53

1:18!J-Lei de 23 do Julho. •
Eleva á Parochia o Curato de N. Senhora de

Dores do Guaxupé do Municipio de-Jacuhy
e marca as respectivas divisas . '

1:190.-Lei de 23 de .Julho.
Alte~a as divisas de diversas Freguesias e Dis-

tnctos. • . . . . . .
1:191-Lei de 27 de .Julho. • . . .

:rransfero a séde da Villa do Rio Pl'Oto para a
povoaçào de N. Senhora do Porto do Turvo
da Ayuruoca " que fica com a denomina cão
de- VilIa Bella do Turvo: separa os omcios
de 1. ° o 2.° Tabelliães do referido Termo;
altera as divisas entre os Districtos do Tur-
,"o O'S. 'Domingos, e entre as Freguesias da
Madre de De05 e. Turvo, o contem alO'umas
outras di~posições '. . o

N,o

N,O
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26

29

31

32

40

( III )

N,O 1:1!J2-;--lei de 1) de Agosto. .
Manda vigorar para a 1G.• LegIslatura Pro-

vincial a Lei n. 1: 1il.! !.le 3 do Outubro no
1862, quanto ao subsi!.lio o l1.i,udali: CII~to
para os membros da AssemLlea Lcglslatl\'il
Provincial.

Noo J :1!J3-Lei de 1) de Agosto. .
l~llcorpora ao Municipio de PlumlolY e F~eg~lC-

sia de S.. João Baplista do ~;Iona o Dlstnclo
_ do Espirito Santo da ForqUIlha . . . .

N.o 1 1!J/~-Lei de ti de Agosto.
Transfere o Dislricto de S. Gonçalo do ~Ionle
da Freguesia da Cachoeira do Campo para il
da Itabira do Campo •

N." 1:1!J5-Lei de ti de Agosto.. .
Tl'ansfere a séde da Paroclua de Sant Anna da

Aldeia !.la Barrn !.lo Hio das Velhas pnra a
Cnpella do Distl'iclo do Brejo Alegro !.lo Mu-
nicípio da Bagag'Jm .

F" 1:1!JG-Lei de 6 de Ago~to. .
Tralisfere a séde da Parochw !.le S. Gonçalo do

Pará para o Arraial do CajUl'ú, e ?nc?rpor~1
á Freguesia !.lo 130m Despacho o Dlstl'lcla !.la
Saude.

~." 1:Hli-Lei de !J !.le Agosto. ,
Revo"a a de n. !Ji5 de 2 de .Junho !.le185!J e

os ~rts, 1.0 e 2.° da de n. 1 :051 de 3 d'Ou-
tubro de 1862 , ,

~.o 1:1!J8-,-Lei de!J de Agosto.
Crca, suppl'imo o transfere od? um~s para o.u.•

tras Freguesias e MUl1lCI[lIOSdIversos I)IS-
trictos !.le Paz, e contem algumas outras
disposições a respeito .

N." 1:1!J!J-Lei de!J de Agosto.. o
Transfere fi sédc !.la FreglleslU de- S, MIguol ~10

CajUl'ú do ~lunicipio de S. .rúiio d'EI-Um ,
para a Capella de S, FI'allcis:o da ~llça d~1
mesma Freguesia, e altera as respectIvas dl-

! .•
" ;)

!dl
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ú do S. Domingos da Prata as Cabeceiras do
riboirão Mombuça c suas ,'ertentes. . .

N." 1 ''209 - Lei de 20 de Agosto.
, Hevoga a de n. 1: 142 do 2/, de Setemuro do

1862.
N: 1:210-Lei de 20 do Agosto. .,

Estabolece divisas entl'o os DIstrlCtos de Ta-
manduá o S. Francisco <.lePaula

N.' l''211~Loi de:W do Agosto. . .
. Fixa as despozas das Camaras Mymclpaes. da

llrovincia para o anno financClro do I. de
Outubro do 18()!~ao ultimo de Setombro de
1865 o contem algumas disposições •

• 1:21'2-11osolução-do 2;) do Agos~o. ,
Approva as contas do rccClta c d.espeza das
Camaras Municipaes nella mencIOnadas, c
contem algumas outras disposições

, " 1:213-Lei de 22 de Agosto. . .,
Altera as divisas da Freguosla o ~lstr1Cto. lIa
Conceição do Rio Vonlo com a I' roguesla .e
Districto do 1'ros C:oraçõos <.le Je2lls 1\1a1'1a
.José do Rio Verde.

N .• 1.2l!, ..-Hosoluçilo de 2!~ de A~~s~o.
1\Ianda vigorar no l\JUI1lClplOde .Caldas: con~
algumas alleraçõos, a Resoluçao n. 938 de
18 do .Junho <.lo 1853

'o 1:215-I.eide22doAgosto, .,
Fixa a dospeza provincial para? oxerclClO 110
1.0 do Julho <.lo1865 ao ulllmo de .Junho
do 1866: autorisa a arrecadaçiio dos Itl~PO~-
tos nella doclarados, o contom outras dlspo-
sicões . . . •

N." 1:21G-nêsolução do 22 de A~?sto. . .
Aulorisa a Camara MUl11clpal da Campanh.\:\
contrahir um emprestimo, e a arrecadar dl-
"ersos impostos. .

N.' l'~11-Resolução do 2:! de Agosto. .
. - Eleva a 500::tPJOOo ordenado do Sccretal'lo da

.. ,;),

.iH

57

58
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V;SIlS • •••
1 :200--Le; de '9 de Agosto.

Desmembra do Termo de Montos Claros O en-
corpara ao do Grào ~Jogor a Freguesia do
It(ieambira • . . . • . . . . •

• o 1:2JJ-Lei de 9 do Agosto.' . . .
Altera as divisas ontro as Proguosias do Ahre
Campo o Caethé: transfere para o Districto
f1 Freguosia de Cattas Altas de Noroega as
fazendas dos Moreit'as e ltaqui Alto; o on-
cor'pora ao~Junicipio rio Grjo )logol' o Bis...,
tl'icto do Brejo das Almas • . . . .

1;202-Lei do !) de Agosto.
Supprime a Parochia de N. S. da Concoiçiio do
Hio de Podras, encorpOl'ando seo telTitorio
a ria Cnsa Branca, c transfere a sédc da da
.Ioanesin para C Arraial de Queixadas, com
,I denominaçiio de Freguesia da Parahyba
lIo Matlo Dentro . . . . . . • .

1:203 -Lei de 9 de Agosto.
Altera as divisas <.loDistricto dos Pahins com
os da Formiga e Arcos

1:2 )4.- Lei de 9 de J\gosto.
Altera as divisas dos Districtos da Formiga,
Candeias e Christacs . . • . . . .

1 :2J5- Lei de 9 de Agosto. . ,
AI era as divisas da Freguesia do Rio do Peixe
, com a da Conceie,io do Seno

1:206-Lei de 9 de Agosio. .
llestaura o Djstricto de paz denominado-
Mundo Novo; marca suas di\'isas , e trans-
fcr'e <.liversos Districtos , o territol'Íos de uns
para outros Municípios o Freguesias

1:20i -Lei de 9 de Agosto.
Altera as divisas das Freguesias da Itinga e
S. Domingos . .

1:208-Lci do 9 de Agosto.
Ocsmcmbra da Freguesia do Alfié o encorpora

N:

N.o

N.'

N"

N°

N"..

N.o

~.
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Camal'a Municipal da "ilfa do Rio Preto, o
a 300$000 o do Fiscal do Dist('jcto da Villa. 1~/j

N.o J: 218-Hesolução de 22 da Agosto. .
Revoga o arl.; 202 do Codigo de Posturas da

Camara Municipal.do Ouro Preto !la parte
que ouriga a feicharem-se as boticas as 110,.
ve horas da noite • . .

N." 1:21!l-Hesolução de 2~ de Agosto.
Autorisa J Camrra Municipal da Diamantina a

arrecadar diversos impostos. . • • .
lX.o 1:220-Ilesolução de 22 de Agosto.

Altera a de n. 1 :080 de !~d'Olltu!)rO de 18üO,
que autorisa a Camara Municipal da Campa-
Ilha a llrrecadnr impostos sobre a aguarden-
te que so vellller no Municipio .

. " 1:22J-Hesoluçüo de 22 de Agosto.
Autorisa a Camllra Municipal de narIJacena a

arrecadar di versos impostos pelas construc-
ções e reedilicações de euificios nas ruas e
praças da mesma Cidadc, o contem outras
disposiçãos a respeito .J 31

1 o 1:222-I\csolução tIo 22 de Agosto!
Autorisa a Camara Municipal de Tamandun a

venuer em hilsta publica, Ou a afora I', todos
os torrenos que possue dentro ou fóra da
Cidade •• ". 133

lX.o 1223~Hesolução de 22 de Agosto.
Manda vigorar no Municipio da Áyuruoca as

disposições da de n. ~.!4 de 14 de Abril de
1,j!d . •. 13'1

N,o 1:22'~-Hesolllção de 22 de Agosto,
Autorisa a Camara Municipal da VilIa do PariÍ

a despender como credito supplementm' a
quantia de doze mil réis para occorrel' as
despezas da verba-Caminheiros 13&

lX° 1:215-Lei de :23 de Agosto.
Desmembra o Distriúo de S, Domingos da

Freguesia da Cachoeira do Bl'luuado, Tcrmo

rIr
• - ' . I [N110~lal'ianna, e o anne:a a heguesIa I e .

J :1-,Senhora do Hosario do Sumidouro
j ." 1::EG-Hesoluçüo de 2:1 rle Agosso.

Autorisa a f.all1ara ~lunicipal de Sallta Luzia
a l1e [)cn<1er 300WJOOUallllualmclltc para

I:Hma'ntCl' um correio
1:22i -llesolu~fio lIe 2:1 de Agosto.

Hedu7. <l um mil réis o imposto sobre carros n
carretões que passarem pelas pOI;tes de ~t ,.
Hita 110 Hio das Velhas, do Mall1ede 111) em-
ral d'EI-Hei c da Taqual'U no rio I'araopeba. I:m

1 '')2 \- Lei de 24 de Agosto .
.- ~landa vigorar nu exercicio de 18~5 a 186lj a

. de n. 1: 185 de 25 110,lUllho l1e 186!~ , qllu
fixa iI for~a do Corpo Policial: supprime as
crratilicac0es dc exercicio aos olliciaes, e
~outem 'algumas outras lIisposiçõos a res-

1'11peito. . .
N.o L:2:!!l-Hcsoluçiio de 26 do Agosto. .

,\t)pro\'a o rcgulamcnto confeCCionado pela
'Camara i\lunicipal de Pouso Alegre para 1\

arrccadarão e fiscalisaçiio da renua prove-
Iliente dos bens do evento. 1 '. :!

. '. I: ~:\ '- I\esolul,:iio do 26 de A"osto. ,
AItel a a de n. 1:Oi!) de i l1'Outubro de 1Sll()

que estabelece0 a feira e cxposi,~~o nesta Ca-
pital: autorisa a c..lmal'a ~\I1!)lc'l~al rcsp~:(;~
tiva 1\ crear um gabl11ete de 11IstOl"Iilnlltlll,lI ..
n promo\'or a encorpo.l'ill;ilO ~le I~m~ UCI-
cllade 11uxiliadora da Inl111stllil MI11Cll'a, e
contem outras disposif;ões a rcspeito 1'1'"

. ° I: ~31- Hesoluçiio de 2[j de A"~s~(), .
Alltorisa 11 Camara MIIlnclpal da CHlal1' d,)

Campanha a anccadar divcrsos impostos :í
titulo de liccnça 1'di

• o J:232-Hesolução de 26 de Ago.to. . ..
Obriga os proprietarios de IlllrJ's 110 MUI1H:IPIO

de I'itangui a abril" o cerco dos mcsmos des-



lli5

IH L

11j:...

°ljl\O 1'1lETO' 1865-Tyr.
1::1.. ,. I

( 1.' )

Curato de Sant';\ nua do Pirapitinga, c mal'-
t.:a suas divisas.

1:241-Lei do'2!} do Agosto.
Coneede a Jltll'culano ,Iosé Dias e mais herdei-

ros do Vigario .Ioiio Antunes Comia dou,.;
ilIlllOS de moratoria para pagamento tIos I~l'l~-

mi05 do alcanee verificado contra o ex Lul-
luctor .José Victorino RibClro

1: 242- HosoluC'iio de 29 <.leAgosto.
.~utorisa ; Camara Municipnllle , . .João t1'EI-

Hei a grutifiear no seo Secretario com !)[)',i

réis anllllaes.
I ::.',,:\-Hesoluçiio de 2!l de Agosto, .

Concetle licença sem tempo, e com o respectl-
\'0 ordenado, ao Heverendo lzidoro Pinto ele
Hczonde, Fiscal da Camara Municipal d'Ou-
1'0 Prclo... ,

~::H '.-Hesoluc;iio uc 2!l de Agosto. .
Conceue licença som tempo ao Secrotal'lo l!a

Camara Jlunicipal do Santa Bar'bara , JloXI-
miapqo 4a Costa ronseca

1!r
r o

';", .

I:!)

, o

151
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de fim de Novembro é1té fins di: Março, c
'" CO/.ltom algumas outras disposi~õos

1 :.:.,,3-Lf.l/ do 27 de '\"osto." o
IScp:lra os omeias de 1.0 02.° 'rabelJiiil'S dos

J ormos de S. Paulo do l\lmiahé La\Tas e
Leopoldil1a, o r{1une os de 001'05 'dó JndaiiÍ.

." 1:2;n-ne~0Iuçiio de 27 do Agosto.
.\lItol'lsa a Camara l\lunicipéll da Cidéldo do Pü-

J'ahyhunél iÍ \'e/ldor a IIdefonso .Iustinian/lo
t;l~n~alvos Lnge, \'inte palmos de terreno quo
eXIste nos fundos da cnsa da mosmél CmTInl'<'l

, _ o .contem outr'é1S dispc.>siçuos a respeito '
12.l1-Lol de 27 do Agosto.

f)'~smembra do !\Illllicipio dil LeopoIJi/w, l) .jJl-
eorporél ao dI) l\11lI'd'lIesp3/llw, a FroO'uosia

, de ~ .. José da Pélrahyba . . . . o. .
I: 23(, - Lei de 27 de A"OSlO,

'1" oransJel'O a fazenda do fallecido l\lanocl \,Oll-
!:,lhos, da Fregucsia do Blumado de SUil~-
suhy péll'a a de Saqto Amélro. o a do Luiz
Gonzaga de Mello. do Districto de Queluz
para a Freguesia de Suassuahy

1:2:17 - Lei de 27 de Agosto, .
Dosmembra o [)istricto do Espirito Sanlo do

Piaú do Município tlo .'lar d'1Jespanha, e
ellco/'pora-o ao ch Parahybulla . . •

r. J ,:.tH-HesofuçiiO de "27 de Agosto.
Ar'bitl'ü a gratificilÇiio de 30J~030 annualmoll-

to ao Procurador da Camara )Iunicipal ri,)
Serro, quando as rospecti \'as renuas forem
illTOC1!dada5por meio de aITematar,iio; e rc-
voga o ~ 7.° doar!. 1.0 d'lHcsoluÇiio 1:001}
do 30 de .lunho do 18,:9

'o J :23!}-Lei do 2!) do Agosto.
Eleva iÍ cathegoria de Parochia o Curato de S,

Frallcisco de Assis <.lo Capil'al')'
1::HO-Lei de i!} de Agosto.

Eleva á C1.1lhegoríü do Districto e Pôrochia O

( \'rn )

x..



LIVRO DA LEI. E .,
1864. ~

T ~lO .::X. p., I\TE L'
,
LU. I t •,

tEr N.' 1:182-DE 13 DE JU:110 DE LSGL

Carta ue tei que marca o dia (Ia illstl(l\ação oa AssemLléa L~,>i:illl-
tiva Provincial 110 corrente :1nno.

(fJ) IUCHAREL FIDELIS DE ÂNDlunE BOTELHO, Viec-
)'l'csidentc da Provincia uc Minas GCl'aes: Faço sabcr ,í todo:;
os seus habitan1es que a Asscmbléa Legislativa Provincial
Decrelüu c cu sanccionel a Lei seguilltc:

,\1'1. I.. 1 Sessão On1inal'Ía da Asscm!Jléa Legislativa
]'l'ovincÍal no corrcnte anllO, começará no dia 20 de J ullho.

Art. 2.. Ficão l'evogauas as disposiçues em con1l'ario.

Manuo por tanto á lodas as Autoridades <Í qucm o conhe-
cimento e exccnção da referida Lci pcrtencer. que a cum\ rão
c filÇão cumprir tão intciramonto como n'clla se eontel11. n
Secrotario des1a Provincia a faça imprimir, publicar II carrel'.
lbda no Palacio do Governo daProvincia de Minas Gcra,'.
<105 treze dias do mez de .1unho (lo anno (lo Nascimento d.,
Nosso Senhor Je7.USChristo de mil oi1ocel tos e sessenta e qua-
tro. quauragesimo terceiro da lnuependencia e do Im-
poria.

(L. L.) FiDEY/S DE ACiDI\.\DE BOTELHO.

'z.



l\ESOLUÇÃO N. 1:183-1)£ 15 DE ,JUNHODE 18Gt•.

Resolução que altera a de n. 15 de 30 de Março de 1835,

FOLUAN. 2.PARTE 1."

LIVRO DA LEI MINEIRA.
1864.

@ DA.CIIA1\ET FIDELIS DE ANDHADEDOTELIlO, Vice-
Presidente da Provincia de Minas Geraes: Faço sabor a todos
os seus habitantes que a Assemblóa Legislativa Provincial de-
cretou a l\esolução seguinte:

TOMO XXX.

( 2 )

Sellada na Secretaria d G
Geraes em 13 de Junho de ~8{j~yerno da Provincia J'e Mina.

ih

José de n desene Teixeira G' ~UZ1naraes.

Candido Theodoro de Ol' ,weu'u.
Nesta Secretaria do G .

avulsa em virtude da resolu 0:rerno fOI publicada a presente J .
18G4. çao n. 408, aos 16 de J 1 d,elUll 10 e

Candido Theodoro de Ol' ,wezra.
Impressa e .sidencia. revIsta nesta Secreta"lIa por ordem da Pl'e-

Art. 1.0 Ficão adaptadas as seguintes alterações á Re-
solução n. 15 de 30 de Março de 1835.

--oõiuüiRWO~-r~RlEET(TO)t188f6;ii5-=-~T;;::-~-:::------
! YP, Do-MINAS GEMES.

~ 1.0 O art. 8.0 sej3. substituido pelo seguinte: Na ve-
rificação de poderes podel'lí o deputado, do cujo diploma se
trat[lr, ser admittido, mesmo depois de installada a Assembléa,
a discutir o seu direito, mas n[lO poderá votar nem assistir .í
votação.

~ 2. o No 3rt. 1!:1G accrescente-so: Quando a Assemhléa
entender que a materia está suflicienlemento discutida, ha-
vendo pelo menos dous discursos contra e dous pró, podení
algum de seus membros requerer o encerramento da discussüo.
Apoiado o roquerimento por um terço dos membros presentes,
proceder-se-lia immer1iatamente á votação deste, sem que
preceda á respeito discussão alguma. Vencido o encerramento
proceder-se-ha á votação da materia, que estiver em discussão,
observando-se o disposto no art. 188, quando for projecto em
3." discussão, ao qual se tenha orrerecido emendas.
TO~IO xxx. PARTE L.



LEI N. o 1:18'~-[)E 25 DE JUNHO DE 18(j,L

PARTE l.a

lLlrVill@ lIDA IL~El1E/lll1tEllllillo
rt>iMb4L

@ B.\CIfAHEL rmws DE AXDIUDE BOTELIlO, \'ice-
Prc idenie da Provincia do Min[ls Geraes: Faço sabor a todo:,
os seus habitantes que '[I Assernbléa Legislati\'u Provincial dt~-
cretou o cu sanccionCl a Lei seguintc:

A1'1. 1.0 A despesa pro\'lncinl para o anno Iinancciro
quo tem do decorrCI' do 1 .• do jll~ho de .18l)!~ ao 1IItirn(~de
junho de 18(jil, é or(;nc1a na quantia de mil treSCJ1tos e t!'lnta
'tl no\'o contos e trillta e cinco mil quinhentos e seis réi~
I ,:~:1U:()35,50{j.

Carla (le Lei que fixa a receita e despesa .rara o anno financeiro ,lI)
18G.\ a 18Gt> , c .contem outras d iSPOSIS'~ICS.

TO)lO ~~~ .

( 4 )

Ad. ,'ictio rcyog, daS 1lSdi posições em co.llWario.

. Mando por tanIa 1Í lodas as "lluloridades ú quem o co I .
~'JllJcn,;o e ex~cução d~ '()f~ 'id~ HesoluçiiO perlencer, (~~e~
<':1I1lJ1~.10 e façlio cumpl'Ir tão JIlIOlramenle como nella se]
!L'l) OS' 1 fi '. COIl -
, J • •...eeroL. 1'10 t esla u'ovincia a 'nca imprimir' Pllblit:ar

.~or.r~l" ~!(~~!a"~1O ~)~l1ncio.d.o Govemo da' Provincia d~ ~J inns Ge~
lIl,es ~ós qU,tnzedlllS tio mez "~e ~ün itl.. e:a1ih8 8" ~c-imel1.tu
de. ~osso Senl~l?r ."~~~.lJ~ CI~nslo tle !U11 oilocentos e .sessenta ()
qtltltlO, r]UudrngoslffiO terecu'o da lncl{)pbntloncill 'o do 'Imperio.

(I S) 'ro- t.' •. '\ 'n•. •.• I' mE 18 DE i ~Í)RADE DOtE'T.1l0.

,1osé.Rod/li{/HBS .f)aal't.e .l1mior,'<1 ~fcz.

. Selht~lil !l,a.SocrOlaJlia do .Goremo d<l'I!ro\:incia 'de ~]jna
t.emo em 15 de .1unho de 186 í. .

Candillo (}:hrJodol'Ode Oliveira,

Nesla Secresarin do Govel'llo foi IHlblicatlo o [ . ll' 'I' ~ ' " lt Jl'uscn co11.':,0 uç.aoaas 1-/ de .1unho do 1861-.

{'anelido Theodol'o (113 Oliveu'((.
Jlqprossa e I'C\'ista nesta ,'ocrelaria [)01' ardelu 'llltsic!ellcia. Pro-

.José úe llcscn,ze Tei::eeiJ'(( GHi1lwl'âes.
Ar!. 2.0 O Presidente da Provincia ó aulOl'isado (I do.)s-

pC11l1ora eliLaquantia [leio moelo marcado nos titulos srguilltcs:

T.TCT.O 1. o

11.\ DESPES.\.

llCjll'csenlof,'iio PI'O r illcitl l.

Subsidio aos llcputal1os-2'. :000;7'080.
1',11\'1'1': L'

~ I,"
'(0)10 XXX.



TITULO !I..o

( '1 )

C'llllo llUúlico.

~ 7." tensis para as escolas, papel, pennas, tinta, etc.
para os meninos pobres !~:000W;000-273:400~5000.

~ 1.. Subvenções para reparos de matrizes, sendo:
10:000;m000 para a da cidade de J>itangui,. 2:000~OOO para
cada uma das seguintes: Grtlo Mogol, Catingas, Par'acatú, S.
Gonçalo do Hio Proto, Capellinha o Calháo. 1:200W;000 para
a do HioPeixe,. 1 :OOO~OOO rs. pat'a cada uma das seguintes:
Montes Claros, .lanuaria o Capivary; GOOli\OOOpara a da Ba-
"aaem; 50Jli\OOO para cada uma uas seguintel': Carmo e La-
go~ Dourada; !~OO:mOOOrs. para cada uma das seguintes: da
cidade do Subam e de Minas Novas; !LO~OO() rs. para a da
Sra. l't1ãi dos Homens; 300w;0()() para a da cidade de S. JOSI)
d'EI-Hei. e 200~OOO para a da Piedade, 300w;000 para a do
Ouro Preto para occorrer as despesas dos festejos nacionae5-
aO:300:m000 1'5.

F. ri. 3.

~l.. Pessoal, conforme a tal)('!ltl-A-annexa a esta
Lei-:.!G:!d7\')\333.

~ ~.o Gratificaçiio ao secr'etario-fiOOljlOOO.
~ 3 .• Expeuiente 2:;:;0 ;POJO-3U:517~33J.

1'11'[1.0 3.0

Secretaria elo Uovemo.

( a )

~ 2.0 Ajuda de custo aos mesmos-H:OOO~OOO.
~ 3.0 Pessoal da secretaria, conforme o art. 1." da lei

n, t,H5 de!~ de outubro de 18G2 e t<lbclla-A-annexa 1\
lIIesma lei- t O:!H.iOW;OOO,

~ !LO Expcdicntc-1 :OOO\? 00.
~ 5." Tachigt'aphos- li:OOO:mOoo.
~ G." l'ublicaç<io dos debates, impressão de projectos e

Icis-2:000w;JOJ.-57;!)G0~~00 ..

1nsll'llcçiio pllúlicn.
~ 1.. Subvenção aos collegios ando são educados meni-

1I0S pobres dcsi3nados pelo Govemo, sendo 4:000\tJOOO para o
seminario de Marianna c 1 :OOJ;WOOO.I'S. para o collcgio Cam-
panhense-G: OOOW;OOO.

~ 2 o Externato do S, .João d'Et-Hei, ricanuo suppl'i-
lI1ida a cadr.ira de rlietol'ica e conservada a de grammatica
portuguesa, cujo profossor percphel'1\ o ordenado de seiscen-
tos mil rs. (üOO1j;OOO)ficando obrigado;\ leccionar tambem
lilteratllJ'a cIassica-!dW ..:t\:lOO.

~ 3.. Dito da Cidade Diamantina-!":(UOW;O:lO.
~ !L o Ordenado á 37 professores de instl'L1ccão secunda-

ria 30:500\t'JO ;0. •

~ 5. o Dito á 32!~ professores do instruccão primaria do
:\'xo masculino 18!~:200:;:\OOO. •

~ G.. Dito á ao professoras 3D:OOO.;'OOO.

TITULO 5."

Saudc puúlica.

~ 1." Auxilio a hospitaes de caridade e ol'denado aos ris-
caes das aguas medicinaes da Campanha, Daependy c Caldas,
sendo 4:000$000 rs. como auxilio (\ casa de caridade de ra-
rucatú, e 2:5 ,O~OOO para o hospital da Cidade da Habit'u.~-
lO:500W;OOO 1'5.

TITULO G ••

llo?'ça Puúlica.

~ 1. o Corpo polici31 e esquadra de pedestres-...... .
285:G80W;OOO 1'S.

TO)IO xxx. PARTE 1.a



TiTULO 1LQ

~ 2. Q Ot'donauo ao c5cri\'iío-GO:>$OO::l.
~ 3. Q Dito ao solicitador-GOO~OOO.
~ ' •• Q Dito a dousllleirinhos (2'10~cada um)-!,80~030.
~ 5.0 Custas aos empregados do juizo 3:880::PO;)O.--

!';!H30.000 rs.

( 8 I
1'.T LO 7.Q

Jllesa de Rendas.

_ .~ LQ Pessoal, conforme a tabella-D-anncxa--
'1L;r.;),,~OOO rs. . .

~ '> Q r I'u>:... ~xpel1Cnte 2:8!,G1jJ::lOO-50:2!J{)I')OO 1'5.

F. N. 3. ( 9 )

TITULO 8.Q

A dminisll'ctçcio de 1'eceúctlo)'úts.

. • ~ 1.0 Orclcnlluo li adminislradol'es, encarl'cr-.ados
cl'l\'acs-27:280~ )UO r5. o' e es-

~ 2.: ~ ClJCi~lent05 ue yigias.-fHO:J :/00 1'5.
3. Lxpedwnle, alluguel do casas o Olll!'OS oh ',ccl' s

.',:00 ;)00- 37: G601'0UO rs. ' U

r.TULO 9.Q

Despesa de cxacçüo.

~ LQ 1\l1'contag:m a colloctores o escl'i l'i1os51: ,~O:I~(J:lO
~ ') Q COIISll'uc(.'ues o I ".. O .)J _. COIICOl'tOSl e barcas o C'IIIO'l~(,: aowo:JO. ' ,.,
~3Q \r .
'~'Q ~.n~ImcI:tos uo barqllciros-7 .qoo~ooo rs.
~ 4. Gr<1tlficaçao aos encBl't'cgados de ovitar o e 't "

de bostllS novas-!,OOWiJOO I'S. x r,l\ lO
~ 5." Cauel'llos pal'a as eslllQões fiscaes 80 1~0 ~Q_

65:200\1)000 I'S.

TITlTLO LO. Q

Con!encioso da (asentla.

~ 1.0 Grntifica('ão.ao juiz do direito, c0n"orIlle a lei n.
i, I'. 1)-!,OO~OO) l's ••

Calcchese.
I

I.. G,'atificaçi'ío ao dit'cclol' geral dos indios 3GO.,)00 .
~ 2.. Dita a tres missionarios-I :200~000 I'S.
~ 3.0 FOl'l'<lTncntn,ycstuario e oulros objeclos destinado'

aos imli.os 3:20UwOOO-4 ..7ü01i'000.

TITULO 12.0 •

múliolhccas publicas.

~ 1.. Grali(1cação ao biblilhocario da capital 330. JO:).
~ 2.0 Dita ao porteiro 2ilQ. 0,)0 rs.
~ 3.0 Dila ao bibliothocario do S. Joi'ío (l'EI-nci-

300~OOO-800~000 .

TITULO 13.U

IlIuminnçiio publica da cllpilal-14: 19G~300 rs.

TITULO 14,.

Obms Puúlicas.

~ 1." OrdenarIo a 4 engenheiros ficanua suppl'imiuo o
lugar de desenhador-1G:OQO~OüO r5.

~ 2. Q Estradas, pontes o navegações de rios, 5011I10
3:000;jIJ 100 para a fllclul'a de uma ponto sobre o COl'l'ogO da
ponte Poquena na cidado de Santa Lusia; 1:000#000 para a
TO~lO xxx. P.\.HTE 1.~



~ 3.. Juros á companhia união e industria 103:000:t/JOOO.~ f... H.eposições e restituiçõos f~:OOO1'i'OOO.
~ 5,. Subvenção ao al'l'ondatario da typographia pro-

,'incial, sendo 1 ,!~OO~O.)O pal'a a compra de mais um prelo
e objoctos necessarios a typographia-8:f,OO~OOO.

~ (j.O Subvenção á companhia dramatica da capital
3:(jO;~00()-2'~!).7:W. OJO:

TITULO 17.
Despesas eyentu30S- 3:00UttJ')OO.

CUI.Unto. ~ ..
DA H. ~CEITA.

Arl. 3.. A receita provincial do anno financeiro da pre-
sento lei será elTectul1da com o producto dos i.mpostos especi-
Jicados nos ~~ seguintes:

~ 1.0 Tres por cento do tabaco, assucar, algodão, e
qnacsquCl' outros generos manufacturados na Proyincia, e que
sahirem della, a excepção: 1.. do chá, :l .• dos tecidos de Jú
quo se assemelhão ás cl1sserniras estrangeiras, 3 .• dos tran~a-
dos finos de algodão riscl1do mado para yestuario.

~ 2.0 Tres c meio POl' cento do café que sahir da PI'O-
"incia ficando isento das taxas itinerarias os animaes que I)

eondl.1sil'em.
~ 3.0 Seis por cento de todo e qualquel' genero de crea-

çflo ou producçãO da provincia que sahir deHa, qualquer que
seja sna naturesa c especie.

Os generos sujeitos a imposiçãO eleste ~, hem C0l110os
sujeitos a imposição de tres e meio por cento e sua avaliação.
constarão de uma pauta organisada pela mesa das rondas e
iJpprovada pelo presidente da província.

~ 4.0 !•.O:t!JOOOrs. sobre os engenhos de canna movidos
por agua ou outro motor menos elíspenelioso, em quo se fl1-
bricar aguardenle; 20~OOO rs. sobre os que forem movidos
por animaes; 20:t!J300 sobre os que fabricarem assucar ou ra-
padnras, sendo movidos por agua ou outl'O motol' menos dis-
pendioso e 1O~O~IOsondo movidos por animaos, continuando
isentos de imposlo os pequenos engonhos movidos por braços
humanos.
TO:\O xxx. P.\RTE 1.'
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'flTULO 1G. o

( 10 )

~~e~lma ouU'a sobro o Rio Mocacos no lugar denominado-
)~I:auna-na eslrada de Sete Lagoas a Pitllngui; 1:500\'jjOOO
I t da ponte grande dentro da villa do Pará e !vOOOW;OOO
l:a,~~~I~~ ..tur~ e ~?ncel'to da estrada que da capital 'so dirige
"em e B a Plllr~noa, tocando nos lugares denominados- Yar-

aca lilo.-1!~8;103w;r~2G rs .
3:00~Wl;O~ ~O~lstrucçiio ? concert~s de cadêas, sendo ....

.' . pdl a a da vIlIa do Curvello' S'OOOw;OOO
r~ auxrll1lr a da Cidade do Parahybuna' l' 5'OO""ÓOO pa,-
ClClade Leol)o'(l"n' ').!! ',. 'i!' para a (i1M I . I a, e -' ...,OOW;OOOpara reparos da de Gr'
. ogo -15:000:t/JJOO-17!)'103Wl4:.W. dU

Empl'egados aposentados.

TITULO J 5. o

Diversas despesas.
~ 1. o Sustento vestuar' o ' r . -

50S pobl'es GO:OOO:t/JOOO. 1 , CUla 1\0 e cOllducçao de pro-
~ 2.. Juros e amort'":- I .70:720~OOO. I"açdo (O empresllmo millf:,il'o

~ 1,0 U
,)1 m porteiro da assembléa pl'Ovincial 50
~ ~. ft Quatro em I' d d O~30 .;):2r~O~83G. pega os a secrelaria do govomo

~ ~.: O.uatro d~t~s da mesa das I'endas 2:f~311j\SOOrs
~ '1-. CInco oflIcl1les do corno I)o!icial G'OOS.••., 3i! •~ 5 o O' ['. 1P'~' l) rs.
~ i!' o 'l,nze praças de pl'et elo mesmo corpo 2:f.SI~) 1()
,)1 u. res profcssore~ ti . t - ~ - .1: !)!~51j\821. " e lllS rucçuo secundal'Ía ,

S:GG~~J7~. Vinte quatro ditos de instrllc~~ão primaria .

~ 8.0 Oito professoras 3:r..77 ...•307
~!)OU' ~P.~ 10 o m IIlSPC?t?l' geral de obras publicas 1 :2161j\G(j(j

11111:000$000 U~;:~~~~;~;~lol' da rccehcdoria do Parah)'lJl1~



uns pOI' outros, !'obre al'l'ellllamelltos ,o qur.CSqUO.I'outros rOI:"
Iractos oncrozus pelos quaos se tl'ansÍlrilO os scr\'l~OS por mal:'
de einco 1\111105, cobrando-so SúlllclIte até o vaior do um
cento de rs, ClII cnda 051,;1'0\'0.

Este imposto pode SOl' cxigido do v01ll1edol' ou compra-
dor, ou C'ncarrcgado por carta, ou proclll'al:úo da vcnda ou
compl"l de oscra~os. Fica desde já rorogadu o regulalllento n.
!~8,e rostohclccidas as leis i.lnteriooes, quo \'igonl\ilo untos ua
citado regulamcnto.

~ 13, "cnda dos pl'OJuCtos do Jardim Botanico.,
~ 1'1. .Illros de quatro npolicos dll divida publica dua-

das a estn pl'o\'incia.
~15, Multas por infl'ac~õcs do Il'is, I'cguJi.lfn0l1l0s e

cOl1tl'actos.
• Ui. Hcposiçücs, rl)slitu içües e pl'oductos dos pl'opl'ios

j1l'ol'inciae" por venda ou al'l'cndnmento.
~ li. Taxns itinel'arit1s, conformo a tnbeIla -C-OI1lIi~-

xa a esta IL'i.
~ 18. Cinco mil I'S, de cada bc-ta no\'a fIuC entnH' por"

a p,'o~il1cia, ficando o dono 011 conduetor isento do fIllnlqul'l'
COlltri!Juil;tILl pm si e sua bngngem.

03 que sllutrnil'crn bestas ao pa3ílmenlo doste imposto
ficüo sujeitos 110 duplo do mesmo U1ll l'eln(;<"loa cadil bosla
subtl'aidll, e o. al!rninisti'adol'os qno cOll'icnlil'em na fl'(llldl~
pagarão tamhem 5~OOO do cada lIlna bcsta, alem das outra:;
ponas f)111quc POI' esto faclo li\'cl'em iucorrido. As hl':,tas (\111:

dnpois de importadns til'C"'cm do sahir dn pro\'incia n;IO litúo
sujeitas a mais impostu algum,

~ lU. Cohrança dns ta,as (l'lahelL'cidas no: leis n5, IX
e iH, nas ostradas de comrnllnicJ(',.10 de uns COIl1 oul,"s 11111-
lIicipios, ficando iStll1tos o' (lllin{acs quI' cundllsircm. gelllJl'tJ:'
du primeira necessidade.

~ :20. t:Ubl'illll:a da di\'ida activil.
" ~ I. I'rodllcto do al'I'cllI!anwnto ,da lypngr'ilphia pro-

"i IIcia!.
~ ~:.!. HL'llda t'xlrGordlnaria,

TmlO \\\, 1.\1\'1'1-: 1."

( j 3 )r. N. 3.( 12 )

Todos estes impostos serilo arrecadados no aeto do Janra-
mento, .llcanuo os exactores responsa\'ois pelo que c!eixar;llI
de cobrllr, paI' não usarem dos meios facultados pelas leis.

.~ 5. o 8~JOO rs. nas cidudes e villas, G~OOO rs, nas freo

guez~as c euratos o q~OOO 1'5. nos districtos, pequenas po-
yoaçoes e estradas, souro cada uma botica ou casa de ne"ocio

j . o
om que se velle a conJlll1cta ou separadamente fasenda secca,
fetT~gem, agoal'dente ou quaesquel' bebidas espirituosas. J~s-
tes Impostos sorão aITec3dados no acto do lancamellto o os
ex.rctor~s respoll~ayeis pelo que deixarem de cobrar pai: ne-
gIlgellclil ou omissão.
r ~ G.O ,Pass.agens de l'jOS, exceptuados os de Sa[JucahJ',

~ erde e. S. }':anclsco, regulando,se as taxas pela tal.>ella anlle-
xa 11lei n. 070, e courando-so o dup!o nos mnnicipios do
Uberaba e Desemboque.

~ 7.
0

20J::,tJOOO sobro as taboletas, caixas ou caixinhas,
ou ontl'os. q lla~squer volun~es rort?t~is de qualCjUCl' natul'esa
011 deIlO~l1lilçilO, que contiverem JOlas de ouro, prata ou pe-
dras precIosas pal',1 negocio.

, ~ 8.
0 Sello do heranças e legados, e restitui(:ões deixa-

(la~ ~m testamento p~r testadorcs que não tellhão' herdeiro:,
le-71tlmos ou nCCOSSill'lOS,e dos promios dei.\iHlos nos testamo/l-
~~Iros no ~xcesso da \'i~1tena, com oxcop~ão dos logados lÍs ca-
zas de cal'ldado.' 1~1atl'lZOS, capellas da prol'illl:ia c.:esmolas pa-
ra sor?m dcstl'lbllJ}as aos pobres: São su~eitos ao pagamolllo
deste Imposto .os Irmiios, quo lambem suceodercm iÍ il'mãu
gCI'l11a,.lO falleCl(lo ab intestac/o sem descendentos. ha \'OlldO-se
t_le~'oIl'Ido o uzo fructo da herança ao pai, ou mãe uinuua.
U !1111!,ostoserá pago no acto da oddicçiio da hOrílnc;l.

