
.' 7l .-Lei de Hi d~ Maio do 1S55.
AulOrisa o Guv.9rIlO a despender até a quan1ia de rs.
10:000;-a> com a organisaçãtl da Estatisll,ca da Provincia 27

N. 719.-Lei de 15 de Maio de lS')~). '
Altera a dIvisão jutliciaria tias Comarcas da Provincia 28

'. 720.==Lei de.l ti du Maio (!e IS55. '
Crea varios Histric\llS; restaura outros; ei•..alll~lecc
divisas j authorisa a J1resid~ncia a marcar outra j 1'0-
"o!;a alguns ~~ das LeIS ns. 5il3e 575" Il' transfere
diversas Freguezias, c Districtns de uns paraI ou-
tros 1\Iuniclpios . • . . . • . . • • • . . .. 3()

.721.-Lci de lti de Maio de 1S;,5.
v F~~.,\~ fo~,çado C~rpo . policial para o exercicio de
/' 18<>ti a IS)7 . • • • • • • • • • • • • . •• 3~

~. 722.-Lei 11e Hi de Maio de 18',5.
Goncede :1:2i:)-;-a>100 para concertos d'a Cadela da Ci-
dade de Mina~ N ,,,as,. . '. . . . • . . , 3'i

I'. "i:d.-Lei do 16 de Mai) de 1S55.
CJncede licença sem tempo ao Sjcrc:ano da Cama-
ra .Iunicipal tia Diam:lntina, o ao Cirurgiã" d~ Par-
ti(lo da Camara da C'lmpanha . . . . . . • ., 3i

N .• 72'~,-Lci de \fi d~ "Ialo de IS:,:,. '
Elcva ;, ,: th~óoria tlll Vllla a Fr~ó,ICLia de S .. Paulo
do "lllriahé. . . . . . . . . . • . • . • . . 33

IT • 7:n.-l}~i llc Ui de "lnio dJ \8')",.
l~\eva ú Freguczia o Cura'.o tia 1.'11':1no ;\Iuuicipio ÜJ
Sa h;irá. . .' .•....•••..•... f~O

N.o,72!).-Lei de 13 dc Maio de IS'i5. '
Eleva á FrLlguezia o Bis~:icto ,lI Livramento, no Mu-
nicipio d''\yuruooa ... ' .•.... " .. '.. 1c-2,

N.' 727.-Lui de I:i (l~ Maio d~ IS:>5. ' "
E~cl'a. Ú Fre,gllezi~ o Dis:ric:o de S. Thiag,) no 1\Iu-
II\CIPIO (Il~ S .Iose '. ' .. '•. I' .' I•.')

N, 72S-L']1 de I g ,le daio de 18:)'). -
Eleva ú Fl'eguezia o Di,lrictu dtl N. .' do H08ariIJ
da Lagoa tia ,\ \'tI ruoea. . . . . • . . . . 't. li

:N.o 729.-Lei (Ie IS de l\laio,tle-lS',5:' ' ,
. Eleva.a Freguezia ~ çurato do Espi:rit; S;Il1~O dos

COllllclros no Municlplo ue La\'ràs ,. . .... 4i
.N.' 7:10.-Lei de Hi de ~Iaio de '1855.. I , j •

Eleva' á Freguezia o -l)istrictü ue.S. ,Antonio das Sa-
linas do ?llUlllcipio do Hlo Pardo. . . • : . .. . 6-'1

( 5 ) pago



'i7

50

, o 7')6 _r ei do 2~ uel\faio de 18:~;). :1 s "pote.
l. ')', 'I' J . I, £m[lfcl!:tdos u ceml lIa' :rrata da apo-unta! Orla 1.0~ , " 71

li' 1 •••••• ,.da Asselll I oa . , , . . . , :,:. ,
, " L i de 2" t1c MaIO de.18 ti. ..

• °.1\0 Jl;a o S !~.~du art. 2.~ da J.Cl ..~, ,fiGo;),.
. • -'J • "io de 2',i d<1 ~IalO de .t 8..>". '.

l, I, • JJ 'a ç, " ma"a Mllliicip:11 J.c L'lVfaS j) CQlltríllur
epartamento :lurtIJeJà1il'es....... o 2:0)[),1)))O) ,para .fa~;:r. ,~~. ~q~ 7 i

EB~do MlDlOl!re 'o. , . . . . . , : ' . , :. ,: . .
I (e.26 dlJ Maw de L3.u, .) ,

' , oris;l G Governo a des~~n ,l~r al~ :,,:,OO.l~0-:
~~1oI0'l'O Il'l a Casll. da Cam:lI'a I[J. 1 allllJ1Ju~3... :",' • " 71

-llesJluçiio de :lO dJ l\IUlO ÚO 18,,;). fi-
,'Fixa a doslleza, .d0 dIVJrs~.svÇ,:lIna5~.s paca o.aul,lp 'W
nanceÍl'o ~ll1nlcJpal do 18]:> a 18..>~:.. . . .....

. • iH -Rcsoluç'lo de 30 de )1a1O de I,):.). '.
I , '\. V'I a's con'as da Ueccita e DJspna tJe ,~~\'Q'l'P'JS• 11pro , . :' 11I

Camaras ~llInIClpaos •. , '.' . . . u:' . , . . . ..
i'i." 1!~:!,-llc oluçiio de 30 Ul) l\~a~o de tô"a. '. ' a-

Autlmisa a Camara. MUlllCJI~,l1oo.Our.o P1Cl() ,~ li !H\
"ar ,í ~I:lria Alldrcs:t a (luan:13 de ~~O.;1>0)0 /'OIS ..

i\,o7!':I,'=-lleso!uçãJIJe :JO de Maio de 180;). , ~I'_
Fixa lS ordena f/,s dos Empmgados da Camara ;l uni

,flleipat du Ouro Preto •... , ..• u:' . . . , ..•
, • iH -Jtesolue<1J de 30 de MaIO de i8~;).
, '.\ullnris:l' a Camar:l ~Iunici~J1 de B\lrl.lac~l),a ;I a.r~

fl!l'a.l:ir o impos:o de 320 rÓIs sobre ç~d~ ,~!P Lal- !OU
ril de :l"lIardelllu (juo se, vonúor no lIIUHCIPJA. '.' ,.

~." 7;';),-Resol~iç:l1 de 31 de Maio de . ~~:>5 ,',
Alltorisa a Camara do ClIrvc!!1l ,a pagar:). ,JQ,lqullll I 'I
de Sousa T rCl'a 'J t:J ii1>.v~? rCl, u.:...".,.

J' ,. 7',(i-.lkollll,ão de' 31 d' i\lalO de 18.>;). ,
Cou~êlll ;~rli:,!Osaddiílvos :is POS~Ul'as ~a ,C:ljllar t }Il -
- .. 1li',.Ilieillal da Villa de PiulIlhr • , , 'u.: " " ' , ' , .

l\.',i:'í,-l\~oJudio de :H.de ..\1310 l1e,I.8;)<>,
Jlrohibc n'o }] unicipio do 'BoUl FÜIl wrnprar:, O,UIISj)S7
cravos, sem previa licença dJ sous, SeuhQr~: aJ.llda lIles-
,11I0os obj!lcto's Ilue !illes cO~:I\Ill:~o l~~.pam,yel)ltlrel\l, [117

1'i,",7 :.S .....,-HosoJlição LI' :U LleJM3IQ de 185~. , '.
Alltorisa a Camara Municipal. do Sab~ra a laze,r 11
;d,atill\l'nIO lia melade da dinda rc:lallra aos fnm

( 15 )

N.' 731.-;-Lei de 1(/ (!e Maio do 1855.
'EI~va , :í, ~atht'l3'()ria d~ C!dade '3 Yilla de 'PiI:rlígui ,
dcsmernhra \1I1'IOSrerntorlOS, o os encorpora li diver-
sas FreglJezias': aUlhorisa o Governo a estábelecer di-
'Visas enlre nlgumas Freguezias, o mMca as das de Mi-
nas Novas, c Chapada • • • ..'. • • • • • •

N.' 732,:..ê- Uesolu'ião deHi de Maio de 1855.
:Ele\'a :í :lOO~OOO rs o ordenlÍdo do Secretario dll
Cnmára 'Municipal de Queluz, e marra a gralifirJ-
'ilfo 'án'mí3Jtde 120 ~ 000 reis ao Fiscal da Villa, •Y '.0 7':J:J,-'- Lei 'de 23 ,de Maio de 1855.