~ D. o , Novos e velhos direitos seo-undo a ta"bolla-B-
alll1eXil a 101 ll. 8'~Gde 15 dc julho do f~5i.

~ 10.
0

• Emolumentos pelo feitio de titulas diplomíl'
(::ll'ti~~ ,o cer~dões que forem exp~didas pO,las rcpn~ti(:õcs p~'~~
,mClde:;, sooundo a tnbelJa-C-.Jullta a dita 'ei,

~ 11. COIJl'ilIlra da mctado tia di"j(h aclil'íl elll' "
'l'C' ".'1 1"1' l " ep:l:;:,oll
l :, I ,pr~l' Incl~~ po a el de 22 do outubm ue 1836.

, , J:.., ,CI1!COpor cont,o souro o ralor das compras c 1'('11,

l1a5 de OSCIO\OS, sobr(' i.l diÍrcr('n~a de valorc: lias troca de



T,TULO 2.0

( 15 )

Disposições ll'llnsilol'i(/s.

Ar!. 10. O "o\'erno fica autorisauo II rescindir os COI1-
tractos colo brados I~Jla provincia c,on~ a comp,anh i~ ~lJiãO e
Inciustriu, e n()nhum favor pecunlUl'lo preSl1~l:il maIS a 111'?l11a
companhia sob qunlquer titulo alem dos que Ja tenha I'scei)J(lo.

Arl. 1/. O governo fica autorisado a mandar desapro-
priaI' a ponte sob e o n.io das-;-Mortes-Gral:de?? lll~ar de-
nominudo-Porto- prlHlma li cldado de S .. Joao cI El-Um, para
JÍCilI' li,;re aO transito publico.

Arlo !l.0 O presidente du provincia fica creditado na
quantia precisa para pagamento das de:,pes.as com o apanha-
mento dos debates dll assembléa e publlcuçuo do seus t!'abalho,.;
na sessão extraordinat.ia do corrente auno, () hem as IIlJ pari\
as despesas com o sUDsidio e ajuda de custo da mesma scssüo.

Arlo 8. o A quota consignada no ~ .13 do ad. 18 du lei
11. t, lO'. pam o hospital de caridade ,da .cldade (!e Sanla Bar-
bara serú llpplicada aos concertos da Igreja nlil;I'IZ da mesma
cidade.

1'. 'ri. 3.

Ar!. 12, Continua el11 vigol' a autorisa~50 concedida ao
governo para dospender a quantia necossaria com a COJlclus:","
~la estreda entre as aguils virtuosas ua Campanha e a frcgueZl1l
. do Carmo da Christina.

c

(H )

T,TULO 1.0

Disposições pCl'lnCllll?llles.
'.

Arl. !t.O O presidente da provincia fica autoaisado:
~ 1.0 A despender a qUll11tia Ilecessaria com a hospe-

dagem de S. ~1. O Imperadol', se vier nesta provincia.
~ 2.0 A abrir creditos supplementare5, sempre que fOi'

nsgotllda qualquer verba elo orçamento, e o serviço publico o
,~xigir, levando ao connecimnnto dll llssemblóll, logo que a
a mesma se renna, os respectivos documentos.

~ 3. o A despender as quantias necessarias para paga-
mento das dividas passivas liquidadas o inscriptas p la mcsa
das rendas, na forma das disposi~ões em vigor, sujeitando
0pp0l'tullamente a approvaçiio da assembléa os l'espectvos do.
cumentos.

~ !~.o A creUl' l'ecebec1orias e bnl'reiras para colmmça
(le impostos llctualmerite estabelecidos nos lugares em que ell-
lendor convenionte, a marcar e elevar os vcncimentos dos I'es-
pectivos administr:Hlorcs, podendo suppl'imil' aquellas que por
sua pequena remIa não devão continuar.

Arl. 15.0 O ordenlldo dos professore; de instl'ucçiio pri-
maria do ambos os sexos nca elevado nas parochias a 1550W;J():)
n nas cidades e villas a 65~)~JO(), ficaudo supprimida a grati-
ncação que percebião para alugueres de casas.

DISPOSIÇÕES GEfi.HS.

Arl. 'ü,o Fica concedida lima mOl'atoria de 10 allnos ao
vigariil Joaquim Josó da Costa Senna, fiador do ex,col!ectol'
,Ioão Paulo Teixeil'a para pagamento do alcance e multas em
(lue incorre0 o mesmo collector, ficando o fia 101'exonerado ele
qualquer responsabilidade sobro os pl'emios vencidos, e que se
vencerem.

Arl. 7.0 Fica supprimido o emprego de administrnJol' do
.Ia\'llim l3otanico desta capital.

Art. 13. Fica o govcrno :lutorisado a despendol' a qUllll-
lia necessaria para pagamellto do aulor da compilação da,.;
leis IIscaes da provincia pelo que vence0 por esse trabalhf I
ex- \'Í do contracto que celebrou com a mesa das rel,lda~, e que
foi approvado pela presidencia. não denmdo a retl'lbUlção ex-
cedor de um conlo de 1'5.

Ar\. 14.. Fica o governo creditado na quantia (Iue pro ..
TO;IIO xxx. PAI\TE 1.'



A quôntia nocessal'Ía para a abertura de um ca--

1131no Rio do Sabará no lugar que fOI' mais conveni nte ;i
evitar os estl'llgos de parto da povoa~i1o e das catllcumbas do
Cllrmo, feitos previamcnte os necessarios exames POI' en"c-
n!leiros cnviudos pelo gOVl'l'Ilo. t>

~ 5. o A quanlia nccessllria pllra a construcr:io de uma
ponte 'sobro o rio Ubá entre as ruas Cabibú e llarreiros lia
CiL!llc!Cdaque\l" nomo. '

S fi: o A qUllntia necessuria p~l'a cOnslrl1cção da pOllte
sobre o no Pomba na estl'lllia tIo amua] do Porto de Sl. Antonill.

7, ú A quantia nccessaria plll'a reconstl'llCI'ÜO tIa estra-
da gemi ontre esta capital c a Dillmantina. •

~ 8.0 A quantia neccssariu para a factul'il llo uma pOllte
no Suassuhy granue cntt'e o Pcssllnha e ,JllCUI'Y.

~ 9.0 A quantia nccessaria para o reparo ua pontn sobro
O ltamal'llnuibll aquella que fiCll mais perto da fúz do !\ia 110

Districto da Piedade, em ~Jil1as Novas. '
~ W. A quantia de G:OOOt\OOO pal'a com' I'il tIo UIH

cdil1cio pllrD a casa da call1ill'll em Baependy. I

~ 11.. A~ q~lllntills do 3:0~OSOOO pal'a ['oparo da pOllte
sobre o Hlo PIl"aClcllvll. no al'l'lltal do Antonio Dias abaixo, I~

a do 1:500~()0.l pal'a os da ponte sobro o rio Santu Barbal'a
na estrlldll do Sorro, entro Cocaes o a cidauo de Santa Bal'buril
no lugur donorninauo-Itujurú.

~ 12. A quantia necessal'Ía para rcconstrucçüo Ull ponte
do S. Gonçalo sobro o IUo Pará no 3I'r3lal de S. Gonr.alo do~~. .

~ 13. A quantia de 1 :OOO~OJO PUI'll o oncanamento dn
agua potavel. da CHiado Loopoldina, si rovorificar-so quo, a
mesma roulllda a quo for OlJtiull pela subscripr.üo da eamara
municipal, é sumciento pllra realisllr-se a obra:

~ H. A. quantia necossaria pal'a a constl'llcçãO do uUla
ponto sobre o rio Arussuahy na ostt'adll quo da Diamantina ";li
tOl' á Minas Novas, cntre a fóz do rio IlamaralluilJa o a COIl-
frontação do Bigoue. '

~ 15. A quantia necessaria com os reparos da estrada
a partil' da pon~o llcima .dita á cidade do ~lillos Novas, pas-
sando pelo a ['('aIUI da PlOdado, comprehondendo a extollcÜO
de moill legna do outro lado do mencionado rio. •
1'0)10 xxx. PARTE 1.a

( J G )

ciso for pal'll a constrl1cçiio de uma ponte sobre o TIio ~ijsc-
l'icordia no districto de S. Pedro de AlcaIltara, termo do Al'llxiÍ.

. lh~. J 5. O governo uca autorisa!lo a despender a quan-
tia de b:OOO~OOO com uma ponte sobre o Rio l'iraciclll'3 na
I)stl'llda 'de Salltll Bllrbara a S. Miguel /lU lugar denomiiwuo-
Clarinha.

Art. JG. O govemo fica llutorislldo li mnl1dnr pnO'llr ao
eid:ldüo João da COStll c Silva a quantia de 1:OOO~OO,) r~. que
c1espendeo com a cOl1strucçiio de I1ma ponte sobre () !tio do
Peixe no municipio de l3aependy, por autorisaçiio da respectil'a
camarJ.

Ar!. 17. O govcmo fica lll1torisado a mandnl' construir
nm~ ponto ~obre? Hio Santo Antonio, em Ferros, na pri ..
mCII'a caxomra aCUDa do porto, que ostá 110meio do arrllial ,
/lO fundo do quintal de Thomasia Maximianna da Silva.

Art. 18. O govcmo l1Cllautorisado li m(l[l(lar abrir com
mgencill meia estrada da Ayurlloca ao Carmo da Christina
passun(~o por Baelwn<ly; despenc1ell(10 para csse fim a quantia
<;oncccil<la pelo arL L" ~ 27 <.lalei n. lO(H .l ,) de outubro
de 1860, com referencia ao art. 1." ~ 1G da lei n. 1, IOf. do
1 G de outubro de l~ü1.

Art. 19. Ficll o governo autorisllllo a despender:
~ 1. o A quantia necessaria para a cxploração dos !tios

Ye,rde, Si~Pl1Cllhy o Grllndo:. qUllnto ao 1.0 desde Cllpivllry
ate o Porto dll Blll'l'll 1111Juncçiio deste com o Sapucllhy:
qUlll1tO 1102. o desde a cidade de Itajubá até a Caxoeim do
Salto. o qUllnto 1103,0 a começllr da Docainll até a cllxoeil'a
do Funil, ou outro qlllllquel' ponto que possa SOl' navoO'avol.

~ 2.0 A qllllntill Ilccessaria para conclusáo de un~a ca-
deia farto na Bagagem,

~ 3.0 A quantill 110cessal'Ía para os repat'Os da cadüa de
SalJaní.

lI;' I. o
i)) ,I.•

c

F.'N. 3. ( 17 )



'fOMO XXX. 1'.\1\1£ 1.'

Josv de Resende TC'ixeim Gtlimal'ties.

FlDELIS UE ANDIUUE BOTELHO.

( 19 )

(L. S.)

r. N. 3

Nesta Secretaria do Governo foi publicadr avulsa n [lre-
sente Lei aos 28 do Junho de 18()!1.

Candido Theodo?'o de OliveiJ'C(.
Impressa e revista nesta Secretaria por ordem da }'I'O'-

sidencia .

---

Art. 23. O govemo fica autorisado a applicar ao ~ 2 .•
do titulo 14 todas as sobras que se verificarem em qualquer
dos ramos da despesa.

Art. 24. Ficão em vigor as disposições do orçamento an-
o lerior que forem de caracter permanente e não se opposer m
a-s desta lei.

Art. 25. Ficão revogadas as disposições em contrario.

'

Mando por tanto 1Í todas ~s aut?ridades ú quem o co-
nl ecimento o execuçãO da refonda LCl portencor, que a cum-
pra -o-façãO cumprir tiio inteirame~to c?m,o nellu s.o contom. O
Secretario destu provincia a faça Impr~ml:, pubh~ar o corroI'.
Dada no l'alaclO do Governo da Provmcla de Mmas ~eraes
aos vinte e cinco dias do mez de Junho do unno do NasClment
de Nosso Senhor .Iezus Christo de mil oitocentos e sessenta
quatro, quadrugesimo terceiro da Independencia e do [mperio.

Carlos Benedicto Montei?'o, a fez.

Sellada na Secl'otaria do Governo da Provincia de Minas
Geraes aos 25 de Junho do 186!~.

Candido TheodO?'o de Oliveira ..

.Art. 21. Ficão approvados os pagumentos do dividas
passl~'us cahidas em exerci cios findos quo forão liquidadas c
lI~scnptas pela. mes~ das renda~ e concedidos os precisos cre-
t!Jtos pela presldenclü da proYlI1cia por portarias de 8 de ju-
nho., ~ de jul~10. 5 de agosto e 22 do dezembro do anno findo,
na ,ltnportancll\ de rs. 2 183\ii487, a~sim mais os creditos, que
(l0I se h~verem esgotado as respcctlnls verbas fOI'ão abertos
por omclOs dQ 27 de outubro de 18fi2. 17 do marro 12 e
'72 d.e junho e 15 de setembro de 1863, e portarias d~ '12 de
pnclro do corrente unno para pagumento da quuntia de
25:71O~290, e bem assim mais a quantia do 8:G50~77ô sen-
d~, 2:: 5,J~i76 pnra pagamento de dividas passivas liquidadas
e.lllscrlptas, e rs. ô:0001ft I O para supprimento da verba des-
tinada ao COl'POpolicial no exercicio de 1862 a 1863, confor-
me as I?Ortat'la~ do gO\'ot'l~o de 10 e 2d de março do corrento
anno, IIcando Igualmente appro\'ada a porta riu de 3 de marco
deste anno que urbitrou 8 0/. aos collectores o !~aos oscrivã~s
pela .arrecadaç<io do imposto de que truta o ~ 7.. do art. 2.0
da 101 n. 1, 1O!~do 1861. )

.Art. 22 .. Fica concedido ao presidente da provincia 11m .
cre(llto d,e 115\i7J126 para pagar a Pl'Udcncio FnO'undes Coelho
e Sobastliio Dias dos Heis us dil'idas que cahirii~ em exercício
findo e que forão processadas pela meSa das rcndas.

( 18 )

~ IG. A quantia necessaria para construcção tIa eslrada
tIo Tombador dos QlI~tis no município de Grào Mago!.
, $ 17. A quantIa ,de 1:236:jj\618 rs. para pagamento a

,.ranCISco ,de Paul,a Negrell'os de Macedo pela facll1la da ponte
s?bro o rIO S. ~1Jguel no municipio da Formiga, conforme o
cUlltra,cto celebrado c,om a respectiva camara munieipal.

~ 18, A quantia de 6:00 ~OOO com a estrada de Snnta
Anna que da cidado da Formiga so dirige 110 Poço fundo.

~ 19., ~ qlHlIl~ia necessaria para a conclusão da ponte
~obre o 1\10 lomba JUlJto da fasencla tio fallecido Manoel d
310raes Sarmento,

~ ~~. A quantia do 1:OO:l~OOO para roparos da pont
..obre o .rI,OPúmb~, na estrada que da cidatle do mesmo no-
n:e se dll'lge aO B.IO de Janeil'O.
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(Juando () luga~' de ollieial de "gabinete fI)r occllp~do por IIIIl elll-
pregado. da Secl'.e~arl3. perccIJerá este, alOIll de seus Jll'Oprios vencimen-
to" filaiS ~ ~rallheação ue /1,008000 reis.
l P~:~ciu ~Ia prcsidoncia da provincla de Mir.as Geraes 110Ouro
1 !'f'IO -:) do JunJIO de 18G".-FIIlELlS HE AXDIIAIlE llOTEI.1I0.
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Ohservaçiio.

Um dos 3manuenses da eXlincta repartição de obrns puhlicas
arrendou a typographia provillcilll, e em vll'tude tio respeclivo con-
trncto não percebe o ordenado tio seu emprego.

P:lll1Cio da presidclnl:ia ria provincia de Minas Geraes no Ouro
PrelO 25 de junho de 18G4.-F11lELlS OE ANOUAOE flOTELIIO.

(2
"e-HiO, salva lodavia a Isençiio do ~ 2,' do320, e nas oulras a u

ar!. 3.' desta lei. . 5 a .• - 'na eslrada tlu~ 3.' Dos romprchcllllItlos na . eXI~rçao 50

Par~h bUlia se ('obrará-tOO o nas oulras-oO.
• , ~ 4..' Dos comprchcllLlitlos na (i.' ~~COPÇ;111,~olmlr-se-ha na es-

I' da do Parahyhnna-SO II naS IlcllI:lI,-I~O reis: "
Ia ~ I'. D C'lIla Cill'I'll Ile cixo mo\ el r(lm capaeld;J(le de ronduslI

'''O' a. 1 c t'n~900' de 50 até 100 arrulJ:lS, -2!~gOOO exte-
ate tl afiO l3S- ~I~,- , .1 I ' .,r. ,

.1 100 . I 11a"'\r-~e-ha do exeesso a uCq, a PIOPOIt..,IOn,1dendo ue arlO las 'n' • , . .1 I I'
I ')1 COOOe sClllln de eixo lixo com capaCIUaU() (C COlll UZlr

I a ,;[1O ( e --~<J -

mais Ilc tOO arrobas-21~SGOO. I
E I ;O'SA os flue forem somente earreg~dos l e goneros ou. xrep lia , - . . . I" l' "sl' c' s I

1.' t 'omprehcndidos na, excepeocs J1I menCIOnai as. I •• C ,I '.

oulce os L ti '[> I h '>ilOOO e nas 011cobrar-se-lw sómollle,na eslrada o ala IY una.--() , , -
Ira,,-18000. 'b I fi - '. t03 d' ou- Os animnes que tirarem os carros tfl ula' os Icao Iscn lJ -

tro qnalquer direito. 'G O .
Palacio da pre-idenria da provincia de 1\1I1\3S . eraes. n? 111

l'reto 25 de junho de 186' •..=FIDELlS DE A:'íDRAllE l\OTHld).

F. N. 3.

1:2008000

l~7 :4-508°00

4.008000
-----
15:8168663

( 22 )

8008000

31 :633S337Som ma

tincla repartição de
obras puL!icas 116008
radn um. .

DAS TAXAS ITINElIAUlAS A QUE SE UEFEUE o ~ 17
DO AUT. 3.' O'ESTA 1,1'1.

S 1.' De cada [\I1imal que transit,lr pelas e~tradas de commu-
nicaçiio tI'esta com outras provincias cobrar-se-ha-3S920.

Excoptuão-se:
1.' Os animaes que conr1usirem os generos sujeitos ás impo-

sições mencionadas nos SS L', 2., e 3.' do nr!. 3.° desl,1 Im.
2.' Os animacs sem c:arga, os que transportarem cn\'lIl1elros

e trem dos escuteiros. os Cjue tirarem Clll'l'OS, os cuvaIlarcs, muares
e vacuns tocados.

3.' Os 3nimaes que das provincias rentraes lill1itrophes atra-
vessarem pai' esta pela eSlrndll de ('olpmunicô'ç:1o com a tio Rio de Ja-
noiro, e outras do littoral, ou que rI'estas alrôlvcssarem por nquella.

l~.' Os animaes Cjue c:ondusirern generos alimenlicios de pri-
meil'a necessidade. calo ohjeclos tendentes á descnvolver li lllduslria
agncola {lU mannfactureira. entranrlo n'esle uumero os instrumentos
aratorios e qunlquer genero de machinas proprias para a agricultura.

5.' O~ porcos. \
6.' As ovelhas e calJl'as.
S 2." Dos comprehendidos nas quatro primeiras oxcepçõos do

~ antecedente só se cobrará na estrada do ParahilJunu u taxa <Ie- ounO-PRETO 18G5.-Typ. lJO-Ml~AS GEl\AES.
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LEI N. 1:185-DE 25 DE JUNHO DE 18(H.

Art. 1.. Continua em sou inteiro vigor a lei n. 1, UG de
:l de outubro de 18[j2.

Carta d Lei quo li xa:l ror~a do corpo policial para o exercicio de 18G.~
a 18ü5, e contem outl'3S disposl~ões.

( 25 )

FIDELIS DE A~DnADE DOTELIIO.(L. S.)

capitão do mcsmo corpo que fuI' dosignado po1o prosidento tia
provincia e quo por osso serviço não perceberá gratificaçãe
alguma, tendo aponas diroito á uma cavalgadura.

Art. 5.. Picão supprimidos os lugarcs do segundos alfe-
res das quatro companhias do infantaria.

Art. (j.. Picão rovogadas as disposições cm contrario.

Mando por tanto á todas .as lIut?ridados á quem o conhe-
cimento e execução da refenda L01 pertencer, que li (;UIll-
prão o façào cumprir tão i~to~ramente ?om~ ~ella se .con-
tem. O Sccretario desta PrOVIllClil a faça lmprumr, publicar o
correr. Dada no Palacio do Governo da Provincia do Minas Ge.-
raes aos vinte o cinco dias do mez de Junho do anno do NaSCI-
mento de Nosso Sonhor Jozus Christo do mil oitocentos e ses-
senta e quatro, quadragosimo torcciJ'O da Indepom.lencia e do
Imporio.

F. N. 4.

FOLHA N. 4.PARTE '1:TOdO XXX.

LIVRO DA LEI MINEIRA.
1864.

@ BACHAREL [ll\)ELIS DE A~lln.\DE DOTELHO, Yico-
Presidonio da I'rovincia <.luMinlls Geraes: Fuço saber a todos
os sens habitantes que a Asscrnbléa Legislativa PI'ovincial de-
Cl'Otou c cu sanccioncl a Lei seguinte:

DlSPOSIÇUES Plm~L\,,"E:'i'1 ES. J acinho Dias Coclho, á fez.

Al'l. 2.. Os vencimentos dos omc'aes serão divididos
em tres pal'tes iguaes consid01'ando-se duas como soldos e uma
como gratificação pelo exercicio.

SelIada na Secretaria do Governo da Provincia de Minas
Geraos aos 25 do Junho do 186 í.

Candido Thcodoro de Oliveira.
. Ar!. 3.. Os descontos feitos as praçns do pret para for-

lIe.Cll1lOntode fn.rdnmento, seriio, como até aqui, levados ;'\
caixa de economws do corpo somente até n qunntia de 50;JiOllO
rs. e será ás ~esmn.s entregue todo o soldo que lhes pertença,
quando obtenh~o baixa, ou qunndo seji'io novamente engnjndas,
revogado para esse fim o disposto nos arts. Ü. o da lei u. 8iO
de 1858, e 57 do regulamento 11. 50.

A.l't. 4.. Fica suppl'imido o lugar de major fiscal do cor-
po, o dOselllponhariÍ as attl'ibui':ões quo li esto pel'tencião o

Nesta Secrotnria do Governo foi publicada avulsa a pre-
sente lei aos 4 de Julho de 1864.

Candido Thcodoro do Oliveira.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordem da pro-
sidoncia.

José do Rescndc Tcixcira Guimal'ães.

OURO-RUETO 1865.-Typ. Do-MINAS GERAES.



F. N. 5. ( 27 )

LIVRO DA LEI MINEIRA.
1864.

TOMO XXX, PARTE L" FOLHA N.o ;)

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia de Minas
Geraes aos 21 de Julho do 18{jr~.

Candido l'heodol'o de Oliveim.

Nesta Secretaria elo Governo foi publicaela a resente Lei
avulsa em vutude ela resolução n. r,08, aos 26 Julho de
186r~.

Candido Theodoro de Oliveira.

LE[ N.o 1:186-DE 21 DE JULHO DE 1864.

Carla de Lei que eleva á cathegoria de Parochia o Arraial de Nos~a
Senhora do Patrocinio da l\Iarmellatla.

@ BACHAREL FmELIs DE ANDRADEBOTELHO, Vicc-
Presidente da Provincia de !\Iinas Geraes: Faca saber a todos
os sous habitantes que a Assembléa Legislativa' Provincial de-
cretou e eu sanccionei a lei seguinte:

Art. Unico, Fica elevado a cathegoria de Parochia o
Arraial de Nossa Senhora do Patrocinio da Marmellada, a
qual se comporá dos Districtos da l\1armellada e Santo Anto-
nio dos Tiros, desmembrados das Parollhias de Dores do In-
daiá e Morada Nova: revogadas as disposições em contrario.

Mando por tanto á todas as uutoridades á quem o conhe-
cimento e execução da referida Lei pertencer, que a cumprão
e fação cumpl'Í[' tão intoiramente como n'ella se contem. O
Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio do Governo da Provincia de Minas Geraes
aos vinte e um dias do mez do .J ulho lia anno do Nascimento
do Nosso Senhor Jezus C111'istodo mil oitocentos e sossenta e
qualt'o, quadragesimo terceiro da Independencia e do Im-
perio.

LEI N.o 1:187-DE 21 DE JULHO DE 1864.

@ BACHAREL FIDELlS DE ANDRADEBOTELHO, Vice-
Presidente da Provincia de !\Iinas Geraos: Faço sabor á todos
os seus habitantes quo a Assembléa Legislativa Provincial
Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte:

Árt. 1.0 Ficão elevados a Districtos de Paz:
~ 1. U A parte da Froguezia do Bom. Despacho q~e !ica

na margem direita do Rio Picão, denommando-se-Dlstl'lcto
do Picão.-As divisas eleste Districto com o do Bom Despacho
seráõ por aquelle rio até sua nascento, o d'ahi pola ostradi~
geral até oncontrar o rio de S. l~rancisco no Porto do Joso
SImões.

~ 2.° A povoação da Cach?eira Bonita, sendo. seus li-
mites os Hxados no art. 2." da 101 n. 081 de 3 de Junho do
1850.

~ 3.° O Curato da Concoição da Boa Vista do 'Municipio
TO)lO xxx. PARTE 1.a

Carta de Lei que eleva á Districlos do Paz a parte da Freguesia de)
Bom Despacho que fica á mal'gem do Hio Picão j a povoação da
Cachoeira Bonita j o Curato da Conceicão da Boa Visla do Mu-
nicipio de Caldas; marca .as respectivas divisas; e restaura o
Dislricto de S. João das ~hssõcs.

FIDELlSDEANDRADEBOTELHO.

José Ol'ozimbo de Oliveira JacqtleS, a fez.

(L. L.)



r 28 )

(]-o CalJas, com 1\5 mesmas, divisas do Cumto. Este Dislricto
lica (rara em dianle perlencemlo ao Municipio da rilla For-
mosa de Alfenas.

Arl. 2.° Fica restaurado o Districto de S. João das Mis-
sõcs do ~ un' 'ipio da Januaria, conservílllllo as suas anligas
(~i\!isas.

Arl. 3;° Revogào-sc as dis.pt}sTç.oesem conlrario,

MandQ nQr tanto 11 todas as autoridades a quem o co-
ltUCC!mcnto ê execução da rcfcrid11 Loi pertencer, que a cum-
'1;1'50 e fação cumprir tão inleiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar c CO['-
reI'. Dada,.no Palaem dú Governo da' Proyincill do Minas Gc-
raes aos villte e um dias do mez de Julho do anno do Nasci-
11lcnto de Nosso sanhor Jezus' Christo de mil oitocentos' e
sessenta e quntro, quatlragcsimo terceiro da' Indopendencia e
do Imperio. -

r. " õ. ( :w )'
tEI 1'. 1':188-D, 21 m1 JHtlIO DE 18uT~~

Carta de Lei que tramfero 3S sédes das Parochias da C:lpella No":!
e Espirito anto, dos Termo, tio QlIeluz o Pomba, e revoga ()
~ 3.0 do art. 1.0 da Lei n. 654 de 1853.

BACHAREL FIDELIS DE ANDRAIlE BOTEUiO, Yice-
I'resioenle oa Provincia de ~linas Geraes: Faço saber a todos
os seus habiLar tes q~Hl a Assombléa Legislativa Provincial
decretou e eu sanccionei a Lei seguinte:

Ar\. 1.0 Fica0 transferidas as sédes das Parochias:

~. L° D~ Arraial d1r Capella Nova, Term? d~ Quelu7;'
para o da Glol'la do mesmo termo, com a denomll13çao-ue N.
Senhora da Gloria.

~ 2,0 Do AI'r3ial do Espírito Sanlo, lermo do Pomba,
para 3 Capella do Porto de S"nto Antonio, do mesmo termo,
com esta ultima denominação,

G(tndiclo 7'1IcOd01)0. da Oliveira ..

[andido Theodoro de Oliveira.

• lJ-e ta ecrolal'Ía. do Gorerno foi ,publicada em avulso á
p("csenle Lo~ em virtude da. Resolução n. /.,OS aos 26 de .1ulho
dq 18{i!~.

José Ol'ozim1J(} d0 Olivcira J <lcqucs, lí fez.

elLH.la na ücrelaria do Governo da l'r-o"incia de ~Iin3s
l:orlles aos 21 de Julho da 186!~.

FiDELlS D~ A i'\1l R \ DE BJTEL.\O.(L. S.)

Art. 2.. Fic3 revogado o ~ 3.0 do art. 1.0 dll Lei n. mi'.
<le'1853.

Ar\. 3,° Revogão-se as disposições em conlrario.

N3ndo por tanto a todas 3S autoridades a quem o co-
nhecimcl1to e execução da referida Lei pertenCeI", que a cum-
IH'lio e far,ão cumprir tão !nteiramen~e CO~l~ 110lla s? contem.
O Secretario desta Pro\'inclil a faça Impl'lmlr, pu!Jlwar e COI'-
ler. Dada no Palacio do Governo da Provincia de Minas Ger3es
aos "inte e um dias 00 me7. de .tulha do 3nno do Nascimento
.1e Nosso Senhor .Jezus Cbrislo de mil oitocentos e sessenla n
quatro, quadragesimo terceiro da Independencia c do Impel'io.

FIDELIS DE A~DRADE 130TELIIO.(L. S.

.fosé OI"o;;imiJo de Olivcira JaclJtlcs, 11 fez.
,

TO:110 Xx:, PARTE 1.a



LEI N. 1.189-DE 23 DE JULHO DE 18(j!~.

( 30 )

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia de Minas
Gernes aos 2l de Julho de 18ü4.

Candido Theodoro de Oliveim.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada em avulso a
presente Lei em virtude da llesolução n. 408 aos 26 de J u-
lho de 186!~.

Candido Theodoro de Oliveira.

TO~IO XXX. PARTE La FOLHA N. G.

Impressas e revistas nesta Secretaria por ordem da Pre-
sidencia.

José de Resende Teixeira Guimanies.

OURO-PRETO. 1865.-Typ. Do-MINAS GEnAES.

Carla !le Lei que eleva ú calhcgol'ia do parochia o Clll'olO do Nossa
Senhora das Dores de Gllaxupé do mUllicipio de Jacuhy, e marca
3S rospecli \'as d ivisas.

@ BACIIAR EL FIDELIS DE A l"nnAIlE BOTELlIO, Vice-
Presidente da Provincia de Minas Gt'r, : F(lço saber a todos
os seos habitante,; que a Assembléa Lrgi::;lativa Provincial de-
cretou e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica elevado á cathegoria de parochia o cUl'ato
de Nossa Senhora das Dores du Guaxupé do municipio de
.Incuhy.

Art. 2. o Esta freguesia comprehenderá, (llem do dis-
tricto de Guaxupé, mais o seguinte tel'l'itorio desmembradu
dos districtos e fregl1e2ias de .Jacnhy e Cabo Yerde: desde as
primeiras vcrtentes do ribeirfio das Arcas, por esto abnixo até
a bnrra do ,'ibeirão-Santa Rita-por este acima alé suas pri-
meirns vertentes no espigão do-Passa-quatro-pol' este es-
pigão até a fasenda do finado .Joaquim Dias, ou seos succes-
sares, e mais a fasenda do- Passa-quatro-e o tel'l'itorio C0m-
prehenditlo entre os UlJUS ribeirões até SlHJS cabeceiras.

Art. 3.0 Revogào-se as disposições em contrario.

I\Inndo por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execuçiio da referida lei pertencer, que a cumprão
To)ro xxx. l'AnTE 1.a



(L. S.)

Art. 2,° Fica lransfcrillo da parochia da llieuade do
PUl'aopeba para a da Habit'u da Campo o dislriclo ua ~loedi1.
rcvogauo o ~ 7 .• do art. 2 t da lei n. 818 de!~ do julho de
1857, o om seu inteiro vigl)r as disposições antoriores.

( 33 )F. ?i. G.

lIel1l'iqur..;-nu ostralla da Casa Branca polo espigão até a
Cruz ue POlll'a. dahi sompre pelo mesmo espigüo no alto da
casa de José Thomaz de Carvalho (que são 11Santigas divi-
sas), deste alto pela eslrtllla que se dirige ao lugar denomi-
mdo -Ajuda-o d11hi, om rumo llireilo 11 Serra do Batata!'

Arl. q., o As divisas das fl'oguozi11S da Conceição da lbi-
lipoca com as de N. Senhora das I)oros do Hio elo Peixe
do termo do llarbncena, Hccio semlo: pelas vertontes da
sena da lbilipoca 11companhando as aguas quo procnrüo o rio
~Iogol' fasendo divisa o SOrt'ote , dahi sempre pelas dil11Saguas
nlé o rio Grlio Mogor, lIcando 11 f,lsenda das Larangoiras a
pertencer a froguesia da lbitipoca, e a fasenda da Agua-fria
com as vortontes do rio ~Iogor até o rio Grão Mago!' li fre-
guesia do Hio de Peixe.

Art. 3.° 1 linhu divisori11 entre as parochias de Car-
rancas do munieipio de S .. João d'EI-Hei e a de 'ossa Se-
nhora do Nazal'eth do mesmo terlno sel'á d'ora em diante n
Hio Grandc, 11excepção somente ua fasend11 de Gabriel GOll-
~alves Lopes, que passará a pertencer a freguesia do Carrancas.

e façií~ eumpri!' tão. in~eiramellte .como neIla se contem. O Se-
cretal'lO dosta l:/'OvJnclU a fa~.a lmpl'imir, publicar o COI'I'el'.
Dada, no PalaclO d,o Governo da Província de Minas Geraes
aos vlIJte e tres dl1ls do mez de Julho do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor .Jozus Christo de mil oitocentos e ses-
senta? quatro, quadragesimo tercpiro da Independencia e do
lmperlO.

( 32 )

Candido Theodoro de Oliveira.

tE! N. 1:1D6-DE 23 DE JULHO DE 18M.

Candido 1'heodoro de Oliveira.

Publicada em avulso na Secretaria do Governo cm o I .•
de Agosto de 18G!~. .

FWELIS DEANDRADEBOTELHO.

Silverio 1'eixeil'(£ da Costa, a fez.

, Sellada na Secretal'ia do Governo da Provincia de )linas
{,ernes aos:!J do Julho de 18Gr~.

Carta de Lei que altera os limites do dil'ersos districtos c froguozias.

G BACHAREL FIDELISDE ANDRADEBOTELHOVice-
Presidenle d~ Provincia de àlinas Goraas: Faço saber; todos
os seos h~bJ!antcs que a Assombléa Lerrislativa Provincial
decretou e eu sanccionei a Lm seguinte: b

1rt. 1.° Ás divisas entro as freguezias de' S. Bartholo-
meu e Casa Branc~ ficito scmlo: do lugar denominado-

Arl. 5.° As divisas da freguosia e districto do Clwpéo
d'Uvas, com as do dislricto e freguesia da cidado do !'at'nhy-
hun<l e districto do Piau sOI'lio: pela fasenda da Boa Espe-
rança, que foi do finado Fl'ilneisco Antonio Corrua, seguindo
n ('stl'üda até a fasenda do Cafundiio, dabi om linha recta ao
rio Parahybuna, ondo :llra\'essa o rumo d:ls fasellllas da Es-
ti 1'11 e Coquoiros; por oste rio abaixo até a bana do co nego
uoncl1Jinado-Ántonio ~Ioreira-por este :cOlTego até a fascnda
de Antonio Moreira e Campo-grande a tocar w\ encl'usilhada
do continento, d'omlo seguirÍl pelos fundos da fasenda de
Contendas em dirocção á serra da Bocaina de Cantagallo, a
1'OllO xxx. 1'.\I\TE 1.'



Art. 9.. As di\'isas do districto de Tros COl'aeões de
.I()zus ~Iaria José do Hio Verde serão as mesmas traçadas para
a respectiva freguesia pela lei n. 1: 138 de 24 de setembro
de 1862.

Art. 8.. A divisa do m~smo districto de Cultas Allus
com o de Antonio Dias do municipio do Ouro Preto, será a
sorra do Gama seguindo a mesma cordilheira até o alto de
Santo Ignacio, ficando conservados quanto ás respectivas fre-
guesias os actuaes limites.

( 35 )F. N. G.

. Art. 10. As divisas da parochia de TI'es Corações do
1t1O Verde com a da C,ampanha ficão sendu: do lugar em que
faz baITa no Hio Verde o !lio S. 13ento, por este ncirna IItó
encontrar a divisa actual na morada de Bonifacio Borges lIa
Costa, ficando a parte desmembrada de Tl'l;'s Corações do !lio
Verde pel'tencendo ao districlo do Espirito Santo da Varginha.

Arl. 11. A di visa da freguesia e districto ele S. Thomó
das Letras do municipio de 13aellendy, com as freguesias ()
districtos de Carrancas e Cachoeira do Carmo da Boa Vista, dos
municipios de S. Joiio d'El-Hei e Lavras, começará da ponte
da sel'l'a do Trahituoa e seguirá pelo espigiio de agu3s 1'01'-

tentes do Angahy e Capivary, deste espigéio ti serra de Santo
19nacio, desta pelo Angahy abaixo até o Funil, deste pelo
serrote do Caxambú, aguas vertentos até o malto do Viuho,
dahi seguirá á direita pelo corrego que vai ter ao Cel'vo, por
este abaixo até ganhar a barra do corrego da capoeira do
Feijoal, por este acima até suas caueceit'as, dahi atra\'essal'ií
o espigiio até a primeira vertente do corrego do Barreiro, ()
POI' este abaixo até o Rio' do Peixe.

Art. 12. A divisa do districto do Pompéo com o dn ci-
dade de Pitangui será da foz do ribeirão Salobro no rio PariÍ
até suas cabeceil'as na serra Limpa, pelo espigão desta ,\s ca-
beceiras do ribeirão Pedro Moreira, seguindo por esto até sua
barra no Paraopeba, por este acima até o !tio Preto, limite
dQ districto do Pompéo com o da Maravilha, ficando 1.1parte
T01(O xxx. PARTE 1.'

terminal' no fim da dita serra, ílcando as fasendas de Fidelis
Fl'nnco, Manoel Aquino, e os moradores da mesma serra por-
tencendo á freguesia de Chapeu d'Uvas.

( 3'1, )

Art. 6.. As divisas das freguesias do Passa-tempo, Laa:c
ü Piedade começarão no valia do alto do mOlTO das Pedras,
dahi segnindo pela vertente dn capoeira da Fartura em linha
recta iÍ estrada quo vai da Piedade a Lage, POI' esta estrada
:lté o lugar drnominado-.Jacarand,l-deste lugíll' pelos vallos
c mUl'OSque dividem a fasenda do Cortul11e pertencente a ~Ia.
11001Leocadio, e a da Cnchoeira de-Salva-ten .•-propriedade
do pndre Damaso /'into em dil'ecçiio 1Í sert'a do Tinôco onde
fecha a divisa da freguesia do Passa.,tempo.

A 1'1. 7.. A di visa da freguesia e distl'icto do Cattns A1-
t.1Sde Noroega do municipio de Queluz com as freguesias c
districtos dn Itaveral'a e Lamim do mesmo municipio e da
Olil'eira e Piranga, municipio da villa deste nome, começal'iÍ
}JO alto da serra de Santo 19nacio, divisa do districto da lta,
"('I'ava, e seguil'ii pela mesma serra até o alto dos Moreiras,
dllhi descendo o corrego do Cnpote aguas vertentes até o rin
da Barra no lugar denominado- Passngem -, deste lugar pe]ns
illltigas divisns de Cultas Altas comprehendendo ilS filsendas dos
i\Jol'eiras, Paciel1cia, Faria, Palmeira, Fundão, Gaião e Ca-
choeira Torta, atra\'essará o rio I'iranga na barra do Guaraní,
donde seguirá pelo espigtio ila Onça, dil'idindo com o distri-
cto do Lamirn alé o alto da antiga estrada da- Ponte-, po~
esta ao alto da Luzia, comprehendendo as fascudas de ~In-
\loel Gonçal\'es, do finado Christol'iio, .JoséCalisto de Almcida,
Francisco .José de Almeida e Sih'el'io .José de Almeida, do aito'
da Lusia continual'1t pelas antigas divisas da Oliveira até o alto
da Juliana no cOl'rego das setes Cachoeiras, nguns vertentes dn
rio Piranga, abrnngenelo as fasendas de Antonio Alves da Neil'ü,
Francisco Antonio dos !leis, ~lamões, Jacoo HOl1l'iqucs de Miran-
11n, transpondo este rio seguirá dividindo com o distl'icto e fre-
guesia da Pi,'anga em rumo dit'eito ao alto elo Collegio, ilguas
"el'tcntcs dos ribeirões Fundiio e Macuco ao alto da serra da
l'icdallc, abrnngenclo a fasenda de José Lopes de Faria, li d{l'
fl'ancisco José de Hesende, e a de Aguas Claras.



(L. S.) F.IlELlS DE A~DII.I()E 130TEI.IIO.

Ar!. 22. He\'ogiío-so as L1isposifiíes em contrario .

Si!cel'io 'i'ei,reil'a da Costa, [l f,-,z.
T(l)f(I xxx. PAliTE I."

( 3í )r. ~. G.

Ar1. 20,. A freguesin de Campo Mistico fica d(~smem-
hl'nda do municipio da cidade de l'ouso Alegre e oncol'pu-
rada ao dü villa de J[lguar)'.

'1~;5~, que desmemhrou do municit io de S.. Iosú c encorporotl
"O de S.• Iofio d'EI-Hei n frrgucsia de Santa llito do Hio-
"bnixo, passando a faselHla do Pombal a faser parte da mes-
ma freguesia pelas suas antig3s di I'isas.

Ar!. 21. As divisas lia freguesia e districto de S. Mi-
guel do I'iracicil\'a começal'1Íõ no espigão proximo a fasenda
de Fla\'io Antonio ue Azevcuo Barros, dahi [leio alto do ~ronte
Alogre em direcçiio [l Chapadil e Lages, prolongando-se pelo
espigão nté a P01110'de feno de Monleva<1 sobre o rio l'iraci-
ea\'a, por e~te abaixo até a balTn do rio Santa I3arlml'a e POt.
este até cornprohcnder n fusellClu de Hodrigo !'cnna,. seguindo
do arraial de S. Miguel pelo rio l'il'<1Cicn\'a acirnn, a linha di-
"isorin comprehendcl'li as fabricas de Ferro de Eduardo Tava-
res e .Iolio Baptista de Fignuiredo c mais n pol'Onl:iio da Mtl-
tllca, terminando por c0Il1111'ehcnder a fasenda que outr'ol'a
pertellCia a Francisco de Ahl'ClI e Silva conforme as antigas
di"isas da frcguesia.

l\lanL1o por tanto a todas ns nutoridadcs 11 quem o co-
Jlhecimento c exccllçào da referida lei pertenceI', que a CllIll-
jJriio fJ faç;}t) cUIl1[wir t!io inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta I'rol'incia n faça imprimir, publicar e cor-
reI'. Dada no !'alacio do Governo da l'rovrncia do 1\1inas Ce-
raes nos vinte e Ires dias do mez de .Julho do allno do Nas-
cimollto de Nosso Sonhar .Iews Christo de mil oitocentos ()
SUSSf'nta e quatl'o, quadrilgesimo terceiro da Indepelltlellcia c
do Imperio.

•

( 3G )

AI!. li. Fica desmembruua do tlistl'icto e freguesia dI)
Blllmado, termo de Queluz, e encorpornda no districlo e fre-
guesia d" L[lgoa Douralla, a fusenoa de André Rodrigues
Cha\'es.

Ar!. 18. Ficiio l'ertendo li pnrochia e districto de S!.
Anna do Abre Campo. as \'ertentes do ribeil'iio-MiÍ \'ida--,
a fasenrla de S. \'iccnte c as vertentes do rio Sant' Anna atô
sua Itnrra no COI'l'e~o dos Fenos.

u /

Ar!. 19, Fica revogarIa li lei n. 8tl) rle !. de junho llu

Art. 'lG. As divisas da freguesia c districto de Snnlo
J\lItonio do Arussunhy, com a freguesia e tltstricto de S. Do-
Jllingos começar1Íü no lugar denominndo-l'ontal-na barra
du Arassuuhr, suhirÍl por este abrangendo as yertentes até a
IJllrra do Cnnsunsão e Lamhary, pelas nguas deste ultimo com-
Jll'ehendendo as yertentes até üs' suas cabeceiras no alto da
Chapada, deste alto seguiní em rumo direito ús caueceiras
do Tibussú, por este auaixo com suas vertentes até a baITa
]10 Gequilinhonhn, e por este auaixo com as vertentes a quem
do rio até a barra uo Arassuahy.

Art. 15. O distl'iclo de Santa lUta fica, desanllexado da
l"regucsia do Carmo do Hio Cl3ro, e oncorpor3110 li \'i!la de
.la1'lIhy.

(;OmlireheIllJida olltl'e Salobro, sem:. Limp~, Pedl'o ~roreira o
Hio l'reto pertencendo ao districto o rn'guosia da cidade.

AI'l. 13. O limite entro o districto da cidade de Pitall-
~lIi e o da ~lnravilha ser<Í o rio do 1'eixe, sem exccp~iio da
fascnda da Contagem.

Ar!. H. A divisa do dislricto do LiVl'1ItTIento com o llo
Mello do Deslerro será pelo ribeiruo das AI'aras com suas ver-
tentes, comprehenJellllo as fasendas de .Iosé Antonio de Fi-
~tleiredo da TelT[I, do Valentim Mendes Ferreira até a serra
::-'.lnpiiO.



LEI N.• l:J!J1-DE 27 DE JULHO DE 18Gr~.

LIVRO DA LEI MINEIRA.
1864.
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S311ada na Secretaria do Govemo da Provincia de Minas
r.eraes aos 26 de .Julho de 18G!~.

Candido T heodol'o de Oliveira.

Puhlicada avulsa em virtude da resolução n. 408 em o
1'. de Agosto de 1864.

Candido T heodol'o de Oliveil'a.

TOMO XXX. PAUTE 1.. FOLHA T 7.

Impressas e revistas nesta Secretaria por ordem da Pre-
sidencia.

José de llesende Teixeira fJHim(1/'(les.

O nO-PRETO. 1805.- Typ. Do-~hNAS GERAES.

Carta tle Lei que transfere a séde da Villa do Rio Preto para a
povoaçflo de Nossa Senhora do Porto do Turvo do Município
da AYlIrlloca, separa os olIicios ao 1.. e 2 .• Tabelliães tio
referitlo Termo, maren divisas entre os Dislrictos do Turvo e S.
Domingos, e entre as l'reguesins da Madre de Deos e Turvo,
e contem outras disposi!)ões Ilella declal'3das.

o BACHAREL FIDELlS DE Ai\"DIUDEDOTELIIO, Vice-Presi-
dente un Provincia de Minas Goraes; Faço saber a todos os
SCU8 lwbitontes que a Assembléa Legislativa Provincial decre-
tou e eu soncciolloi a Lei seguinte:

Art 1.. Fica tl'ans(erida a séde àa YilIa do Senhor dos
Passos do Rio Preto para li povoação de Nossa Senhora do
Porto do Turvo do Municipio da Ayuruoca, que passará a ter
II denominação de- Villu DeI/a do Turvo.

Arl. 2.. O no\'o MlInicipio compor-se-ha das P:ll'ochias
do \tio PI'eto, Santa Hita da Jacotinga. Santa Barbara do
Monte Verde, Bom .Jardim e Turvo, ficando esta ultima des-
membrada do Município da Ayuruoca a que pertence.

AlI. 3.. A nova Villa será instaUada If)go que seus ha-
bitantes apresentarem prompta a I'especti \'U casa de Camam
e cadea com a necessaria segurança.

Ar!. 4,. Fic:1O separados 05 amcios de 1.. e 2 .• Tabel,.
TO~lO xxx. PARTE 1.•



Cal1diJo TheocloJ'o dc Oliveil'a.

( !~O)

liiies do reforido Tormo, pol'a o lim do não serem exercidos
pai' um só individuo.

(H )

-----
CanJido Theodoro de Olivcira.

Árl. Unico. Fica em seu inteiro vigor para \I ta." Le-
gislntura Provincial a Lei n.O 1:152 de 3 de.Outubro de 18(j~,
(]Ui.l\ltO ao subsidio c aj11l1.a~le custo para os membros da Ás-
sembléa Legislativa PrO\'lnclal; regovadas pUI'a esse fim as
disposições em contrario.

J\lando por tanto a lod?s as aytoridatles a quem o conh~-
cimento e execução da refcl'Jla LCI pertencer, quo n cumprao
c ração cumprir tão i.nt~iramento. co~o . n'ella s.e contem.
O Secretario d'esta PrOVll1CI3a fnça ImpI'lmlr, pllh1tc3r e cor-
reI'. Dada no Palacio lln Presidencia da Provincia tle l\linns
Gemes aos cinco dias do mez de Agosto do anno 110 Nas-
cimento de Nosso Senhor Jezus Christo (10 mil oitocentos c
sessenta e quatro I quadrugesimo terceiro da Independencia C

<.lo Imperio~
(L. S.) FmELIS DE Á:\"DII.\DE BOTELlIO.

José Ol'ozimbo dc Olivcil'CI JacqHcs I a fez.
TO)lO xxx. r.\RTE 1.'

LEI N.• L1!J2-DE 1) DE AGOSTO DE t8G5.

o DAC1UnEL FmELIS DE A:'\DIIADEDOTWIO, Vice-Pre-
slllente da Provincia de ~linas Geraes, Faço saber a todos o
seus habitnntes que a Assembléa Legislativa Provincial decI'e-
tou e eu sanccionei a tei seguinte:

Carta de Lei que ll1al1lla ,'igorar para lO .• Legislatul'a Pro\'in.ci:,l a
Lei 11. 1: 152 lle 3 do Outubro tio 18G2, quanto no SUhSllltO l.\
njudo de custo para os memhl'os da AssemlJléa Legislativa Pro-
vincial.

N'esta Secretaria do Govel'llo foi publicada a presento Lei
aos!) de Agosto de 18G' .

I'. N. 1

FIDELlS DE ,.bDRAIlE BOTELIlO.(L. S.)

Art. 5.U As divisas entro os ])istl'ictos do TUI'VOe de S.
flomingos seriÍõ pelo Hio GralHlo , lieando pertoncendo 110 llis-
tl'icto do Turvo touo o territorio do lado deste mesmo Dis-
tricto.

FOJ','wwlo Cm'los Jleil'clles , n fel.
8e1lalla nn Sccreturia da Presidoncin da Pro\'Íncia aos 2U

de Julho de JSO"-

AI'!. a.. As divisas entre as Freguesias da l\Jadre do
Deos do Termo 110S .• João lI'EI-Hei, e do TUI'vo do Termo
r\' Ayul'uoca, se1'iÍõ-pelo rio Aynruoca, deste iÍ serra dos -- Dous
l['[nãos-e desta ,I serra do Sardinha ao-Malto assombrado-
(leste ao morro grande das fasendas uas petlras, a fechar no
I'ibciriio-Capivary-, deste e1l1 rumo direito á serra do ;']atu-
tú, o pOI' esta á cnbeceira do cor rogo do Azeito, e (lor este
abaixo a fechar no !lia Gt'ande, ficantlo encorpal'atlas á Fl'()-
guesHl do Turvo, o uesmembl'1ldas da ~ladro de Deas as
fasendas da Bühin, Sardinha, Azevedo e Cachoeira pertencentes
aos Cidadãos .José .Justino do Azevedo, .Iosé Hibeiro S:llgado
c .José Pedro d' Almeida pelas suas actu,lOs lli visas.

Ar!. 7.. Ficiio revogadas as disposições om contrario.

Mando por tánto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e cxecuçiio da roferida Lei pertenceI', que a cumprão
c façiio cumpri,' tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario tlesln Pl'ovincia a fa~'n imprimir, publicar e COI'-
rOl'. Dada no PlIlacio da Presit!cncia da I?rovincia do Minns
Geraes aos vinte e sete dias do mel. do Julho do lInno do Nas-
cimento de Nosso Senhor .JeZlls Christo de mil oitocentos e
sessenta (\ quatro, quadl'agcsimo tercoil'o da Indept:ndcncin o
do Imperio.



1 Jozus Christo do mil oitocont~s e
menta de Nosso Sen ladI'. (T 'mo terceiro da Independoncla osessenta e quatro, qua laoesl

e do Imperio. FIDELIS DE ANDnADE BOTELIIO. '.
(Lo S.) .José Ol'ozimbo de Olivei1'a Jac'lucs, a fez.

'.1 • li Provincia aos 5Sellada na Secretaria da Pl'eS1Uencla a

do Agosto do 18G{~. Candido Theod01'o de Oliveira.

f' blicada em avulso aNesta Secretaria do Governt ?l pu 408 aos 9 do Agosto
'presente Lei, em virtude da reso uçao n. ,

de 186'~. Candido Theodoro de Oliveira.

d da Pro-O revistas nesta Secretaria por ar emImpressas

siJencia. José de Resende Teixeira Guimarães.

( 42 )

ellalla nll Secretaria da Presiclenciil da Provincia aos 5
de Agosto do 1864.

Candido Theod01'o de Oliveira.

N'esta Secretaria do Governo foi publicada em a\"ulso 11

presente Lei em vi[,tude da Resolução n. o 408 aos 9 de Agosto
de 1864.

Candido Theodoro de Oliveira.

------

LEI N. o 1: 193~DE 5 DE AGOSTO DE 1864.

C<1r1a de Lei que encorpora 30 Municipio de Piumhye Fl'egue:;ia II
S. João Baptista do Gloria o Districto do Espírito Santo da For-
rluilha.

o RlCIU11 EL .FIOEL'S DE ,\'I>""D£ BOTELIlO, V;co-Pco-
sidente da Provincia de Minas Goraes: Faço saber 11 todos os
seus habitantes que a Assemblóa Legislati\"a ll'Ovincial decre-
tou e ou sanccionei a Lei seguinte:

Ar!. 1.0 Fica encorporado ao Municipio de Piurnhy c
Freguesia de S. .João Baptista do. Gloria, o Districto do 1':5-'
pirito Santo da Forquilha

Art. 2.0 Revogão-so as disposições em contrario .

r. N. 1. ( !~3)

. Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento o execut;ão da referida Lei pel'tencel', que a cumpl'iio'
e fação cumprir tão inteiramente como J1'ella se contcm.
O Secretario lI'esta Proyincia a faça imprimir, publicar e COI'-
l'C['. Dava no Palacio da Presidencia da Província de Minas
Gcrncs aos cinco dias do mcz dc AgOsto) do al1110 do Nas<:i- 18Ge1. Tvl' Do-MINAS GER.U:S.OURO-PRETO. iJ.- ,



Ca/lllido Theodoro de Otivei/'a.

cllaua na Secretaria da Prcsidcncia (Ia Pro'vincia aos 9uc Agosto de 18tH.

( .'lij }r... 8.

N'esta Sccrctaria fui publieaLla cm avulso a prescnte Lci
em virtude da Heso\urào n. o 'd)8. aos 1I de Agosto de 1861,.

• CrI/H/ido 1'heodo de Oliveil'(l.
TOMO XXX. PAHTE La FOLHA N: ~

LIVRO DA LEI MINEIRA.
1864.

LEIN .• l:U)f~-DE G DE AGO TO DE 1861,..

Carla (lo Loi que transfere o tlislriclo do S. Gonçalo do 1\Ionto, (Ia
frcgucsia da Cachoeira do Campo para a da hablra do qalllpo.

~l"ndo por tanto a todas as autoridades a qnem O conl'lC-
cimento e execução da referida, Lei pertencer. que a cUIIl[ll"1io
{J f'açtio cumprir tão inteiramente. com.o .1\'clla S? cOllleln.
O Secretario d'esta !'rlwincia a faça Ill1prlllllr. publlear c cu 1'-

1'01', Dada no Palllcio da Prcsidencia da Provincia de Minas
Geraes aos seis dias do mez de Agosto do al1no do Nascimcnto
de Nosso Senhor .Jczus Cllristo de mil oitocentos c sessenta e
lillatro • quadragosimo tcrceiro da Independcncia c do Impcrio.

o IHCH'\I1EL FWEUS DE A:;DRADEBOTELHO, Vice-Pre-
sidente da Provincia de Minas Goraes: Fnço sabor a todos os
scos habitantes que a Assemblóa Legislativa Provincial decre-
tou e cu sancciOllci a Lei seguinte:

Art..1: Fica transfcridO o Districto lre S. Gonçnlü cJ(~
Monte, da Froguesia da Cachoeira do Campo, para a da \ta-
1>il'a do Campo, nmbns do Termo do OUI'O Preto.

Carla dú Lei qne lra!l~flJl'o a. sédo da Pal'Oehia 110 Sant: An,na (la Alde~a
da Barra do HIO das \' 01lias para a capolla tio Dlslnclo tio BrcJo
Alegrc.

l.EI N.• 1:1ni)-DE G m: AGOSTO DE lS()" .•

Ar'l. Unico. A séde tllI P,lI'ocllia de ~lInt'Anna da Aldeia
da Barra do B ia da" \' el lias Itca transferida pa ra a ca pella du
Ilislricto do Brejo Alegre, Município da B"ga"elll; re\'ogadas
as disposições eln contrill'io.

o DACHAI1EL FIOELIS HE A~DRADE130TELIIO, Yice-Pre-
sidrntc da Pl'Ovincia de ~Iinas Geraes. FlIço saber a todos os
seos. habitantes que" AS5embléa Legislati va I'rovinci"l decretou
(" cu silllcciollci a Lei seguinte:

~hlllllo por tanto a tO(i<lsas illltoridadcs a quúm o conlle-
cimcnto e execlll;iio da refcrida I.ei pertcncoI'. que a cllmpl'tio
e fllçiio cnmpril' tiio inteiramente como lI'olla se contem.
O Sccretal'io desta !'!'OI'Íncia a faça imprimir, publicar e cor-
rcr. Dada no !'a/aeio da I'I'osidencia da l'rol'incia do Minas'
(;eracs aos seis dias do mez de ,\gosto do anno do Nas'Cill1cntll
de Nosso Sonllor ,Jezus ClJristo de mil oitocentos c sesscnta o
qllatro , qllí\dragr.simo tCI'cf)iro da Indepondeneia e do Imperio.
(L.. S.) FIIlEI.IS IlE "~IlIl'\IlE BOTEI.1I0,

Sill'I'/'io TI'i,l'cil'll do Cos/(( , a fez.

FIIlELlS DE ":'-I)(\,\DE BOTEEIIO.

8i/1'('I"io Tei,feir(( lIa Cos/o , a fez.

1Ic\'0"ào-sc as disL)osirões cm contraI ia.o •,'.rl. 2.•

(1.. .',)



Candido 1'heodo1'o de Oliveira.

Candido Theodol'o de Oliveia((.

( '17 Jl'. l" 8.

Ar!. 2.0 Rc\'ogão.se as disposições cm contrario.

Carta de Lei (Iue I'croga li Ile li. !)75 c os arts. 1" e 2° da de 11. 1:1::;1.

LEI N." 1:197-DE 9 DE AGOSTO DEJ8G/L

Sellnda na Secretaria ela l'residellcia da Provincia aos !)
de Agosto de 186ft•

t:eraes aos seis dias elo mez de Agosto do anl10 do Na ciment'l
de Nosso Senhol' .Ielus C/u'isto de mil oitocentos e sessenta Il

quatro, ql1adragesimo terceiro da lndepcndellcia e do lmpcrin.
(L. S.) JlIDELIS DE A:IJIUIJE BOTELHO.

Silve1'io Teia'eim da Cosia, a fez.

N'esta SccrctarÍil (oi pl1!Jlicada em anI!"o a presente I.ei
em virtude da Hcsoll1~iio 11." 1,08, a05 j l de Agosto de 181jfl,

Candido Theodoro de Oliveim.

~llInclo por tanto D todas as ;lutol'idades 11 quem o conlj(~~
tÍmento e execuçào da referida Lei pertencer, que a cumpl'i\u
é ]'(1(;;'\0 cumprir tlio inteiramente corno n'elIa se coutem.
O Secretario desta 1'1'0\ incia a f(lça imprimir I publicar c cor.'
TO~IO xxx. P,II\TE L"

Art. L" Fica refogada a Lei n." 975 de 2 de .Junho d •.
1859, c os arts. 1.0 e 2." da do n."1:,51 de 3 de Outubro
de 18(j2.

o IUCIIAfiEL FI/)EL1S DE .\l'WIL\DE BOTELHO, Vice-Prl'-
iuente da Pl'lwincia de )Jinas Gera0,,: Far,o sabel' a todos 115

se05 habitantes quo a Assembléa Legislativa 'Provincial decretou
e eu sanccionei a Lei seguinte:

LEI N: 1:196-DE (j DE AGOSTO DE 186!•..

( 46 )

-----~

Ar!. 1." A séde da Pal'ochia de S. Gonçalo ~10P.ará fica
tl'ansferida para o Anaial do çaj~rú com a denommaçao de-
Nossa Senhora do Carmo do C[lJuru.

Árt. 2." A Parochia compl'chendorá os Districtos de .S.
Gonçalo o do Cajurú , ficando o Districto da Saude encorporado
á Freguesia e Districto do llom Desracho.

Ar!. 3.° Ficão revogadas as disposições em contrario,

Mando por tanto a todas a;;utoridades.a quem o conh.e-
cimento e execução da refel'ida Lei pertencer: que a cumprao
e fação cumprir tão inteiramente. co~o . n ella s: contem:
O Secretario d' esta Provincia a faça lmpl'lmll', pul?hcar e ~OI-
reI'. Dada no. Palacio da Presidencia da ProvlI1cIa de l\Imas

t' .\ . le r e'l (Iue tl'l1l1sferea sélle da Parochia de S. Gonçalo do Pari!
31 a I ' • lO' '.1 fi D. para o Arr,aia~ do Cajl~rÍl " e encorpara a l' regucsla uO om es-

pacho o DlstnclO da Saudc.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos !l
.1e Agosto de 186'L

o llACITAREL FIDELlS DE A'NDI\ADEllOTELIIO, Vice-Pre-
sidente da Provincia de Mina~ Gera~s; .Faço sal?er. a todos os
seos habitantes que a Assem!Jlea LegIslativa ProvlllclUl d~cretou
e eu sancciollei a Lei seguinte:

Nesta Secretal'ia foi publicada em avulso a presente Lei,
em virtude da Resolu~ão 11" !~08, ,~o" 11 de Agost? ~e 186f~.

Canclido 1heoclol'o ele OhvC1l'a"
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LEI N. 1,193-DF. 9 DE AGOSTO DE 18G~.

TO~IO xxx.

Carla de Lei (lue crea, sppprime o Iransrore do umas para outras 1'1'0-
guczias o municipios Jivcrsos l1istl'ictos de paz, c contcm outras
disposi!:ües a respeito.

@ DACHAREL FIDEI;S DE A,'DRADE DOTELIIO, Vice-
Prosidente da i"'o\'incia de Minas Goraes: Faço saber a todos
os soas habitanto; que a Assembléa Legislativa Provincial do-
CI'etou e cu silnctionei a Lei srguinlc:

Art. 1.0 Ficiío creudos os seguinles clistrictos de paz.
~ 1,° Na povoaçiío de S.• 1eronimo dos Poções do clis-

tricto do S. Podro de Alcanlara do municipio do Araxá, sendo
suas dil'isas as srguintos: começarão da bana do corrego do
Quilombo com o ribeiriío Mis()rÍcOl'dia, seguindo por este
acima até a barra do ('i!H'iriío SI. Theresa; por este acima
dividindo com o districto do Santo Anlonio do Pratinha atú
cncontrl1r as do di~tricto ele lll1mbuhy, di\'idindo com esto e
com o do Dores do ludaiá até encontrar ilS de S. Frilncisco das
Chagas, acompanhando este á encontrar a di\'isa da fasenda
do Quilombo com a dos SOl1SilS; srguind9 esta Ji"isa até o
conogo do Quilombo, e (101' este abaixo até a bana tio l\lise-
ricordia, onde tl~ve origem esta divisa.

~ 2.° A ('apclla de S. Sebasti.io do Porto dos l\Iendes
da frcguesia do Campo Bcllo, tendo por di\'isa as actu:tcs das
fascnJas .do fallecido .lilcob, Machados, .ro:Jquirn Antonio Par-
rciras, ~lanoel Antonio Parrciras Sobrinho, fallecido Bcmfica,
']'0)10 xxx, l.\lrfE L"

Candido Theo(lol'o :le Oliveil'(/.

José de Jlezende Tei.ccil'C( GUiOlal'cies,

lmpressa~ e revistas nesta Secretaria por ordem da Pre .•
sidencia.

OURO-PRETO 18G5.-Tyl'. Do-)h~AS GEI\AES.

( r~s )

N'esta Secreturia foi publicada cm uvulso u prosente Lei,
em virtude da HesoluçLlo 11. 408, aos LI de Agosto ue J 8(j/L

Candido Theoclol'o de Olivei/'((.

Sellatla na Scuetaria da Presideneia da Provinda aos J O
de Agosto lle 18G!L

)'or'. Dada 110 Palacio di! rresirlencia da Provincia do ~Jillas
(~eraes aos nove uias do mez de Agosto do allllO do Nascimellto
de Nosso Senhor .JeZl1s Christo tle mil oi'.ocentos e sessente e
(luatro, quadragesimo terceiro da lllllepentlenciu e do Impcrio.
(L. S ) FmEI.IS DE MmlUDE DOTELIlO.

Silvel'io Teixeim da Costa, a fez.



alto do Tojuco, dondo, acompanhando o cspigão que está cn-
tre as fasendas do Malto Grosso e dos MOIlJolhos, all'aves~e_ o
I ibeiriio que desce dos MOlljolllos e acomlKlnh~lIuo ? osp~gao
fl'onteiro da fasenda das Novcs alé o valia, o Siga ale lel'tnll1al'
na fasenda da Venda Nova.

Ar!. !~.o Ficão nstnbeleci(L1s as rcgllilltes ui visas:
~ J.O A do distl'icto da cidado. do Bomllm COI!l o llo

Sant'Annn do Paraopeba soriÍ pelo esplg~o do Malto Lllnpo.
~ 2,0 As do districto da, Leopoklll!a ~om o da Madro

do Doos do Angú serilo as mcsmas occleslasllcamenlo rcconhe-
cidas onlrre as duas freguosias, passallllo a pcrtencor 1~ frc-
"ucsia e districlo da ~Jadre de Doas as fi\~endas denomllladas
~nom Dcstino, Morro Alto, Pro\'l(lenclêI, Sanla lli'sul~ (}
todo' o mais tel'l'itorio COlllprehenllido na.s v~r~entes (lo Plra~
pilinga pequcno o a margcm (!ireila do I'lr~p~tlnga grlllHl? ate
cncontral' os lilllil'~s do distneto da CnnCe~(:ilo da Boa' Ista.

~ 3." As do districto e Cl1rato da I~ICd.~(10com 0. do
Monle Ale"re cotnl.'cal'flo na margem do nl~ 1 ovo o scgullldo
pelo espif~iO que líivi()c a fasenda ua Gnlln~nha pertcncente a
Wenceslll~ Martins l':lChcco e Manoel An,tol~IO Oull'a, alraves-
snl'1iõ o ribeirtio do S. ;!050 om rumo (111'0110n sOlTa. dn. fason-
da de D. Hilll, passando a pertencer aO r~osmo, tlls1ncto 3S
fasendas ncimil mencionadas. a de D. Mana L~I7.a o todo u
mais lCl'I'itorio comprehcnclido nesla dOI~larcaçao. . .

~ !LO :\s do dis.tricto o CUt'?~0 do HIO I'anlo com? dl.s-
triclo e cl1ralo da Piedade sonlO pelas fasenclas de J~<lqU~lll
Antonio de Bnl'l'os. Manocl GOI](1illves(~e Castl'o e .Joaqlllll? .1c-
!'eira de S. Thiat;o .Innior. c dosta ultima fasenda as dmsas
com o (~i5tricto de ~It)nlc Alcgre senlü Jl~las, ngll3s vcrlentes
do l'i!Jeirflo de S. ,Jolio nlé a fasenda do (,almel Alves .le n~-
sende o (losta pcla scna da I'~ata, 3guas vertentes d~ 1310
,Pardo' até as caboceiras on(10 reSido .I,:cob DOlllollas da l.osl11,
licand~ pertenecndo ao reforillo (.)iSll'lct~ o .curalo as fasen~las
11cima moncionadas e todo o mellS terl'lLono COTllprohl'nlhdo
nesta demarcaçiio.

Art. 5.0 Fie50 rcvogadas as ui~posições em contra I'io.
1'0)10 XXX. I'AI\Tl~ I.'

( 51 )F. ]S. 9.( 50 )

Maias, Anlonio .José da Silra alé as divisas elo elisll'Íclo de
Chrislaes pelo ribeinio que segue da fascnda do Silva <Í sua
hillTa 110 Hio Grande comprehendundo a fasenda do Cons-
tantino e Rio Grande acima, alé onde teve começo esla divisa.

~ 3:0 Na poroat:iio t1enominatla-St. ~iilria -pertencenlc
il frcgu.c~Ia UO~lonl,e Alegro no municipio do !'rata, sendo
SU~IS dmsas as segumles: a parlir do rio Dourildinho acima
ato ?, l~nlTil do cOlTcgo d,a morada do capilão .José Chl'Ísoslo-
n~o ~ IOIl'a c por esle aCllna alé sua cabeceira e desla em rumo
dll'ulto ao rio Baoilonia, pai' estc acima á burra do corre"o-
C:llhari.na; por este ac}m.a ao es, ig.io do Hio das I'edras~ POI'
l;::.le aCI~na ?m rumo dll'cllo ~o ranclJO queimado e deste p%
ChapiJ(~üo aCI~a a.tê? c.aoecell'a do rioeiriio das Cobras,. por
()Sl~ ~clma i~le ,o riO fCJuco .• dcste er~ rumo direito ao cspigão
me::.tl e entlO CtlJilçal o o HIO do PClxe, desto em ru mo di-
l~eilo Ii ,cabeceira do 30m .Jardim, na fasonda do D. ~Iarianna
Uül'ü VJlella, e por esle nbüixo alé sua foz no rio Tejuco.

Art. 2.0 Ficão suppl'imidos:
, ~ 1.0 ~. di,~ll'ÍClOda Volla Gran:le ~lo termo da Campa-

Ilha e seu teIrllOl1O encor[lorado aos thstrlctos ,I que anlerior-
mcnte pertencco.
, ~? o O districto U!l~ .llicas porlenconí a parochia de
~Ialhoo::. Leme" o ao m~nlclplO do I'ará o. lel'l'itorio que fica
.I? J~,do, osquerdo do HI~ .Pl~r;lOpeba, o ao dlstriclo e pa!'ochia
":\ (~dpolla Nova do mUlJlClplO de Sabará o terrilorio do lado
"Irollo.

Art. 3.0 Ficiio ll'ansfer'idos.
~ 1.0 O districlo da Tapera desmcmbrado da frc"uesia

(~a narl'~ do BaCí~"!a~l do municipio da I'onle Nova p~ra 11
frcgueslil e mllnlClplO da l'ir11n"ll.

"~ ~.o O tlislriclo da Yon~la Nova do municipio de SL
LUSld pdra o. d? Sabarlí, ficando a po\'oaçiio do Te;uco encor-
porada ao dlsll'lclo de Sanl~ Quileria: por JlOvoaç~io do 'I'e-
JUCIl,SOcntendo tOl~O.o tcrnlorto comprehel dido na linha quo
pass,\I1(lo pelos esplgoes que ficiio enlre a fascnda do 0ui-
lomuo o a da Cachoeira da Carllpuca, siga desta uilima até o



( 52 ) F. N. 9. ( 53 )

Candido Theol!O}'O de Oliveim.

LEI N. 1:1!)9-DE !) DE AGOSTO DE 1861.
FIIlEL'S \lE AX\lI\A\lE BOTELHO.

José OI'O':;;II1ÚOde Oliveira Jacfjlles, a fez.

(L. S.)

Soltada na SocretilI'ia do Governo <.IaProvincia de ~linils
GCl'aes aos 9 de Agost o de 18 ~4.

ArI. 2.0 Fici10 revogadas as disposições em contrario.

Mando por tanto il todas ,as allt~l'idacles iÍ quem o conhe-
cimento e execuçiio da refemla LOI pertencer, que a I'UI1I-
pl'iio lJ faç;)o cumprir tlio il!tei.ramellle ?om~ '.Ielta se .C(JII-
Iem. O Secretario desta PrOVll1cra a faça nn prll 111 1', publtcar e
COITel', IJada no I'alacio do Govemo da Provincia de ~lina5 l;e-
raes aOs no\'e dias do mez de Agosto do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor .Iezus Chl'islo do mil oitocentos o SlJS-
selltü c quatro, quadragesimo terceiro da Inclepcndcllcia e du
Imperio.

Candido l'lieo!lo}'o de Olin:ira.
TO~IO ~~~. P.\HTE I."

os seus IHI!Jilanles que a AssemlJléa Legislatil'a ProvinciLll de-
crelou e eu sanccionel ü Lei seguinle:

Ar!. 1.0 A sede da fregllcsin de S. ~Iiguel do Cajlll'lt ,
termo cle S.. 1oiio IrEI-Hei, Iica \l'ar:sfcl'illa para a cap,:lla di:
~, Francisco ua Onça, da mesma frc~lIesia, sC'ndo. Sllas
ri i I' isas' com as da rad re de Deos as srgullltcs: - conll'(~al'i1o 110

I'ibeil'ijo das Va('as, limite d:Js dislri(,tos do Ca:l1I'ú e Sacc",:
por r.ste l'i!Jeillio acima ao COlTcgo do."inh:io; ,Por e.te as di.
\ isns da fasenda de I'I'lHlcnle A llianelO dos BCls; por l'sla ;1

fer;har no l'ihEil'iiO dus Chaves; por este acima a encontrar as
do dislric\o da Madre de ])eos, Iicando perlencendo LIfregllt:-
sia da Madre de \)cos os pl'edios dos (;iuadiios AlItollio dI)
I'aula Guill1ül'iies, Vicente Hibeirn das Doros, FI'an('is~o Anl\l-
lIio AI1'0s e Oorningos Tavares de .1ezLls: esta fregueSia se c1lJ-
lIominarií de---S. Francisco da On~a.

JiIDELIS DE ANDRADE BOTELHO.(L. S.)

.~lnndo por fnnt? 6 todas ?S nut?ridades 1Í quem o co-
1I11.eClment.o e excc~lça? ~Ia ,:efencla LeI pertencer, que a CUIl1-
J!I'iJOe f~çao cumpl'lr tao 1Il1elramente como 111'IIase contem. Ü
SCCl'etal'lo desta provincia a faça imprimir', publicar e correr.
Ih/a no P~lüCIO do Governo da Provincia de Minns Gel'ilos
,lOS nove dlilS do mez cle Agosto do nnno do Nascimento
de Nosso Senhor .JeZL1sChristo do mil oitocenlos e sessonta e
qllilll'O, quaurngesirno terceiro da Independencia e do !mperio.

J1(tIwcl José Ferreira, a fez.

o Sellada na Secretaria do Governo da Provincia de Minas
l,ernes aos 10 uc Agosto de 1834 ..

Candido Theodoro de Oliveira.

Nesta ~ccreta.ria do Governo foi puhlic/lua em avulso a
presente Lei em Virtude da Resolução n. t~osaos 12 de A "'os-to de J864, o

Carla. u~ Lei (Iue ll:a~s,fere a séde lla f,;egllesin ue S. 1\1iguel do Ca-
Jllrll, ,do lllllnlCIIJIOde S .. Joiio u EI-Hei, pilra il cilpella dc S.
F.r~nClscll Uil Onf.a da lllesmn frcgucsiil, marca as rcspectil'as
diVisas, e contem outras disposi~üc". .

/

I. " (l]) BACI~AR.EL. FlIlELIS. DE ÁNDIUDE BOTELHO, Yicc-
11eSlclenlc da I "OVlI1CI1lde ~llt1as Geraes: Faço sabor a todos



( iH ) 1'. K. O. ( 55 )

Nesta Secl'etaria do Governo foi publicada a presente Lei
avnl.,a em Ylr-lulle tla resolução n. /.05, aos 12 tle Agosto do
18al ••

Candido Theodoro de Oliveim.

Sellal13 na Secretaria do Go\'erno da Provincia de ~Iinas
Geraes aos 10 tlo Agosto lIe 186/•.

Canilido Theodoro de Oliveil'a.

PulJlie:Hla em nvulso na Secretaria do Govel'l1o em virtude]
da resoluç<io n. 1,08, em 12 de Agosto de lSüL

Candido Theodoro de Olivei/'((.
LEI N. 1:2 )O-DE !) DE AGOSTO DE lS:jr,..

Carla tle Lei qlle desmemhra tio lermo de ~Iolltes Claros e encorpora ao
UO Grão l\logol a freguesia (1:1 IlacUluuiw.

Arl. Unico. Fica desrnembrncla do termo (1,) Montes
Claros e encorporada ao de Grão ~logol a frognesia da Ita-
cambira; reyogllllas as tlisposições em contrilrio.

LEI N.o 1:201-DE \.l DE AGOSTO DE ISG'I.

ArI. 1.. As d iI'isas das~ frrgllcsias de Abro Campo t)

Cuiethé ser1Íõ: pela cOl'llilheir1Í da serra .do Catinga em direc ..
e<ioao norte, dahi em linha recla ilO HIO Doce lia barra dy
~io SI. Antonio, descendo pelas ngllas do Hio Doce até os h-
mites com a provincia do Espirilo Santo, subindo dcste ponto
l'm linha rcela c entre os rios GlIllndú c llanllllassú até cort<lr
,;s aguas do Bio José Pedro na fasen~!ll d Candido ~101l1l11)l
lia pedra redonda, e deste ponto em, linha recta ;\ mesma serra
do Catinga i.1 ir fechar ell1 sua extrerrll<.luue do sul.
TO:IO xxx.. PARTE 1. a

@ nACIL\HEL F,DEUS DE A:-;lWADEBOTELlIO, Yiee-
Presidente da Provincia de Minas Geracs: Faço saber ti todus
Os seus habitantes que n I\ssembléa Legislatil'a Prol'incial
Decretou e eu sancciol1ei a Lei seguinte:

Carla (le Lei qlle altera .as lIivi~as cnl,'e as fregllezias ~Ie Abre Cam-
PfJ e Cuielhú, ll'ansinre tia da. Itavel'al'a para a tle Catlas Altas dll
Noroegn ns fascudas dos ~lorClra3 e Itaqlll AlIO, o cucorp.ol'i1 :,0
muuicípio <le (;I'i"lo ~logol, tlcsmclllbrauo do uo !lJonles C1aro3 ,
o disll'iclo tio I3I('jo :tlas Almas.

flllELlS DEAi.'iDl\ADEBOTEI.IIO.