1 Ji~a a receit~, ~ .dé~peza {la 'Provincia para o exer-
, CICIO de 185G a ,8v7. • l. • • • • • /, • • •
J °.0 734.-I;ei de 2!~ de' Maio de 1855.

Authorisa :í Carnllra :Mllliicipal tia Villa I.eopoldn'ía a
Ima'ndar construir uma barca para tlar passa~em no Uio
Pomba: declara cs 'Vencimentos a lJuo rem direito 'a Pro-
fessora aposentada da Cidade de S. J050 d'EI-Uei: :111-
rhorisa la PrcsidenCla a maudar pagar o que' se esíiver :1
de\'er ao ex Professor'suLstillltO da Villa de'Santa llar-

, ,ra, Nicol:ío Antonio Tassarade Padua: conccdo íriora:o-
ria a J050 José Soares. Jumor, e a João Teixoira'de
Carvalho: aurlJOrisa a I)residoncJll a mandllr cons-

, truir uma' ponle sobre o Uio Pllr:í: a concéder li-
cenç~ .~? I'rofossor José de' Sousa Dr!lga ,a Prudtin-
'te Enllhnno SOusa Machado j :í mandar aLonar a
Thadeo ,Julio ]leixOlo o soldo quo percebia nntes de
ler bnixa do Corpo Policial; :í inandar adiontar 'ao
l1: o EscriptuJ'3rio Antonio I.uiz l\farin Soares de A f-,
herf(nria a quantia de 300SOCO rs. para Cn'lJ'3r p~r/l
o :Monle I'io: :í m:mdnr paga 72£083 :i D, Bonifnrla
Emerenelllna Gomes ,Pereira: <Í ronceder lircnçn ao
'Cllpitão do Corpo' Policial ManoeJ Zozimo d'Azewdo:
:i au~i1iar qualquer fahrira de louça que mais . e
di slinguir na Provincio: á indemnisar 110 arrema-
tanlu da Casa ,da G:lm:lr:J e Cndcia da 'Villa {loDom
jeim. e n mandar pôr ~ a disposiçiio da' Ca',llara de

úMaflanna :I quanlia de !}!'9~(CO reis para' pogamcn-
'10' da' I'onlo solJre o rio l\Iriinnrd. . • • ..•• . •

N .• 7:15.-lei de 2!~ de J\Jaio de 1855.
1 .•\ lIrorisn o Goyerno"ll n'uxilinr um Collcgio 'dc'inSlrtlc-
~iio lia Cidadé ('a Ctilllpanlia . . , . . • , . " 7()

.
,1~'
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OOILO I"RK'lO

II e" li r,,,,,Clt' 011.
,

d 30 de ])ezcmliro dIJ 185/t..
N." 32._R&gulamenlo °d - d Seno de beranças e legados,

, l\.e"ula a arreca açao o I 18 ....o d 15 de Janolro (e ;)a,
N.• 33,_l\egulame~1O C. se e rel'lula II respectivo serviço.

Crea o Lyreo l\Iartannen, .0 I 1855
. "I ti' '>3 de Jamnro (e ' d'N • 3ll,-l\e~u amen o l ~:-' . d .ve ser exercida no Jar IIn~.
, ]~stahellece :I poltclU que e . , , . • . .

BOlnnico' .. , . ~ .. l;e~e;eiro' de '1855.

(
No. 35,_l\egulamenl~I .. ~~ ::0dCorpo l)oltcial . , , , , ....

l\egula
l

o sell~IÇde 31 de !\Iaio de 1855, . '.
N • 36.-1\cgu aJIle\l ' d urança da diVida alltlva,
, Estahcllece o prccesso a co . . . . . . .,

l)rovlI1cial. , .... 'd~ juih~ de '185'5.
1,'(.• 3'L_l\.cgulamellto tle ~~. 'sa cns que se devem c~-

Estabellcce as la ',I d~ lllasd \;S Gonc'alo sob o RIQ
b l)ontt' do Arraia e. ..'
~::aol~~I13; !l'u '1' nuO tio 130m Fim. .'" .' •..

FOLUA N." I.PAUTE L"

10 DA LE'/ DII~Ell A
[855~

LEI N.• 703-,DE 15 DE 1\1AIO DE 1855,

I.ri que manda perl{'l/('rr o imposto de passag{'lll 1/0S llios
di' S Francisco I fi cnle , c Sapucohy tÍs rendas dos Mu-
nin'pios por onde correm, c contém ol/tr<ll; disposirv{'s
1/ rl','ptilo,

Ar!. 1.. () imposto tle passag m nos Hios de S. Fran-
cisco, V<'rd<" e Sapc:calty ,fica pel'tenccndo :ís rendas dos
Municípios por onde correm, salvos os direitos provenien-
I<,Sde constl'llCç~O de Ponles por empresa, na forma da Lei
\l •• filiO, e por conta da Provincia.

Ar\. 2." Servindo de limites qualquer d'esses !lios Ú
,IOIIS Muniripios, concol'fcnio as res )cclivas Camaras na p~'r-
repçflO igual do sohreuito imposto, com tanto que contri-'
huflo para as dcspl'sLlS necessarias,

I

Ar\. 3." As Camaras dos sllpt'aditos l\lunicípios [01'-

lléCerÚÕ os meios ue passagem com a maiOl' segurança, e
C'OllllllOrlOpublico, c fi(;ào obrigadas a conservaI-os sempr\l
l'rn bom estado.

AI'L, 11." O.• actnaes meios rie passag(}m pertencentes
iI Provineia serão entl'i.~g,les ás sobreditas Camaras, m~dianle

nA CISCO 1)101.0 PEI\£IRL\ DE VASCONCET.LO~, Prcsi (lenle
da Provincia de Minas Genles: Faco saber á todos os seus
hahilantes, que a Assemuléa Legislativa Provincial decretoll,

.• l' eu sancciol ei a Lei seguinte:

110'

( 8 ) pago
álluenes do~e~or~s., que dentro de ~ousJ a,n~ós ~á~a~ 108;'
rem o 'lue estIverem a d~vel1 " ... , , • .

'I '1r..9 ~l\.esolueão de 31 de Maio d~ .1~55o d
f • ' Crea tlov,:s impostos no l\~umClplO.,?e Baepen Y

u " ,- de 31 de MaIO de 185;). ,'N • '150.-.~es,",\nçao .. ' d Ponso Alel'lro a re-
. }<'az cx.tensiva ao MUIIlC1PIO. e ". o 112.

. l" - "('13 de 25 de 1\IalO de 18;)2 ..
so uçao n. I . . d IS'~5

N • '151 _1\esolur,ão de:U de 1\IalO e N ~ . a arrecadar di-
• • 1\utorisa â Camara de l\ltnas ovas ,114:

~ersLs impostcs. o , . '.' " o 1'S5"': .• ' , . , ..
I - I 31 de MaIO < e,),

'N.' '152.-1\.eso u~~o l\\~ll;icipio 'de l\Iarianna, a todos os pro~
O~rtga., cu' :lS terras passarem e~tl':ld~s~ a eon 116
prtotarlOs, Pt~srlada; e contêm outras IltSPOSHioes. '. ,
corlal' suas c. , " . I d "1~55I - do 1 • de Jun 10 ou.

N,. '153.-\\eso u<;ao ' d' Can ara Municipal da Vlna
Approva as llosluras a "0'. o . , , , , . ' , 121
de Caldas , , , , , . , . li' "',' 1855

I, I -o do 1 • de Ju 10 ue o 'VI' 1111.N,. '15l~.-~eso u<;a 1) I' as da Call1ora l\luniqipal da
Approva as as UI'. • • , •
Christina . • • o , . . •



r' LI' da a Ilrcscnle Lei emN'csla SeerOlaria tia Presid 'Ileia 101 pu Ica

Q I/tle Junho de 1855. An(onio José Ribei1'o I1hering.

LEI N,. 70h DE 15 DE MAIO DE 1855.

I direitos e.~(aúel{ccidMpela deLei q1le 7'('(/11:; ri me(ar. e ali

1/.. 258 de 23 M lIrfo de 18M.

da Provmeia aos 15 tJSellad:l na Secretaria da Presidúnein

raio de 1805. Ântonio José Ribeiro Bhe7'illg .

. . I r 164 "0 livro 3 o de Registro de Leis e ResoluçõésHeg1slral a a.. ,u). " .
da AssellJblé~1 LeglslatI:~ I :~\.~~el~\vir.cia de Miuas Gemes 18 deSeercl:lI'Ia da prcsluencl,1 u,l r.

Maio tle uma. Manoel tio CO ((A Fonseca.

( 3 )f'. N. 1.
(2 )

uma illdmnnisaçfto no cofre provillcial por parte destns, e
.ot juizo de ar!litros 1I0llle,lllos por e/las , e pelo governo.

Art. 5. o O imposto de que se trata será cobrado se-
gundo a Tabe/ln-D-allllcxa á Lei n .• 570 de :/0 de Ou-
tubro ue 185 I; se porélll as Camaras melhor'nrelll os nctuaes
m~ios de p'ls:agem poderão perceber taxas maiores, prece-
dendo approvação la Asselllhléa Provincia!.

Art. ô.. Fica inteiramcnte prohihido a quaeslj Icr pes-
~oas estabelecer meios de passélgem sobrc os Hios de qne
trata o art. L., sob pcna U{) lima multa de 5U'4' ;i 100.t;)
rs. de caua infracç,io desta disposição. Estas m, Ila farão
parte das relidas do Município em que tiverem I:g, '.

Art. 7.. As Camaréls l\llInicipae's que não satisfizel"ClIl
ás condições dos arts 3 .• e 1,.• , ou que infringirem a d'
posiç,io do élrt. 5.• , Jlerderão o dir 'ito á cobl'<lflça do im-
posto, e restil.uinio élO cofre provincial o que ill<1Jviuélmen-
houverem arrecadado.

Art. 8.. Para a execuç,io desta Lei r..-ped ir;iõ as Ca-
maras os prcciso~ Regulamcntos, que scrão submettidos ;í
approyação do Governo.

Art. O.. Ficão revogadas as disposi\:ões em contrario.

l\1ando por tanlo ú toda~ as Autorid,lI cs , (IUCm o co-
nhecimento, e excc lç,io da referida Llli pl'rtcnccr que a CUlll-
prflO, e fação cumJll"ir'!<io inteiramcnte Como lI'elJa se COII-
têm. O Secretario desta !'rol'incia a l).lça impl"llllir, pu-
blicar, e correi'. Dada 110 Palado da Presidellcia da Pro-
vincia de Minas Geraes ao' ,/uiuzc dias do li cz de Maio do
auno do Nascimcnto de Nosso Senhor ./CZlIS Chisto de mil
oito centos e cincoenta ~ ciuco, trig 'simo qual o da Iudc~
pendcucia e do lmpcrio.

(L. S.) FJ:A:'\c/sco DroGO PEllElJIA DE V,\SCONCELLOS.

Francisco AI/tania do Carmo, a fc~

)
'
r 'CEl LOS Presillenten \1 CISCO DIOGO PnJlEIJIA I E. AS::ON:. t 'los os seus

J , • ,1 r ' Cenes' ]<;\COsahel a OI
da Provlu!.:la uI' j ll~a~ I'é' 'J'~~'slaiiva Provincial decretou,hahilautrs. I]ue a Assemh " .• Col

. Lei' segulllte'c eu sanCC;OIlCI a .

. 'o Os direitos das Fahricas lias Povoaçõ~s
Art. 111(;., . " , decelltcs espaçosos, construl-

('01 que houvcl' CCJUlt~r 10e sC"llJIdo ds preceitos da hygicne
elos ir eXJle.n~as d~ P?;O,' 'i lll~l'tde dos quc forão eslaheleci-
puLliêa, Itc.ao rtl ~8S111o ~ ~3 de 'Mal'co de 18!J!1 , revogada,dos p h LCI u. o 2" ( e • . .
para e5t lim as disposiçõcs em contral'lO,

t a todn ns Autoridades a quem o
l\t?ndo por ta~l o \ da' ref~rida Lei pcrtenccr que a

conhccllllento, ~ execuç"?r t'io inteiramcnte como n'el/a se'
cumprão, e. façao ?U1npI! 'I ilrovillcia a faca imprimi I' , pu-
cOlltérn. O Sccrctano uest'l) I' c'o da Presid~lIcia da Proviu--blicar, e correr'. Dadél no a" I ,

'IO~IO XXI. PAIlTE L"'



(L. S.)

Mallocl da Costa Fonseca.

(5)

FHA 'CISCO DlOCO PEREIRADE VASCONCELLOS.(L. S.)

F. • 1.

A ntonio José Ribeiro Bhcl'ing.

llegistrada a f. 16!~do. Livro 3:0 l!e registro de Leis e Hesoiu-
'ões da AsscllIbléa LegislatIva Provlllcral. .

~ Secretaria da PrcsideIlcia da ProvlIlcia do l\Imas Gemes 23 de
_'IaIO de 1855,

Mando por tanlo :í todas as ~utorid~des a qucm o co-
Icc' I clllo c CX('Cllciío da rcfcnda LCI pCltcnccr que a111 11 I , . -. " , 11'

I )I'~IO c ['1('10 cIIIII))rir tão mtelralllcutc como n c <I SCCUll) , , :' '.. ..
[f, O Sccrctario de -ta ProvlllCIa a faça IIl1prulllr, PII-con t:m. I '1 . I p. ,. Ihlicar c corrcr. Dada no Pahl~io da. lrcsJ( enCla (a .. 1.0' 11 -

da de Minas Geracs aos lJlIlllZC (itas do mc~ d? !\I.HO d?
O do Nascimcnto de osso Senhor ,JCZllSClll'Isto de nul

ann '" t.1 I Hleoito centos e cincocllta c CIIlCO, tngcsllno qnar o ua I -
pcn<!encia c do Imperio.

N'CSLn Secretaria da Presidencia foi pubiicaua a presente Lei em
1 o de J unho de 1855.. . . .
. Antonio. José Rtbclro Rhcl'Illfl.

Antonio Cesal'io ]]randão. de !,ima, a fez.
Sellada na Secretaria da PresidenLia da llrovincia aos 15 de

Maio de 1855,

LEI N.o 706-DE 15 DE MAIO DE 1855.

Lei que authorisa a Pl'esidencia da Pro.vinda a d~spend~r,
além dos 4:000~OOO rs. de que trata o ~ 3. (~Oall.
1..o da Lei n. o 500, a quantia que. (or llec~ss~na par:l
construccüo da estrada que do arrazal do RIO I ardo (/,-
l'ige-se d Barra do Pomúa.

FRANCISCO DIOCO PEHEIRADE VASCONCELLOS,Prcsidentc
da Provincia de Minas Geraes: Faço saber ú todos os seus
.ro~[oXKI. PARTE 1.•

FHANCISCODIOCO PEHEIRADE VASCONCELLOS,

Antonio lcsaria ]]randilo de Lima, a fez.

SeIJada na Secretaria oa Presioencía oa Província aos Hi lle1\Iaio oe 1855.

Antonio José Ribciro RllCrillg.

Registraoa a r. 163 v.o do Livro :1.0 de Ilerris!ro oe Leis e Heso-
luções da Assembléa Legislalil'a Provincinl. o

Secrelaria oa Presidencia da llrovincia de Minas Geraes 18 00:Maio de 1855.

1I1anoel da Costa Fonscca.

Lei que acredita o GOl'crno na quantia lIece,çsaria para a
cOllstrucçtio de uma Cadeia na Cidade de Pouzo A Icgre.

N'esra Secrelarin da Presidencía foi puhlicaJa a presente Lei emo 1. o de J unho de 1855.

Antonio José Ribeil'o BllCring.

LEI N. o 705-DE 15 DE 1\IAlO DE 1855.