Silverio TeixclTa da Cosia, a fez.

r-- BACHAREL FIOELlS DEA:-;f)IUDEBOTELlIO,Yice-
Presidente da I'l'Ovinciu de ~!inas Geraes: Faço saher a todo.,
os seos habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial
decretou e eu sanccionei a 1.01 seguinte: .

(L, S.)

ManeJo por tanto a todas as illlloritlacJes a quem o conhe-
cimento e exccuç<io da ('cferiua lei perteneer, que a cumpnio
e f,lç:io cumpl'ir t<io inleiramente como nella se contem. O Se-
eretario desta Província a faça imprimir, puolicar e correr.
Dada no Palacio do (;O\'erno da Provincia de ~Jinas (;el'aes
aos 110\'e dias do mez do Ag,)SlO do anl10 do Nasci-
mento de 1\OSSOSenhor ,JeZlls Christo de mil oitocentos e ses-
senta e quatro, <juadrngesimo terceiro da Inclepentlencia e do
Imperio.



( 56 ) F. N. \l. ( 5.7 )

CalUli(/o Theodo}'o de Olivcim.

(;andido Theo(lo7'o de Oliveira.

FlDELIS llE A:XDnADE BOTELHO.

PARTE L.

LEI N.• 1:2Q2-DE \) DF AGO ,\'0 DE 18(l!L

TOlIO xxx.

(L. S.)

Silverio Teixeira (~~ Cosia, a fez.

Sellada ~a ~ecrctaria do Govonw tia Província de dinas
-Gernes aQs 9 tio Agosto 00 18G 'I.

C(mdido Theodoro de Oi'iveil'a.

Art. 1.0 Fica supprimida a parochia de Nllssa Sonhoril
da Conccição c.jo Hio de Peuras uo terIT\o do Ouro 1 roto o
soo torritorio cncorpol'ado [10 d[l Casa llmllca.

Árt. 2.. A 'sóde da freguosia da .Joanesia, no municipill
da habit'a fica transforida para o Arraial dp, Q4oi~a~a5 com a
denominação de freguesia da- ~}il\'ahyba lo Matto Dontro.

Art. 3." Reyogão-se as disposições eq1 contr~riq.
'Mando por tauto á tod~s as~utorida(Jos á quem o conh~-

~imcnto o execudio ua rofenda LCl pertencCl', que a CUllljTilO
{) fação cumprir: tão . in~eil'ilmont~ (Jo.m~ n'ella ~c cOl1tel~l. O
Secrotario dosta PrOvlOcra a faça lmpnn}lr, p.l!bltcal' e (j0rror.
Dada' no Pulacio do Govel'110 da Provincia ~e ~Iin~s Gpraes
aos nove dias do mez do Agosto do !l,Ilno do f'ascimollto
de Nosso Senhor JeZlls Christo de mil oitocol,1tos .e sessenta e
quatro, quadragesimo tçrcoi.ro ~lª IlluepenqenclU e .do ~ll!~
perio.

@ BACHAREL l'IDELlS DE AN()nA\ll~ BOTELlIO, Vice-
Presidento da Provincia do Minas Gemos: Faço saber a todos
os seus habitantes quo a Assembléa Legislativa Provincial do-
cretou e ou sanccionci a lei seguinte:

Car13 de Lei que supprime a Parocliia do Nossa Senhor,a da Conçei(i~o
do Itio de Pedras, e transferc a sétlc da frcgucsla ua JoanCS1<l
para o Arraial. ue Quoixau:\s.

FIIlELlS DE ADn.\()~; BOTELIIO.(L. S.

Art. 2.. Fic<1o dosnnncxadas do dislricto e froguosia da
lYlYora~a, tcrmo do Ql1eluz, o cncol'porauas ao distr'iclo Q

Ircgllcs!a lIe Catlas Altas do Noroega as fa3cndas dos ~Ioreiras
o 1UH] li I Alto, por seus actuacs limites.

Ar',t., ~,. O districlo do Brejo das Almas fica dosannoxarJo
do rnulllclplU de Montes Claros e encorporado ao uo Gri10 }Iogol.

ArtJ~ •• Horogão-so as disposições em conlrario,

,Mando por lanto a lOllas as auloridades a ('uem o 00-
IIh_cClmcnt(~ c ('x:eclJ(~iio da ,rcr~ri:lil Lei pertencor,' quc a cum-
pl'a~ e far;a.o oumprlr tio IIltoll'llIncntc corno nella se cOlltern.
{) Secretario ~lesla Yl'o\'incia i\ faça imprimir, publicar (J cor.-
I'CI'. Dada !lO I'alaclo do (;o\"el'l1o da I'l"Ovincia do I\linas Go-
raes aos IIOVC dias do rncz de J\gosto do anno do Nasci-
/1wnto (lo NLlSSO SJllhor Jczus CIII:isto de mil oitocentos ~
sessenta e. quatro, clllôdri1gesimo terceiro da Independclleia
dt! Im P0I"lO,

.Tosé OroZLntUO de Oliveira J aeques, <Í fez.

SelLlda na Secretaria rio Govcrno ua PI'ovincia de ~Jiila5
(~vraos aos 9 de Agosto de t8j! •..

Nesta ~ecl'et~ri3 .do Go\'erno fui pllblir.ada em 1\\'1.1150 a
pl'n:;ClltlJ LOI em \"IrtllllJ da l\cSUIUÇ:'IO n, 1,.08 nos 1::2de A"ostu
dt' 1t,G'I, ,



sessenta e quatro, quadragesimo torceiro da Tndependencia e
do Imperio.

( 5S )

Nesta Secretaria do Governo foi 'publicada em avulso 11'

presente lei em virtude da resolução n. 408 aos 11 de Agosto
de 18G!~.

Candido Theodo1'o de Oliveirtl.

F. N. 9.

(L. S.)

( 1>9 1

FIDELlSDE Ai'\DII,\DEBOTELHO.

Silverio Tei.:ceira da Costa, a fez.

-----

LEI N.o 1:203-DE !) DE AGOSTO DE 18G~.

Carta de Lei quo altera a lIivisa do lIistricto 1I0s Pahins com os Ih
Formiga o Arcos.

o BACHAREL FIDELlS DE Ai"DIL\DEBOTELJIO, Vice-Presi-
dente da Provincia de Minas Goraos; Faço saber a todos os
seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial decre-
tou e eu sancciolloi a Lei seguinte:

Ál't. 1.0 A divisa do districto dos Pallins com os da For-
miga e Arcos será da embocadura do carrego fundo no rio
l"ormiga ató as Falhas, por este ao Brejão que está junto 11 fa-
senda de Antonio Caetano Leal, desta pela serra mestre até [\
cabeceil'as do carrego Santo Antonio, e por este ao ribeirito.
de S. Julião a desaguar no S. Miguel.

Art. 2.0 Ficão revogadas as disposi(;ües em contrario,

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a CUID-

prão e fação cumpril' tão inteiramente como nella se contem.
O SecretaI'Ío desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
reI'. Dada no Pala cio do Governo da Provincia de 1\1inas Ge:..
raes aos nove dias do mez de Agosto do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos e

Sdlada na Secretaria do Governo da Provincia de Mina
Geraes aos!) de Agosto de 18(j!~.

Cancli«o Theodo?'o de Olivei?'c~.

Publicada em avulso em virtude da resolução n. 408 aos
tI de Agosto de 18G!L

Candido Theodu1'o de Oliveira.

----
LEI N. 1,20!,.-DE !) DE AGOSTO DE 18G!~.

Carta lIoLoi quo altera as lIivisas 1I0sdistrictos da Formiga, Call-
Jêas o Crislaos.

@ BACIlAREL FIDELISDE ANDRADEBOTELlIO, Vice-
Presidente da Provincia de Minas Gernes: Faço saber a touos
os seus habitantes qÜll a Assombléa Legislativa Provincial
decretou e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 As divisas dos districtos da Formiga, Candeias
n Christaes seráõ pelo rio Pouso Alegre, e a de CI'Ístaes c
Candeias pela actual estrada que vai do Pouso Alegre á ponto
nova do tio Santa Anna e Poço-funJo.

Art. 2.0 Ficão revogadas as disposições om contrario.
TO)IO xxx. PARTEL'



- - 1

( (lO ) ( G 1 )

Candido Theodol'o de Olivei/'(/.

Candiclo Theodoro de Olivei1'C/.

Sellada na Secretaria do Govemo da Provincia do l\Iinas
Gel'aos aos 9 <.10Agosto de 18()!~.

I

I
I
I

i
I
I

•

I

,

1~1DEJ.IS DE A~\)\L\\)E BOTELHO.

Candido Theodoro ele Olireil'll.

Silvel'io Teixeira dn Cosia, a f()~.

Sella~la na Secretaria da Presi<.1encia da l'rovincin aos 9
de J gosto de 18G(•.

(L. S.)

Art. 1.0 As llivisas da fre"'ncsia do Hin do Pcixe com a
da Conceir.ão uo 501'1'0, sorão \lclo riueiriio-Agua-qllcnte-
"haixo atÓ os lIas Qllatis, com suas vertentes do lado direito,
licand0 a pertenccr ao districto d\) S. Domingos toda a margOlll
('sqllcrda do corrego Capociriio.

Arl. 2.° Revogão-se as disposi(;üos cm contrario.
Mando por tanto a touas as autori<.1ades a quem o conhe-

cimento e exccuçiio da roferi<.1aLei pel'tcnCQl', que a cllmpràll
e far.[lo cumprir tiio inteimmonte como nellll se contem.
O S;crctario desta Proyincia a fa~a imprimir, publicar e cor-
reI'. Dada no Pülacio da l'residcncia da l'rovillciil do Minas
Geraos aos novo dias do mo~ <.1eAgosto <.10anno do Nas-
cimcnto <.1eNosso Sonhar .Je7.lls Chl'Ísto de mil oitocontos tJ

sessenla c quatro, quadl'agesimo terceiro da 111llepen(loncia e
do Imperio.

seos habitnntos que a Assembléa Lcgislati\'11 Provincial uecrctou
o ou sanccionci a Lei seguinte:

FIDELIS DE A~DRADE BOTELHO.

SilvC1'io Teixeira da Costa, a fez.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada em avulso a
presente Lei em virtude da resolução 11. 408, aos 12 de Agostu
de 1SGfL

(L. S.)

mando })or tanto li todils IlS [lutol'Ídades li quem Ó co.
n!tccimeuto e execuçiio da referida Lei pertcnccr, que a cum~
}Jrilo e façiio cumprir tiio inteiramente como nella se contem.
O Secl'ét :iô dbslll Provinda [I fa~,a imprimir, publicill' e COI'-

fet'. Dada no Pillacio <.10Govemo da Provincia de Minas Geraes
tiOS nove diús' dó "mez do Agosto 'do an'l'Io do Nascimento
de Nosso Senhor .Jezus Clu'isto de mil oitocentos c sessenta fi
qua1ro, 'quairr gosi'rbo tcrcciro da lndcpendoncia c <.10linpel'Ío.

______________ 1IIIIi • liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_- ••.••-~=

GmHlido Tlteodol'o c1e Olivei/'({.

tEI No 1:205-DE 9 DE AGOSTO IlE 18G!~.

Curta llu Lei flue altcr:l as divisas ila frcgllesia do Rio do Pei xc coln
a da COllcciçflO do Serro.

o BACHAREL FIDELlS DE '\~\)l\,\f)E BOTELHO, Yiec-I'rc-
sil1ente da Provincia de Minas Gera0 ; Fa~o_sabcl' a lodos os

N'esta Secretaria do Goverllo foi pllblica(la cm a\'lllso a
presenle Lei em virlllllc da Hesoluç;iO \I. flOR, aos 12 d',\gostu
lle 18(i1L

------
LEI ['."1 ::DG-llE li !lE lU;OSTO IIE I!:lO'!.

c.ll'ta de Lei qu,: n'.'itallrH 11 11i~ll'icto (lu [In 11cllomillut1ú --o IUlItlo
Tlnw xxx. I'.\IITE I,"
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t. N. !lo ( 63 )

Candido 7'lIcod01'O de Olivcicw.

l\ol'o-mnrca suas dil'isas e transfere di\'crsos dislriclos c lcrri-
lorios dc UI1:; para outros mUlllcipios e fregucsias.

o B\CIIAHEL FmEL'S DE ANDIlADEBOTELIlO, Vice-Pre-
sidente da Pro\'íncia de Minas Geraes: Far,o saber a todos os
seus habitantes que a A.ssembléa Legislati~'a Provincial decre-
tou e eu sanccionei a Lei seguintc:

AI'I. 1.0 Fica restaurado o distl'icto (le paz denominado-
~Iundo Novo-no municipio LIa Cidade da Cam[lanha re\'o"ada
I . ' oa el li. 182 de 3 de Abri[ do 1810.

AlI. 2.. As divisas deste dislricto com o da CiLlade da
C~mpanha Hcão reetifieadas do modo seguinte: começarliõ no
HIO Verde, na barra do carrego dellominado- Mundo Novo-
que paSSJ proximo li morada LIo Gabriel Severo, e por este
carrego acima nté o assude do Cl1t't'1Jlinho, e deste seguindo
pela estrada e pelo alto de Domingos Dias, e pelo espigão
aguas vertentes até o alto ,lo Macuco; dcste, seguindo peln
estrada até o corl'cgo dos Vieiras, por este carrego acima até
ganh(lI' a estrada que da Mutuca segue para a cidade da Cam-
pa~1hn, pai' esta estrnda nté o ribeiriio da Serra, por este abaixo
;110sua bnrra na Palmella, por esta acima até a barm do cor-
rogo do Bacnlháo, por este acima alé o pasto de José Coelho
Netto, por este pasto em rumo direito a porteira qne existe
lIa alto. do mor!'o na estrada que da Campanha segue para a
freguesla do lltO Vcrde, por esta estrada até a ponte do rio
S. Be~)to, pai' este abaixo até fronlear o caminlio que passa
por eInW da caso do finado Antonio Dias de Barros, e d'ahi
em rumo direilo ao alto lia estrada que segue para a fasenda
\'c.lha do finado Antonio GonçalYes Valim, desta em nano di-
rctto. (!O serrote na di visa dn freguesia do Hio Verde, por es-
tas dIVIsas até a Palmella, por esta aLaixo até o nio Verde, e
por este ú barra do carrego-Mundo Novo, onde teve começo.

Ar!. 3.. Ficiio transferidos: o districto de Santa Catha-

I'illn, do municipio lla f'.ampanha par'a O dn Christina; o do
Douradinho para o LIa \'illa Formosa de Alfenas.

A.r!. !Lo Ficão desmembrllllos os seguintes tClTitorios :
~ 1.0 Do districto de Santa Calharina e cncorporndo ao

da cidade da Campanhn, o que fica alJl1l'ln da Scrra de Snlltil
Catharina, scndo as divisas enl.re um e outro O alto da mesma
Serra, aguas vertentes.

~ 2." O dellolninndo-Chiqueil'o do allomiio, da fregue-
~ia da Cachoeirn do Campo para a do Ouro PI cto.

~ :3." 00 município da Leopoldina, c cncorpora(10 n()
do Ubli o tert'itorio elo districto e fl'cgue, ia do ~leia I'alaca que
se ncha nas margens do rio-Chopoló-de"do a Cachoeira do
Funil (fasenda de Manoel Afl?nso Hodl igl1(,s~e~ rumo é~ S~rra
da Onça, e por esta selTn ate enconl,'nl' os limites do lhstrrctu
c frcguezia do Sapé, fi que o mesmo tenito fica pcrlencendl)'.

Ar!. 5.0 Ficào rel'Ogadlls as disposições em contrario,
Mando por tanto a torlas as auloridades a quüm o conhe-

cimenlo c execuçiio da rüferida Lei pertencer, que a cumpl'iio
e fariio cumpril' tão int iramcnto como n'ella se contem.
O Se'cretario lI'esta Pl'ovincia a faça imprimir, publicar e cor-
reI'. Dada no Palacio da Presidencia lia Provincia de Mina~
Ceraes aos no\'e dias do mez de Agosto do anno do Nascimento
de Nosso Senhor ,Jezus Chrislo de mil oitocentos c sessenta c
quatro, quaclragesimo terceiro da lndepenllencia e do Imporia.
(L. S.l FIDELlS DE A?iDIL\DEBOTELlIO.

SilUCl'io Tei;t'cira da CosIa, a foz.

Sellada na Secretaria da Prcsidencia da Província aOS 1()
de Agosto de 186'1.

N'esta SccretaJia foí publicada em a\'ulso n presente Lei
0m \irtudc da Resoluçiio n." 408, aos 12 de Agosto de 18(j'L

Candido Thcodo/'o de Olivei/'a.

TOIO xxx. )'AI\TE 1. a



Candido Theodol'o de Oliveira.

( 6!~)

LEI N.o J :207 -DE n DE AGOSTO DE 1861.

Carta de Lei que a!tcra as divisas das frcgucsias da Itinga (; S. o

Domingos.

( 65 )

Nesta Secretaria <.laPresidencia foi puhlicada em avulso 11

presente Lei, em virtude da Ilesolução n. o !~OS, aos 12 d'
Agosto de 18M.

Árl. 2. o Ficiio revogadas as disposições em contrario.

Candido Theoclol'o de Oliveira.

Arl. 2.0 Fic~o rovogadas os <.lisposiçõos em contrario.

~llJndo por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execut,;ão d 'eforitla Lei pertenceI', que a cumprão
c fllção cumprir tão inteiramente como n'ella so contern.
O SlJcretal'io tI'esta Província a faça imprimir, publicar e cor-
rOI'. Dada no I'alacio du Prcsidencia ela Provincia de 1\Iina'
Gerao~ aos nove dias do mez de Agosto do lJIII10 do Nasci-
mento tIe Nosso SenhOI' Jezus Christo de mil oitocentos e
TO}IOxxx. P.\I\TE 1.'

LEI N." 1:203-DE n DE AGOSTO DE 186L

o BACHAREL FIDELlS DE ANDrrADEBOTELHO, Vice-Pre-
sidente da Provincia de Minas Geraes. Faço saber 11 todos o
seos habitnntes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou
e eu sancciouei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Ficão pertencendo ,\ freguesia de S. Dom'ngos
da Prata, desmembradas da do Alfió, as cabeceiras do ribeirão
-)Iumbara-e suas vertentes até os limites das terl'as ue José
Ferreira B~stos, que entriio nesta Jemarcação, passando as di-
visas destas freguosias por uma recta tirada dos limites das
terras de José Ferreira Bastos, atravessando o ribeiriio-~Ium-
baça- ao mais alto espigão.

Carla de Lei que desmemhra da fregncsia do Allié, c cncorpora iI do
o S. Domingos da Prata as cabccciras lIo ribeir~IO-Mumba!:a-tl

suas vcrlen lCS.

Silvcrio Tcixeira da Cosia, a fez.

FIDELISDE A:XDllADEBOTELHO.(L. S.)

Sellada na • ecretaria da PresiJencia da Provincia aos 10
uc Agosto de 1861.

Arl.. 1. o As divisas das frl'guezias da Itinga e S. Do-
mingos do termo de ~Iillas lovas, soráõ pelo Uequitinhonha
ilcima, até a bana de Saut'Anna, por este acima até suas ul-
timas cabeceiras, e destas em rumo direito ao OUI'O Fino.

Mundo por tanto a todas as autoridados a quem o conhe-
cimento e execuçéio da reforida Lei pertencer, que a cl.lmpr~o
c fação cumpri,' tiio inteiramente como n'eHa se contem.
O Secretario destn Província a faça imprimir, publicar e cor-
reI'. Dada no P"laclo da P,'esidencia da Provincia de Minas
Goraos aos nove dias do mez do Agosto do anno do Nascimento
de Nosso Senhor .Jezus Christo de mil oitocen'os e sessenta e
<juatro, C)lIadmgesimo terceiro lia lnllependencia e do Imperio.

o BACIIAHEL FIDEI.ISDE ll'íDlUDE BOTEl.HO, Vice-Pre-
sidente da Provincia de Minas GOI'aes: Faço snlJcr a todos os
soos habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou
c eu sanccionci a Lei seguinte:
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José de llesende 'l'eixeim Guimal'lies.

sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Independencia e
do Imperio.

José Orozimbo de Oliveim Jacques, a fez.

d
'A SeUada na Secretaria da Pl'esidencia da Provincia aos !)

e "'osto de 18G!~. '

Candido l'heodo1'o de Oliveira.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada em a I
presente Lei, em virtude da resolução' n. !~08aos 1'.l d ,vAU50. a
de 186/,.. • , - e go~to

Candido Theodoro de Oliveira.

Impressas e revistas nesta Secretaria por ordem (In ['1'13-
siclcllcia. U

I

:
I
I

I

:
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LEI N.o 1:20!l-DE 20 DE AGOSTO DE 1864.

LIVRO DA LEI MINEIRA.
1864.

Arl. 1.0 Fica revogada a lei n. 1 ,l!~2 de 2!~de setem-
bro de 1862.

o BA.CIIAREL FWELIS DEANDIIADEllOTELIIO, Vice-lll'e-
sillente da Província de Minas Geraes, Faço saber a todos os
seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial decre-
tou e eu sanccionei a Lei seguinte:

Carta de Lei flue revoga a de \l. 1. LH de 2!J. de setembro ue 1862.

TOMO XXX. PARTE 1.8 FOLHA N .• 10

FIDEL!SDEANDRADEBOTELJIO.(L. 5.)

11
II

li:
,i'

I:

Arl. 2.0 llevogi.io .513 35 disposições em contrario.

~lantlo por t:lnto a todas as autoridades a quem o conhe.
cimento e oxecução da referida Lei pertencer, que a cumpr'ão
e fa(;lio cumprir tlio irlteiramente como n'ella se coutem.
O Secretario desta I1rovincia a faça imprimir, publicar e cor-
1'131'. Dada 110 Palacio da I'resitlencia da Provincia de Miuas
Geraes aos vinte t1ias do mel. de Agosto do anuo do Nascimonto
de Nosso Senhor .JeZlls Cbristo de mil oi:ocentos c sessente I)

quatro, quadragcsimo torcei 1'0 da Inuependencia e do Imporia,

(I.. S ) F!DEUS DE r\NDIl.\DE130n:LllO.

-'o)fumR(to-:pp;nRV;E'lrr'oi"<"'8~-----;;:~----;:---=----1 65.-Typ, Do-Ml~AS G.EIUES. Silverio Teixeira da Cost(l, a (cz.
TOJlO xxx. r.\ '1TE 1.a



Gan(lido Theodol'o de OliveÍl'lJ.

FIIlEL15 1)1' A~'1)I\AI)EBOTELHO.

José lloríl'i[jues DUto'te .111niOl', a fez.

(L. S.)

.I osé. de l!e;;;el1de 7'eiJ:cil'fl (,'uimarrics. '

Árt. 2.0 Ficiío r'cvogadas as disposições em conll'ürio.

Glwdido Theodoro de OliveiNI.

Sellauil IH! Secretaria da Presidenciu du Provincia aos 20
dc Agosto de 1854.

OUHO -PHETO. 18J5. - Tn'. DO-~ll~A5 GERIES.

N'esta Secretaria L1aPresidellcia foi publicaua em aVLJ!'o a
presente Lei em virtude da Resolução n. o M18, aos 20 de Agos-
to tle 18(j!~.

Imprcssas e reyistas nesta Secretaria [lar ordcm da Pre-
sidencill.

F.N.10. (61))

Mando por tanto a todas as autoridalles a qucm o conlre-
eimento e execuçào do referi la Lei pOl'tenCel', que D cumpriiu
u ração cumprir tiio inteil'Dmcnte como n'ella se contem.
O Secretario «('esta Provincia n far,n impr'imir, pnblicar o cor-
l't'I', Dada no Palacio ua Presidencia da Provincia de ~Iinn:,
'lcl'()os aos vinte dias uo moz de Agosto do anno do Nns-
cimento ue Nosso Senhor' .Jozus CIHisto <lu mil oitocentos u
sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da II1l1opcnde/lcin I~

do Imporia.

( 68 )

LEI N.o 1:210-DI~ 20 DE AGOSTO DE 18M.

Cancliclo Theodoro de Oliveira,

Se1lada na Secretaria da Presidcncia da Provin~ia aos 20
dc AgoslO de 18G!~.

Carl:l de Lei que esl:lIJelecoas dil'isas entre os dislrictos de Tamal\L!lIi~
e S. Fl'Uncisco de Paula.

Art. J. o Ás divisas do Districto de Tamanduá com O de'
:, Fl'1Incisco de Paula ser1lõ polas actuàes até a serra do Ca-
Jl~m~1Ío, desta em dil'ecção á Tapera de i\Ianoel da Costa, ri
dIreIta da. estrada gel'al, que vem da Oliveira 11 ponte de pe-
dra! segull1do pela mesma ao alto do Campo do Cajú, e pelo
esplglio ao alto do Domingos Lopes, corrego abaixo fi bana
do carrego Espraiado e Cachoeirinha a barra do Hio Sant'Anna
a encontrar a actual divisa, ficando pertencendo ao Districto
de S. Francisco de Paula os Borges Camaxo e Pinheiro, c
com o do Senhor' Bom Jezus da I'edl'a do lndlli1l será da ponte
velha do 1\Ianoel Alves pela estrada antiga de Santo Antonio
do Monte ao morr'o da Pedra, Alto da Vendinha em rumo as,
nascentes do corrego no lugal' denominado-CafMos -corl'('O'o
abai:o a e11cooll'ar as actuacs divisas. o

N'esta Secretaria da Presidencia foi publicada em avulso a
presenle Lei, em virtude da HesoluçãO n. 408, aos 20 de Agos-
to de 18G!~. • '

Cancliclo Theod01'o de Oliveim.

@ BACHAREL F10EL15DE ANDI\ADEBOTELHO, Vicc-
l'rcsiL1enle da Provincia do Minas Geraes: Faço saber a todos
os seos habitante3 que a Assembléa Legislativa Provincial de-
cretou e eu sanccionei a Lei seguinte:



LEI N.o 1:211-DE 20 DE AGOStO DE 18!~6.

320:
GO •
70g
100g
5l0g
280S
30S
lOS
1!~0"
50S

720R
808
230~
:l00$
lr~os
lJ.0'
658

;:>OOS
un5S

3208
80S
20g
50S
20S
:lOS
7\:~
3001;
200S

1:200S

850S
2:320~
700S
200S
11l0S
120g
20;')

71 )

Com a i1lumillaç~o da cauca,
» obra~ pu hlt(,:lS .
)1 ('uslas jllflicinnns.
» eleições polilil:,'s .
» o solt('itatlol'. . . . . . .
» o enra1l'l'gatlo do relogio publlro
» n illllmina<;:1o por fest:l~ IlnClon~es , • . . . .
» n comprn tle li, ros e sello d,)s mesmo, pnra o regi.tro

'dos nnscimenlo' e obitos de [le,~o,ls que professil'
rem religião tlill'erente da 110dtado. , . . .

~ 2.0 Yilla da ."Yl1l'uoc~-2:2905, a soveI':
Conl o ordenado tlu sCI:rotaria . . . , . .

» o tio pOr!L'iro. .,
» o expediente Jn sccretaria
» a procissão de Corpo do \)eo;
» nglla, luz c lil\1pesa da caúl:i1
» eleil;ões ['olitiras . • .
» a rreaçào de expostos e m~lJic,lI11entos aos pobres
» de'pesas e\'cnlunes
» rUSIOJ jntlil'\arias .
» obrn, puhhcos • . " "
~ 3.° Villn de C:,c::lé-1:600~, a wber:

Com o secretario.
» o continuo. . . . . .
II agno, luz e llllll'csa da cadên
» rnminlieirl)s.
» ouras pub1í('as .
» rnstaS jlllltrinrins .
» eleições politicas.
» o jury . ••
» por renlos ao proenrador
» t1espcws cvenluncs . . , . • . . .
~ lko Cidade Lle Sanla Bnrbara-lJ.:OOog, a saher:

Com o prssoal tia scerelarin n e~pedienlC . . .
» agua, luz e limpeza tia rndên. . . . . .
» eleições poliúa" e apo,elllmloriaao JUIz tle direilu
» expo.los e Nlfcrmos pobres
» custas jUlliriarins . ' .
» impre~sões de laluos
» ramillheiros. .
» c\elllllllCS e porl'cnlos no procumdor
» ubras (lllulicns . • • ' I •

TO)tO XXX. I AI\TE 1.a

F. N. 11.

11 saber:
2:810g
50ns
300g
ij:JO~
800g
!~20S
120S
320g
3208
120S
3005

I"OLHA N. 11.Tmw sxx.

Art. LV J 5 Camaras Municipaes da Frovincin de Minas
(;1'['<1£)5 abaixo declaradas fiCiio autorisadas n dcspsndcr no ex-
t,n;icio do 1.° de Outubro de HW l ao ultimo de Setembro de
HHi5 as Sl'guilJlas quantias:

LIVRO DA LEI M:I EIRA.
1864.

% 1.0 Inlperial Cidalle do Ouro Preltl-ll:050g000,
(0'1: o pe~so;oI da >enelal ia .

» () u'edi,'o do p:'llIdo
)) o fi'ral .
» a adlllilli:,trne:io d"s h:,rreil'ns. . . . .
» (loreeul(ls ;10 prol'lIrndor, risc:>! c agentes
» o ad':lIni,trn,l"r do l1laL,Jl)lIl'O publiro .
)J () .11:0 tio lIlercado .
)) o e,petlieutll tia -5crretaria
») C\('nli:nc~.
), n rre,l\;Jo .Ic e xP0'l!Js .
1) a p"~('iS;10 tle Cor['o de Ocos

C:rrtn elu Lni que fixn as d "pezas elas Call1arns MUllieipnes lI'ell:1 cle-
•.Inradas (Iara o allllo fillnlll'eiro de 1.° do Outuhro tle ISGi ao
ultimo de Setembro tle itlG:í e euulem outras disposições a res-
POlto,

o RACHA EL 1',OELIS DE A'lll\ADE BOTELHO, Vice-Pre-
sidente da Província de ~Iinas Geraes: Faca saber a todos os
,;I.)D5 habitantes que a Assembléa Legislativ~ Provincial decre-
tou a Lei seguinte:



COI O jllry . ,
» cuslas jlllliciarias , . • • •
» call1ln!lcil'os c despez:ls e\'onLuncs
» 11 illsper~:1oJ do rego u'agon pota,\'el •
» n arrematação de uens de e\'cnlO, , • • • .
» o encanamento do rego un agoa e ohr" publicas,
~ 9.. Cida~le do Pal'alJylJwla-8:000S. :l S;,bcl':

Com o socrelnno .
» o (]scal .
I) o portciro .
II o eSlarcl~ • •
» 3gun, 11I7.e limpcsa lln cadê
» cllsla~ .ju(licillJ'ias , . •
» eleições, qUlllificnções c jury
» n crc.1ç:io tlc c~pI)SIOS, ,
» meUil':lmclltos aO' pobres
» porGClIlOS ao procurndor • • • • , , •
» exlinc~iio de formigucirus 110SlCl'l'~1I0' publicos.
» o oX(le lie.lIlc da seCl'lJl:ll'i3 .' •
I) ouras puhlicas . • •
» c\'el:luôlCS.. . . . • • . .

~ ~ 10. C,da.l.lc da I!alJira-r..:~OOS. a s~IJUr :
(;om o secl'elnrlO.

») O fiscal .
» O porteiro •
<I) porcentos ao prorurador •
» o expediente da 50crel.~ria •
\) eleições, CJlJnli1icnçõcs e jury . •
» a illunilllaçào llIterlla e e!\terna. Ilgn3. 'luz' c l!lu-

p'sa du radêa •
» ruslas judicil"llls •
Il cnmillhciros.
» de'pesas evonlllaes.. .•. .•
» a coníiervn~fio das :lgll:lS dos thaf.1I iZl'S pulJliros (l

do maladouro •
» obras pulllil'ns •
'.1. "illa d~ Dores' do '1IIdaiá -1 ::(;70S. a sa1Jel' :

Com o sccrelario.
)l o cuntinuo • • •
» o cxpedienta da secretaria
» ag1l3, 1l1Z e limpc.;a tia c.Hlêa

'[O~lO xxx. P.\RTE 1.'
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5 5.. Ci,blJe do Serro-7:700S, a saber:
Com o sucretario .

» o lis('al • ...,.......
» o pro.cl~radol' f(uJIldo as rendas forem tomadas por ad-

111ll1lstraç~o. . • . . • , . . • .
» o porteiro . .
» o conscrvador da agull .
» o cxp~d~cute ua secret~r~a, jury, e\'enluacs, expostos,'

elelçuos, custas Judll'wrllls, e obras puuiicas , ,
5 fi.. Cidade do Pitangui-I.,:3208, a ~aber:

Com POrcrlltllS ;no pl'Ol'urador e ngcntes
» o seorrta 1'10 ,
II o fiseal . , •
» o elll'nITl'gado .In nglln do chafariz
}) ngua, luz e limpe'a dil l'ade:1
}) o cxpedlente d'l secrelnria
» cuslas judieiarias . . .
» dilas antigils . . . . .
» e!oições, JUI'Y o qualificaçiio
» obras publicô's . . . ,
» estra bs, (loutcs e ca IIJôllJas
» el'entuncs. .. . ,
~ 7,. Cidal~e dc Raepe.ndy-7:000S. a saher:

Com o sccrel,JI'IO e P"I'\UII'O , • •
» o (]sl:al o guarda (]"cnl do termo
» o dito de Ponso AlIo •
» a1-(U3, luz e limpo'a da cadê;l '
» oleiçõ?", qualificações e. jury
II o expe henle dn secreta 1'1a .
» n cl'cuçflo de dois cxpostos
») c:lllllllhoiros. . . .
» OI'Cn!Ulles, ,. , . . •
») P0l'colllos ao prOI'UralJor e cobradorcs
» ellslas judil'iarias .
II ol,l'as public:1S . . •
~ 8,. Cida(!o da OliveiJ'a-3:378S84'~, a saber:

Com o SCCrClal'lO,
II o pol'll~i 1'0 • : : : • • . , , , •

J) o expedienle da sccrclalia
» a aglln, IlIz c lilllpesa dn caúêa
l) clci~ões roJilicJ~. • .
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36Ü~
160S
100S
2008
100S

2:140S
80S

150F
20°82008
10OS
150S
30S

38$

lf

Com eleições politicas . !JO"
» camillhoiros. 50S
» cus/as judiciarias tOos
» o fiscal geral .• • 508
» gratificação DO mesmo • 308
)1 despesas e\'entuaes. • 1508
» o j liry • . • • t • 208
» obras publicas . • 4348500
» cadernos de talões .' , 258
» porcentos ao procurador. . . • • • •. 3108500
» aposentadoria do juiz de direito • • . :. 308

~ 12. Cidado da Conceição do 8el'ro-7:207;ZP a saher: '
Com o secro!ario e expeditlnte . . • , • • " 240S

c( o porteIro. . • . • • , , 100S
« o fiscal e zelador da agua. • 150~
« agua, luz o Iimpesa da cadêa • 150S
« eleições, jury e caminheiros 250S
« .custas }udiciarias • t • .'. 300S
« o Jury • 150S
« porcontos ao procllrtldor. . • • fiOOS
« o medico, medicamentos para os PI'CSOS e mais pes- ~

soas pohres no, limites da cidade. • 200S
« o pagalllelllo da divida passiva f :7008
« ohl'3s puhlicas. • • • 3:267S
c( aposentadoria do juiz de direito lOOS

~ 13. Cidade de Grão Mogor-!d08S', a sahor:
Com o secretario.

« o fiscal.
« O continuo. • • , • . .
« eleiçõcs, jury e quuli(i"caçôes.
« agulI, luz e Illnpesa da cadê'a e casa da camal';)'
« obras puhlicas . . •
« o expediente da secrelaria.
c( desposas evontuoes.
« cuslas judiciarias •
« ex pos lôs .
« (eslejos nacionaes
« a illulIlin.1ção da cadeia •
« concertos de ferros pllrn as prisõos
« as assignaturas do Jornal do Cornmercio e Minas

Geraes

Com. puhlicações typ~g,'aphicas. • • , •
~ 1IJ. Cidade du '} res Pontas-2:600;ZP, a saber:

Com' o secretario • • •. • • • •
« o continuo.
« gratificação ao fiscal ~a ciJllde.. : •
(C o expediente da secretana, o canllnhelros, voncendo

até 200 rs, por coda legua .
« :l a~uo. luz e limpeso da cadêa.
« eleições e qualilicoçõos.
« oxpOSIO,. • • . . , . • •
« curativo de pessoas indigentes e presos pobres.
« obras publicas .
« administraçfio das mesmas •
« custas judlciarias . • .•
« eventuaes e POI' cenlos ao procurrirlor
« llposent~doria ao juiz de direito . •

~ 15. Cidade de Barbaccna-3:030;ZP; à saber:
Com o secrelarlo • •
« o fi5cn f.
« o porteir~ •
« o oxpediente
c( ex postos. . . . .
« n illummaçfio e limpesn da cadein
« cleições poliliras
« cuslasjudirialias
« caminheiros.
\( evenluacs
« ohras publicas. . . • . •
« llposelllalloria ao juiz de direito . • •

~ 16. Yilla do Hio Prelo-2:557S"'JO; a saber:
Com o secretarIO
« o fiscal •
« o continuo •
« porcenlos ao prúcllI'ador •

• « o ex pedienle da secl'eta ria • .•
« "iIIuminação e limpesa da cadCla •
« eleições politicos
« custos judiciJrias •
« obras publicas.
« evcnluaes..... .

~ 17. Y1IIa Chrislinn-3:1!)0;ZP , a saber:
Com o secretario
TO)IO xxx. PARTE L"
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«
«

I(

l(

«

II

C(

«

l(

r(

«

«

«
«

Com o e~po lillnlo (In scrrclnl'in
« u iII1lIllilJ..1ç:íO da rllllO:ll
« n I'rCilç;l(J do oxpo.los • .
II :J I'roeiss,1o' l/C Curpo rle Deos "
(I l'ú,I('JOS IHI(~ionnlls o lllcil;ÜOS
l( O jllry o rllstns j~ldilli:lrias
« n run,;c'I'I';'ç;io tlu rl'p;o granulJ
« U pngumen:o da, diddn pnssil'n

por cel:lo,;, ill) (lI'UClIr,l(!úl'
,16SPCSIlS O\'UnlllnúS.

ú1J";ls 1'1Ibllrns.
~I'aldirnç:'n MS ~nlú.; ....,

~ 21, Cidn,le do Mal' de IIcsp;1I1Itn~:):7:jO '"
COIl1 u SCI'l'elnl'io

o fiscnl •
o pfll':eil'll

por ('unlos ao prol'nr,ldor,
Ohrll'; puh1il'a<. • • •
('oslas j liI~ÍI'i:l'ias
cIC!~Õe5 p(.liti('i1~
!l,11lI i"iwi I'OS •
:l<ljlllúl:in ;10 slI,tell:O de prc;:ns pohres pd" in'.
slIl1il'iolll'i" d•• (i'~nllli3 prCSlada pulo ('ulh. pro-

villr'iaJ
I( ~'iIl1lIlliIlOI;:10 t! .1glln.p'lra' .1 ('ndl\,1
« li c,\:pcdi,'lItc da ,crl'daria

0\ oIlIIWI'S. • • • • •
e. ,ill('~:íl) (f,l fl1rllli;';lIcil'Os, ,
!!djlltol"lo ao l!-l:ifd:1 do COI'I'Il;O.