( 4 )

cia de l\Iinas Geraes aos quinze dias do mez (Ic , •. 1 f
. . lua O (Oanno do Nascllnento dc No~so Senl~or ~ezus Christo dc mil

oito ccntos c cincoenta e C11Ico , tngesllno quarto da Indc-
pcndencia e do Imperio,

~
RANCISCO DIOCO PEI EIRADE VASCO.'CELLOS• Presidentc

dil Provincia dc Minas Geraes: Faço sabcr ú todos os scus
hahitantes , que a Asscmhléa Legislativa Provincial decretou.
c CII sanccionci a Lei scguÍlltc : '

Art. 1. o O Gorcrno fica aCleditado na quantia neces-
saria para mandar Icvantar a planta, orçar, c construÍ!'
lima Cadcia na Cidade de Pouso Alcgre.

Art. 2. o Ficão rcvogadas as dfsl,osições em contrario,



1I1anoel da Custa FOllseca.

O)

Art. 2. o Ficão rcvogadas as disposições cm contrario ..

(7)
o 707 BE 15 DE IIArO de 1855.

Fn'\I'CISCO DlOCO !lImEIRA DE VASCONCELI.05.

Antonio Ccsario 1Jrandcio de Lima, a fez.

lIlico. Fica conceõ:(la lieeuça por dous anno!!
'01' dl~ L.. (clras da r.illade tle S. João t1'EI-] ci,

,ti I \ugu~to AI\'afl~s da Costa, com os seus resp cti-
, 'lIcinl 'ufos , 1'1),'0",1(1a'as di 'posiçõ's em contrario.

:Manoel da Costa FOflseca

AntonIO Jusé Ribeiro B!lerin,q.

(,. .)

, rlladn Iln Secretaria da Presidencia dn Provincia aos 11> de
aio ti HI;J1J.

, .0 nl()(~O PElIEIRADE VASCON ,EU.OS, Presidente
p. i h ia ,It. ~Iinas Geraes: Faço saberá todos os seus

labit 11I' ,que a \s: '1lI1JiI~aLpgis at,,'a P10\incial,kcretou,
'u ~ Inl'(;ionei a LI'Í seguilllc;

TOMO XXI. I'.\I\TE 1.'

H gi~l1':J.da11 f. 1()!~Y. o lo LiVI'O 3.0 de Regisll'Ode I.eis i) Hcso-
lllçõe~da A ~"lIIhlt~a L()"i~l<lli\'aProvincial.

'e 'I' 'Ia ia J-\ l'resiJclI(:ia da l'rovinG'Ía ti", lIJinas Gernes 23 de
Joiu de 1855.

lI/a/loel José F crrell'a, a fez.

FUA,'CISCO DlOGO PEnEIRA DE VASCONCELLOS.(L. 5.)

habitantes, quc n A embléa LC""islativa Provincial dccrcfou,.
e cu sanGCionci a Lci • "uinte:

Art. 1. o Fica a Presidcllcia desta Provincia :luthorisa--
da a de pender, além (los quatro contos tle réis dc que
tracta o ~ 3. o do art. 1. o da Lei n. o 6!)9 de 185!J, a quan-
lia que for Ilecessaria para a coustrucçtio da c~trada, que.
610 Arraial do Rio Pardo dirige-sc á Barra do Pomba.

N'esl<lSecretaria da Pl'esidencia foi pllbhc:Hh a presente Loi óml
1.. de Junho do 1855.

.A. ntonio José Ribeiro BllCrin9.:

Mando por tanto á todas as Autoridades a qucm o co--
uhecimcnto, e cxecnçfío da refcrida Lei pertcncer que a,
cumprão, e façiio cUlllprir tão inteiram 'ute como nella se
contém. O Secretario d'esta Pro lucia a faça iJllp"j nir , pu_
blicar e cor er. Dada no palacio da Presitlencia da Provín-
cia de Minas Ce aos aos q liuzc dias do mez de fllaio do
allno do N,lscimento de 10SS0 Slmhor ,Jczns Christo de mil.
oito cento e cincoenta I cinco, trigesimo quarto da Inde-.
pendcncia c do IllIp 'rio.

Sellnda na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 15 de
Maio de 1855.

Antonio José Ribeiro Bllering.

Regi trada a f. 1at,. do Ijno 3. de Registro de Leis e Reso-
ILl~õ()sda As~embléil Lel-(islalÍra Provincia!.

, crl~laria da l'residencia da llrovincia de Minas Gemes 23 de
MaIO de 1855.



Antonio José R.ibeiro Bhering.

N'esla Secretaria da Presldencia foi publicada a presente Lei
l1l o 1.0 tle Junho 1555.

Impressas e revislas nesta Secr~laria por ord~m da Pre.sidenclU.
Antonio José Ribeiro Bit en ng.

( g)

Re"islraJa a f. 164. v.odo Livro ?o.de regislro do Leis e Reso.
lu ões d~l Assembléa Legislativa Provm~IaI: ..

ç Secretaria da Presidencia da ProvlllCla do l\IlIlas Goraes 23 do

Maio de 1855. Manoel da Costa Fonseca.

t'. N. 1.

•

IHeSla ~ecrctaria da Prcsidencia foi publicada li presenlC Leí
eHl o 1.0 tle Jnllho de 1855.

(8)

Lei que roncede r/{'sr!ejti lirença sem tempo rom o rcspc-
,tiro ordenado á Severo !lal'úosa d'Oliveil'a, a('lual por-
teiro do Paço da Assemúlta L{'gislativa Provindal.

Antonio José Ribeiro RIlCring.

FnA CISCO DroGO PEREIRADEVASCONCELLOS,Presidenle,
da Provincia de Minas Ceraes: Faço saher fi todos os seus
hahit;lJIles, (Iue a Assembléa Legislativa Provincial decreto 11 ,
e eu Sanccionei a Lei seguinte:

LEI N.° 708 DE J5 DE 1\IAIO DE 1855.

Art. unico. Fica concedida desde já licença Scm tempo
com o respeclivo ordcnado :í Sevcro Barbosa d'Oliveira,
actual Porteiro do Paço da Asscmbléa Legislativa Pl'olin-
ciaI.

Mando por tanto ú todas as Authoritlac1cs a' quem o co-
nhecimento e eXecu\:ão da referida Lei pcrtencer que a
cumprão , e fação cumprir tão inteiramcnte como n'ella se
contém. O Secretario dcsta P/'(,vincia a faça imprimir, pu-
hlicar, e COlTcr. Dada 110 Palacio da Presidcllcia da Provi 11_

cia de l\Iinas Cernes aos quinze dias do mez de Maio do
anllO do Tascímento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil
oitocclllos c cillcocnta c cinco, trigesimo quarto da Indc-
pcndellcia e do Imperio.

(L. S.) FnA, CISCODroGO PEnEIRA DEVASCONCEUOS

Antonio Cesal'io Branclcio de Lima, a fez.

Sellada na eC'I'claria da Presitlollcia da Provincia acs 15 úa
Maio de 1855.

Á ntonio José Ribeiro Bhering.

QUilO-PRETO 1855.-TYPOGRAPIIIA DO nO~1SENSO.



HESOL <;;\0 N. o 709-DE 7 DE MAIO DE '1855.

[JesolllçliO qlle flllt/torisa a Camara l1JuniniJal da Vil/a da
Pomúa (/ coúrl/r os impostos n'ella declarados, e cOllthll

outras di.\/Josirões ti respeito.

FOLHA N.• 2.PAUTE L"

11 ALEI MI;~,EI~.~
i855~

TOMO .::1.

LVR

'i1.'1
ZI(lU! 'CISCO DIOCOPEnEIRADEVASCONCELLOS,Prcsidcntc
{la Provincia IIc Minas Ccracs: 1"3co sahcr a todos os scus
hahitallles, que a Assclllhléa Lcgi'slativa Provincial, sob
1'1'0\10ta lia Call1ara Municipal LIa Villa da Pomha decretou
I lt SOIUÇ[IO sc"uintc;

Ar/. 1.' O preço das Iiçcnç,ls para abcrtura de'c3sas
de ne"acio /lO Termo a Vil/a da Pomha , fica elcvado, á
'aber: lIe fazc/ldas seccas dcutro da Villa a á:jj)OOO rs. :
de molhados dentro da ViIla 2:jj)000 rs. : de fazendas sec-
cas 1I0S ])istrictos 3:jj)000 rs: de molhados nos ditos
1./1)600 r5. O illdividllo que sem previo pagamento destas
licenças lirer ,lhcrlo algumas das referidas casas de nego-
cio, som'crá a multa de 6:jj)000 rs., além da obrigação
de p3gar o respectivo imposto.

Art. 2. o A Camara fendo feito medir os terrenos da
Villa, cobrarft anllualmcnte, e de cada uma hraça: dos
moradores da praça o foro de 300 rs.: dos das ruas-
Pontc nova, Vclha, Ponte de pedra d'agoa limpa, de traz
da praça, e ladeira até o açude do capitão Bento ou scus
)lCrdeiros 200 rs. : dos das de mais ruaS 1001's.



( 1:\ )

Ih rrará 6wQOO r~ ' e ~olTrerá dons

in.;ompalivcis as fUllc\:õ~ > e f~' 'j I ,

.'. o 2.

A'I 0, o E' prohihido lançar ,ag~as immUl~~.a~I n'i~
' , . CIIIOSque alll "ao ler. O ISC.I at

rua ,e I eecos , ?u .em ,,: ,'fim dc t ue desyiem ,!S sO!Jrc-
\ ,,'tira aos cOllt/a\U1tO[CS ~ ,~. J 'na de 10,mOOO rs.
lila ;trrl:' d'alJlIcllcs. lug,lI~s, ob ..PI,:, t dos JilCSnlOS,

J uI a c dc ser fClla li IlInpcsa .1 cus a
(' illlltifisados os canos.

A 'I 10 o E' prohiuitlo levanta}' casas ~lenomin~das-
. I, ' •. , I '( icão Sl~r:í inserida 110 termo, ou

n,ICI;l aru~un~~~~:~ }l~)~'~:l)o'levalltamenlo da casa, sentlo que
::t:~I;~I~a' 'ntor ~()lrl'l'l'{' a pena. de ~C1~oliçãO da obra, c

- lo ,'c~l)e('livo terrcno a oullos.conccssao t J ~

l i.}o O Fiscal tia Vil 'I, 01,[ fJl1el)l suas .,;ezÓ,es!i-
J r , , /'1' ,. I" ,lI; '"'Q OIS, " t 'intl"tnlmcllte a "I':\ll Ica~~aot .• J.\','W, "

I ,\ cr.l' ,. c ,,., eX'lcto no cum-I' ,: t1, P 'I ' 'h 'r quando U,IO sejol , _ .
I " tI,. . 1'\ ')'('s ma' im(~(los que Ih:l sao IIUPOS-
ri , 1I~0,.\~: l~;).t :r~ls~.Aié n ;11'51a gratirca~:ão perc.e1;L'rú

: 2 '11I11 'q;" audp f(~rç'J J I ga-

f". O Iln'eo tia licença para mascateação de.>. , , 't '«::a.te rs
II • ( 111' S ohl'ectos ti, o Ir , 0\1 pra as,
. " 't t' gos sei J fi 'e-000, () (V:!' mascall'al' o,' sohre I os a I c lt dias 'Ie

i,l li' li !r..~•.á a Ilulla de O~OOO rs, '
I'iz;- li.

Art. H," .\ tiL: Bca para que tenhão lugar espcclaculos
" '. 000 ' O' q IC tac!' espectaculosluhli 'o: lic" I'le,ad" .\ ü:jj) . r~: s,: I' iO""'O()O I's.,

llcl'elll ~.'111 fi l'\'ia licença sollrerao a mult.t t e 'W

I' quatro dia li prisão.

1'1. 15.0 FicflO I'e oglldas as tlisposi\:õcs em cOlltl'ario.

mIO "1. PAIIT', La

E' proluh'do CQQsG,n'aregoas nos pastos per-
a. O cOl1lraY-<;I~lorserá multa O'~m h ~OOO,

Art. 3.. Fica abolido o imposto de 1.tj)GOO rs. ti qU,e
tem estado snbjeitos os operarios, c carreiros.

Art. !lo o Fica vedallo o caneto de madeiras ti rasto
pelas ruas da Villa. O cOJllraveJltor solTrerá a multa de rs.
2.tj)000, c quatro dias de prisão.

( 12 )

Art. 5. o O preço do aforamcnto do terreno perten-
cente ti Camara, que 11'0ra cm diante tiver lugar, será,
de 2.J'b000 dc cada uma braça

S unico. A Cama,a encarregarú da sobredita medi cão o
Fiscal, c o alinhador, os (Iuaes perceberão por e te' tra-
balho, e por uma vez sómente, a gratificaçiio de 30W')
rs. cada um.

Art. G. o E' prohibido deixar vagarem pelas ruas da
Villa porcos, cabritos, e cães. O Fiscal fará matar os ca-
]Jritos, c cães quc nesle estado forem cncontrado , c cm
igJJaes circllllstancias fará recolllCr os porcos ao pateo da
casa da Camara, onde serão postos em hasta pllbliGa, Do
producto desta arrematação, metade (dedusida;; as,des _
!las que LÍverem sido feitas) será recolhida ao cofre da Ca-
mara, e dos dous quartos rçstantes pertencerú, llm ao Fis-
cal., e outro ao delll~nciante que ao lugar indicadp tiver 1'9-
coIbido os sobrcditos nni naes , sendo quc aO n'Qsmp F(~-
cal p rtoncerú iute~ralmente esta ~egqnda lU~ta4.e, quando
s,ó a eUe forem dc.vidas as dçli l.mcias açima menciop <.1 ,,,s.

Art. 7. o São prohibidas as cercas Q.e mwJei,ra ,I).,aS
ruas, c praça da Villa. D( utro do pl:asp de seis UJeze~,
marcado cm Edital expedido Jlelo Fiscal, serão suLstitu)-
das pelos interessados as cercas de madeira que existirem
por casas, ou Jl \I1'OS sob pena de sçrçm julgildos devo-
lutQS () rospcc;tivos ,terrenos, e no aso ~\e s~rcill concedi-
dos ;á oj.ltrps.

r.t. 8. o

tenccntes úCu



Sellada na Secretaria da PresidenCla da Provl'llcl'a em 16 d"
1\Iaio de 1855. v

Antonio José Ribeiro Bhering.

N'esta Secretaria da Pres'd . t. bl'solução em 6 de Junho de 1855.encla OI pu !Cada a presente ne .•

Antonio José Ribeiro Bltering.
S '1.o N.io terão vigor as disposições do S 22 do art.

Lo, c dos arts. 2.0, 13 e 1ft da sobrcdita Hesolllção
11. o (jon.

'. N. 2. (15 )

RESOLUÇÃO N. o 710-DE 7 DE MAIO DE 1855.

rL 2. o 1',' igualmente applicavcl ao refcrido l\1lllli-
'ir i I o disposto na ItesoluçãO n ,o GOO de 22 de Maio de
1S5~ (\ecrclal!a para o Termo da ltabira com as seguintes
alI 'ra\:ões :

Arlo L o Ficão extensivas ao Mllnicipio da VilIa de
,ant Barbara as disposições da Hesolnção n. o 298 de 26
11' ~Iarco (li: 18!IG com a moditicação (la de 11. 597 de 19
de .Iaio d' 1852, decretadas para o Municipio da Cidade
IIi'lIIwf1 ti na,

llesolllç'lo, que faz e,clellSiNls ao MunicljJío da VilIa de
SI/I/Ia Barúartl as disposi1;ões da Hesoluçtio 11. o 298 com
a 11Iodi[icaçl7oda de n. o 507 decretadas para o lIJllni-
cljJio da f) imlUlIíIíl/a c úem a.~sim applicando ao mes-
mo ,llul/iCljlio O disposlO IItZ Resoluçtio n. o G09. decreta-
r.Úlplll'll O Termo da llaúira com as alterações, que COllS-
Ilio da presenle l'csoluçclo,

~l .'ir H \ lClS(:O DIOr.O PEI\EtnA DE VAS:ONCELLOS,Presidcnte
da PrOl'incia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus
habilantes, que a Asscmbléa Legislativa Provincial sob pro-
IHsta da Camara ~lunit;ipal da Villa de St. Barbara decretou
a Bc oluç{1Oseguinte:

Silverio Texeira da Costa, a fcz.