~. 2:!, Ci Jadc dc S:rkl\'il-.',:7IOS, a ;.:"hc";
rum fi ;;,!fi'el"I'i'.J

« () lisr:d •
I( o medir'o.
« o porleil (I

« II ('xl'cdicllll' ,
r( a illlllllillf,4'ij'" da ('a,kia
II 1)11!i(;11u;.: -I',dili('a;.: ,
« ('a 11 ri lIiJci 1'1I;

« ,"II,;ta;.:.i 11.1 il'i;lI'i:l':
(I (I .Illry , .,
I( ('\"'lIll1al':; I' por r",!((lS riO prorura,illl'

'1'1.1.\111 XXX, P.\" TI: I."
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1_ S
200 '
50:;

20()~
1:300~

81lOS
101lS

:lliO;'
fOOS
:~O~
8us
10u,)
l'\O,~
:lOS
80S
fiOS

;):WS
20(1$
:iOS

:lOOS
I,OS
!,OS
I,OS
70StOaS

2!,OS
1:100"'

1U()S170

J:5'!OS
70S

«

«
(

Da rcnda oC;:PCtiill.
ponto;;., l)alçnl!n~ o' c;:tnlt!i1s.

l( a arrcc:,t!açii,J desto impos~o. • • •
'~1!), Villa dll Lavras=l :120g, (I S:I~lcr:

f:Llm LI sccl'el:l~io
I( o tis('~d .•
11 U porteiro
l( ('mllinhcir.üs.
l( ex posto; •
« ClIslns jlll!idol'las
« eleiçücs. polílicas • ••
l( :Iglla, luz c limpos!! 11;1 cadeia.
II li expediente ria fccrclnl'b, (:} l\'cnlual's
« r.Lms plILltcns, e (,:JlI:dis:lI;:io u" agu:I.
l( pfJrrolltos ao pro('uradur . • , •
l( lIposent.Hlol,j~ au ,illil IIt> dir1Jitn

.~ 20. Cld,)J'\) ,Iil Cn,llll'ôllllw-l:2:7:1I g(i~L, a SfI lJer:
CVIIl () secrota rio . 1''!ll()S

.( 11111 (II1Hillljl'n,u • 100S
l( o profes:'lI1" tio pflllido • 1;)"$
«( UIlI Itill,l ;lposl'ntadll • . • , 1;j()~
l( li fis('nl tio distril'l(J da (,idade e \'igil,'llle tllI l'I'gO •.

tle agua " :IOU •
(( O I{ll':(' i1'(. ;JOtl',- ,

CUUl o pCll'leiJ0,
porr'unlos ai) prQI'UI':Il!OI'.
ngn:l, Luz IJ limposa ~Ia . cadei3, • ,
cuslns. jlldiciul'ias

t( ° c:denlllIJnto dns runs.
« 01J1~1$rI lJHcas • •

Ct'HI 01'0ntU:)('5, O,OXPl1,Ii.clllc Ih ~crrl'c1:tl'la. . •
~ 18. Cidado tia FU1'llllg -3:8305170, a s:dJCI':

(:011I o ~OCI'Ct,1 r.io
( o portoi 1'0 •
" • n 11Iulllinação o liUlP ffi lia c:dci~
(o( • o cxpe:!iolllO... ••
« o!ciçõllS, (l'liIlifil'nçõcs o jury
II ('ll::las juJiciarins. • • • •
~ nl'l'ccnr1:lçf/o .Lo impostos c dircito .
« o1Jr~lspuhlir.n~. • • • • .
l( \}\"cnl1
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Com o fiscal. • . • . •
« o expediente da ~ecrülnria
« luz o llln posa da cadea
« cnminlJoiro<...
« eleições politicns .
« obras publicas . ••.••
« porcentos ao procurndor e ngente lIlunicipal.
« custas juJiclalias .
l( ol'entuaes.. ,. '.,

. 26. Cidndo t1u Monles Claros-1: tOOS, á s"ber:
Com o secretario

(r o fiscal.
« o porleiro. . . . .
« o expediente da serretnri3
« eleições politicas
« obras publicas.. •.
l( ngun, Inz c limpes;, dn cadeia. • ,
« el'enluae"......,...

~ 27. Vil/a da I'onle ~ova=2:678S000, iI ~nher:
Com o sccrutilrio •.
« POI' ccntos ao procu rador
« o porteiro •
« O !isca I. . . . . .
« o expedienle da serretarin
« o prL'gouiro . • .
« eleiçõc, poli tic:ls .
« ru;;lns juolicinri:ls .
« a il/uminaçiio da caden. . • .
« a dita nos di.ls de Ce,tas naciOll3fS .
« caminheiros... ....•.
« 3ssignalurn do pcriollico ~Iinas Gl'l'<les c do Dia-

rio Omei;". . • . . . . . . . .
« el'CnlU,les o ho'pcdagell1 no juiz de direito.
« olJrns publicns. . . . . . . . .

~ 28. Cidnde LI" Bagagell1-:2:::1!l3SG80, :i salJer:
COIl1 o socrotnrio
« o porteiro. .
« custas judi('wrras
« OjlllY., •..
« eleiçõe;; poli licas . . . .
« nglw, luz o limpesa dn cad~ia
« el'enlllaes

TOXO xxx. PAnTE 1.'
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a saulJr:

I( 3 proeisSilo de Corpo de Deo:;
t( exposlO:;.. , .......,.
l( o procurador LUIZ Mana Barhosa de lllalOrl'S

despesas que te\'e lias procissões Lle COI'[lO de
Deo:; 1105 anllos tle 1861 a 1862 e tio 18G2 a
1863 •

C( ohras puhllcas: • " • :. • •
~ 23. CiLlade DIa1l131ll1113-10:/02S/l00,

Com '0 secrelario interino.
« rrralil1cncào ao me!'lI1o.

IC o s~cretariô licellci2do .
l( o fiscal ,
t( gratil1caçáo 30 mesmo
l( o porleiro.
l( gl'3uficnção ao mesmo"
l( o e~pediellle da secrelarla ..
l( a illumin3çfio pu1Jlicn da ('ltl3de
« a dita d3 cndein. ..
l( o nlugucl do malauouro puhlico.
l( a procis!'ào de Corpo ~Ie ))(,05, •
« 11Iuminaçfio e reslejOs IInCIOnaes.
« eleições politi('a~ e cnmillhciros .
l( custas judieiarias.
l( a creação, Lle ex JJOSlOS . ., •
I( a preslaçáo Jo 3u'xllio d'agu3 do GO~l\ca .
l( obras publll'3;; inclusil'e a Ile'p!sa neccssal'1a

para o c31çamcnlo e prulung:,çno da praça da
cnsa lIa Ciillwrn. . • . . . . •

~ 2/l. Villa da Pirang:l-l :8/~OS, á snber:
Com o secrctaáo
« o fiscal.
l( o porleiro. • • • . . . • . . .
« eleições politicas e expedellte. d3 secretart3.
l( a iilullIinar;ào e lim,pe:;a da cadela .
l( expostos e desvalllJos ,
« custas judicianas • . . . . • " . .
l( dil'idas passivas inclusive as custas judll:lanas.
l( obrns publicas, porccliloS 30 procurador, e

eventuacs . . . . . . .
S 25. Cidade do Ubá-2:[~008, á saher:

Com o secretario
« o coutinuo
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Com agu;l, luz o limpcsa da cadeia.
« a procissão do Cf)rpo de Ocos
« obras puhlicas. • • .
« ovelltuaes.
« rleições politicas
« CUSIa~judiciarws
« as sossões do j ury
« caminheiros,.,.,...

~ 32. VIIla do Pará-2:984S. á sah r:
Com o secretario o OxpodlCllte . . . .

« o contlllUO. . .
« agua, luz e limpeza úa cadêa
«, o factdtatlvo. .. •
« os l;llllpeõ~s do chafariz e da cadêa.
« camiehelros .
« o jornal 'Iue publica os tra.balhos dáS camaras

legislati"as. . •
« custas jUdiciarias.
« ex poslos. . . . . . • • • •
« o/C1çOes politicas, qualific;lÇÕCS o jury,
« obras puHiras. • . " ••..
« porcolltos ;10 procurador, agentes o gratificação

no fiscal.
« eV'lfItuaes " •• •

~ 33. Cidade Leopoldllla-3:G30g000; á saLor:
Com o S[lCrotario

( o /isca I.
« o portoi 1'0 •

« caminheiros
« expe(.Ii~nte <Ia socretnria .
« o poriodieo-Miuas Cer:l(JS.
« a rei IIJ pro~~ã'l de posturas. . . . • .
« a compra de. mohilia para a ~al,1 da camal':! e

sessões do jllry . .• ".
« a aeclui<içãO do retraclo do S. 1\1. o Impcrador.
« oleiçEcs pnliticas. ..••.•.
« illuminação da casa 4a cumara, c. festas IIU-

ciullaes. • .' . . .
« agua, luz e limpesa da cndêa
( o j!lry. . • . •
( -clIstas judiciarias .
« por cOlltns ao procurador,. "

TO)1O xxx. l'AllTE 1.'
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«

Com oLI';]'; publll'a,; , " . "
cIJC:IlICl'II;Il;~iodo leIs gomos o pI'I)lillri'IOS. •
P(II'CClltO. :lo.pl'ocul',llloJ" sn.hre o ill1po~!o de ':lgri-
f'UItIlI:l /1:1 qllul1ti.1 de 1:5008 a 20 o;. . .
i 10111:lc, 1Il0SIIlOsobro os IJ0l15 do 01'01110a 5 %
i"~m idom nas úem:ll:i al'l'ef'.1d:lçõo~ a 100;.
i,lom i ICIIIdo produrlO de arrematD~õOS de por-
cos o ralll':ls apreholldidos UDS ruas pu Lliras :l
20 rol' ('enIo . .• .•....

~ 29, Villa do CU('ld10-3 ::::60S, :I ~aLel':
Com o socrotario

'( o pOI'leir,) .
« II expedionté ti:! ,;euclal'ia
« nlllgllel de C.NI, •• ..,..
« a illulIlillaç:-lo, agea, Im o limposa da cadoia.
« a prol:iss:lo 110 C"I'PO do ))ro;
« oloi(;ões o j 111')' •
« oLms puh/i(':lS .
I( cu,ta, jlldif'Í;JI'ia~
I( d()~í-IoHls .0IOlJluars., ."
t( CI'CilÇfiOdo e"po.;105, ~alario DO modico e mo li-

c:lmontos :lo'-l)llfel'lllos IIIdigon!és, 100\.;
« P0I'CIJI!lOS.10 procurndor, fiscal O agel1tes. 1.00S
t( aposollladoria ao juiz de dircllo 80S

~ 30. Cidndo de i\Iil1;J~ '~0I'a!i-2:HOSOOO, a s;dJCr:
Com o s(Jcrct:lrio aelu:d , . . • . . . .. 300g

I( o dito liC'Cnetadu !.OOs
t( o pOl'loil'tl. ~O~
« oxposto,., ;)0:5
'( o o"pediL'1110 ao socrelario 100S
t( a pr'Jri.;sflo d'l Corpo do Doas 50S
« oloições polilieDs . , .1II0S
:( :\f.{ua, luz c lilnpesa da c~ldcia 80S
« olJrns puhlieas . 1.000.~
« ol'onltmes... 2008
« grJli/icoç,íO ao liseal 80."
5 31. Ci.ladc ué Paracatú-l:83Gg, ;l saLer:

Com o ~eoret;lrio
,( o fiscal. .
« o porteiro o rOlllilluo.
1/, O expediente Ul! secretaria
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I,oog
2008
90S

228S
708
3086!S88

300S
50S

10!~8
150S

3208
2008
1008
'~OS
30g
508
4.08

2008508
2:2508

.'

Com ohras publiras '. • • • 2008
c( o oxpediente da secrel3ria !~OS
c( camlllheiros. 10S
« eventuaes.. ., 208
« 3gua, luz o limpesa da cndela 208
C( (,uSlllS judiciarias.. •. • •• 208
C( hospedagem no juiz de direilo . . • .• '~OS

~ 37. Villa de S. Josó d'EI-Roi-2:1~5t;;P 922, á sabor:
Com o secrelnrio 2008

C( o porleiro. . . '~08
C( custas judiei3 rins. • 808

C( o oxpediente da secrelaria . IlOS
C( agun, luz o Iimpes3 da cadoia (j0S
fi. expostos. . • . 508
« eleições politicas . 208
« o jury. . . 608
C( obras publicas. •.... 1 :0008
C( oventuaes o por conlos nO procurndor. . 9018922

~ 38. CiLIadode Itaj ubá-2:280;;P, á saber:
Com o secretario

l( o (j~C31.
« o continuo. . •
l( por contos ao pl'ocurnuol'
C( o solicitador . . . .
l( o oxpediento da socrelnria
« obras publicas • • .
l( custas jutlicllll'ias .
« eleições politicas. •
« despesas ovonluaes. • . ,
« agua, luz o limpesa t1rtcadeia.. .

~ 39. Vil/a de Jagu3ry=3:280g. á saber:
Com o secretario

C( o fiscal. • . .
« o porteiro o caminheiro. • .
l( ngua. luz e limpesa da cadeia.
C( o expedionte dn socretari3
« eleições e qualil1enções
« o jury. . • .
« custas judiciarias. •
« eventuaes.. .,.
« obras publicas. • . . . . . • •

5 40. Vill3 do Piumhy-9008, a sabor:
TO~IO xxx. P4RTE 1.a

5008
1008
300S
100S
120S

50S
308

6008

2:2828
100S
4003

Com
cc

obras publicas. . 700S
evenluaes • . . . . . • . . .. 100S

~ 3,1. Cidade de S. J050 d'El-Hei-7:372g j á saber:
Com o secretario . . . • • . . • • •. 660S
« gratificaç1io ao mesmo. 908
« o fiscaI. 1208
« o porleiro. . . . . . 150S
« o expediente da secretaria. .. 50S
« obras publicas inclusi\'o 3 oslr3rl3 que segue

pm S. José d'EI-Hei. .
l( a procissão do Corpo de Doos.
l( cuslas judiciari3s. • . . . . . . .
«. por celllas 30 procurador illclusi\'e 1008 por

lldminislrar as obras municipaes
« eleições políticas. .
« iIIuminac30 da cadeia
« caminheiros......... •
« as sessões do jury, camara, e despezas miu~as. .
« 11 impressão de lalões para a cobrança do III1P05-

lo sobre aguardente.
« a enfermaria da cadeia
« a creação de exposlos . . . . . .
« a amorlisação do empreslimo contrahido para a

canalisação d'agua do Senhor dos l\]OlllCS,elA
virtude da lei provincial n. 1 :083 de 7 çfeou-
tubro de 1860. . . . . . ., 1:120g

« o pa<ramenlo da divida á 81. casa de miseril:ordl3
de~la cidade pela criaç30 de exposloS 110 exer-
cicio de 1861 a 1862 . • • . . .. 600S

5 35. Villa de 8. Benlo de Tamanduá-1:560g, á saber:
C(lm o secrelario e porleiro . . • • . • •• 2508
« o expedienle da secretaria '~OS
«. obras puhlic3s. • 6!l.08
« caminheiros.. 508
« eleições política" • • . . . '. 308
l( illuminação, 3glla e hmpesa 'da cadela'. 1008
« moLili3 para 3 caS3 de camara . 1408
« cus las judiciarias . • . . . . 1408
« eveulU3SSe por celllos ao procu radar • tiOS

~ 36. Villa do Desell:hoque-5908, á saber:
Com o secrelario 2008
« o porteiro . • • • . 4.0s.
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2:JGS
3698

1:2008

600S
600S
2:)08
1508
[~08

2008
2508
80S
80 •
!I.O~

I.3208350S
90•.'
10~

2:Wg
:358
90S

13008

300S
120S
[~O::i
1808
I,(j~
!~OS

0008
1008

1 o:)~lS'2008
HO.

COlll por C0t1l0 30 procuratlur
« o a luguel de casa.
« obras puhlil':15

~ [~,~. Villa tle QUllluz::::3:021.', a saber:
Com o 3ecrelatla

(( o lisc.11 do disll!iclo da villa
l( o pOl'leiro .
« por centos ao procurndor .
l( :i illulToillaeflo externa dá cadeiJ.
\( fenos pa'r:l 8 cadeia
«. custas j uuiciarias'
II caminheiro., .
« ohr:is puhllcas, concerto tio xadrez e extincç;io

de fúrlllig'ueil'Os
l( cleiçõe~, jury C qualificações.
« evenhi:les'
5 !~5. Cidotlo ~lari1Ínlla--'[lo:005g, a saber:

Com o seerelario
l( o medico do partido
« o fiscal.
« (J porte'lro
II o pregoeiro
« a procissão dlJ COr[iO de Deas
« ex po,to~. .
« o cxpcdíeule da secretaria
l( caminheiros
« eleil'ões..
« cUSt:1S juditiarias
« a illumilwçlio (JllbliclI
l( a dita da cadeia
« a dita n03 dias de fe';las 1l0CIOII3C';.
« obros publicas
« despesas eventuaes.
« por centos ao eTliprcgado de tlguardellte.
l( por centos ao procurador .

:\1'1. 2.0 As municipalidallcs não eomprchcndillas nes-
ta resoluçiio rcger-se-h<io no cxcl'cieio doI8G'~ a 18G5
pelo ultimo orçamento quo para cada urna dellas liror sido de-
erolado.
'fOliO xxx. I'.\lrm 1..

2130;'
:~OS
60S

3008
80S
nog
30S
500S
500

OOOS
3008
1170$
1JOOS
1008
1>50S
1308
2008
2008
lt.OOS

3:585$

l(

l(

«

Com o secretario;) expediente da ,secreta.r13. 200g-
l( o COllll/l1I0 . • • 508
l( o (isca I c zelador d.as 3gll~S potayeis desta villa 150g
l( a im[Jre~são.das po~turlls. muniril,acs - 60S

agua, luz e limposa da, radeia . 20:,
clIstas jlllliciurias • 100S
obras Jlublicas ,.. . •• 320&

~ 4.1. "illa de S. Paulo do l\1umhó-1:lh308, a saher:
Com o secrota,rio " 2008.

« o (isca I • 1008
« o continuo . 60S
« obras publio;lS.., 1I;17g
l( aguD, luz p limpesa da aaJiliiL 50S
« eleições politicas '0 '. [~OS
« custas judicwrias . '0'" 3008
« camlllbeiros . 808
« Q ex r. ediento. dil secretaria [~08
« por centos ao;prQcurodor. • " • . " 1lt.3S

~ !J.2. Cirlad~ do Pouso Alegre-6:000g. a sabllr:
Com o secretario .

« o fisca J.
.({ o porteiro
« o expedir.mta da secrelaria. •
« o jury. . • . . • . •
« agua, luz e limpesa da cadeia.
« clelções politicas
l( limpesl) e acelO da cadela.
l( o\'ellluaes
« austas judiciarias
l( o aforam<mlo da casa, do mercado 6 obras
l( publicas

~ lt.3. CIJade do Pornba-3:696S,:J s:JI,er:
Com o s(tcretario

« o expediento d:l secretaria
« o li~cal '.
« ogua, lu? d limpeso do cndeia.
« eleiçüe,; e (Iualifiçaçõés.
l( carninheirós'
l( illumillaçlio nacional
l( custas judici,lI,'ios
l( despesa. eÍ"cntuacs.
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LIVRO DA LEI
1864.

Ar!. 3,° F.icão em inteiro. vigor as disposições do art.
5,° da resolução n. 550 de 8 de outubro do 1851, o tod:ls as
disposições permanentes consignadas nos anteriores orçamen-
tos municipaos na parte em que não forem oppostas á esta
Lei, assim como o direito quo tem as camaras uo arrecadaI'
toua a ospocil? de renda e imposições municipaes, quo estão
em uso e costume. . T01\l0 xxx. PAUTE 1.8

MINEIRA.

FOLHA N.o 12

Arl. !~.° Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execuçào da referiJa Lei pertencer, que a cumprão
e fação cumprir tào inteiramente como n'clla so contem,
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cal'.
reI'. Dada no Palacio da PI'esidencia da Provincia de Minas
Geraes aos vinte dias do mez de Agosto do anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos e sessenta e
quatro, quadragesimo terceiro da Independencia o do Imperio.

(L. S.) FIDELlS DE ANDIIADE BOTELIIO,

RESOLUÇÃO N.o-l:212 DE 2) D'AGOSTO DE 186!L

Hcsolução que approva as contas de receita () despesa de diversas
Camaras l\Iullicipues lIella declaradas, e conlem outras disposi-
çõesa respeito.

@ BACHAHEL FIDELlS DE A.NDIlADE BOTELHO, Vice-
l'residen:e da Provincia de i\I inas Gerlles: Faço saber á todos
os seus habitantes que 11 Ássembléa Legislativa Provincial
Decrctou a Resolução seguiute :

13:525$820
13:3!l9$l1ü

216$71:1

11 :237 !~5f)3
10:98'i~:J64

250S/~39

11 :226$579
11;619$838

393!~259

10;955S391
10:430~6H

Heccita.
Despesa.
Sahlo a favor da Camara.

1861 á 1862.

Arl. 1.° Ficão approvarlas as contas de receita e despoza
de diversas camaras municipaús da provincia, relativas aos
exercícios abaixo mencionados pela maneira seguinte:

~ 1.0 Cidade Diamantina.-1859 a 1860.
Hcceita. .
Despcsa ..
Saldo a favor da CllInara.

186:) fi 1861.

ncceita.
Dcspesa.
Saldo a favor do Procurador.

J 862 á 1863.
ltcceÍla, .
Dcspesa ..
TO~IO xxx, PAliTE 1.'

Silverio Teixeira da Cosia, a fez.

Candido l'heodo1'o de Oliveira.

José de Rezende Teixeira Guimarães.

ounO-PRETO. 1865.- Typ. Do-MINAS GERAES.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 23
de Agosto do 186'~.

Nesta. Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei
aos 24 de Novembro ~de 18(j!~.

Candido Theodoro de Oliveira.

Impressas o revistas nosta Secretaria por ordom da Pro-
sidencia.
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~ 6.° Ci,1alle tle Bal'bacella.-t86l
Receita. .
Despesa. . •
Salúo a (a \'01' da Cama!'a. . •

181i2 li 1803.

Receita. . .
Despesa.. .
aluo li favor tia Camara.

18G2 á 1863.
Hcceita. • • 4: 07C SOU
Despesa. .. " 4:82l;;'dí.
Salúo a fnvol' do l'rocurallol'. . . . ,. 147 G35

~ 8.° Cidade da Campanha-1861 a 18li2.
Receita. . . . . . . . . .. • 8:3!)O:".'10~
Despesa. . ...• 8:711;'jJ}!l3
aIdo 11 favol' do ProCur1ld0l'. . . . .. 32J, "3:~

,~9.0 Cidade de, Pouso Alegrc-1860 a 18Gt.
RCCOltll. • • " ••••••• .'1:01 '1.856".
Despesa. . ". !J:~H.:?:.lGO
aldo a fa\'ol' da Camara. . ~).',.

18li1 á 1862.
llcceita. . 1,::!:J7; !l5
Despesa. . . . . . . . . • . . • 3:8:!fit:!7ü
.~aldo a fn\'or. da Carnara. . . . . .. !~11~67~

~ 10.° Cidade da Conceiçào-186 1 11J 862.
Receita. • • J :t~8:2fjJ50;)
Despesa. . . • . . • . 1;~"12,~5:d
'aluo a favor do Procurador. 51'S0;2

"1862 a 1863.
llcceita. •
TO)IO xxx. ('AnTE L.

. lleceita. . .
Despesa.. . .
Saldo a favol' da CalHara.. '"

~ 7." Cidade da Itabil'a. - 18nO li 18() 1.
Receita. .
Despesa... ..
'aldo II f;IVO[' da Camara.

18tH a 1802.

7: 222~$2!)7
7;1:21S2!~O

!J5..$057

7: 560$ 403
7:2H$541

3L5$052

3:G!~OS21:)
2:6;WS72!~
1:00!JS486

8:610"75 L
8:2!~2:;:J\129
377~J22

ü:!)3i:;:J\213
5:8Mi~:J30
1 :091 :;:J\183

5:435~!~33
!~:132~38!~
1: 3031)\349

11 :81 (1)\150
10:fJ;)6W\OL2

854~088

, ,

'.

a 18112.

, .

( 88 )

Saldo a favor da Carnara.. .•.•
~ 2.. Cidade do Sa.bará. -1861 li 1862.

Receita. • .
Despesa. . .
SaldLl a favor da Carnal'a.

1862 a 1863.
Receita ..
Despeza. ..
SnIdo a favor tia Camnra. . . . . . .

~ 3.. Cidade tie Santa Barbara. -186 1
á 1862.

Receita.
Despesa. .
Saldo ;a favor da Camarn.

1862 a 1863.
Iteccita. . ••.. 4:351$206
Despesa.. . 3,(l.v~SIJL5
Saldo a favor da Camnra.. . • . . " 7()(j$381

~ 4.° Cidade de S. João d'EI-nei.-lS5!) a 18Gi).
Reca ta. . 11 :!~iOS2!) 1
Despesa. . 7:5'1.5~3!)2
Saldo a favol' da Carnnra. 3:92!~~3!)0

18Gl a lS62.

Receita. . .
Despesa. . , .
Saldo a favor da Comara.

Receita.
Despesa.
Saldo a favor da carnal'a.

1862 a 1863.
Receitn.
Despesa. . . .
Saldo a fa\'or da Carnara. .

~ '5.0 Cidade dQl Serro.-18Gl
Receita. .
Despesa.. .
Saldo a favor da Camara.

lSG2 a 1863.



2:742~!~4!~
2: !~36~550

305;W39",.

3; 13511\689
1:709~351
1:426\j\338

8r~O~742

8!)1~9.:)O
59711\728
294~222

67 !~~!)9!)
!)GO\j\263
114~736

366li'932
239~G12
1271tJ320

627~8!)2
32:2~960
30r~;W932

690~171 •.
2ô2~282
!d7~892

2:346~719
1:MI7~695

849l'P02!•.

2:318~893
1:438~154

880~739

( 91 )

. . . . .l\eceita. .
TOMO xxx. r ARTE 1.a

~ 16. Villa elo Curvello.-18!>G á 1851.
Receita. . . • . . . . . •
Despeza. . . . • . • . . .
Saldo a favor da Camara. . . . .

1857 á 1858.
Heceita. . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . .
Saldo a favor da Camara. . . . • . . .

~ 17. Villa do Dezemboque.-1860 á 18 1.
Heceita. . . . . . . . • . . •
l)espeza . . . . . . . • . .
Saldo a favor da Camara. . . . .

1861 á 1862.
Heceita. . . . • . . • • .
Despcza. . . . . . . . . . •
Saldo a favor da Camara. • . . .

1862 á 1863.
Heceila. . . . • . . . . .
Despeza . . . . . . . . . .
Saldo a favor da Camara. . . . . .

~ 18. Villa do Araxá.-1861 á 1862.
Receita. . . • • . . • . .
Despcza. .
Saldo a favor da Camara. . . . .

1862 á 1863.
Heceita. . . . • . . • . . 921~856
Despcza. . . . . . . • • . 7!M:;)\956
Saldo a favor da Camara. . . . . . .' 126~900

~ 19. Cidade de 1\Iontes Claros.-1858 á 1859.
Receita. • . . . • . • . . 88!~:;)\316
Despeza. . . . . . . • • . 697~7G6
Saldo a favO!' da Camara. . . . 186~550

1859 á 1860.
Receita. . . . • . . • . .
Despeza. . • . . . • . . .
Saldo a favor da Camara. . . • .

1860 á 1861.

F. N. 12

1:067~58!1
860~820
20üli'7G!J

1.558:;t184~
1:028~66n

530\j\17'.:).

3:715~920
3:711~412

4~508

10:416~898
8:832~804
1:58!~~09t.

( 90 )

Despesa.. ., ., .... 1:96!~li'7t.2
Saldo a favor da Camara. . . . . ., 9~813(j

~ 11." Cidade de Parahybuna-1861 á 1862.
Heceita. • .•...••. 11 :284$659
Despesa.. •• 10:354li'!~93
Saldo a favor da camara. 930~16G

1862 a 1863.
Heceita.
Despesa. • . . . .
Saldo a favor da CanHlI'a. . . . . .

~ 12.0 Cidade de Pilangui-1861 a 1862.
lleceita. . . • • . . . . • . •
Despesa. . . . • •
Saldo a favor da Camara. . .

1862 a 1863.
Heceita. 3:056li'210
Despesa.. ... 3:052~jfi!~r.
Saldo a favor da Camara. • • • " 31t5G6

~ 13.0 Cidade de Minas Novas-1861 a 1862.
Receita. . . 1 :!~40~!l5:>
Despesa. . . • • • 1 :t.09li'31H
Saldo a favor da camara. 31;;/);;01

1862 á 18G3.
Receita. . • . • . • . . .
Dcspeza. . . . . . . . . .
Saldo a favor da Camara. . . . .

~ 14.0 Cidade de llajubá.-1860 á 1861'-
Receita. . . . • . . . • . . . .
Despeza. .'. . . • . . . .
Saldo a favor da Camara. . . . .

18lil á j 8li2.
Receita. . . . • . .
Despeza. . . . . . •
Saldo a favor da Camara. . . . . . .

~ 15. "illa da Piranga.-1861 á 1862.
Receita. . . • . . • . . . . .
I)esgeza. . . . . .
Sal o a favor da Camara.
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j :'~1'~£05!)
t :_H8. 28'~
123\'ilii5

l72S;353
S'17:)7l135
:l~;;jjl22:3

!l:li:W12L
!llr;';",I",
211~l3J7

:l:i7I~í2G
3: I (~!,':jp7ao

C2IJS 6!Hi

l:R 12:;r.OG 'I.
!:i79:t/J'~l'i!}

1 :232:Jil573

I :GG,"~I:la
1:71 O;P1'lU

!~C~Jl L
1862.
t:5!1:h 78G
1 :ri(j I \1JO:! 1

:32;765

1 :052SS70
J :092~;300

39':jpj3J

L: :1:; :i~7!}:1
(j!)~L~!)7:!
;1'::li~~8:!t

186211 ISG3.
Heceita.
Despesa. ."
S,1ldo J fi! vor do ('l'Oclll'ador . • •

~ 2'1. Yilla Formosa de .\Ifenus-I R6 1 a
Heccita.
Dos pesa • •••
S,lIl!o u favol' da. Cnmara

1862 a 1863. .
Jteceita.
Despesa. . . . . •
Saldo " favol' d" CanJ!ll'i1 . . . . .

~ 25. Yillu da Ayul'llOca-18ül a 1862,
Rcciln .
lJcspcsa. ...
Saldo a favor da Cnmnm . . .

. 26. YiIla de Queluz--1l'lG I a 1SG2.
Receita.
llr,spesa .•..
Saldo a filvQr' d.1 Cmn"l'''

~ 27. Cidade de Passos 18li L a 18(;2-
Roceita.
Despesa . . • . . .
Suldo a favor (10 I'l'oclll'ador. .

~ ::.8. Yill" Chl'istirra-185:'; a 11'157.
lteceila.
lJespcsa.. '.
.'aldo a favol' da Camara

IS")7 n ISiiH.
Heccila .
Drspcsll.
Saldo a favor da Carnm'll,

181)8 a I H:5!L
Heccila.
Despesa. . .
.:alclo 11 favol' da Camm'a.

1859 iÍ IHGO.
Hccl'iln.
'(mil) x..... 1'.\1\'1'1-: L'

1 :738;/i i. li.
J :;i27i111'ít

') t I~'lti(i.

U117:;'IJ2üfi
1 : (H:9::iJ I (;2:
:!.48~10'~

C7!);;p5!l2
1G ';:;1 ~'O

855~3tO
730;;jlBl().
12!~\1J39!~

1:723~53 I
1 :G!l7~2!)O2: 260

2: 1(j5j,j87 5
1:(iG7 39:.
!1!lS. :~83

3: 166:t1J76.\.
2852.870
313~8!l\.

1:196j1:59.l.
1: 102~324.

9!1:t/J27O,

Heceita.
IIp peza. . . ,
'.11110 n rüvor da tarnnl'a. ' .' . . ~
•.•. ' 23. \'illa oe Cacthé.-18Gl ti 18ü:..
Heccita: .
nespeza. . .
~aldo a filVOI' da Camara.

Heceila.
L)Qspcza. . .
'uldo n favol' da Carnnra. . . . '. . "C)'

'- • 22. Cidade da Olivcjra.~t861 a 18;,_.

Hecéita. '.
'!lespeza.. .
'aldo a favor da C:lmarn.

lSG2 li 186~1.

3: o67;,\OM.
tcccita. 2:!l!)2:W!l0(j
J)espeza. . . . . • .' 574~Ll~S
L'ühlo a favor da Cam.ml. . .' 186 L á 18(j'J

'>1. Cillatle de Trcz rOl tas.- -3.. IC •••.•••3 ..ü.
- . • .'~ \J ;)\!'. ;)

HeC'ita. . 2 :71 ';:,';:O!l t
ll'espeza. • 7!1.8~2G:>
.'aldo a favor da Camara. • •

1862 ;í'lS6'.

Tlcsreza . . . . .
"lldo '\ favor da Camara. .
• . • 1861 ;í 1862.
Héccila •
llespeza .
SaLdo a favor lIa Camara. . . • .

1862 á 1863.
. ltcccila .
Despeza. . .
..:alcto a favor da Camar,a. . . lSü'L': 18G'> •

~ 20. Vil1a 00 ltlO 1)rolo.- li _.

Receita. .
1)e"peza •.
'aldo a favor lIa camara. . .

18(,)2 I. 1863.



57~2(jl)
17'P', "O

75j;\760

30\jj20[)
!,'t;p'.lO

13. OSI)
R4;'):3't ()
25,72,)
89'1)1.2
1ü;:'8 Rf)

2f;~:l8fl
136w800
40'P5511
127w3/!l

( g 1
Com cxpostos, sem nutorisnção da lei. . . .

~ 2.° A de S.. Ioito d'EI-Hei na qUaltlia
de 7!I~lj!lO que excedeu de seu Ol'çnmell-
to ilo exercicio de 1861 11lHG:! nus seguin-
tes verhas, 11 sahCl':

.'cssões do jury, camara e despesns miwlas.
Illuminarito da cadeia . . . .

~ 3'.°. A do Parahyuuna na quantia de
71,.;1)700 que excedeu de seu orçamento no
cxercicio de 186j a 1862 nas seguintes
ver'uas, a snucr:

Cu tus .iudiciari11s. .
Agua, luz e limpesa ria cndeia, ....

~ 4.°. Ade ltajuuá naetunntiade1331~Orl!)
que cx<,cdeu de seu orçamrnto no exercicio
de 18G1 111862 nas seguintes \'cl'bas a saber:

Expediente,
Custas judiciarias .
Agua, luz e limpesa da cnclea.
c nn quantia de.
de alcance do procurndor.

~ ,);0. A do Grão Mogol !li! qmn tin do
J 28~562 que excedeu de seu orçamento nO"
exercicio de 1861 a 1862 nas seguintes vcr-
bas, a saLer:

Com expedicnte.
.Im)' e elei~ües. . . •
Agun, luz e limpesn da cadea.
Custas judiciarias.
Erentuaes.. . .

~ 6.°. A da villa Fonnosn rle Alfc/ws na
quantia de 122:;;:726 que excedeu de seu 01'1,'11-

menta rio exercicio de 1862 a 18li3, "ratin-
cando ao seu proclll'ador sem disposi~ão de lei.
~ 7. 0. A da villa du Ayuruoca na quuntia
de 8 J\jj)OO que de mais pagou ao seu se-
cretario no exercicio de 1S 'I a J 862.
~ 8.°. A de Pu sos nu quantia de 88";'620

i'cmo xxx. PARTE 1.a

4511JOOO
125jJJ120
23411J238

710~139
598~132
112;1J00'1

1 :973itl6!~0
'I :7G7~S23
2J5;1J817

581~310
185~!l5!}

2:769~590
253S~4.55
23111J13ã

2:14l~11J190
1:733~624

UO~566

3:073~786
2:76111J69!l

3t2~092

2:67S~1!~2
Heceita 2:!~30;1J:)G5
Despesa. . ;' .' 248itl077
Saldo- a favor da ca.mara: . . Ó . Pr' to-1861 a 1862.

~ 30. Im penal Cidade do uro c 13:G17~3l~6
llúceita. . ~. 10:2!l8;1J035
Despesa . . • . . 3:36911J31l
Saldo a favor da eamara.

Art '> ° Ficão glosadas: ,~ 1 o., A. camara municipal de Sahara na
. t" de 54911J906 que excedeo ao .se~l

~~;~~~illo nas seguintes verhas no exerCI-
cio de 1861 a 1862 a saher:

Pessoal. . . . .
1l1uminacão da eadCla
Custas judiciurlus. .

Heceita
nespesa . . • . .
"lIdo a favor da caroara.
" 1861 a 1862.

Despesa . . . . .
Saldo a favor da camara. . .

1860 á 1861.

Receita.
Despesa . . . .
Saldo 11 favor da camara. . " '18:7 11t858.

~ 29. Cidade de \)aracatu- \) ••.
Receitu.
Despesa . • .. ' .
Saldo a favor do camul'ai858 a 1859.

Receita
Despesa . . . . .
Saldo a favor da eamara1'859 a' 1860.

l\eeeita
Despesa . . . . .
Saldo a favor da eamara. . . 18611860 a .

( M )



( !>6 )
F. N. 12. ( 97 )

que escelTou ao seu orçamento no exerci cio
de 18(jL a 18(j2 na verba agua, luz e lim.
pesa da cadêa.
ArL. 3,° Ficão multadas em !~O~OO:) cada uma ilS c,'-

O1arilS municipaes de llarhacenll, Griio ~logol, La \'I'as , Siio
.João d'EI-Hei, Piranga e Pomba POl' não terem cumprido a
I'eSOlll~;iio n. 1: lG3 de!~ do outubro 1862, arl." 2.° ~~ 1.0,
3,°, !~,O, 5,', ü.o e 7,°.

A.I'L.° 4., ° ;\ ilppr'ovaçiio das contas tle que trilta esta rc-
soluciio não inhibe as camüras, nem a terceiro de rcclamarem
cont;a qualquer erro ou engano que llS mesmas possão ter.

Dis]Josiçües permanenles

Arl. 5.° As camaras O1unicipaes da provincia siio auto-
rbadas. il despender em obras publicas as sobras que resul-
tarem dns verbas de seus orçamentos.

Arl. 6.° As camaras mllnicipaes remelleriio suas contns
para serem appl'Ovadas logo depois de encerrado o exercicio
municipal; ficando assim alterado o arl. 3.° da resolução 11.
SíS de 13 de julho d.e 1857.

Arl. 7.. Ficiio re\'ogadas as disposições em contrario.
~Jando por tanto a todas as autor'idades a quem o conhe-

eimento e execução da referi 'a resoluçiio pertencer, que li cum.
priio e ração cumprir tiio inteirllmente como n'ellll se contem.
O Secretario d'esta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
roI'. Dada 11') Pala cio da Presidencia da Provincia de Jlinas
Geracs aos vinte dias do mcz de Agosto do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor .Jezus Christo de mil oitocentos e
sessenta e quutro, quadragesimo terceiro da Independcncia r,
uo Imperio.

Sellada na Secretaria da PresiuencÍa da Provincia aos 22
4e Agosto de 18G4.

Candido Theodoro de Oliveira.