FRANCISCODlOGO PEREIflADEVASCONCELLOS.(L. S.)

(U)

.Mando por tanto o todas as Autoridades a
nhecnnento e exccucão da refcriJa nesolt _ ' qucm Oco-

o ,. r _' • ,. Iça0 pertcncer qu •
a c.Jmprtlo, e laça0 cumpl'lr tão inteiramente Con c
co.ntém. O Secretario desta provincia a faca im 10. n~lIa se
hhcar e correr. Dada no Pahcio da P 'd' . prulllr pu-

o d 1\'" G • , resl enCla da Provocla e .~nas eraes aos sete dias do mez de M o 11I-

do NasCJI~cnto de Nosso Senhor JCZl1S Christo a~o do. an~o
c~ntos e Cillcoellta e cinco, trigesimo quarto da InJ nllldolto
CIa c do Impcrio. cpen cn-

Registrada a f. 165 do Livro 3 o de R .
ções da Ass~mbléa Legislativa Provi'nciaJ. eglstro de LeISe ResoJu-
J unh~e~~ela:~1>5~aPrcsidencia da Provincia de Minas Gemes 1.c do

Manoel da Costa Fonseca.

S 2.0 O disposto no S 12 do art. 1.0 fica suhStitllido
p~lo seguinte :- Dc cada mão de Engenho de soccar arêas
ou pedras auriferas cobrar-se-ha 1,JilOOO.

S :to Na disposição dos SS 1fl e 19 ficão comprehelldi-
tios lodos os moinhos e bem assim quaesqucr pessoas 'lllC
matarem rezes para vcndel'cm caruc sccca.
TO~1O XXI. PAliTE 1..



--

N'osm Secretaria da Pro 'ri . t.
ção em 6 de Junho de 1855.s1 enCIa OIpublicaria a presente Resolu~

Antont'o José Ribci'o Bherin g.
FRANCiSCODIOGO PEREIRA DEVASCONCEI.LOS.

Antonio Cesario Bralldüo de Lima, a fez.

(L. S,)

Art. 3. o I,'icão revogadas as disposições em conlrario.

F1\ANCISCO DIOGO PlmEInA DE VASCONCELLOS,Presielente
da Pro,'inda de Minas Geraes: Faço sabcr a toelos os seus
habitante!', que a Assembléa Legislativa Provincial soh pro-
posta da Camara Municipal ela Vil/a de Calelas decretou a 1\e-
solução seguinte:

F. N. 2. (17 )

RESOLUÇÃO N.o 7H-DE 7 DE MAIO DE 1855.

ResoluçiiO, que prohibe aos Lllascates , no il/ unicipio de Cal-
das, vender (azcHdas , e outros objecto.ç sem previa li-
cença da Cl/lllara.

Art. 1.. Nenhum Mascate Nacional, ou Estrangeiro,
poderá renelel' neste Munidpio, faz ndas, fluinlJuilharias,
e joias de qual(IUer natureza, sem previa liccnça da. Cama-
ra, pela qual pngarú 30W)000.

Mando por tanto a todas as Autoridades a quem o co-
nhedmenlo e execução da referida Hesolução pertcncer que
a CUlllprão e fação cumprir tão inteiramente como neIla se
contém. O Secretar;o desta Provincia a faça imprimir pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes aos sete dias do mez de Maio do
anno elo Na5cimento de Nosso Senhor Jezus Chrislo de mil
oito centos c cincoenta e cinco, trigcsimo quarto da Illde-
11endellcia c do Imperio:

Art. 2.. Os contraventoreli sofrreráõ oito dias de pri-
são, c 30W)OOO rs. de mulLa fi ue serúõ dobrados nas rein-
cidencias.

!3ellatlana Secretaria da Presidencia ria Provincia aos 7 de
llaio de 1855. Antonll~ José Ribeiro Bhering.
TOMOXXI. PARTE1.•

FnANCISCODIOGOPEIlEIIl\. DEVASC.,' ONCELLOS,
(L. S.)

( 16 )

estal!~}~~'iU~'.no A~ t;}~cr:laS õ~cultã~ pngarão o dobro un tnxa
11.• 609. ' . (O :lI t. 1. da sObredita UesoluÇào

Art. !l." Ficão l'e\'orrcl(Í:ls .1' •
O" as UISPOslções em contrA't'

• il 10.

Mándo por tanto ti tod'ls A', '
nhecimentd e execuc'io' (I .• re''. .ns lItorJCladês <lquem o co-.' " • ('rlU'1 lesoll' -cumprão, e facão cumprir F' .' t . .çao perteucer que a
contém. O Se~retflrl'o (lest 1,)10I~l e~rnlllnlc C0ll10 llella ~e
I j' 'a rO\'JIlCI' f' ') Icar ~ correr. Dada 110 P I' " U. ,~a .aça :mprimir, pu-
de Minas Gerncs <lOSsete ~ .'~C,IOU <I I rCS/flllllcia ua Provincia
~o Nascimento ue Nosso Sc~:~ ' ~ ~IeZ ~ll', Maio tio anno
centos e cincoenta e cinco o~rr ~zns Chflsto de mil oito
dellcia e do Imperío. ' trroeSIIllo quarto ua Indepen-

Silverio TÚTeira da Costa, a fez

Sel/arla na Secretaria ria p. 'ri .1\Iaió rio 1855. IOSIencla ria Provincia aos 15 rio

Antonio José ,Ribeiro Bltering.

ria Registl'Uda a f. 166 rio Livro 3 • ri R. . .
1SJ~lLI~~ Leglsla~iva l)l'Ovin~iale eglstro de LeiS e Resoluções

. eCIetal Ia ria Pl'oslrlencia ri P , .'JoÍ1hode 1855. a I'OVlllClarle .Minas Geraes 1.• rio

Rodrigo José Ferreir~ Bret as.



de i,"inas GeraeS' 3 de

( 19 )

FRANCISCO(L. S.)

. d PrcsidclIcia dacilada 11::lSccrotana a
aio do 1855.

7.13-DE 15 D.E MAIO DE lS55.LEI 1 •.0

C Bcllo com a quall-'/' o Collc[jio de ampoL,; que auxl ta.
lia ae 3:000.j'pOOO.

, VASGO,'CELLOS,,Prcsiden(~~rR \ "CISCO DlOf:O PEI\EIIIADE l' a todos os seusJr / I • lO Geraes' Faco sa lcr t
da Provincia dc ~ IIWS 'L'. 'I~tiya Provincial decrc ou rhabitaI lcs, quc a As.scmLI?a egls,

, . LCI se"ulIlle.c cu sanCClonel a o • . .

,. á desde já aO ColleglO deAr!. 1.0 O Governo ,aUXI~ta~~s contos de réis, (lU(~Campo Bel\o com a quantia de t

tOMO IXI. PARIE 1,.

A. to José Ribeiro Bhering.11 onlO

. 'lodo Hogistl'o de Leis e neso-. I f 1G7 do LIVro ,>.Reglstra( a a. o I' Provincial. d
- l' A ~ mlll \a Legls a~lva .. d l\Iinas Goracs 3 cluço ( ,I ~ da Pl'esidellcla da Prov1l1c13 ocreuma

Junho de 1 55. Manoel da Costa Fonseca.

J r d a preselllO Lei em• la 'crclaria da Presidencia foi pu ) Ica a& .
9 U' Junho dl.l 1~5. .Antonio José Ribeiro Bhenng.

r, '.' ~,

I . la Presiilencin da. ProYill-'I' I'. Dada no pa ?CIO Ide'as do mez de Maio do
(' . es aos qUII1ZC h . d iI

Cla ae lIlas ,ela 'N Senhor JC1.USChnsto e m
nn do ascimento de p~so tri"csimo quarto da lnde:.lO cento!, e cincocll~a e CIllCO, . tl

cndencia e do In peno.

DroGO PEREIRADE VASCONCELLOS.

il/alloel José Ferreira, a fez.

Provincia aos 15 de

e'giSlrode tais e R 50-

Manoel da Costa Foitseca

Registrada ti l. tGG v.' do Livro a,' do-
luções da Assemll!éa Legislatira Provincial.

Secretal'ill da Presidencia dl1'Provincia
Junho de 1855.

N'esta Secretaria da Prcsidencia foi publIcada a presente ResolU-Cão em 9 de Junhod 1855.- ,
. Antonio Jo é Ribeiro Dltering.

Ar!. 2.' Ficão revogadas as disposições em contrario.

L.!!, aUlorisando o Presiâênle' álz Provinda a. pres!ar .o
auxilio de 1:OOO,mOOO, para a COllslrucÇt7o de uma
Ponle sobre o Hio Pllrnahyba, no lugar denominado_
Porto do Juslino.

LEI N. o 7,12~DE 15 DÉ'MAIO de 1855~

FRANCISCO DIOEO PER""IA DE VASGONCEU.oS. Preside".,
da Provincia de Minas Geraes: Faço saber á todos os seus
habitantes, que a Asscmbléa ~egis)ativa PrOyiucia! decretou,
e eu sanccionei a. Lei. seguinte:

Ar!. 1.
0

O Presidente da ProYincia lica alltorisado a'
prestar o auxilio de um .conto' de réis para a construcç50'
de uma Ponle 'sobre o lHo Pahwhyba no lugar denomi_'
nado-Porto do Justinó_, cuja (IUantia será cntregílC de-
pois de concluida e approvndn a obra.

Mando por tanto á todas as Autoridade~ a qpem o co-
nhecimento, e execuçlio da referida Lei pertencer que .1
cUmJlrão, e façiio cumprir tão inteiramente como ne.lIa':se
l.IQutém. q Secretario tI'esta ,Provincia a faça imprimir, pu:



Art. 1,. Ficão" elevados á Freguezias:

LEI N.• 71ll-DE 18 DE MAIO DE 1855.

( 21 )

Art. 3. o Ficão revogauas as disposições em contrario.

Ar!. 2. o Os hnhitnntes destas Porochias ficão opl'Íga.
o a paramentar as Igrejas Matrizes com os ornamentos e

alfaias nccessarias'

S 1.0 O Dislriclo de Perdões no Municipio da Oliveira,
lendo por limites os do mesmo Districto, c o da Canna
Verde.

S 2. o O Curato de S" Schastiao do Paraizo no Muni-
'ipio de Jacuhy , tendo por limites os do mesmo Cur.ato.

1 3,. O Dislricto de Nossa Senhora das Necessidades
do Rio do Peix' 110 Município do Bom Fim, tendo })or
imites os do mesmo Dislricto, e o da Conquista, que fica
desmembrado da Fregllezia de !tatiaiossú.

~1nnflo por t~nto á touns as Autoridades a quem o co-
nhecimento, e execução da referida Loi pertencer que a cum.
prão, e fação cumpri!' tão inteiramente como n'ella se con.
têm. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu ••
blicar, o correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Geraes aos desoito dias do mez de Maio do
,auno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Chisto de mil

nA CISCO DIOGOPEREIRADE VASCONCEJ.LOS,Presi cl~nte
da Provincia de Minas Geraes: Faço saber á todos os seus
habilantes, lJ1,1C a Assembléa Legislatiya Provincial decretou,
e cu sallccionei a Lei seguinte:

Lei que elet'a á Fregllezia t'arios Districto$ e contém outrfls
disposições a respeito.

F. N. 2.
( 20)

seráõ entreg' ues ao Super' d CBrasil. 101' a ongregação' da Missão nó
Art 2" Esla 'lua t' á

a acquisi'Cão' de JIl1~stres n ~aS:I~c~XcluSivamente destinada
Icgio, préferindo os Sac~rdotes da n(~ocrvaçãOI~'aquclle Col-

, nOTeO"acaode S V'cente de Paulo para esse lim. " " . . . 1-

---

Art. 3. o Ficão revogadas as disposi ções em cont rario.

.Mando, por tanto á lodas as allthoridade
nhec/lncuto e execução da referida L ,( s.a quem o co-
cumprão e f: " ,_ , " el pel tencer que a
conté O' S .tç<lO,cumprir tao IllIClrameute como n'elh s('

m. ecretaflO desta Provincia a fn . " (,'
~::~Cai~'d~ ~~r~~~'Gl?ada no Pala.cio d? PI~e~~d~::~i~:I~i;p~~=

(~ eraes aos qUJllze d,ns do mez de M' d
a?IlO do Nascimento de Nosso Senhor Je' ,éJ' aJO?
o,to centos e cillcoenta e cinc '0" " ZUS, Il'ISto de mil
pcndencia e do Imperio. o, tfloesllUo 'Iuarto da Inde~

(L. S.) }<'IIANCISCODlOGO PEItEIRADEVASCONCELI.OS.

Antonio Cesario Oral/diio de Lima, a fez.

Sellatla na Secrelaria da P '<./ ' d?lIaio de 1855. resl encla a Pl'ovlIlcia aos 15 tll:l

An/onio Jos6 Riheiro Bltering.
_ Registrada a f. 167 v,"do Livro 3 o d R cr ' '
çoesda Asse!ubléa Legislativa }lrovindwl.e eolslro de LeiS e Resolu_

Secretaria da pl'esidenci d P , . tiJunho de 1855. a a rovJnCIa e Minas Geraes 3 da

N'esla Secretaria da ' M~noel. da Costa Fonseca.
em 9 de Junho de 1855. Pl'esldencla fOI pl!blicada a preseme ,tej

I

Antonio José Riheiro Bltering.

10MO XKI. PARTE 1.il



. FOJ.HA N.~•..?PARTE 1.-

• o 715-DE 16 DE MAIODE 1855.LEI

(L. S.), ~~AN~!~~O. IOG.Q P~EI!\A DE VASCONCELL03 •
.' -

Sili:erio Texeira da Costa, a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 19 d~
faia rde 1855. ,.'" ""r" ','" "'... ( ';' :; , '

~'" , Antonio José Ribeiro Bhering.

- Registrada a f. 167 v.o do' ~i~ro 3.0 d'o-R~lJ'i~trod~ Leis ~ R
]uço@sda Ass.embléa Legislativa Provincial. . o.. , eso-
J ISedcreluflada,Presidencia da J.>rovincia de Minas 'Geraes 9 de-un 10 e 1855. .. .) ó _ L ~ ~ _ ", '" '.

lJ'lqnoel da Costa Fonseca.
G ~ ..•• J v

f\ ti N'esta Secrela,:ia da Presidencia foi publicada a presente Lei em,
v (}Junho de 185\). '-.J.J ?.,

Antonfo Jo~é Ribel~'<!n.herir;g.

Impressas e ro\'istas m;sta Secrelaria por ordem Presids/lcia-.,
An~<:.'!.ioJos~ R~bciJ:oBAcang;"

(22 ).,
oito centos e cincoenta e cl'nco t' .

• , fi eSUDOquarto da Inde.pendencia e <1.0' pêí'io. ';fI { 1._, ~ o o'; .1

~ \ J.:. 6

Co O ~elhoramento da e 'trada " q'ue' s~gúe. de
Alfelia á VilIa de Caldas, e desta á Gida'ge de

Pou o Alegre até a di\"i as com a Provincia de S. Paulo.

Com a rccon trucção da ponte sobre o Rio Cabo2,°
e.rdc.

~1' Gb... JaJ -•.uu' 1':' •
Ficão rClogadas as disposições em contrario:

• t!.}' l t!.A 6 :) o :J:.líl .e lJ:.>
Mando por tanto á todas as autôridadcs a quem o co-

nh in to, e ..cxec.ução da referi~a .Jtei per:tQ.nl!.cr.Q!tç a
um rão e raçâó cUlJlpri'i= tãõ inteiramente como n'ella seOlJllO.PR.EIO 1855,-IfPOGRAPHIA. DO 1l,OJl'~ENSO. -:

¥ ~ •• ,r ( ..f



lIfanoel da Costa Fonseca.