N'csta Secretaria da Pr'esiuencia foi publicada 11 presento
Resolução aos 28 de Abril de lSG5.

José de Rezende Teixeira Guimcwães.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordem tia Pro~
sidencia.

José de Resende l'eixeirct Guimarcies.

/

(L. S.) . F.DELIS DE ANDRADE BOTELHO.

19nacio Jose de Sousa Gama, a fel.
OUl\O-N\ETO 1865.-TYP. DO MmASGEIUES,



LEI N." 1:213-DE 22 DE AGOSTO DE lS6r~.

( 00 )F. N. 13.

l\Jando por tanto a todos ~s oulo.ridaues a quom o co-
nhecimento e oxecuçiio da refenda LeI pertencer, quo a cum-
prào o foçào cumprir tão intoiramente como nello se contem.
O Secretol'Ío desta Provincio a faça imprimir, publicar' o cor-
rer. Dada no Palacio do Governo ua Provincia do Minas Go-
raes aos viuto o uois dias do mez de Agosto UO onno uo Nasci-
mento do Nosso SonhO!' .Jezus Christo do mil oitocentos c
sessonta o quatro, quauragesimo terceiro da Independencia (~
do Imporia.

¥t't

FOLIIAN. 13.PAUTE L"

'ft.,. f'S c'r ?'dI>T"'Y:7

LIVRO DA LEI MINEIRA.
1864.

TOMO XXX.

Candido Theodoro de Oliveira.

José de Resende Teixeira Guimarães.

FIDELlS DE Aiê'iDRADEDOTELIIO.

OlJHO-PHETO lS65-Typ. DO 1\I1~ASGElIAES.

(L. S.)

Jos60/'O::;imúo de Oliveira Jacques, á fez.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia de Minas
Geraes aos 22 de Agosto de 18or~.

Candido Theodoro de Oliveira.

Testn Secr.oloria do Govorno foi publicada em avulso 11

presento Lei om virtude da Resolução n. q.08 aos 22 de Agosto
do 1864.

Impressa o revista nesta Secrotaria POI' ordem da Pro-
sidencia.

Ar't. 2." l\orogüo-se as disposi~ões em contrario,

o n.lCUARlét I'WEUS nE ,1"".1010 DonLllO, l'ico-",,-
sidenlo da Provincia de Minas Gel'aes. Faço snber a todos os
seos habitnntes que a AS5embléa Legislativa 1'l'Ovincial decretou
e ou sancciollei a Lei sfguinte:

Carla ~e Lei flue altera as divisas da freguesia e dislriclú I]a Coo-
r.el~!ijo do Hio Verde com a freguesia e districto de Tres Cora-
ções de Jezus Maria .José do !lio" cnlc.

Ar!. 1." As divisas da freguesia o di:;tr'icto da Concei-
ção do 1\io Verde com [I freguesi[l o districto de Tres Coril-
ções do .JOZllSMílria .JI)SÓdo Rio Verde, serão d'om em diante
do. n~to da S~)l'I'adas Nimphns descendo pela vortente do ri-
hcll'i1O da 'argem, que passa pelos funuos da morada (L~
Manoel José Pinto, e sem pI'e por este abaixo até a estrnua
quo ~egue para a freguesia dos Tres COl'(l~ÕeSdo 1\io Yc-de,
e :;ub'!ldo pela dita estrada nté o alto da porteira do capit;io
AntonIO Ferreira Pinto, e tle:;ta soO'uinuo ))elo eSJ)i"üo e pela

) o. omestnn estr1l(a, sempro ngoas vertentes, ao lIio Verde até
chegar iís divisas da fasenua do tenente coronel Manoel ua
Costa S.il~'íI, no lugar denominauo- Porteira de podra, _ e (lOI'
estas dIVIsas ao COlTOgO ua Bana, o POI' eslo abaixo até SUll
l'mbocauul'1l no Rio Verde.

•

/



1 ESOLUç10 N.o l::!1!~-DE 21" DE AGOSTO DE 18M.

Hpsolllç1ío quo. fa7. extensiva ao municipio de Caldas a do n. 0;13
llo 8 do Junho de 1858 com as alterações no/Ia n:encionallas.

FmEUS \lE Ai\nnAIlE BOTELHO.

( 101 l.

(L. 5.)

Art. 5.' Ficiío revogadas as disposições 0111 contrario.

;\Iando por tanto a to(las as illltoridades n <]llOIllO conlie-
(;imonto o exocnr.ão da rdcrida l'esollH;:io pertencer, que a ClIlIl-
pri'wo faç:io cll~npril' ti~O.illtciramc.llto ~on~o lIella ~e:contclll.
O Secrotario dosta PrO\'IIlCla a fa':a lmpl'IlTllr, publicar c eor-
1'01'. Dada no l'a!:lcio da Presidcncia da l'ro\'illl:ia do ~lill!!S

Gemos aos vinto O quatro diag do mel. do Agosto do al1110 rio
Nascimento de Nosso Senhor .ICZllSChrislo de lllil oilucontos I:
sossenLl r. qnatro, quadragesimo torceiro da Illdcpc'lldcll(;Ía u
do Imperio.

r. l'í. J!J.

FOLHA N. '14.PARTE j,a1'0)10 XXX.

ILITWIB@ IIDlt IT.jIEll rlIITEmnllill~
n~iMID~~

. O RlCIT,IREL ~;IO""SDE ,1NDnAO" 80Tf:wo. Vico-Prc-
glllento (~a Província do Minas Geraas; Faço saber a túdos os
seos habitantes que a AssemIJléa Legislativa Provincial decretou
,ohr? proposta da camara municip,J! de Caldas, a reso!tH'iio
seguinte: •

Fol'lHnalo Carlos JIeirelles, a fez.

Sellada nn Secretaria da Prosil!cllcia tia Provincia aos :!5
do Agosto de 186'1.

Can(lido ThcorlOl'O de Oliveim.

N'esta Socretaria do Go\'emo fui publicada a PI'CS('l1tol
resolução aos 2D de Agosto de lSG4.

~rt. 1.0 Fica exte~lsi\'a ao municipio do C.lldas a I'C-
. o~uçao n. 938 de 8 do Junho do 1858 com as alteracõcs se-gnllllos; •

Candúlo T /wodol'o de Oliveira .

Art. 2.° No art. 23L ~ D.O em lugar do 30:tl réis, di-
ga-se-50 100Wl; no ~ 20 do mesmo art., diga-so pda li-
cença para vcnuor bobidas ()spirituosas dentro da cidade 3 JS f

e fora ou nas estradas 25W;.

Ar'!' 3.' Ficão revogados ps arts. 233, 237, 238, 23D,
2!~Oe seus ~~.

LEI N.' 1:215-D ~ 22 DE .\GOSTO DE IS6!1.

(al'la de L(~i fjlle f1x~ a ,le'[1lls;~ 11I'o\'iIH'~al pal':1 o f\xNciei,) c1,~ I'
de j'dlJn do 1865 ao. ullll!1O de jllldlO de .'SL6; alllnrl~a 11

(ll'c,i,leutc da (ll'Ol'illCla ;I lasol' :II'I','cadal' os IIIl[Joslus uella de-
..Iarados e coulem olllras.disposi~:ül".

•

Ar~. !~.' As funcçües de que tratiío os arts. 23i a 21,0,
qllf) fic?~ revogados, serão exercidas pelo procllradol' da caOla-
ra mlll1lclpal. o B '.CIIAREL FIDEL S !lF..\~\l::.\!ll: BOTELHO, ricc-l'I,t}-,

Toro :X'. r.\ TI:: I.a
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TITULO 3.°

Jllstrucçiio TillMica.

5 3.0 E.xpedienle.

F.~. g

TlTl:LO '•. 0

Culto Publico.

~ 1.0 \"onrilllonlo a 5 101110, ao oxlinrlO
Ireeo mineiro, ,ubsislill"o SOllllmlo IIl1l,l ;llIla de
(1Iilll, ('ujo profes,ol' 'ellrerá J :200SOOO, a rle
fl'1lllCeZ, as dua, de nllarrl13ci:l, o a de IIl:Jlhcuw.
I:I';)<, ('li jo professor ell,i r13rá l;lIl1lJClll osrri plu 1':1-

';no rne,:('antii o geographia, "cllcen lo 1 ::WOSOOO,
"~('nd(l aposenlados os professores ([110 forem \'il;l-
lirios o qlle sto ;'lIppr illlidos por esta lei . . •

~ 2.° "orll~iro d"s aulas .
% 3.° Externalc de S . .Ivao rI'EI-Hei.
~ !~.o Ilito da Divmanlina " .
~ 5.° Venrimentos :lOS professol"'s de ins-

trurC;iio primari;1 e séclIllll;lria, per('e!Jelltio desde i:í
lIS qlle /e('('ioll:io /I,lilO e franrez, pelo mesmo ti-
11110o orrlellado de rs. 1::wogooo .. .

~ 6." Auxllio;i c("I"gios: selldo I,:OOOS
para o s(Hnirl1lrio do l\Iari.1nlla, ~~:OCOS(JOO paril
o da Ilianltllltilla, ('om olJrigaçao do onsillar gr.l-
tuilamcnlc a 15 ;dulllno~ poLrc~, a juizo do gorcr-
110 e ,le ""rmonl,i ('om o Bi.'po respcl'lirlJ, li
:!:OOOs r~. :1di'l'osi~:io do meslllo goremo . .

.~ i.o Olljedos nt'ccssarios ;lO ensino u(:s
lIlClllnoS paLres . . . • .

~ I. ° SlI!)\,cnç;íO li malm do 0111'0 Prelo
fi lI'a (/1'( fllTI'r ;,s oIespc,':,s de reslrjos n;l('ioll;ws

~ 2." A 1I'.;ilio raJ"1 reparos c l'Ou:'lrUl'ç;1o
TO,OXX:\.I'AllTE[."

58;!,60SOOO

2'~:OOOSOOO
1!~:OOOSOOO

11 :!~60S000
1:OOOsOOO
6:000S00()
2:000gooo

3ô:4.liS333
()OOSOOO

( 102 )

Art. 2.° O presidente da provincin é autol'isa~lo 11 des-
pender li dita quantia pelo modo marcado nos titulas se-
guintes:

1TrULO 1.°

siden~e da Província oe ~Iinas Geraes: Faço sabel' a todos 05
seus Iwhitantes que a Assembléa Legislativa Provincial decre-
tou e eu sanccionci a Lei seguinte:

Art. 1.0 A despesa provincial para o lInno financeiro
que tem de decorrer do 1,°. de julho do 18.65 ao fim do ju-
liDO de 1866, ó fix[lda em mil tresentos e trmta e quatro con-
tos I tresontos sessenta e tres mil oitocentos e doze réis
(1,33!~:3631t>812).

nA DESPES.\.

TITULO 2.0

Secretaria do governo.

Representação provincial.

~ 1.° Sul"i:!io aos depu lados
~ 2.° Ajllrla d(J cuslo :lIlS mesmos
~ 3.° Pesioal da secrelaria ronformc 1113-

lJCiI,1-A-3nnexil
~ 1".° Expedicnle.
~ 5. ° Tac"ygraplJos ..•••
~ 6.0 PllLliuaçào dos debate. o impressões.

~ I. o Pc>soaJ; conformc a labella - 11-
nnnexa. ...•...

~. 2.. Gratifiraçào ao secrelal io.



TIT 1.07."

!l:3GOSOOO

2:1:5603000
(j:!~OOSOOO
ft..'OOO.:OOO

800S000

r~G:3:)OSOOO
2:8'~üSOOO

ft.!): 19 6S000

:l9:9G08000

!.0:000$000

:3:000:;000
7:'lOO '000

30;):ili I S2'd1

( 105 )

TlLJULO 9. o

..
P.\RTE 1.0

Despesa de cxncçiio.

Porcentagrm a "rollectol'('S e oscril'iies
Construcçno c concerto de bUI'cns e

S:dJ,:ios 'n 1J;rql;eiro> • •
Gnltll1cnsões a ronduclol'cs de fun-

.' 1,0 Possor.!, conforme a tabollu-C-. n-
IIOX:I •

& '> o EXlle..!iellto1."V -.

TITUl.O G.o

TITULO 8.°

llaO' da Cump;]nliJ, Ba~ren,ly e Cnldas

Mesa das RClldas.

Força Publica.

• Unlro. Corpo policial e guurda mUllil'ipal

;1(lministraçc7o de Reeebedorills.

~ 1" <?l'~clladll á ndminis:rudores, cnc3l'-
'rortadus e esrJ'J vaos • • • ..

o ~ 2.° VOllcimenlús lle ngla,.
'. 3.° Expediente, nluguol tio casaS c'r.

• 1.0
~ 2.0

,can03,;
~ 3.°
~ l~,u

do, publicos
TO~lO xxx.

r. .'. JL

•

33:3003000._----
TITULO 5.~

Saude Publica.

( 10!~)

de m,11l'izcs: sendo 1:S00S000 pnrn cnda uma
dns do ./,lflJlJ.", Póll'nhyhulw, Formiga () Vbá;
!JOOSOOO rs. [Jaról ns do LJuer;lua, Tamanduá, S.
F":JIlCI5CO das Clwgas tio Campo Grnnde. Villa do
Pl'nlól, Capella ue S. FranCISco do As,is dosln ca-
pital, matrizes do Baopend)', S, Pedro do Alcnn-
lar;], M;]r do lIe,;pnnlw, C 'pIl'nr)', S.lnta Cruz,
do IIIUlJi('ipio da Palite TOI';], Sumiuollro de ~l;]-
l'i,lnlla. SI. Am,lro, SI. Bita do TlII'VlJ, S. Pau-
lo elo MUl'i;]hé, SI',' lI:, Penha do wlInieipio de
Pnsso', e Capeli;] de S, Fraucisco de Paula do
Ouro Prcto: 7003 par.1 us 11I:,t:'izcs da Madre de
Dcos do lermo de S. J050 II'EI-Hei, uo Araxú 'o
de SI.' Anua uo Sapé; GOOSOOO rs. p:lra as de
N, S. das Dores do Tul'l'o o ua I'illa da Pilang:lj
SnOSOOO rs, para n5 de Carrnul'us, Concei~ilo dn
Barra, l'er,lões, Pomb'l, B:lrn!JIIhy, l\lorrez do
POIllLn, Lago do lermo de S .. Jo:=é, Gl'CJlIitibá,
('lsa Br,1ncil e Cal'llJO d;1 Cllli,tina; 400S000 I'S.
pnrn as de S. Vironte Fonor, Próldos o S. Poúro
dn Vhel'alHnlw; 300SOOO r5. parn as do Chapeo de.
UI';I." Rum 1"1/11 do 1Iombn, Bom JeZlls d.o Tn-
JJOloiro, ° [J'r;1 as Ci)pellas de S. .Io'é do Ouro
Proto e S. Gonç'lio do llal;iio ; :WOSOOO rs., pa-
I'n :JS Illat,izes de Santa B,lruarn do Monte Verde
c S. Jo:jo Baptista do GlOria

~ 1.0 A ux ilio aos llOspilaos dt3 ca rillade
(indllidns :IS sub"ClIçiJcs allllU3CS \'01,1",1S pilra os
"o Ollrll Preto e 5"1'1'0 pclns leis IIS. J ,OO!) ar!. 10
()J,H5 :lrt. L" ~ 11; o sUJlprimidn 3 que estn
IJltil!13 rOllsigna parn O de S. .lona d'EI-Hoi, Son-
do 2:000gooo r,; para o da Diamantina o 1:0008
pnrn os do UIJeraLa, Sabará, Pitun[{ui O D"rba-
!:l'nu; C ordcnado no, fi,ca('s Jas aguns mo.lici-



TITULO 10.

( 106 )

16:0()0:000
1:200S000

t!~:2:18g000
2:000,'000
1:2005000

17 :1~38S000

( 107 )

TITULO 13 .

Illlllllinaçüo publica.

TITULO 14..

Obras llUblicas.

~ 1.0 Da capital • • .
~ ') o ne S. Jono d'EI-Hei~ 3:0 Da Diamantina.

• 1.0 Ol'llenal!o a fj113tl'0 engenheiros •
% 2,0 Dito ao almox3rife provincial • •.
~ 3.0 E.;tradas, pontes, na\'e.:laç50 do rios

e di I'e as obras, sendo: 12:000;rp 000 rs. com os
1")I1:,ros da estrada que do Bom "Tardim se rlir,igo a
frr"uesia do Turvo da Ayuruora; 10:0008000
rs." para uLertl1ra do vias do cülllmunicaçào pelo
\alle do 1\10 noce; 6:0008000 rs. p:l1a (~onstruc-
c.~o de urna estrada que partindo do barranco do
hio rle S. Francisco opposto :í cidade .Tanuaria Vil

:10 Hio Verde Grande, na estrada que segue para
:1 Bahia, pa~salldo por Caitite e Rio Pardo;
2:000goco rs. p,lra concerto da estrada da Var-
gllIU Grande pela Palmella dos Coelhos na fl'e-
gllesia da Campanha; rs. 12'0005000 para co~-
r:erto dll estrada da Diamantll13 a margem rio RIO
das V l\lhas em dirercno :í \'illa do Curvello;
;):0008000 r:õ. p:lra rônstrucção de uma ponto na
c'onfiuencl3 do Rio do Peixe com o Hio P"rahy1Jl1-
lia, 110 termo deste nome; H:OOOgooo 1'5. para
:1 de uma outra sobre o Hio ItacamhirussÍlno lu-
gar denominado-Caetano Felix-no Grua 1\10-
fiaI; 2:000gooo rs. p,1I'a a de lima outra sob~o o
1\10 Verde Grande no lugar em que deve termll13r
a eslrada acilOa autorisada pelo terrilol'lo que fica
t;lItl'll o mosmo rio e o de S. Francisco; 2:0008
f,. para urna outra sobre o ri~ -Pandeiros-na
estrada que segue da Janllart3 PHa Goyn;
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4.008000
600go00
600g000
480SOOO

3:8805000

5:960SOOO

300g000
2008000

3008000
----
8005000'

360S000
I :200800U

3:000S000-----
4.:5608000

!~OOSOOO
800S000

------
58:0005000

Coutencioso da Fasentia.

CathecllCse.

TITULO 11.

Gratificaç1iO ao Juiz dos feitos, lei n.. . . .
Escril'ão dos feitos.
Solicitador. • •
Dous moirlnhos • • .
Custas aos empregados do jui;o

TITULO 12.

Bibliotltecas publicas.

Grarificaçüo ao bibliothecnl'io da ca-. . . .
Dita ao porteiro. • • • . •
Dila ao lJlhliolhec~rio de S. J050

. ~ 5.0 Dilns aos encarregados do vedar o ex-
travIo de bestas novas

~ 6.0 Cadernos pa;a a~ esiaç(J~s fi~cae~ .

~ 1.0
i ,H~5. .

~

') o~,
3 o

• !~.o
. 5.0

. 1.0 Gratilicaç1io ao director geral tios in-
dios '. •

~ 2.0 Dita'a tr~s ~lissiona'rios:
~ 3.0 Ferramenta, vestuario e oulros ob-

Jectos destinados aos índios • •

~ 1.0
pilal. •

~ 2.0
~ 3.0

cI'EI-Rei •



3:2 ',OSOO()
J :S!)8Sf)2'~
9: 188$',3(j

3:07/ [830

8: ',72S!l71
3:2%859/

J:2IGSGG(j

I :OOOSOO()

;):0005000

(;3:00)SOOO

70:7205000

I03:000r'OOIl
'1:003S00U

7:030SOOO

:1:(;0 O~'O00

------

Tres elllpregôldo,; da sCcrdal in ,lo

( 10£1 )

Tres dilo, lb mc 1 dns relltl;).; •
!loz unio'ial'S do corpo poi;,.j li
QlIlIlorl.c pral;:ls de prol do mcsmo

"iutc qualro L!ilos de inSlrlll'(;:J" pl'i-

SdC professoras.
Um insl'CCIOr gerilJ de otlras pu-. .
Um n,llIlinislrll<lor d.1 recebedor/a tio

. .
Qualro professores de il\slrucç:io sc-

F. i'i. H.

~ 2.°
governo •

• :3,"
~ !Lo
," .. °,)1 <l.

corpo.
, G.o

('und;~I'I;) •
, 7.°

IlWIJa •

~ 8.°~ n.o
Llicas •

~ 10.
l'al'iJlJyhul\n

:alaihalo ~.?

IlA H Et:EITA.

TITULO J lJ.
Diversas despesas,

~ 1.° Suslenlo, vesluario, cllralil'O o eOIl-
ducç;1o tle pro.;os pubres •

S 2.° .Jures e amnnisaç;io do cll1prcslimu
Mineiru • •.. '.

~ :l.o .JUl'US n eornpnuhi:t-Ulli.:lo o 111-
dustriil

~ .'k" HCI'II'!,;iHJ c rcslltui(;i)cs
S ;)." SU"I")III~;io ao ;JI'I'Cl\dalario dil rypn-

I;r:II"li:t pI'Ovilll'ini . , .
.~ (Lu !li:n i1 eump:lld,i I dl'.1mltiea d.1 C:I.

pilal ,

T1Tl'f.n 17.
]);;SpCS3S c 1'1:1\!IJ:1CS

Ar!. :l.. .\ receita provincial do anil) I1l1<1nceiro d~ prc.
10',:0 xxx. 1'.\IiTE 1."
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• 1.0 Um [lol'l,:i!'\! da assemhléil provincial

2:000.;:'J ao:> ''s. P,1fJ uma outra ~o!Jrc () "jo das.
]~fToas OIJ) l'arilc.11Í1, no ponto em que pnssa a os-
In~rI.1 rI.1(luella Citl3,JO para S. IIOllli10; rs. 1:0:10$
p:lr.1 recomlrucç.10 de ulIla outr" uenominai/a-
.Jorge TOl'lllim sohre o Bio B!lgagom, na e~lr;l[la
']UlJ segue paI':) (;OYilZ; 1:r~oogooo rs. pam rt;)-
('on trucelio do ullIa oulra w1Jre o ,iheir:io da Es.
pera, dO,~lro ,lo arraial do mosmo n.om.o; 1:500$
par3 filClurn rle uma outra sobre o rrIJe;r:io-Bilr-
L3 de Lobo-na e,lratln que de S, JO:ífl d'EI-Hei
se dirige 30 Bom .I"rdim; rs. 6008000 parn re-
)laros da ponlo soLre o rio prelo na Diamanlina;:
!Joogooo rs. para cilda lima dns seguinte.; ponles:
sobre o Hio do Pel~e nil pol'oal;iio do meSlIlO nu-
ma, no mUlllcipio do Serro; sobro o riheirITo--
ILermogcncs-na estratla da mesma pOloaçi1o n da
Senhora do Porto; subre o !Jra~o d"oito uo-Ila-
lJlarandiha-no lugar donol1lillildo=lIha-n3 es-
trada rle S. .lona B:'plista o Cilpellinha; c '~Oo:
rs, para fae[ur:t de lima ponlosubre o I'io Fanad()
llO lugar dOllorninado-l\Jall~.1-na c;lrnda,da Ca-
Jlellinhn ao CallriÍo; rs. 7:500;;'POOO para cnnali-
silçITo rio ngo;l potavel dos seguinlo,; lugares, a sa-
1101': cidadedo Serro 3:000oi1JOOO rs.; S . .J050
d'EI.Hei, 2:000,71J; cidado (IH Jlagngcrn 2:000g
rs. ; Esplrito Santo da lrapcc(JI'Jca 500g000 rs. ;.
o Illais 5008000 rs. p;)rn I'OnSlrllcç:io de Ull1!].
pOllrC soiJre o rio Bongue em TarnanduJ, n:1 e~-
Il'ôld:1quo segue do disll'iclo de S. Sehast;:io do
ClIrr'td para Pilangui c PlIf:i.

~ '~." Conslruceiio e concerlos do ead \IS ,
SCIl"O~ 8:000gooo rs. 'p'II'a :1 dú l\Jinns NO\:ts;
:I.ooogooo pnrn a do CUl'I'ello; rs. '1:0008000
1',11';1a dll Plll'ileaIÍt, o 2:500S000 1',11';) a lIa vi/Ia
UI) (;uôlicuIIY.



~ 6.0 Passil"cns de 'rios, r)XCCplllados os rle Snpllcnhy.
"erde c S. Franci~co, rcglllandl).se as taxas pl~la tahella iIIlllt'.
xa <Í lei 11. 570, e cubrillldo.sc O duplu 1105 municípios du
l'bel'aba e Descmboque.

. 7.0 Duzcntos mil réis sob,'() a taboletas', caixa~. IlIl
caixil;has, ou out('()s qllaes'!,lOr \'Olllll1CS porlall)is de qllillqlll'"
lIatlll'esa, ou d ,nIHllill<lI;JIJ. qu~ (: Intiven'lll jl1ias de ouro,
prala ali pedras tllC(,11las para Ill'gocio.

~ S.O Sello de!J rall~ô1s e legados e l"I~slilui~ües deixa-
das em teslamento por testadOl'e~ que IIflO tell!Jflo !Jerdeiros 110-

csssurios, e dos premi ~ deixado.; í10~ teslamelllcil'os !lO c\"ees 11

da vintolla, com ex('npçiio dos lo 'ados iÍ; casas de calidade,
mat"izes, capellas da pruvincia, e C3molns pal'a sel'em dislri-
huídas aos pobres. seIO slljeilos lambem a cste impns'o os ir-
müos quo succederem ú irml10 germano fallccido l1billte ladl)
:;0111descendentes, havcndo-se r/e\'olvido o uw-fl'lIcto da he-
rallça 00 pni ou m<ii binuDa. O imposto sor<Í pago Ílo nclo da
addic<io I'eal dn herança.

~ 9.° Novos e velhrs dir'l)il JS, 'cgunrlo a la!Jella-B-
nnne.\"a a lei n. S!~6 de 15 tle julho de 1H:l7.

~ 10. Emolumentos pelo L:ilio de titulos, diplomas,
cilrlas e cerlidües que lorem expedidos pelas repartições pro ..
yillciaes, conforme o ~ lOdo arl. 2.° da lei 11. I, H 5 de :l
do outubro tle 1862.

~ 1\. Cobrança da metnde ria di vida Dcli I'a que passoll
a SOl' provincial [leru lei do :t2 tio olllubro rle 1S3G.

~ H. Cinco por COlltOsohre o valor das comprns e \"ell.
das de escravos, solJl'e a di{ferülH,:a de valores nas trocas du
lIns por outros; sobre al'l'olldamolllos e qllile 1(1101' outros ('0/1-

tractos onerosos, pelos quaes SI) ll'allsfll"lio os serviços por mai.;
de cinco annos, cobrando-se somellte nt; o valor de 11111 COlIlo
do rs. em cada eSCl'nvo. Esle imposto pode ser cxigido dll
"omledor ou comprndor. ou elJ('alTogado por [)rocllrar;üo da
venda ou compra de escravos.

~13. ,Jllros 1'0 fjllatro apolicr.s c10ildlls <Í [)I'o\'incia,
~ H. ~luItas por infrarIJ)~s de leis! rrgulamcn\os e

contractos.
TO)[O xxx. PAHTE L"

( IJ o )
SI'llln I~i soriÍ o{foctunda com o producto dos impostos especí-
lie,HIIIS ;lOS paragraphos soguintes: _

~ 1.0 Trcs por conto do tabaco, assucar,. a.1godao c
q 11:lIlSqIIOt' outros gcncros manufactu r;;dos na prov lI1C,Hl,c qur;
S:dlil'l'm delln, n cxcepl;ii(): \.0 do chá; .2.0 dos tccldos de la
qllc sc .1ssemelhflO n3 casemirns estrangClras: ~,o dos trança ..
dos filiaS de algudiio riscado usado para vc~tl1al'lo. .

~ 2.. Trl!S e mcio POt' ccn~o do ca.fe que sa~1II' da pro-
\ incia, ficnndo isontos das taxas IllllCrarlilS os anllnacs que o
condl1sil'!~lIl.

~ 3. a. SI)is por cenlo. dl~. todo e q!wlqucr gencl'O dc
rl't'aç;10 ou prOllucç"lO da Pl'OVII,IC11lque sahlr del/a, qualqucr
que se:a SlW Ilaturcsa. ou c peclc .. _

Os gonoros SlljCltoS a Imposlf;ao deste ~, bem con~o Os
sllj~itos <Í imposi,;fio de tres e !nl'1O por conto, e sua a\"Jllilçiio,
l'ünslar,'1o de uma pauta orgalwada peln mcsa das rcndas c ap-
provad;1 pelo prcsidente da pl'Ovi ncia.

~ !L o Ollarcnla mil réis so!Jre os engCl!hos d.e Ca!lna
movidos POl' agoa, ou outro .motor, m(J~~os dispendioso, em
quc se fabricar agnal'(lente; \"lll,to ~:" reis sobm os qu~ forem
movidos por animaes; vinte mil .1'015 sobre: os que fabrIcarem
assllcar 011 rapadlll'us, sendo r~ovl~l.os por ngoa O~Ioulro mot?"
men~)s disppnilioso, o dez mil re,~ sendo mOVIdos por .~Ill-
mnes. S;'IO isenlos dcste imro~to: I. I' c.s engenhos, mondo:;
por allim.~cs, em que se fabric,lI' sÚlIlünle aSSUCl1l'e rapaduras
I) que forem costeodos por pe;s~)as que IlUO possu,10 escravos;
2. o 05 prqllonos engenl:os movlllos por UI'l1ÇOShumnnos. To-
dos estes imposlos sor,'1o arrcc;lC~ados no acto (.10 lançamento,
ficando os exaetores responsílvels pelo que dOlxal'em de co-
brar pm nüo usarem do~ meios facultuuos pelas lei,s. . ,.

~ 5.0 Oilo mil ['élS nas cldades.e v,I!las, SOIS,m~l réiS
nas freguezias () Cllratos; e qualm mJI 1',"15 nos (I!Str:IClOS,
pcquenas povoações e estradas, sobre cada uma hotlca ou
I:asa de negotio, em quo so \'(~ndor fase lida secca ou ferrag~'m,
e o duplo se r.onjuncta ou scparadamenle se vender bebIdas
espirituosas. Esles impostos sel'üo ~ITecudados no a?to do 1011-
,:amClllo, e os exactores l'csponsaH'ls (leIo que deixarem dI)
cohrar por Ilt'gligenc"ií.l ou omrnissfio.

l'.N. lt ( 111 )



~ 3.° A despenuer as quantias ne?ess, :ias para paoa.
menta das dividas passivas liquidadas e, Insc~'lptas pela .mesa
das renoas pl'Ovillciaes, n 1 forma das dtspoSlçocs em vigor,
sujeitando opportl1l1amcnte a approvação da assembléil os res-
poo~v~ documen~s. .

~ 4.0 A crear rccebellorias .e barreira pnra cobrança
dos impostos actualmente estabelewios nos lugat:cs em que
entender conve ..ienle; a marcar e ('levar os vcnclmentos dos
respectivos administnlllores, podendo SU'pI)('imir aquollas que
por sua pequena renda não doviio contmuar.

~ 5.° A faser desde já nos regul~m~ntos da secretaria
da presidencia o .mesa das rondas proVIIlCI1lCSas r~]formas e
modificações precisas para que se redusa o pessoal d aquellu, e
se simplifique a escl'iptl1l'açãO desta de modo que tambem se
possa reduzir Q pessoal.

~ 6.° A supprimir os 1ugal'es de contador ~ d~ um dos
scgundos eSCl'iptuI'urio~ da mesa das remias proVIllCtae~, se
assim o julgaI' convel1lente. Aos empregados que em vll'lude
<1arefurma ficarem suosisttndo não seriio augment[ldos os ven-
cimentos e nem ll.rilitrUllas por titulo algum, gratificações por
serviços' extraordinal'Íos. Os individuas que ti verem. mais de
10 annos de serviços, e ficarem desempregados em vlrtuclo uus
disposições supra, sel'iio aposenta~os com o ordenado propor-
cionai, devendo ser, do prefel'encIa á outros, empregados nos
diversos ramos do serviço publi{)o onde se derem vagas. Os
assim aposentados niio ficão sujeitos, qunndo novamente em-
pregados ás disposições da lei.n. 1,06.:5 de 15 de outuoro de
1860, e poderão a{Jcumular o ordenado de aposentado ao do
novo empl'cgo, até a quantia que pCl'ceoiào antes da aposen-
ta~oria.

~ 7.° A . expedir, des~e Já, novo regulamento para ars
recadação dos Impostos provll1claes, estabeleccl1llo as estações
que forem indispensaveis e os empr.egados quo devão nellll'.
ser provi(los; as condições dos provll~ontos destes; os devo-
res aspeciaos do cada ,u~ dos r~Jfel'lllo~ empregados,' e as
multas á que ficaráõ sUjeitos por Illfl'aCçao dos precCltos re-
gulamentares, pauendo compl'ehenuer nessa reforma a sup-
'fO~1O xxx. P.\I\TE 1.&
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f':a.titnlo 3.°

DISPOSIÇÕES GEIUES.

TITULO 1."
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~ 15. Hcposições, restillliçõesc prodLiclo dos proprios
prOl'inciaes por venda 011 arrendamenlo.

~ 16. Taxas itinerarias conforme a tabella- D-annexa
iJ esla lei.

~ 17. Cinco mil réis de cada besta nova que ontl'al' para
a p-o~in?i:l, Ilcan(~o o dono 011 conduclor isenlos de qualquer
conll'lbulçao por SI e sua bugagem. Os que suolrahirem oes-
tas ao pugamonlo desle imposlo ficJo sujeitos ao duplo do
mesmo em relaçiio a cada hesla sllbtrahida, e o~ administra-
dores que consentirem na fl'UlI(le pngariio tamoem cinco mil
rt;is de c;J~a lima I~esta, .nlem de outras pellus em que por
tJste fac.to li verem Ill?olTldo. A~ h~)stns, que depois de impor-
t~Jdas tlvOl'em de salll!' da prOVIllCI1lniio !icão sujeitas a mu s
imposto algum.

~ 18. Cobrança dns tnIas estabelecidas nas leis ns. 18
c 78, nas estl'adas de comrnunicaçiio de uns com outros mu.
nicipios, ficando isemplos os anirnaes que coudusirem Neneros
de primcil'a necessiJJde. . o

~ 1n. ColJl'illlça da divida activa.
~ 20. ProduclO do arrendamenlo da typograplJia PI'O-

\' illcial.
~ 21. nenda extraorJinal'ia.

D isposiçúes pe1'171ane71les.

Art. 4..°. O presidenle da pl'Ovincia fica alltorisndo:
~ 1." A despender ü quun~ia necessaria com a hospe-

dagem de S, M. o Imperador se VIer a esta provinciu. .
~ 2.° A abrir creditos supplementares, sempre quc f(ir '

es~o~udíl qualquer verba d~ orçamenlo, e ° serviço. puhlico o
eXigIr, levando ao conhecl/ncnlo da assemoléa lacro que a
mesma se reuoir, os respeclivos documentos.' o



terior para o Carmo, é para a igreja do Carmo da cidade do
Serro. .

~ 17. Fica concedida a camara muni~ipal d~ F01:ml-
"a para construcção de uma ponte sobre o no S. L'ranClSCO
~o lu"ar donominado-Porto 1\eal-, depois de levantada a
I'espe~tiya planta por um engenheiro da provincia, a quantia
de dez contos do 1'5. por emprostimo, ficando a mesma ca-
mara, depois de concluida a ob~a, obrigada a reembolsar a
provincia, entrando com a quantia. de um co.nto de rs. al!-
Ilualmente, com a deducção do seu;centos mil rs., que sel'i!u
destinados a factura de um paredão junto da ponte do fiO
Vormiga, do lado superiol' dentro da cidade do mesmo nome,
para segurança da dita ponte. . .

~ 18. O governo mandará reslltUlr ao sargento ~Io
corpo policial, Joaquirp Bonifacio Ferreira da Silva as quantias
com quo já tem entrado para pagar a falta que se deo na
remossa (lo fundos da collectoria do Curvello para a mesa das
rondas, e de que foi elle portador, ficando exonerado de con-
tinuar a pagar ..

~ HL O governo rescind.irá des?e já o contracto ce-
lebrado com o cidadão Honono H011l'lque Soaaos do Couto
Para estudar on"onharia na Europa; ficando rovogada qualo .
quer outra lei ou disposiç;io em contrario.

~ 2[). O governo fica autorisado: I.. a .mandar cons-
~ruir quatro cadeias com as accomodações precIsas para ap-
plicação da pena de prisão com trabalh.o nos P?n~os da pro-
víncia que julgar mais convenientes.: ~ ..• a demlttlr ou remo-
ver os professores quo não forOl~ .vltahclO~, e a r?mOVIH' o:'
vitalicios por justa causa a seu JUIZO.' ?uVlllos ~s lIlspectoros
municipaos rC3pectivos; 3 .• a supprllUlr as ca?e~ras do exter-
nato estabelecido na Diamantina, logo que ah IIlstallar-se o
seminario opiscopal, exceptuando aquellas que não forem lee-
cionadas no mesmo sominario, ao qual ílca('(}õ annexadas;
!~.• a supprimil' desde já as cadeiras. de latil.u e fr~ncoz izola-
das, que não tiverem uma frequencm supe.nor a 1<).alumno~;
5.. a sobl'eestar no provimento das cad~lras de lIlstrucçao
secundaria, que estiverem vagas, ou vierem a yagar e.m
quanto não for nromulgada a projectada reforma da ll1struc~:ao
10)(0 xxx. PARTE L"
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pressão. da cal/c .,toria da capital, so assim o jhlgar conveniente
ao serviço publico.

~ 8.. A reformar, desue já, a tabolla das commissões
ilOS empregados de collectorias no sentido de arbitrilr-Ihes
l~ma porcentagem invariavol e todas as arrecadações que rea~
lls~rem, ou estas provenhão de impostos ou de outra qualquer
ongem.
_ ~ 9.. A estabelecer, desde já, os voncimentos que de-

vao porce~er os emp!'ogados de recebedorias, arbitrando-o
em attenç~~ aos rendImentos uo cada uma, e aos encargos e
responsabIlidades dos respectivos funccionarios.

~ 10. A pôr em pratica, desde jií, os melhores meios'
de proceder-se ao recolhimento de fundos publicos.

. ~ 11. A faser as despesas que forem do rigorosa ne-
ceSSIdade, afim de realisar estas reformas.

~ 12. 05 :lCtoSquo praticar o governo em virtude das
autorlsações contidas nos ~~ antecedentes serlÍõ desde 10"'0'
ex~culados, ~as ~ubmetti~os depois a deliberaçiio da asse~-
blea na sua primeIra reullJão.

. ~ 13 .. Fica revogado, desde já, o art. 9 .• da lei n. 606'
de 22 ?e maIO de.1852, n~ parte em gue dispõe que as divi-
~a? acllvas ~r?vellJentes de Impost.os seJão executadas perante os.
J~lzes mUOIclpaes, o restabeleCIdo em seo inteiro vigor (I

disposto no art. 56 do regulamento n. 25.
. ~ 14: Ficão appr.o~'ados os pagamentos de dividas pas-

?Ivas. cahldas em exerCICIOS findos, que forão Iiquidauas o
mSCI?ptas pela mesa das rendas, e concedidos os precisos
credltos pela pres!dencia da provin~ia por despachos de 30 do
março, .. 13 de abril, 16 e .28 de maIO, e 15 de junho de 186&.,
e 2 de Julho de 1863, na lmportancia de 8708083, e autori-.
sado ? .governo a mal!dar pagar a quantia de 252$665 rs. da
exerCIClOS findos devida a J~zeqUlel FI'ancisco Ilodri"ues e'
Manoel Gonçalves da Conceição, conforme as Tiquidaçõe~ feitas
pela mesa das,. rendas em 11 e 22 do julho do corrente anno.
. ~ 15. bca desde já elovado a 1:200$000 rs. os ven.

ermentos do tachigrapho da assomblea provincial, Baptista,
Carlos José de Mello.

~ 16. A quantia de 5008000 votada no orçamento .an.-

1. N. 15. ( 115 )



rassú, conslruinclo- o os pontilhões quo forem precisos.
~ 3.

0 A mandarconstruil'as pontesscguintcs: 1."50-
hre o rio AYUl'uoca, no districto do Espirito Snnto, na estra-
lIa que segue do S. .João d'EI-Hei Jlilrn Baepcndy o outros
pontos do Sul; 2.0 sobrc o rio Gualaxo no caminho do Sallo
pal'1l osta capital; 3." sobre o rio (!uehra-anzol clÚre os por-
tos da A nastacia e do Homiio e ontre os municípios do Arax:í
e Patrocinio; !~.• sobl'e o riuoiriio que atruvessa a ostrndas dos
Hcmedios entre o mesmo anaial e o lugar dcnominndo- Cu-
nhas,. ;3.a sobre o rio I'araopoba duas, uma no lugar de-
nominat1o-Gernldo-no dístricto da capella Nova do Betim, c
outra do-Manoel Forrcira -no de Santa Quite6a; H.a sobre
o rio Sanl'Annil, no P'orto do Escorl'Opixa; 7.a sobro O l'Ío
-.Jorge Gmnt1e-no municipio de Santo AntolUO do Monte,
podendo despender com ostil, e a que fica mencionada sobre
o rio Sanl'Anna, atl.Í 3 contos de rs.; 8. a sobre o l'Ío Piran"a
110 lugar' denominado-Libú/'(ladc-na estrada que da viUa da
J'i;tlllga se d~l'igo a Oliveira, E'spcl'a o Barbaccna, dos(lcndcndo'
:lto a q,lIantta de 3: 13i~OJ,' rs.

~ :\,.0 O gO."lwuo !lca mais UlllOI'isar!Da despender a~
Ql1<1lltlllSnCCOSSal'liIS: I.' com os rcpt1ros da antiga estrada
I:ntl'e Concoil:iio <lo Tlll'YO e Calamotio. (10 municipio da l'i-
rnnga, o a comprar a ponte sobre o I'io Chopotú, constr'uida
pDlo capitr,o Antonio AI\'es Guimaràes'; 2.' com a cOllstl'llcrào
de lima estrad:l qllo d?Suoan\ v;\ a Santa LllSi:l, segundo '(J~
pl:l.nos c ol'~ilmenlos li:ltos pdo engt"Jn!Jeiro.Aroúil'J; :1.0 Com
n Iltnpesa. (de modo ~I tOI'nat' t~'ansita\'e1 1)(II'atropas e boiadas)
do r~lcadao qlle da ,'lIla do IlIO I'll1'dl) ;l1~lllllpan"a n margem
do "(O do mesmo nome até :I CildlOeir:l d:l \'el'l'lI"a' "0

t> • '.('Om :I construcçlio de lima estrada qllO, parlindo do corl'('''(J
do Satnrno, ondD lindull a estrada do ~llIcury :10 Alto d~)s
lliJis, ligando-a com a ()strada gl'l'<Il de jlillas N;was, compre-
hL'IHlcndn IIm,l palite sobro o rio Setll!Jill!Jn, Com estas oorils
poderá despender até 20 contos dI.: I'S." ,).0 com os melhora-
mentos de qlle c:lrccerern as ostradas qno so dirigirem :lO r.a-
I'1l1lgo11a I) ltallallJJilIUta, de modo a faeili.tnr :lS rommunicaf:ôcs
d:~~1:I provincia com fi I'orto da I.illli'il'a; li." com a c\lIl~lIi-
To)LO x x X. I' ,\H:m l." '
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publica. Fic,io cxccplulluas dc.sta regra .aquel~ns cndci,:ns qu
estivercm nnnexas li estaueleclmentos IttterarLOs puullcos ou'
particularcs,. 6.0 a uu'xiliUl' com a quantia de vinte contos de
I's. cada uma uas duns fauricas filatorias ue algodão, que se.
estauelecerem, uma no norte, c outra ao sul da provincin, o-
que ofl'erecerem melhores cOllLlições de estabiliunuc.

TITULO 2.0

Disposições lrans-ilol'ias,

Art. ;3.0' Fica a presidencia autorisnda:
~ 1.0 A mandnr constl'llir as seguintes estradas :1. a.

entro a. ponte uo Jaguara e a ciuade do Ubcraha, despell-
dando com esta oura até a qunntin 1.10 (j contos de rs.; 2.0•
1.10,lugar denominado-Italiano-no Gequitinhonha, ao Poço
de Sant' Anna, (lO mesmo rio: 3.0 do arraial da Piedade em-
l\linas Novas, ao da Itinga, passando pcla. cidade, Chapada ,.
Sucurihú e CalhlÍo. Com esta cstrada poderá despender atú.
:«l contos dc 1'5.: !L o da ciJade. de Barbacena a ue S. .Jo;iu
d:El-Rci, passanuo pOl' S. .Iocé, despelldendo para isso a
quantia prectsa; 5.° da cidado lIa UlJi\, e em. rumo direito i\fJo
arraial da I'arnopeba LIa l'omu3; 6 .• uo nrl'lllal da Jti.lv~r~l\'a,
i\ cntroncnr-sc. na estrada do Falr;iio, pnssando pela, ltatlillil ,
podendo despender até;\ qunntia de fi .contos ,de r~.: 7.0 (h
cidnde do Pomun, )l;\ssaHdo pdo nfl'al1ll do ll1uolClro a ('n .•
1rollcar-Sü . na estrada que se esli.Í cOllstruillllo em dirccçilo á,
ponte do Cnmpello.

~ 2.0 A mandar repa!'?r e melhor;~r as se.guin.te3 ~s-.
tradas: 1.' da cidade de ~Ial'lanlla ao arraial do Pmhelro; :!.a
da cidade Leopoldina ao Porto Novo do Cunha, abrindo-so'
ljOVa estrada onde a nctual nvo for aJlroveitavel, ou nos palitos,
oude encmtal' a distnncia,. 3," de S. ~Iiguel de Sel'l'o ao I'ortll
(Ia Figueira, no Hio Hoce, despelldendo até n quantia de :t.
tontos de ('s.; ,•. a do l.amim pass,IIl(]o por S, Caetano do.
Chopult'i aos Monteiros cm direcçüp ;\ ,eit1ad? ~Io 'pomba; ? "',
de Barhacella ao tll'r'aiill dos Hemcdlos, dtmllHtlll(lo IIS diS-
tancias onde comíer;. ti.' da frrgllCsia da Lapa ;í de ')'(lfI1l1l.-

l'. IX. 1!~. ( lli )
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(L. S.)

José de Elesende l'eixeil'a Guimal'(ies.

Art: (LO A ciausula-desde jú-contida na presente iei;
quando Importai' despesa, seni executada a juizo do governo.

Árt. 10. o Ficão revogadas as disposições em contrario.

FIDELIS DE ANDIIADE BOTELIIO.

igndcio José de Sousa Gama, 11 fez.

Sellada ria Secretaria da Prcsidencia da Provincia aos. 27
de Agosto de 1861..

Mando por tmito a toàas as alHorirlades a quem o conlw-
cirnonto e execuçào da roferida Lei pertenceI', quo a cumprão
o façào cumprir 1<10 intcil'amellte como n'clla se contem.
O Secretario desta !'l'Ovincia a fa~a imprimir, publicar e cal'-
"er. Dada no Palacio da Presidencia ua Provincia de Minas
Goraes aos vinte e dois uias do mez de Agosto do anno do Nasci-
mento de Nosso Sonhar JOZllS Christo de mil oitocenlos o sos-
senta e quatro, qU11dragesimo terceiro da Indopendencia e du
Imperio.

Candido Theodoro de Olivei/'a.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei
lias 13 de Outubro de 1864.

Candido Theodoro de Oliveira.

Impre'ssa e revista nesta ecretaria por ordem da Pre..'
sidencia.

'1'O)lÜ xxx.. P,\IITE 1.'

Art. 8.0 Ficão em vigOl' as disposições do orçamento an-
tOl'ior que forem de caracter permanente e não se oproserem
as elesta lei.

( l1S )

sâção de agoa potavel para o arraial da Saude, do termo ue
J'larianna.

~ 5.0 O governo filla tümbem antorisado: 1:0 a mandar
reparar as muralhas e tectos do convento do .analal da. Cha-
pada. podendo despender ato um ~onto e qumhentos mil rs.;
2. o a indemllisar i)té com a quantia de 2 contos de rs. , os
prejuizos que sofIreo Pedro Jos~ Dias d.e Sou~a, com a dl)-
mora da prestação que lhe devia ter sido fCIta pela factura
ua ponte e allerro do Rio-Mandu~em Pouso Alegro; 3.0 li

rescindir o coJitracto colebrado com os empresarlos da ponte
construitÍa sobre o Rio Grando 110 lugar denominado-Ponte
Nova, devendo logo uepo1is ua rescisão r,Juusir a metaue todas
as taxas que actualmente n i se cobra.; 4.: a pagar em ~re.:ta-
ções annuaes de 2:000$0:)0 rs., a quantia de ['s. 10:47 1~17.7
ao exm. Bispo de Marianna: impo:tal1cia do. que a provl~clU
ficou a dever-lhe; 5.0 a mdelm11sar ao cidadão FranCISco
Antonio de Maujo da quantia de rs. 1: '~05j'IJ32 l, em que ex-
cedeo ao orçamento da p0l1te por elle construida sobre. o r~o
Ouebra-anzol no tfJrmo do Araxá; 6.0 a pagnr ao C1dadao
1\1anoel Fornandes do Mil'anda a quantia de 1 :803iPôOO I'S. I

como indomnisação do prejuizo quo sol1roo com o augmen~o
(le mnteriaes o mão de obra lia factura da palito sobre o riO
lla!',í, no municipio do mesmo nome. .

Art. 6.0 O governo mandar<í abonar d'ora .em dwnte.a
Francisco Viéente Costa,' sargonto mestce de musl~a do roryo
policial, a gratificação de dez mil 1'5., que lhe fOI concedida
pela lei n. 1,105 a qual fica senuo permanente, ficanuo nesta
parte revogauo o regulamento n. 50.

Arto 7.0 O governo despemlerú desde já li quantia de
2 contos ue rs. com a compra de sementes ue algodão de
longa seda da Georgia, e ue outras que melho: prosperem na
provincia, devendo as mesmas :ser compradas dll'e~tamente nos
Estados Unidos e distribuidas pelos nossas faselldClros.
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GOagO:-lO 2005000 8005000
',26,'i6li7 21:1~:13:J (j ',oSOOO
688S88!J 3l"S'I''''~ 1 :033S3:H

1~'lGSGG7 223~3:I:1 GiOJ)OO
4-0)SOOO 200g000 (jOOSO()()
32OSOOO 1GOgOOO !~SOSOO()

5335:3:13 2liGSGG7 80'lsnOO
300'000 (lOOSUO()

1HSOOO 1HgOOO--------- ------
22:9828223 13:'~35SLlO 31H17g:133

-'I'altclla-V-

F. N. n.
ca, que esLi adJi,lo
1 pr1llicaule . •
1 porteiro. , . . , .
Jlilo da cxlinrt rCparliç50
de olJras publicas, fIlIe oSlá
~liJdilfo. .
Ajudanle tio porlúiro.
Conlinuo . . .
2 corroias a 4008 rs. catla
UlI1.

1 exlrnnurnerario. . .
llnforior do corpo pollcitll ao
sOI'l'iço da SCCI'OLnrllJ. •

Â QUE SI; REFEIU: O ~ 1.0 DO TITULO 7.0 DEST.\ LEI.

Ohsen'nçiiü.-QuaUtlo o lugar de orficial do gabincle for orcu-
(\;ldo por um empregado da soerelaria, pcrl'obera e~te aJI~m dc soo,
(lroprlOs vencimenlos, 1Il:lis a gralificnç;lO de I~OOgooo I'S.

Palarlo da Pr ••sidellei~ da Província de ~Iin;js Goraes 22 Je
Ago;IO dtl 18(j'~.- FlDELIS DE ANOI\A\lE BOTELHO.

2:200S000
l,.;800g000

1:900g000
6608000
500~000

1:0008000
'~OOSO:.O

Grati(i. Total.

733~333
1 :6008000

11338333
2208000
16GS6C6
3338332
1338333

1:266g6G7
4-1~0:\()00
:l:l:IS33!~
61jljS6G8
266g6ü7

Ordenados.Empregos.

'I'al.clln-II-
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~'al.clla-.4-

A QUE SE IlEFERE O ~ t o DO TITULO 2.0 DESTA Lm.

,\ QUE 8E REFERE o 5 1.0 DO T1TUI.O 1.o DESTA LEI.

p'ala('io ,Ia Pr't'sitlencia d" Pro\'irlI'ia de Minas Gllraes 22 de
agostu dtl 186í,-FwELIS DE A,,"OIlAlIE UOTEUlO.

Empregos Ordenados Grati(i. Total. Empregos. Ordenados. Gratifi. Total.
j ofliei,,1 maior 1 :6665667 833g333 2:500S000 j In.perlor 2:0005000 1:0~0"000 3:000,OJO1 omeia) de gabinete. 1 :600S000 1:600S000 1 Conlador. 1 :!,(j(jS6{j7 7:J:JS:l:3:l 2:200g00()6 chofes de secção a 1:850g J Procuradur Fise~d . 1:200$000 GOOSOOO 1:800,,000cada um 7:'~00SOOO 3:700g000 11:100g000 3 C/dos de Seeçlio a 1':8008
7 1.08 oflieiaes a 1:350S000 cada 11m 3:(j00, 000 1:800g000 5;,'~00SOOOrada Ulll . 6:300S000 3:150S000 9:450S000 3 Prirneiros Esrril'lur:Jrios a
6 segundos ditos a 1:05°8 11 1:!~(lOSOOOcada u rn. 2:800g002 1: 39!)S9!)8 ',::!OOSOOJcaela um . '.:2005000 2:1005000 6:3005000 6 SeguIllJ/ls diles a 1:100g
1 HlOanuense da o,<lincta rc- ('<Ida UIIl 4-:'~OOSOOO 2:2005000 6:6008000parliç1io de insll'uc(;UO plibli. 6 Terl'eiros dito a 800g000

1:6003°00 1,:30:>3000cada um 3:~00SOOO
TO~IO X 'X. PAliTE 1.'

I omeial maior. . . . 1 :1~66S61j7
l~Ollil'j.lllS a 1 :2008 ratla UllI 3:20°8000
2 t'll:higral'hos, 1 a 1 :2008
e outro a 7008 .
I porteiro. • . .
1 ajudaute do por\eiro. .
2 fonlillllos a 5008 ('ada UlII
1 correio c Stlr\'cntc.
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_Tabclla-D-

•Ias taxas itiuc.'arias
A QUE SE REFEl\E O ~ 16 1>0 ARTIGO 3. ° DESTA J~E1~

~ 1.0 De cada alllmal (lue lransit~r pelas estradas

100
ij(}

:no
lIill

22 de

2g000
l~OO(j

3S020

2'.SOOO

10S:!OO
2',SOOU

( 123 )F. N. 14.

OUnO-I)RETO. 1865. - Typ. Do-MiNAS GEHAI::S ..

de communicaç1ío desla com Ontras provincias, cobrar-se-ha
Exrcpluão-se

1.° 05 animaes r,,1O condusirelll os genaros sujeilos
as imposiçues rnenr.ionadas no, ~~ 1.°, 2.° e a.o tio art.
a.o desta Lei: 2:° os animae, som carga, os que tr,lOS-
ponarem cavallelros e Irem ,lo, e;;cu:eiro, • o;; que lira rem
carros, os cavallares, mU:lres o \'Ul:cuns tocados: 3.° os
anim~es llue das Provincias r.el1ll'aes IlInitroph(ls alr,ll'es.
Sill'em por esta pela estrada de commun icacao com a do
Hio de Janciro, e ontras do lil:eral , ou quó destas alra-
veSSarem por aquella: ti. ° os animae, que cOl1llusirem
generos alunenlicio, do 1." necessitlado, clIl o oujcclos
ten:l?ntes a de,enl'oll'er a indusll'ia agricola ou lI1:1nUrac-
turClra • enlrando nesto numerO os instrumentos aralorios
e r"wlrluer gensro de 1lI3chllllS propri~s para a agricul •.
IUI'a: 5.° 05 porcos: 6.° as ovelhas e cllbras.

_~ 2 ° Dos eOllllll'ehcn:lidos nas qualro prillleilas ox-
cepçoes do ~ antecedenle só se cobrará na estl'3da do Para-
Ityhuna a laxu de. ,.
e nas onlras a de . • • . . . . . . . • .
sa"a to.lavi. a iscnçl10 do ~ 2 ° do arrigo 3.° desta Lei.

~ 3.° D'IS rOlllprehendidos na 5." oxcopçliO cobrar-
~e-ha na estr:llla dú Pat"lhyuuna (somente),
{l nas olllras. . . . . . . , . . . . . .

~ l, ° Dos cO'llprehendidos na 6:' e~cepçlio cobrar-
,c-ha na estrada do l'arahyuuna. . . ,. ..
c nas do mais. . . . . . . • . .

~ 5.° De cada carro de eixo 1I10l'el COIII capacitlade
de condnZll' ató 50 arrouas. , . . . • . . •
De 50 alé 100 nlTohas. • . , , . . . . ,
I'xcedentlo de cem arrouas, pa~ar-s(j-ha do excesso a do-
vida l'roporçlio na razlio de 2!,SO~0 reis. e sendo lle eixo
fixo com capacidade ,Ie conduzir mais do 100 arrouas .
Exre~tuao-se os quo ro.rem sornenta carrag:l'los de generos
ou oUJcrtos romprchendlllos nas excepçõ~s ja mencionadas:
neste cn50 courar.sc-h:1 sómenle na estrada do PlIrahyuuna
e nas outra-. . . . . . . . • . • • . ,
O,; animacs , rlue lil'arom os carros tributados, licão isen-
tas do lJualquer rlir(!ito .

PalaclO da Presidclleia da Provincia dc Minas Gernes
A30sto de 181J!'.-FwEI.IS IIE Al'íIlHAI>E BOTELHO.

--~--------8008000 ft.OOSOOO 1:200g00()'

l:l,oogooo 700S000 2: 100S00(}

( 1~"'--
1:080g000 5',Ogooo 1:6208000

1:2005000 600g000 1 :8008000
1:2008000 6008000 1: ) )000

1 :',6G86G8 7338332 2:20 JOOO

1:06GSGG7 5338333 1:60 ~OOO
1: ',liG8GG7 733S3:33 2:200S001)

5G6SGG7 2838333 850800U
,•.OOSOOO 200S000 GOO"OOO
',6GS6li7 2338333 70%OOlJ

6!,OSOOO 320S000 9608000

fe.80g000 21,OSOOO 720S000

30:9008005 15:',fe.~S995 1,6:3508000
Obscrvacão.-Um dos Amanucn,es da e~\ln.cla Hepllrtl~ao du

Ouras public;s llrrendou u Typo~ruphia Provmcl,l1. e em vlrtU~IY
do respeclivo contraclo não perceu~ o .~rdenatl~ de s~~ e.lIlprggo.,

l'alaclO da Presidencia da PrOV1l1Cla (\e MlIlas Gelue~, 2_ du
Agosto de 186'L-FwELIS UE AN'I>l\AlIE BOTELHO,

:1 Ouarlos dllo~ a 5',Ogooo
;ada um . .

!) Praticanles a 3608000 ca-
da um. . . .

1 Omeial muitll'.la Secrelaria
:! Omel3es ai: 100S000 ca-

cacla um. . . .
2 AmclIuenses a 800S000

cada um
1 ThesOl)reiro. .
1 Fiel do The>oureiro
1 Cartorarlo .
1 Porteiro.
2 Continuas a ',80S000 rs.

cada um.
2 Pedeslres u 3608000 rs.

cada um. .
Adelidos,

2 Serrulldos Omciaes , sendo
o . dum da Secreluna o gover-

no, e culro da exlÍncta re-
partição de Ouras puhlicas,
a 1:0508 rs. cada um. •

2 AlIlunuenses da extinrla
Hepartiçiio de Obrlls puuli-
cas a 600S000 cada um.
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('co'los !lcnecliclo .Jlonleil'o, a fez.

F. ?\. .15.

(J.. S.)

Ctmc1itlo Theodol'n de Olweil'lf.

S ,lIall'a na SocretmiJ do (:OVCI'110 da Província de .'linils
(;craes aos 22 de A"osto ue J S(j.'J.

'L\BELL\-:\.-A. (Jl'E SE HEFEBE O ,\1\'1', 2." DESTA.
III:SO I.ljl ..:.\ O.

~esta secretaria da (lrositiencia fui publicada a (lrcsontlJ
l'l'solu(;;iO aos IS de Outuhl'o de {Xli'!.

CUlldirlo 1'hl'oc!ul'o rle Olice;.m.

Ar1. 5.. A camara municipal da Campanha cohrariÍ co-
mo emolumento da I'espectira socretaria lO~O.IO de qualquer
,Illestado gracioso que passar: oxcoptwio-se os que furem IIC-
ces :u'ios para a cobrança de ordenadus ou recebimentos de
prestações por qualquor contracto.

Art. 6.0 Ficão revogadas as disposi~ll()s em contrario.

das pOI'oações, l; pcrmilliJo conuu::,il a em C1II'I'05 puxados por
taLras uu cabritos,

lle cada pessoa iI pé
• 0)10 xxx. P.IJrI:l-: I.'

Malll.1o por tanto a todas as autoridndr.s a qucm o conhc-
lr.irnento e execuçào da referiua re50tuçào pm'tencer, que a cum-
pri'io e fiJçiio cum()I'ir tão inteiramente corno nella so contelll.
O Secrotario desta Provincia n faça imprimir, publicar o cor-
reI'. Dada 110 Ptl!acio do GOVCl'I10da Provincia de Minas l:e-
I',IOS aos vinte e dois dias do mcz de Agosto do anIJo do Nas-
eimonto de Nosso Senhor .JeZlls Christo de mil oitocentos (~
sessenta () quatro, quadragesimo tcrceiro ua Inucpcndellcia e
d\) Imper'io ..

'\1'1. !'." ~os díslricto!", frcgursias e mais lugares do.
mUllicil'io da Carll(lallha, '{l1O Ili'io tircrem. (lgua potu\'cl. deulr

RESOLUÇ10 l • 1:2'16-DE 22 DE.AGOS-TO IlE 1864.

TU:tlO XX.-, PAHTE L" FOLHA N .•. 1i:~

Art. 1.. A camara municipal' da Citlullo dll Campanha Ü.
,lutorisuua a contrahir, mediante o prcmio que ni'io oxeeda a.
12 por cento ao allllO, um emprestimo até a quantia ue r,.
contos de r's. par'a construcção du uma ponto sobro o Hio.
Silpucahy. abaixo ua bana uo l'io Mutuc •.l.

B£lsolll~1io (11Ie uu!orisa a eamam mUlli~ipal da Campanha u contra-
hil' 11m ompreslllllo, a cobrar divorsos impostos •. o contom ou-
tras disposiçõos.

LIVRO DA LEI MINEIRA.
1864.

A 1'1. 2.. NilS pontes, cuja renda é. municipal,. a mesma
camara arrecadar;\ como uirClto de passngom o imposto l'S-
la1Joleci,lo na tabella - A -annexa a esta I'osolur.iio ...

Arl. :l." A ronda municipal que se. arreco(kll' nas pontes
«lu ql1e se tr'ata, seriÍ applicada especialmente a amortisa,;i'io
dn (ll'incipal' o juros. uo emprestilllo que con!nlhir a mesma
tilmara.

@ BACHAREL FIIlEII'S DE A. DIIADE BOTELHO, Yico-
Presidente da Pr'o\'incia ue Minas Goraos: Fnr.o sabor a touos
. os seus habitantos. que a Assombl"éa Legislativ; Pr'o"illcial S(I-

hre proposta da camam municipal dn Campanha ubcretoll a,
liosoluçiio scguinte:



Art. 2.0 Fica0 revogadas as disposições em contraI'io.

( J 27 )

FIIlELlS DEA:'iIl\I.\DE BOTELHO.

Gados Benedicto J/onteiro, a foz.

h N. I

(L. S.)

HESNL çlo N." I :218-DE 22 DE AGOSTO DE ISU/ •..

He.soluçiio qlle l"Cvoga o art. 202 do codigo de poslurns da camara
municipal do Ouro Prelo na parte cm IjllC oLriga as IJolicas a
fccharem-se ás nove horas da noílc.

Gllndido Theodoro de Olivei}'(l.

Sellada na Secretal'Ía do Governo da Provincia do ~Iinas
(~eraes aos 22 de Agosto de 18ür •..

Gandido Theodol'o de Oliveira.

;105 I'inte e dois (lins do mez de AgJsto do nnno do l'asci-
monto de i'\osso Senhor .ICZllSChristo de mil oitocentos e sos-
senta e quatro, quudragesimo terceiro da Independencia e di)
Imporio.

Nesta Secretaria do Goverrio foi publiêada a presente re-
soluçào aos 18 de Outubro de 18U'•..

@ BACIIAfiEL Fml~r.lS DE A:'iDIL\DE BOTELIIO, Vice-
Presidente da Provincia de Minas Geracs: F;)(;o saber a tOllos.
os seus habitantes que a Asscmhléa Legislativa Provincial so-
bre proposta da Camara Municipal da Imperial Cidade do Ouro
Preto decretou a resolu~iio seguinte:

Art. 1.0 Fi'ca revogado o art. 202 do cOlligo de poslu-.
rns da camara municipal do OmG Preto na parte em que obri-
ga as boticas a fechlll'em-se ás no\'e horas' da noite ..
TOJIO xxx. I'ARTE 1.'

Ho
20
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80
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o BACHAREL FIDELlS DE ANnIUDE BOTELIIO, Vice-Presi-
dente da Provincia de Minas Guraes; Faço saber a todos os
seus habitantes que a Assembléa Legislati\'a Provincial sobre
proposta da camam municipal da villa do Rio Preto decreto 11

a resolução seguinte:

Besoluciio que eleva o ordenndo do secrl'tario da cnmara municipal lIa
vrlla do Hio Prelo c o do fiscal do t1islriclo.ua mesma villa.

Ar!. 1.0 O ordenado do secretario da camara munici pai
da villa do Rio Preto lIca elevado a 5')L~000 rs., e o do lIsca!
do districto da mesma villa a .300~000 rs.

RESOU.iç:\O N. 1:217 -DE 22 DE AGOSTO DE 18Gr~.

( t:;:~1

~Iando por tanto a todas as autoridades a quem o çonheci-
menta e execuçào da r'cfcrida resoluçào pertencer. que a cum-
prão e façào cumprir tão inteiramente como nella se contem. O
Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar () correI'.
Dada no Palacio do Govel'l1o da Provincia de ~Iinas Geraes

Del cada pessoa a carallo .
l( ovelha, cabra ou porco.
« animal cavallar, vaccum ou muar ssm sella,

freio ou cangalha
l( animal com sella, freio ou cangalha.
« carro vosi6 .
« « carregado
l( cada animal cal'l'egado.
Palacio da Presidencia da

de Agosto do 18()!•.•

1~IDEL1SDE A"UI\ADE BOTELHO.



( 128 )
( 129 )

FIDELIS DE AXIlI\ADC BOTELHO.

Carlos Benediclo .llonlai/'o, a (ez.

F. N' 15.

(L. 5.)

llllllido Theodol'o de Olivciaa.

bre proposta da camara mm icipal da cidade Diamantiu' dc-
(;retou a resolur;ão seguinte:

Ar!. 1.0 A. camara municipal da cidaue Diamantina li
lIutol'isada a arreCi\dar como renda dl! seo co fl'c , ci, o mil
I"S. de cacla barmca ou botequim e tabelecido ItaS noites de
espectacul05 publicas', e ?m que se veHderal11 bebidas dl\
qualquer uaturasn ou comidas.

ArI. 2.° Os negociantes ria mesma cidade que nuo so-
licitarem liccnça e pagarem até ° fim de janeiro de cada
allno o respecti\'o imposto, licão sujeitos ao pagamento de
mais um milrs. relativamente a cada mez que exceder aqudll\
praso.

ArL 3.. Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando por tanto li todas as autoridades a quem o conhe-
.i:imento e cxecuciio da referida resoluçào pertencer, que a CUl11.
prão e fa~ào cu~nprit' t~o i~lt, il'am()[~tc c~n~o n'ella ~e contem •
O SeCl'etat'Ío d'esta Provll1cliI a far,a Ilnpnnl1l', publrcar e cor-
rer. Dada no Palacio da Pl'esidencia da Província de Minas
(~e;'aes aos vinte e dois dias do mez de Agosto do anno do Nasci-
mento do Nosso Senhor .JeZl1SChristo de mil oitocentos e ses-
senta e qualro, quadragesimo terceiro da Independencia e do
'Imperio.

SelIada na ecrelaria da Presidencia da Provil cia aos 22
-de Agosto de 1864.

'esta Secretaria (la Presillencia foi publicada a presente
Tesoluclio aos 18 de Outubro ele UHi.4.

• Candido Tlteodoro de Olire:m.
ll'O)1O • xx. p.\Rn: 1••

FlDELlS DE ANDR.\DE BOTELlIO.(L. S.)

Art. 2.' Hcvoguo-se as disposições em contrario.

Mando por tanto 11 todas as autoridades 1Í quem o conhe-
cimento e exccuelio da referida resoluliiio pertencer', que a cum-
,'riio e fação cun{prir .tãl~ inteiram.ente .co~no lI'ella. se contem. O
Secretario desta I'rovllICIll a faça Ilnpnn1ll', publicar e correr.
Dada no Palncio do Govemo da Provincia de ~Iinas Gerlles
aos vinte e dois dias do mez do Agosto do anno do Nascimenlo
de Nosso Senhor ,JCí:lISCllI'isto de mil oitocentos e sessenta e
quatro, quadragesimo terceiro da [ndependencia e do 101-
perio.

RESOLUÇÃO N.o 1:219-DE 22 DE AGOSTO DE 1864.

Resoluc50 que autorisa a camara municipal da cidade Diamantina a
al~rc:cadar diversos impost"OS como renda de seu cofre.

e BAClIAHEL FlDELlS DE ANDRADE BOTELHO, Y:ce-
Pre£hlente da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos
{)s seus habitantes que a Assemblé3 Legislativa PrO"iucia1 so-

Carlos JJenediclo ,1Ionl(Jiro, a fez.

Sellarla na Secl'utar'ia do Governo da Pl'Ovincia de ~Iinas
.Geraes aos :!:! de ,\gosto de 186:.

Candido Theodoro de Oliveira.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente re-
~olução aos 1~ de Outubro do 18(j'~.

Candido Theodoro de Oliveira.



( 131 )

HESOLUÇ;\O N.O 1:221-DE 22 DE AGOSTO DE 18G!•.

Hesoluçiio que autorisa a camara municipal clt' Barbacena a cabIa!'
impostos pela construccão e recoustruccfio de edificios uas rua"
e pragas o contem Ol\tl~as disposições a" respeito.

Ar!. 1.0 Ninguem poderú levantar odificios Oll reedilicar
lias ruas e praças da mesma cidade, sem licença previa do J)I'e-
sidente da camara, pela qual pagad o edificante ou reedili-
cante dous mil réis independente do levantamento do plnno
da cidade, sob pena de dez mil Ióis de multa e de ser a custa
do infractor desmanchada n olJl'a, quando esta ofTendel' a'
prescripções relativas as edificações lia cidnde.

Candido Theodol'o de Oliveira.

Ar!. 2. o. Ninguem poderá construir lias rllas e praças da
mesma cidade casas que tenh~o menos dc quinze palmos de
.altura, e que lIão sejào cobertos de telhas, ou de outro mo-
TO:W X:X. PARTE1.'

G BACHAREL FIDELIS[)E A1'iDRADEBOTi,LIlo, Vice-
Presidente da P('ovincia de ~linas Geraes: Faço saber li todos
os seos habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial
sobre proposta da camara municipal da Cidade de Barbacena
decretou a resolução seguinte: '

1'. IV. 13.

Nesta Secretaria do Govel'l1' foi publicada a presente re.
sohu;ão aos 18 de Outubro de 1SG{~.

Sellada na Secretaria do Governo da rrJvincia de Minlls
Geraes oos 22 de Agosto de 18(j4.

Candido Thcodor'o de Oliveir'a.

FWELIS DE A~DR.\DEB,/TELHO.

Carlos Benedicto !I!onteir'o, o fez •.

(L. S.)

Ar!. 2. a Ficão em seo inteil'o vigor as maIs disposiçõe;;
lla referida lei n. 1 ,O~O.

Arl. 3.0 Revogão-se as disposições em contrario.
Mando pOI' tanto a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e execução da referida resolução pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteil'amente como nella se contem.
O Secretario dosta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio do Governo da Provincia de Minas Gerac;;
aos vinte e dois dias do mez de Agosto do anno do Nascimento
(10 Nosso Sonhor Jezus Christo do mil oitocentos e sessenta r.
quatro, quadragesimo terceiro da Indopendencia e do Imperio ..

H9301uçiio que altera os ~~ 1..,2.0 ? 3',0 do art. 1.0. lIa lei 'provin-
cial n. 1,080 e contem outras (!Isposlcões a respmto do Imposto
sobre aguardente no lI1l\uicipio tia Campanha.

(13 )

RESOLUÇ.lO N .• 1,220-Dl~ 22 DE AGOSTO DE 186L

Ar!. 1.0 A. camara municipal da cidade da Campanha
é auto risada a arrecadar :lIJnualmente a titulo de licença para
veuda de aguardente de canna ou restillo em seo mnnicipio,
tanto na cidade como nas pOloações e estradas, e outros lu-
""ares do termo, a quantia do quinze mil I'S., IIcando alterado
por esta fOl'ma o art. 1.o ~~ 1.o, 2.0 e 3. o da lei provincial
n. 1,08J. Este imposto sel'i!. applicado especialmente para li

despesa da illurninação publica da cidade.

(ID BACHAREL FIIH:US DE ANDRADE BOTELHO, Vico-
Presidente da Provincia de l\l inas Goraes: Faço saber a todos
us seus habitantes qUt.l a Assombléa Legisla ti va ProvinciJI
sobre proposta da camara municipal da Campanha decretou
a l'Csoluçào seguinte:



FOLHA N. 1li.P. RTE 1.'

lUl'Y1B1D IOJi lLIE-I 1y.rITnLElIllilL
c-IIIQ(I.\~
.••0 1)~ ..

HESOLlJC\O N.• 1 :222-m: 22 DE AGOSTO DE lSG'J-.

Al't. 2.. ItC\'Og:IO-SC as disposíf;ues cm coutral'Ío.

. Art. 1.' -'--cam:ll'ól munici raJ de Tamandu;Í fica auto-
l'Is~da li vcn,del' em hasta publica ou a aforar. mmo julga:'
Jl~ilIS cOIl\'?lllentc. to:!os os talTenos ((u' possue dentro da
wlade .e fora dulla, oxecpto aquclles que cslüo destinados ás
~crl'entlas e logradolll'os publico:>.

nCSOlllS~tl '11H) alltori5a a camal':l ll1\lIlicip:\l 110 Talllallllllit a vcndor
cm hasta publica Oll li aforar, eOlllo jlll~ar 11I11is COnl'I'JlICntl',
todos os torrcllus fIliO possuo dentro I'la Cidade o rÚl'3 dei Ia.

. :\Iando por tanto a todas as. ilutol'idalJes a qucm o con!Je-
1;lmcnto e cxecl\I)o da referi 'a rCSOlll(JIIl portencer, que a Ul1l-

priio e faç,io cumprir tôio inteiramente como u' .lIa se contcm.
O Secretar'io (resta Prol'íncia a fôu;a imprimir, publicar e 1'01'-
"'-"'. Dada 11) flalacio d" Presitll~lIcia tia Pro\'incia '\0 Minas
(;01'<IeS005 Yinle IJ dois dias do mez de Agostll dI) allno do Nas-
cimcnto do Nusso Scnhor .JCZlls Chri~tlJ lk mil oitocentos c
'HHIO •.xx. I'.I.J~T~ 1."

o I1,\CIL\llEL Fml':L1S fiE ,\~f)JrAnE BOTELIIO, Vice-f'rc-
síllente I!a Provincia de Minas GOI'aes; Fa~o sahcr a lodos os
seos habitantes qne a Assolllbléa Legislativa Prol'illcial soiJro
proposta da camarn municipal de Tarn:l1It1ulÍ, uocretou a 1'0-

soJul)io scguinte :

FII)ELlS nE A. on DE BOTELHO.

Cn1'los /J(tncdiclo J.'onleil'o, a fez.

(L ... )

'el1'ada n ccrctarin do GovOl'no ua Provincia de jjillas-
GOl'lIe, aos 22 tlo Agosto de 1 {j!L

Cllndido Theodoro de Olheira.

Art.3.p Nns penas dos arts. antecedentes não illcol'rerií
(I ,que construirem nas ruas dos arrebaltles da citlade.

OliH,O-l'HETO lt-\ü5,-Ty.p. Do-,'h~AS GJ:H E.':.

Xesta ._ccI'etaria do Governo foi publicaua li presente Ro-
soluçiio aos 18 de O rtllbro de 1 '(H

C(lIldid{) TlteodOl'o de Oliveim.

In pressns o rc 'islns nasln • ecrclal'in por ordem lIn 1'1'0-
ideu(;iil.

( 132 ),

Arto 4.. Ficão revogadas as dispos:çõcs em contral'io.

~landQ por tanto a touas ns autoridades li quem o co-
nhecimento c execução (la refel'ida resoluçiio pertencOl', que a,
cumprão e fnção cumprir tão inteiramente como lll'lIa se contem.
O Secretario (Iestn )lrovineia n (nça imprimir', publicnr' e correr.,
Dada no l'nlncro do Governo da l'ro\'incia de Minas Geraes
aos ,'inte e dois dias llu mez de Agosto do i1f1ll0 db Nascimento.
tle ~osso Sonhor .TCZl1SCltristo de mil oitoccr tos e sessclltn c
q"atl'O, lI"adl'agosimo terceiro da Independencia c do Imporio.,

ter:nl inoomJ)u (iH') sol) pena de dez mil réis de multa e d'c,
ser a ohra t1esm.lllchada a custa do iufl'uctol'.



Gandido Theodoro de Olivei1'a.
FIDELIS DE A 'DRADEBOTELHO.

Gados lJenedic/o J/onlei1'o, a fez.

HESOLUÇ,\O N.o 1:22,,-DE 21 DE AGOSTO DE 186'1.

Ál'1. 2.° Hevogão-sc as disposições em contrario,

fandido Theodo1'o de Oliveira.

I'. N. 16. ( 135 )

Gandido Theodoro de Oliveira.

(I .. S.)

Mando por tanto a totlas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuç,io da referida resolução pertencer, que a
cumprão e fa~ão cumpl'ir tão inteiramente como nella se conlem.
O Secrelario uesta Provincia a f,U,1Iimprimir, publicar iJ co/'-
reI'. Duda no Pulacio do Governo tia Provincia de Minas Ge-
/'aes aos vinte e dois dias tio mez de Agosto do alll1u do Nasci-
menlo rle No so Senhor JeZl1S Christo de mil oitocentos c
sessenta e quatro, ql1auragesimo terceiro da Independcncia e
do Imperio,

Sellada na Secretar'ia do Governo da Provincia de Mina"
I;emes aos 22 de Agosto de 18ti!L

ncsolll~i'io quc auloris,1 a ('amftra municipal da \'illa do ParÍ\ a des-
pender corno credito sU[lplclllcntar a quantia do lJOZO mil rs,
para oecorrer ás despesas da verha de-eaminhcil'Os.

Nesta Secretaria do Goremo foi publicada a presenle Be-
solução aos 20 de Outuuro de 1E64.

(()) BACIIABEL F!DEUS DE ANDRIDE BOTELHO, Yice,Pr6-'
10)10 : 'X. PAliTE 1••

FmEI,IS DE ANDRADEBOTELHO.(L. S.)

Hesolucrio quo faz oxtensivas ao lI~nllicipio da villa Ayul'IJoca as dis~
posições da de 11 22" de 1-1 de auri I de 18H.

Gm'los Benedicto Jl1on/ei1'o, a fez.

Sellada na SecrctaI'ia <.laPresidencia da Provincia aos 22
<.leAgosto <.le 1864.

RESOLUÇÃO N. 1 ,223-DI~ 22 DE AGOSTO DE 186'~.
,

( 1M )

N'esta Secretaria da Prosidencia roi publicada apresento
Resolução aos 20 <.le Outubro de 186'1..

Gandido Theodoro de Olivei/'a.

o BACHAREL FlIJELlS DE ANDIL\lH: BOTELHO, Vice-Pre-
si<.lente da Provinciu de Minas Geraes. Faço saLer a todos os
se03 habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial sobro
proposta da camara municipal da villa AJuruoca decretou a
resolução seguinte:

Arl. 1.0 Ficão extonsivas"ao município <.lavílla da Ayu~
moca as <.lisposiçõcs da resolucão n. 22'~ <.loIr. <.le abril de
18'd.

sessenta c quatro, q.uadt'agesimo terceiro da Independencia c
tio Imperio.



Candido 1'heodol'o de Olivcim.

( 137 )

fIOEI,IS DE A. 'III.\DE BOTELHO.

Cados lJencdicto Jlonteil'o, a foz.

(L. 5.)

l'. N. 16.

LE[ N: 1:22i,)-DJ~ 23 DE • GOSTO DE iS6L

Candiclo Theodol'o de Oliveira.
'[0)10 xx.x. PAliTE 1••

Art. 1.0 Fica desmcmbrarIo o t1istl'icto dc S. Domingos
da freguesia da achoeil'a do I3rumado, Lermo de ?lial'ianna,
c allncxado á fl'cguesia de N. S. do !tosario do Sumidouro.

Art. 2.0 Revogão-se as disposições em conlrario.

!\Iando por tanto a touas as autoridades a quem o conheci.
mento e execução da referida lei pel'tencor. que a cum-
prão e fação cumprir tão inteÜ'llmenle como lIella se contom. O
'cc.rotario desta Pro\'incia a faça imprimir, pllblicllr e corroI'.
DaJa no Palacio rIo t~overno da Provincia de .lina Geraes
aos vinte o tres cli:IS (lo mez de Agusto do anno do Na 'ci-
mento de Nosso 5cnhO"r .Iezus Cllristo de mil oitocentos c se -
senta o quatro, quaJl:~g~simo tCl'coi1'Oda lndopendollcia c do
Imperio.

Sellada na ccretaria 110 Govorno da Provincia de ~Jillas
Geraes aos 23 üe Agosto de 1;S6't..

Carta dc Lci quc UCSl1lcm!Jr:lo Jislricto de S. Domingos da [reguc~ia
ria Cac!JflCil':ldo BrullI:lllo, termo de Marialllw. alllwxalldo.o á
frcgucsia UCNossa Senhora L10 Rosario do Sumidouro.

o n \CIU REL I'WET; DE AXDll.\DE nOT~LHO, Vicc-Pro-
si(lcnte da Provincia de ;Ilinas Geraes: F:1ÇO saber a torlo:; ás
'seus habitantes que a Assembléa Legi'lativa Provincial decre-
tou e eu sancciollci a Lei seguinte:

FIDELIS \lE A l\DIL\ll1: BOTELHO.

[ados lJenedicln .llon/eiro, a fez.

(L. S.)

ArL 2.0 Ue\'ogão-so as uisposições em contrario.

AI'L t. o A camnra municipal da villa do Pará é autorí-
sada a despclldor como credito supplementar a qunntia dI}

doze mil réis para OCCOITCl'as desposas da vCl'oa de-CíJ,ijl i-
nh<;:jros.

Candido Theodoro de Oliv.eira.

Sellada na Sccreta['ia da P['esiuencja da Provincia aos 22.
de Agosto de 186 L

si,lente rla J'rovincia rle ~Iinas Geraes: Fnço saber a todos os
seus habitnntes quo a Assernbién Legislativa Provincial sobre
proposta da camara municipal da villa do Pará decreton a
resoluçiio seguinte:

( /3(; )

Mando por tnnto a todns as autol'idadas a quem o conhe-
cimento e execuçiio da referida ,'esoiur:<io pertencer I que a CUIl1~

[lr<i(l e façiio cumpril' t:io inteirmncnte como nolla se contem.
O Secretario desta Provincia a fa~'a imprimir, publicar e cor~
reI'. Dada no Palacio da Presidcncia da Pro\'iucia de ~lilJa'
Gel'ues aos vinte e dois dias do mez de Agosto uo anno do
Nascimento de Nosso Senhol' ,Jezus Chrjsto de mil oitocentos e
sessenta P. quatro. quad['agesimo te['cei['o ua IndepenL!encia e
do Imperio.

N'esta SecI'eta['ia do Governo foi publicada a pro cnt
resoluçào aos 20 de Outubro de 18G4. '



Candido Thcodol'o de Oliveim.

( 139 )

(ID BACHAREL F.DEL1S DE ANDRADE BOTELIIO, Vico-
Prosidente da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos
os seus habitanles quo a Assembléa Legislativa Provincial so-
bre PI'oposta da camara municipal da cidade do Sabal'1í flc-
cretou a resolução seguinte:

Ar!. 1.0 Fica redusiJo a um mil réis o imposto sobre
os carros e clllTelões qne fpassarem carregados pelas pontes
de Santa Hita no rio das Velhas, do l\lamede no Cunal
<I'EI-Rei e da Taquara no rio }laraopeba, ficando livres (le
qualquer taxa os que condusÍl'em lonha, capim, genoros ali-
menticius o quaesquer matel'iaes para conslrucções dentro da
cidade e mais povoações do municipio.

Ar!. 2.0 Revogão-se as disposições em contral'io.
rmro xx x.. P.\RTE 1..

RESOLUÇÃO N. 1:227-DE 23 DE AGOSTO Im 186'J.

lIc501uç50 que reduz a um mil réis o imposto sobro carros e C3r-
r?lõeS que passarem carregados polas ponles uo Santa Hila no
1'10 das Volhas, do Mamede no Curral d' £I-Rei e du Taquara
110 rio Pal'3opeba e contem oulras uisposições a respeito.

Nesta secretaria da presidencia foi publicada a prcsente
resoluçào aos 20 de Outubro dc 1864.

Candido 1'heodo1'o ele Oliveira.

SeIlada na Secretaria do Governo da Provincia de ~rinas
Geraes aos 23 de Agosto de 18M.

Candido Theodoro de OLIVeira.

F. N. 16

F.DEUS DE A"DIIADE BOTELHO.

Ccp'los Benedicto J:onteiro, a fez.

(L. S.)

RESOLUÇÃO N.o 1:226-DE 23 DE AGOSTO DE t8(j!L

@ BACHAREL FlDELIS DE A"'DRADE BOTELIIO, Vice-
I'residente da Provincia do l\Iinas Geraes: l"aco saber a todo:,
os seus habitantes que a Assombléa Legislativ'a Provincial so-
bre proposta da eamara Municipal de Santa .Luzia decretou a
resolução seguinte:

( 138 )

HC50luçãO que aulorisa a camara municipal uo Sanla Lusia a def'-
pelluor annualmente a quanlia du 3UO '000 para manter UIII

correio municipal.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente lei,
em avulso, em virtude da resolução n. 408, em o 1.0 da Se-
teml.lI'o de 18(j!L

Art. Unico. A camara municipal do Santa Luzia fica 11U-
torisada a despender annualmonte a quantia de 300~OOO rs.
para manter um correio municipal; revogadas as disposições
.em ::>üntrario.

1\Iando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida resolução pertencer, quo a cum-
prão e façào cumpril' tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio do Governo da Provincia de 1\1inas Go-
faes aos. vinte e tres dias do mez de Agosto do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos e
sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Independencia e
do Imperio.



q

LIVRO DA LEI MINEIRA ..
1864.

TO~IO xxx, P.\HTE L' tIl A 1""17

LEI N. 1,2",8-DE 24 DE AGOSTO J)EJ861j.

e BACII,\HEL F,IlELlS IlE A~()I:.\nE nOTELIIO, Y:ce-
l'rc~illcnte da Província de Minas Geram;: Fal'O saber a todo:>
u5 seus habitantes que a AssemLléa Lcgislati",; Provincial de-
cretou e eu sancciollei a lei seguinte:

Carta Ile Lei quo fixa a rorºa (\0 corpo policial para o anllo fillallcoil'O
lIa 1.0 do julho de 1863 ao ultimo tle jllnho Jc 18(;6 c cOlltem
outras Jisposi~ões.

A1'1.1. o Fica em vigor para o a\lno financeiro do 1 .•
de julho de J 865 ao ultimo <le junho de 18ü(j a lei n. 1,185
cle 25 de junho do conente anno.

Arl. 3." O C~l(lc\liio do COI'(lo polici;d clil'ií s('manal-
mente na cadeia desta capital nma mis a pai' alma dos preso:,
pobres, fican<lo alem disso ohrigado a prestar {lOS mcsmos to-
cios os soccorl'os espil'itllnes, quando fuI' neccssarill, cnsiuando
por occasiiio da missa, dllrante, meia hUl'a a r\lIulrina (:lll'istii,
ou fasendo a leitm:J cla sngrad" .1':~cl'iplLll'ill(~c~plic"lldo-l\.
T(l)IO xxx. 1'.\nTE L'

Arl. 2 o Ficiio sllpprimidas as gl'1ltificilf;ôes por exorci-
eios marcadas \la tabella-D-anncxa a lei \l. 870 de 5 de
junho uc 18;):-; ao alferes secretario, ao tenente quartel mes-
lro e ao njudante, assim corno o vencimento de cavalgadura
ahonado a este ultimo.

FIDELIS DE AN[)IUDE BOTELHO.

Ca dos Benediclo J1l ollleil'O, a fez,

Candido Tl~l:odol'o de Oliveira.

José ~le Uesende- Tcixeim Gil iuwJ'tlcs.

Calldido l'heoda7'o ele Oliveira.

(-HO )

Sellada na Secretaria do Governo LIa}lro\'incia ue I J illas
l~cracs aos 23 de Agosto de 186'1.

IlltO-PHETO 18lj;)-T 1'. DO MI~A~ GEII'\I':S,

(L. S.)

M.1IlJO l0r. tanto ú lodas as autoridades ti quem o conhe-
cimcnto e cxecução da referida resolução perteLlccr, que a CUIll-
JIl',io e filçào cumprir tào inteiramente como Jl'ella se contem. O
Soc/otario desta Provincia a faç,a imprimir, publicar e C8rrel'.
1);)l1a no Palacio do Goyemo da 11royincia de ~Iinas Gerae:,
aos vinte o tres dia do mez de .Agosto do anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jozus Christo de mil oitocentos e sessenta e
lJlla~l'O, qllallragesimo terceiro da Indepemlencia ü .do Im-
(leno.

esta Secretaria L10Governo foi publicada a presente re-
solução aos 20 de. Outlloro de 186!~.

Impressa- e revÍ'tas nesta Secretaria por ordem da 1'1'0-
sidellcia.



Gandido T heodol'o de Oliveira.

Candido Theodol'o de Oliveim.

( v,g )

F;i:lEL'S DE AN()IUJ)EBOTELHO.(I.. S.)

- -------

Cal/dido Theodol'o de Olive'Íl'u ..

l\'osta Secretaria da pr~si(lencia foi publicada a PI'CSC'llt(!
resoluçào (iOS 22 de outubro de 1864.

Glt1'lOS Benedicto lUontei1'o, a feZ.

Sellacla 11'1 Secretaria da Presidencia da Provincia aos 2ü
aos 22 de de Agosto de 18f'l,..

Galldido Theodoro de Oliveil'a.

TO~IO xx.x.. PARTE 1,'-

Art. Unico. Fica app,'ovado o regulamento confeccio-
nado pela camara municipal de Pouso Alegre para a arreciI-
dação e fiscalisaçào da renda proveniento dos bens do evento;
I'evogadas as disposições em cOlltl'ario.

MiÍndo por tanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execu<,;ão da referida resolução pertencer, lfLW
11 cumpr~o e façào cumpt'ir tào inteiramente como nelIa se
contem. O secrotario desta provillcia 11 faça imprimir, publi-
ear e correr. Dada no palncio da presideJlcia da provincia de
~1inas GerntJs aos vinte e seis dias do mez de arrosto do
lInno do Nascimento do Nosso Senhol' .Jezus Chl'ist~ de mil
oitocentos e sessenta e quatro, C[uadragesimo terceiro (a in-
dependcncia e do imperia.

o I1ACIlAREL FIDELlS DE A~I>RAbE110TELlió, 'fico-Presi-
dente dn Provincia de Minas GtJraes; Faço saber a todos O~

seus habitantes que a Assembléa Legislativa Pl'Ovincial decretoll
a resoluçãO seguinte:

FlDEL'S J)E ANDIIAJ)EBOTELllO.

Gm'los Benedicto Montei1'o, a fez.

(L. S.)

Ilcsoll1ção que approva o regl11amcnlo confeccionado pela camara Inll.
nicipal de Pouso Alegre para a arrecadacão e lbcalisacão lia
relida proveniente dos bens do CI'ento. . " •

RESOLUÇÃO N." 1:229-IlE 26 DE AGOSTO Dl~ 186!L

Art. 5." Ficão revogadas as disposições em contrario.

( H2 )

Ar!. 4." Aos officiaes que destaearem abonar-se-ha for-
rngem para uma cavalgadura, estando de viagem, e meia de-
pois que chegarem aos pontos.

Nesta Secretaria do governo .foi publicada a presente liJi
aos 22 de outubro de 186/~.

i\Iando por tanto a todas as autol'Ídades a quom o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumprào
e fação' cLHilprir tão inteiramente como nella se contem. O se-
cretario desta provincia a faça imprimir, publicar e correr. Dada
it? palncio da pr.esidencia da provincia de Minas Gera~s aos
vnite e quatro dlUs do mez de agosto do nnno do NaSCImento
de Nosso Senhor' Jezus Christo de mil oitocentos e sessenta o
quatro, quadrageslmo terceiro da independencia e do imperio.

Sellada na Secretaria da l)residencia da Provincia aos
.:H de Agosto do 1864.



mais a seo cargo a acqni~iç; o <le prollucLos, fasen<lo.os ac 'm-
panhal' de memorias que illdi(IUem a sua pl'ocel1ellcia natu-
rosa e applicação. '

Art. 9.° Por inter'medio (Ia presidencia podcrá a Cilma-
f1I a'pr~nm.tar ao goV'Crn:o impel'Íul os nQmes ~s a l'Juo
se dl:;tmg~II'I~rr.t por el'vl(,OS pre t dos á elpo iç~o ao gabi-
nete de hlstol'la natural, ou por donativos á soei Jade auxi-
TOMO xxx. I ARTE 1.'

( H5 )F.N. 11.

Art. f)'. A camar;l é igualmente alltorisaua a IHOlllO\'O['
nesta captl1l1 a encorporaçiio <lo lima 50 ieda<lc au.' iliadoril <Ia
industrin m.imJ'Íra. Estn sociedade, uma vez o 'gani 'i)(,1.1 trato ;'
de confeCCIOnar o seus tatutos com appr vacr.o tIo "U 01'[111

c, de. crear sociedndes filiaes e,m lodos os município da I '0-
V1l1Clil,<.laudo-lhes as nccessanas mstl'l1c~-OS [Iam - 11 regi/li '/l.

Art. 6.. A. faculdado do despenderem as c mara' da
provincia até 400~O;)O, rs. com a I'emessa da objcctos para
/I .eXP?SI~ilO comprehende a de r~oductos para o gabinete de
IlIstol'la nalural e quaesquor auxtllOS que possão pl'estar' 11 so-'
ciedades filiaes em todos 05 annos.

Art. 7.. A. quota de um a dous contos de réis votada
pe.lo art. 3.• d~ resolução cita la pa a el' destriuuida III pre-
nuos, será ~pphcada 11.05unnos ~m que não houvor p ição,
11 con~ervaçll.o do gublllete de hl.storla natural, c á compra de
machlllas a mslrumentos arati'm05 c a ludo mais que 50 preste
á melhorar o systcma da agricultura e industl'ia da provincia;
nos • !lnos de. exposiçüo fic, .0 gOVCl'l10 a~':Orisudo a prestar'
tanto ao gablllcte como il soclCdade o aUXIlio pecuniario quo
for compativel com as fort;as da provincia. Os estalutos da
sociedade prov r,io o 1110110da compm c dlstriblli(:,io destes
objectos, l11ediullte retrihuit;ücs modicas quando dadas li pes-
soas que as possão fazer.

Art.. 8.. Todos 05 prodllc~os expostos que [ol'em jul-
gados dignos de figurar 110 gablllCte sel'1lii ;1 este recolhiJos
find exposição, se uiste cons '~Jtire seus dono'. •

Art. L. A f!lira c'exposição creadas nesta capital peja
resolução !l. t ,Oi!) de i de olltlllJro do l8GJ, só tenio fu-
giU' de quatl'o em quatro <lIIlJOS no dia 7 de setembro 11contar
de 186l em diante, e 50 110 tempo de sua inallguraçilO tratar-
se de e1l'i~ües politicas 501';)0 tr';lõ'1sferi,Jas para o dia que a
camilra designar, nUllca depois da exposiçãO da curte.

..~ B.\CI L\ H EL PJIlEI.'S!lE A:\"IlH,\OE BOTEI.lIO, Yice-
Presidcnte dll Provincia de ~Iillas Geracs: Faco sllber a todos
os seus haJJitantes que a Assemblé;l Legisllltiv;1 Provillcill! so-
bre propostll da Cfllllllra mUllicipul du imperial ciuude do Ouro
l'relo uecretoll u rcsolLll;âo seguinte:

IlE OLUçlO N. 1:230-DE 26 DE AGOSTO DE lSLi'J.

Art. 4.. Para a creação, arranjo e consel'vnçiio desto
gabinete, presta/'ão os engcnheiros da província os serviços
que fOl'em exigidos p'Jla carnal'a, e detel'minados p310 governo,
o quando em vi:'j~:n, p:;r ordem di) mesmo governo, teriiv

ne~olll~[1O C0I1CCI'110nte:t leim c exposi!:Í1O cremlas nesta capital rela
dl' 11. 1,07!l de 7 de outubro de L8GO. e contcm outras dis-
posi~õcs.

Art. 2.0 Nos illlel'\'allos da exposição é li('Íto il qUllJqUCl'
cnviar á camara municipal os prodllctos de sua indllstl'ia pa'lil
serem expostos; neste caso serão fr;lIlqueados ao publico no
dia 7 de selembro de cada anno em o paço municipal, gual'-
dando-se em tudo a ordem estabelecida nos regulamelJtos em
"igol', e de morlo <)lle reunido o jury da exp()siçã , possa
apreciar o~ Pl'Orluctos existentes e ter notícia exacta dos (1'11)
forem retirados por 5005 dOll05 e dos nomes dos expositores.

Arl. 3.. A cllmara é autorisnda a crear no mesmo pa~o,
ou onde melhor convier, um gabinete de historia natul'al, uo
(pml daní o regulamento preciso, que será executado depois
de approvado polo governo.



( 146 ) F. N' 1'1. ( 1!~'1)

Candido Theodo1'o de Oliveim."

RESOLUÇÃO N.o 1:231-DE 26 DE" AGOSTO DE 1864 ..

Arl. 1.0 A camara municipal da cidade da Campanha
é autorisada a cobrar a titulo de liccnça:

Al't. !J. o nevogiío-se as disposições em contrario.

~ 2.0 Por cada dia ou noite dc volantins, cavallinhos,
ou opera, quando o espectaculo não for gl'atuito-vinte mil rs.

~ 3.0 Por cada carro que transitar I~a cidade e povoa-
çõcs do municipio vendendo lenha, pedra, arêa ou madeira:;
-cinco mil réis.

~ 1.0 De cada mascate que se aprescntar no municipio
rendendo obras de caldeireÍl'o ou fnnileiro-vinlo mil réis all-
lluacs.

Art. 2.0 Os contraventores do al't. L o ~~ Lo o 2. o ficiio
sujeitos á multa de trinta mill'éis o a oito dias do prisão.

Arl. 3.0 E' pl'ohibida no municipio a conducção de
Illodeil'as á rasto sobre as pontos publicas, sob pena de vinte
mil réis dc multa e de pagar o contr'avClllor o damno causado.

Mando por tanto a torJas as autoridades a quem o conhe-
cimento c cxccuçào da refel'illa rcsolução pcrtenccl', quc a cum-
prão o fação cumprir tão inteiramento como o'ella se contcm.
O Secretario d' esta Provincia a faça imprimir, publicar o cor-
reI'. Dada no Palacio da Pl'csidcncia da Pl'ovincia dc l\Iiotls
Gcraes aos vinte o seis dias do mez dc Agosto do anno do Nasci-
mcnto do Nosso Senhor ,lezl1s Christo dc mil oitocontos C ses-
11'0)10 xxx. I'AI\TE L'

G BACHAREL FIDELIS Im ANDRADE BOTEUlO, Vico-'
Presidente da Provincia de Minas Gemes: Faço saber a todos
os seos habitantes que a Ássembléa Legislativa Provincial
sobre pl'Oposta da camal'a municipal da Cidade da Campanha
decretou a rcsolução seguinte:

FIDELIS DE ANDRADE BOTELHO.(L. S.)

]jadol'a da industria mineira, para o fim indicado no al'L, 7."
ua presente resolução.

Hcsolugão que aulorisa 3: camara municipal da cidade da Camp:lIlha
a cobrar diversos impostos a titulo de liccnca e contem Ollll'a~

_ disposições a respeito. "

José Ol'ozimbo de Oliveim J acqucs, á fcz.

Sellada na Secretaria do Governo da Provincia de lI1inil~
Gel'aes aos 25 de Agosto de 1864.

Candido Theodoro de Oliveira.

Nesta Secl'Ctaria do Governo foi publicada a presente He-
solução aos 21de Outubro de 1864.

Arl. 10. Ficão revogadas as disposições em contrario.

.Mando por tanto a todas ~s autoridades á quem o co~
nheclmento e execução da refenda resolução pertencer, que .1
cumprão e fação cumpril' tào inteiramente como nella sejcontem.
O Secretario desta provincia a faça imprimir, publicar e corrcl'.
Dada no Pala CIO do Governo da Provincia de Minas Gerae
.IOS vinte o seis dias do mez de Agosto do anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos e sessenta e
quatro, quadragesimo terceiro da Independencia e do lmperio.



( J 48 )

Gandido Theodoro de Oliveira.

FJDELlS DE A~DU,\[}E BOTEI,UO.

( H9 )

COI'los Benedicto ,l1onleil'o, a fez .

(L. S.)

Ar\. 3. o Ficão revogadas as disposi<;ões em contrario.

V. ". li.

LEI;i. 1,23:1-0E 2í DE AllUSTU DE 18(j L

Ar\. 2.0 As licenças, fIe que trata o ar!. 193 das pos-
turas da cama:'a mUl1icipal do mesmo termo scnio til'adas an-
nualmente sob prna de oito a doze mil rs. de multa, e do
duplo na reinciJencia.

Cllnclido Theodol'O de Oliveil'tt.

Gandido TllCOdOl'o de Oliveira.

. cJlnda 1111Secretaria da Prositlcncia da Ilrovillcia aos _6
de Agosto de t S64..

N'csta Scrretal'ia do (;OV0I'l10 foi publicada a presente
resoluçào aos 22 de Outnuro de 18(i!L

Mando por tanto a todas as autOl'ida(les a quem o conhe-
cimento e c]"ccu~:ào da referida l'esoluç1io pel'teJlcer, que a cum-
pl'ão c fação cumprir tiio inteiramente corno nc1la 6e contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimil', publicar e ror-
reI'. Dada no P"lacio da Presidcncia da Provincia de ~1inas
(leraes aos vinte e seis dias do mez de Agosto do ilnno do

ascimcnl0 de Nosso Senhor .lc7.llSChristo de mil oitocentos e
sessenta r. quatro., quatll'agesimo tel'coiro da Indepcndencia o
do Impel'io.

Curta dll Lei qlle ;;np"l'a 05 ollieios rle I. n e :!, n labellí:in rios tCI'IIll1' di'
S. Paulo do ~llIri(llié, Lavras /] L~opoldilla, e I'cune o~ lll,) \)orcs
110 Iiula 1£1, .

T0)40 xxx. PAnTE I.'

FIDELIS DE A, "DRAnE BOTEl.llo.

Gal'/os Benedíçlo JUontei1'o, a fez.

(L. .)

Ar!. 1.0 Os propl'ietarios de parys no municipio de (li-
tallgui são olJl'igados a abril' o cerco dos mesmos desde fins
de novembro attS fins de março, sob pena de dez mil réis de
ll\ulta.

,cilada na Secretaria da Prcsidencia da Provincia aos 2/i
de . gos1o do 18(H.

IlESOL "çlO '.. 1 :232-m: 26 DE ~GOSTO DE 186.1.

---~-
Calldido Tkeodo)'o de Olivelr(l.

HC50Iu~ãO (1"0 obriga os proprietarios de parys no municipio de Pi-
langui a abrir o cerco dos mesmos d/]sde fill5 de 1I0\'omuro até
fins de llHlrgo, e COlHem outras djsposi~ÕC5 a respeito.

senta e quatro, qllatlragcsimo terceiro da Indcpendcncia e do
Impcrio.

I"esta ~cretaria do Presideocia fDi puLJlic da apresento
resol11~üO aos 22 de Outubro de 18t.i4.

(jJ) BACHAREL FIDEI.IS DE ANDrunE BOTELIIO, Vice-1'm-
sitlente da Província de Minas Gemes: Fam saber a todos os
seus habitantes que a AsselIlbléa Legislati\'~ Provincial sobre
}ll'oposta da camara municipal de l'itangui decl'eton a reso-
Iu~~flOseguinte:



Cct1ulido TheodoJ'o de Oliveim.

( 150 ) ( HH 1I\. ~. 1't.

RESOLUÇÃO N.• 1,23.1.- 1'.27 E AGOSTO DE 18(j'~.

. (ID BACIlAHEL FlllELIS J)E ÁNllfiAJ)E BOTELHO, Vice-
I'rcsluente d~ Provincia dc Minas Geraes: Faço sabcl' a todos
os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial
sobre proposta da call1al'a municipal da Cidade do I'arahtbuna
decretou a resolução seguinte: "

Nestll Secretaria do r,overno foi publicada a l1resCltte Loi
aos 22 de Outubro (le tt;(3'l.

Crmdido Theodoro de Oliveim,

. Art. .1." A camara municipal da cida\le do Parahybuna
fIca autol'lSa~a. a venuel' pelo Jlreço dc tresentos inil rs, a 1I-
defonso .• Justllll3nnO Gonçalves Lage \'intc palmos do telTcno
que eXIste nos fundos da casa da mesma camara, fasendu
frel.lte para o laI'go que vai dividir com tcnas do finauo Joa-
qUIm de Sousa Magalhães.

. Árl. 2.. ~a oscl'iptura de contl'acto o comprador se
obngará por SI e por se os hcntoiros ali sllccessores a faser
no I~raso de um anllo o muro divisori'o dl'sse lel'l'eno. em tu-
do }Imelhante ~o que s~ acha ~a fr,ente do lar~o, e Clue come-
çai a no penultlmo cstelo )l.'oxlmo a caso, olmganuo-se igual-
mente a conservar esse muro em bom estado, sob peno d(:
ellt~ar a camara de novo na posse do tcrrello sem inuemni-
saçao alguma.
'1'0)10 xxx. PARTE' 1.•'

itcsoluÇflO que aulorisn :I camn:a 1~;lIIicip' I da ciilnde tio Pnrnhyhllll:l
a vender por lrcscntos mil !'eIS a lIdefonso .Juslinianno Gonenl-

. ves Lnge vinle palmos do terreno Ijuo exiSlo nos fnlHlos Jn i:asa
Jn mesmn cnmorn, c conlem oulras disposições a re lei lo.

FIDELISDE A~DRADEBOTELIIO.

Carlos []elleiliclo JJonleil'o, a fez.

(L. S.)

Sellaua na Secretal'ia do Governo da Provincia de ~Iina'
Gel'aes aos 27 de Agosto de 1854., .

Art. 3.. Ficão revogadas as disposições em contl'ario.

AI't. 1.. Os oficios de 1.. e 2 .• tahellião d05 termos de
S. Paulo do Mnriahé, Lavrns e LeopolJina, ClUfl erão exer-
r;idos por um só funccionnl'io, ficão d ora em diante separados
para o erreito de serem eXél'cidos POI' dow; el'ventual'ios.

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o co-
ilhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
>umprão e fação cumpl'ir tão il1teil'amente como nelln se contem.
O SecI'otario desta Provincia a faça impl'Ímir, publicar o cor-
re['. Dada no Palacio do Governo da Provi ncia de Minas Go-

.rilOS aos vi/lte e sete dias do mez (Ie Agosto do al1l1o do Nasci-
mento do Nosso Senhol' Jezus Christo de mil oitocentos c
sessenta e quatl'o, quadragesimo terceiro da Independencia 11

do Imperio.

Art. 2.. Ficào reunidos pnra o erreito de serem exercidos
'por um só sel'ventuario os ofllcios de 1.. c 2 .• tabellião do
termo de Dores do [ndaiá.

o BACHAREL FIDELlS DF.ANDRADEBOTELIIO, Vice-Pl'e-
sidente da Provincia de Minas Geraes. Faço saber a todos os
seos habitantes quo a AS5embléa Legislativa Provincial decre-
tou e eu sanccionci a lei seguinte:



fandido Theodoro de Oliveira.

LEl N. 1.235-DE 27 DE AGOSTO DE 186',.,

( 153 )

F.IJELIS DE A~DIUDE BOTELllO.

Cm'los Benedicto Monteiro, a fez.

(L. S.)

Calldido Theodoro de OI iveil'a.

LEI N. f ,23G-DI~ 27 .DE AGO TO DE 18GL

N'esta Secretaria da Presidoncia foi publicada apresento
Lei aos 22 de Outuuro de 18G 1.

Art. 2.' Ilevogâo-se l1S disposi~Íjes em contral'io.

(arla do lei que transfere a fascnda do fallcciJo :\Ianocl Gon~all'e~,
TO)(O xxx. PARTE 1.'

Calldido 1'ltCOdOl'Ode OlivcÍl'u.

Sdlaua n:J Secrelaria da Presidencia da Pro"illcia aos 27
de AgoslO de 18üfL

Art. I.' Itica desmemltrada (10 município da Leopo1di-
tla e encorporaua ao do Mal' de lIespanha a f!'eaue ia de S.
.Iosó do l'aruhyLa.

l\lanuo paI' tanto a toua::; as autoridades a quem o conhe-
cimento e execuçào da referi a Lei pertencer, que a cum-
priio c raçii(l cumpri!' tào inteiramente como n'clla so contem.
O Secretario u'esta Provincia a faça imprimir, puhlicar e cor-
,'r.r. Dada n.) Palacio da Presiuencia da Província de l\Iinas
l~eracs aos "jute C) sete dias do mez do Agosto do anno do Nas-
cimento ue Nosso Senhor .Jezus Christo de mil oitocenlos e.
sesseula' e ({uatro I quadmgesimo \Ct'ceiro da Illdepenucncia l'

rio Imperio.

r. r\. 1'1

soas habitantes que a Asscmbléa Legislativa Provincial decre-
tou e eu sanccionei a lei seguinte:

F.DEUS DE A~DR \\)E RITI~L1IO.

Cados Benedicto lJ!onteiro, a fez.

Carla ue Lei que desmClnbm do municipio da Leopolllina e encorpom'
ao do MuI' de lIespanha a freguosia.de S. Jos~ do llarahyb;,.

Art. 3.0 Rovogão-sc as disposi~ões em contrario.

( 151 )

Sellada na Sec!'elaria do Governo da Provincia de Minas
Gerae5 nos 27 de Agosto de 18üf~.

Nesla Secrotaria do Governo foi publicada a presente rc.
solu~ão aos 21 do Ouluo!'o de 1864-.

Candido Theodoro de Olitvcira.

(Lo S.)

o D.WIAREL I'lDELlS O£ ANDRADE DoTELOO. Y;ce.-r •.•-
si~cnlo da Provincia de Minas Gcriles; Faço saber a louos os

Mando por tanIa a todas as autoridades a quem o co-
nhecimenlo e exccuç50 da referida resolução pertencer, que a
eumprào e façào cumprir' tão inleiramente como neHa se conlem.
O Secrelario desta Pl'Ovincia a faça imprimir, publica!' e cor-
rer. Dada no Palaeio do I;overno da Provincia de Minas Goraes
aos vinle e sele dias do mez de AgoSlO do anno do Nascimenlo
de Nosso Senhor JeZllS Chrislo de mil oitocentos e sessenla fl

quall'o, quadr'agesimo terceiro da lndependcncia o do Imperia.



( 1M ) ( 155 )

.]osé de Resende l'ei,ceira Gtlimal'{íes.

o HO-l'RETO 18ü5-Typ. DO MI~AS GEl\Al~S.

Impressas e revislas nesla Secrelaria por ordem da rre-
idcncia.

F. ~. 17.

----------------------""'""! .••_q

SilvCl'io T~excira da Cosia, a fez.

FlDELIS DE ANDn.\DE BOTELIlO.(L. S.)

Nesta ~ecrelnria dI) Govor'no foi publiciltla a prl)sente lei
,aos 22 de Outubro ti I G!~.

CctlJdido 1'heodoro de Olit'cim.

da rreguesia uo .Qrumauo de Suassuhy, p.ara a ~u Santo Amaro, il
a uu Luiz Gonzaga de Mello, do dislriclo.~e Queluz para a frcgue=
sia de Suassuhy.

~ellada na Secretal'Ín (lo \'overno (la Provincia de jlinas
Gera0' aoS 31 do Agosto tie 18(jj.

CaJu/ido Tlteo.dol'o de Oli'l)cil'a.

Art. Unico. Ficão transferidas: a fasenda do fal1ecil\u
:Manoel Gonçalves, pelos seos limites do districlo e freguesia
uo Brumado de Suussuhy para o districlo e freguesia de St.
Amaro do termo de Queluz; a (le Luiz Gonzaga Ue Mello pe~
los seos limiles do distl'Ícto de Queluz para o uislriclo e 1'1'0:,
gue::.ia de Suassuhy: revogadas as disposições em contrario.

Mando por tauto lí lodas as aulori<la<)es lí quem o conhe:-
cimenlo e execuçào da referida Lei perlencer, que a cúm-
rrilo e fnçào cumprir tão inteil'l1menle como n'eHa se conlem. O
Secrelario desla Provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio do Governo da Provincia de Minas Geraes
aos vinle e sele dias <lo mez ,lu Agosto ('0 anno do Nascimento
de Nosso Sonhor .Iezus Chrislo de mil oilocenlos e sessenla o
qua.lro, quadragesimo terceiro d~ I.nuepe,?do.npia.e do 1~7
peno.

e BACIIAllEL FIDELlS DE ANDnADE BOTELHO, Y:ce,
Prc£idcnte da Provincia de ~linas Geraes: Faço saber a lodo:;
os souS habitanles que q Á.ssembhb Legislativa Provincial ue-
cretou e eu sanccionei a lei seguinte:



LEI N. 1,237-DI~ 27 DE AGOSTO DE 18J!~,

'( 1 i)F. 1'\. 18

Arl. 3.. Revogão-se as disposições em contrario.

RESOLUÇÃON. 1:233-DE 27" DE AGOSTO DE 18(j4..

Hesolllgfto que arbill'a a gratilicação de lrescntos mil róis o ~r~curadnl'
d~ camara municipal tio Serro, quanilo a< rondas ,lIIunlcl(laes fo-
rem arrematada, (lJI' outrem, e rcvoga o ~ 7,. do art. 1.0 da d?
n. 1,005 de 18ii!).

Candido T heod01'o de Oliveim.

Nesta Secretaria do GOV0l'l10foi publicada a presento lei
aos 2,} de outubro do 18G!L

Art. 2,. Fica revogado o. 7,. do arl. 1.. da r030!ur.ÜU
n. 1,005 de 30 de junho do 1859.

Sellada na Secrütal'ia do Governo da Provincia' qe Miqn
peraes aos 27 de Agosto de 18G!~.

Candido 1'heodol'o de Oliveim.

~ BACHAREL PWELIS J)E ANDnAJ)E llOTELIIO, Vice-
I'residente da Provincia do ~Iinas Gemes: Faço saDer a todo~
os seus habitantes que a Assemhléa Legislativa Provincial 50-
Ll'e proposta da camara municipal da cidade do Serl'O decretou
a resolução ~eguinte: ' .

Arl. 1.. O procurador da camara municipal da cidado
110 Serro, quando as reiulas municipaes forem al'rematat1(1s paI'
outrem,' terá annualmento a gratificaçào de trescntos mil 1'5.

1\ll1n<19 por tanto a lodas as a~loridaJcs a qll,em o cu-
TO~IO xxx. PARTE l."

FmI:LIS DE A1\DnADE BOTELHO.

,Carlos Benediclo .l!onleiro, a fez.

(L, S.)

o R \ G11,1REL Fm,,,;s "lO A,,,,,, 'lO Ron:wo, Vice-I' 'C-
sjden~o da Pro\'inciu do ~linas Gorilos: Faço saber a todos 05
seus habitantes que u Assemblóa Legislativa Provin'cial decre-
tou e eu sanccionei a Lei seguin te : .

TmlO xxx, IUHTE 1.. FDLln N.• 18. ,

~IVRO DA LE MINEIRA.
1864.

Carta (lo Lei que desmrm!ll'<l o districto do Esril'ilO S:lIlto do Pil1~
do m'ulIicipio ~o :I)~l'd'!!espallha para o ~u l'aral!yiJulIu.

Al't. I. o Fica desmembrauo o distric~o dI) Espírito Sl1n-
~o do Piau, do Illunicinio 40 ~Ial~ de lIospanha', o eJ!corporado
ao do Paruhybuna. '

Ar't. 2,. Fic;1o rorogadas as uíSl?osiçàes em contral'io.
Maneio POl' tanto u todas as autoridades li quem o conheci-

1110nto o exeçuç<io da referiua lei pertencer.' que a cum-
pnio e fação cumprir t,io inteimmellte como l1ella se contem. O
Secretario dçstaProl'incia a faça imprimir, pub!icar li cOITer:
Dada no Palaeio (lo (;'ovorno tia Provincia de Minas (~ol'aes
aos vinte e sote' (fias ilo' mez de Agvsto do anno do Nasci-
mento do ~osso Senhor .Iozus Christo de mil oitocentos e ses-
senta e quatro, I quacÍragesin10 tOl'cciro da Illdepel1llencia e dq
Imperio. ,'" "
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