( 211 ) ( 25 )

I . /I a fezFartaI/ato Carlos de J1 ezre cs,' .

Fila. CiSCODlOGOPEREIRADEVASCONCELLOS.(L. 5.)

. '.3,

. li' da a presente Rcso-"c~la Socret:lria da PresiJencia fOI pu J Ica
11H;1'io eu; II du Junho de 1855.

Â ntonio José Ribeiro Bhcrillg.

"a ll('csidoncia da Ilrovincia :lOS 1() l1eSellada na Sccrctaria u

\fOlio du 181')5. Antonio José Ribeiro Bhering.

R' I a f .IOS do Livro 3.0 de Registro de Leis e Resoll1-eglslral :I . . . I
cõ s da AssCllluléa Legislativa PrOVlI1C13 . G s 11 de
• C' • .Ia lll'csil!o"cia da Provincia de l\Imas erae;:>ccrelal'la u "

Junho de 1855. Manoel da Costa Fonseca.

~ 'Irtc relativa ao Fiel da Administra:-
laio de 18011, Coa P: lesLa Provincia deve ser entendl-110 (J 'ral dos orrelos (, • ,
~o com a clausula-desde Já.-

I, do por bnlo a todas as Autoridades a quem o co-
.10. 'd H IIIC10 pertencer que

nhecimcnto, e c~cCllçiio d,~I,rt~!eOI'l'llatC'lr~l~en't~como n'eHa S~- e f'\l'ao ClIllllllll ,I I. .a ,"umprao, ' Y P , 'a 'I faca '1Inpnnur, {JU-S l' I 'st'l I'OVII\CI" ,contém. O ccrc al'l~ I c '), " la Presid~mcia lia Proviu-
"II'car c corrcl'. Dad,\ 110 I ,II.ICIO(d de 1\lalO do
f" • , I' " s dhs o mez •cia de Minas (,cracs ao:>I csesc~, I' JCZlIS Christo dc mil
anuO tIo ascimcuto lIe No~so e~Il':~~siJllO quarto da InlIc-oilo centos e cincoeut,~ e Cinco, o
rendcllda c do Impcl'lo.

FRANCISCODIOGO PEREIRADEVASCONCELLOS.(L. S.)

RESOLUÇÃO N. o 710-DE iO DE MAIO DE 1855.

illonoel José Ferreira, a fez.

Sellada na Secretaria da Presidenda da Pwi'incia aos 19 d
}faio de 1855.

Antonio José Ribeiro Bhering.

. Registrada a f. 108 do LIVrO 3. o de registro de Leis e Uesolu-
ções da Assemhléa I.egislativa Provincial.

Secretaria da Presidencia da Provmcia de Minas Geraes 10 de
Junho de 1855.

oontém. o Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
hlicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Gemes aos deseseis dias do mez de Maio do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil
oito centos e cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Inde-
pendencia e do Impcrio.

N'esta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Lei em
11 de Junho de 1855.

Antonio José Ribeiro Bhering.

Iresoluçüo, declarando que o art. 17 da Lei n. o 699 na
parte relativa ao Fiel da Adminislraçtlo dos Corrtios
desta Provincia deve ser entendido com a clausula-des-
de já.-

RANCISCO DIOGOPEREIRADE VASCONCELLOS,Presidente
da Provincia de Minas Gemes: Faco saber a todos os seu"
habitantes, que a A.ssembléã LegislaÍiva Provincial decretou
e cu sanccionei a Reso!ução s.eguinte:

Art. unico. O artigo 17 da Lei n. o 699 de 31 de



Manoel da Costa Fonse:a.

as disposições em contrario.

lcnANClscO DIOGO PEREIRA DE VASCONCELLOS.

Antonio Cesal'j() lJl'andiiO de Lima, a fel,

(L. 5.)

, 2,.

I )01' tanto á todas as Autoridades a quem o co~
. laJl(,,~ ~ c 'C 'lIç'ío da referiua Lei pertencer que a cum-

uh' UH 'li"" C '0 , 'o t nella e COll-rtio e fa ão clIlIlpl"ir tão lIltelra.1ll0n e COIll~ o. , u-
(l '0 c," ,t' '0 desta ProvínCia a faça IIllprnllll, ~
tém. ..Jt: I C ,tn ) .,' I' Presidellcia da ProvlO-
blioar c '01"1''r. Dada no Ial.!c1O .(.1. d d ~hio do

. . .' lesescls diaS o mez e ,
da de I lIIas ,(,m'ac ilO

1 t 'so Sellhor Jczus Chl"isto de mil
~?t~o c~~to~IS~;::~~~~~;~~ ci~:cO, trigesimo quarto da Indepen-
tlencia e do Imperio.

LEI .• 7t8-DE 16 DE MAIO DE 1855.

. . . a despender (lté a quantia d,
Lr~3;~o~'~O~Ó~\%uiG:~~~~~lisaçtiOda Estatistica desta ['1'0-
l'incia.

F V ' EILOS Presidente1) l '{'ISC.O nlOGO PrmEIIIADE ASCONC. , ' "
\ll ,. • • (' .' '. F'leo sahcr a todos os scusda Província dc I IInas Icr,IC~. .'. P . . I decrelou

• \ llé' I c"'I"laliV'l rOYlnCJa ,11'bit' IIt. , 1\11' II . ssem) ~I , o ~ •
cu 'anccionci a Lei scgulllte:

• Fi a o Governo autorisac1o a despenderycla
rt. 1, . '. conveniente ale a quantia de

nlan 'ira (lu' Ih~ parccl'r n~,l1:. ~ .1,1 Fsl'l\ istica desta Pro~
~ C nl0 de rél com a 01''' InlS,lç••O u. ~ ,
i .

r. ,3. (27)

N'e ta Secretaria da Presidencia foí publicada a presell\c Lei ea

1 de Junho de 1855. Antonio José Riboiro Bhering.

'1

FRANCISCODlOGO PEREIRA DEVASCONCELL01S:

'"

I".... . r
Antonio Cesario Brandão de Lima, a re'l;

(L. S.)

Antonio José Ribeiro Oltering.

(26 )

LEI N. o 717-DE 16 DE MAIO DE 1855.

RANCISCO DWGO PEREIRA'DEVASCONCELLOS,Presidente
da Provincia de Minas Gemes: Faço saber' á lodos os seus
hahitantes , que a Assembléa Legislativa Provincial decretou,
e cu sanccionei a Lei segu,inte: '

Art. unico. Fica revogado o artigo 4. o da Lei n.'
623 de 30 de Maio de 1853, e em vigor a legislação Ull:"
terior á semelhante respeito.

I )Lei que revoga o art. 4. o da Lei n. o 623. de 30 de Maio
de 1853, e manda vigorar a leglslaçliOantc;ior d serj2e~
lllante respeito.

Mando por tanto á todas as Authoridades a ql;ürn o co~
llhecimento e execução da referida Lei pertencer que a
cumprão , c fação cumririr tão inteiramente como n'ella se
contém. O Secretario desta Pr(,vincia a faça imprim'r, pu-
blicar, e corroI'. Dada no Palacio da Presidencia da Pr:ovin~
eia de Minas Geraes aos desescis 'dias do mez de Máio do
anuo do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo 'de rnil
oitocentos e cincoen1ta c éirico , trigesimo quarto da IIldc~
pendencia e do Imperio.

SaBada na Secretaria da Prcsidcncia' daProvincia aos 19 de
:Maio de 1855.

Registrada a f. 168 v.O do Livro 3," de registro de L~is e R~solll...
ções da Asscmbléa Legislativa Provincial.

Secretaria da Presidcncia da l)rovincia de Minas Gcraes 11 diJunho de 1855.

'JOMO AXI. PAliTE 1.'



(-28)

'scllada na Secrelaria da Prcsidcncia daMaio dO 1855. Provincia IIOS16 de

Antonio José Ribeiro B1let'ing.

_ Uegislrada a r. 168 v. o do Lino 3,0 d 'T' .
çoes da Assc~lIbléa Legislativa llrovincial e reolsllO de LClS e Hesolu:-

SecretarIa da Presidencia ua p. .'. d .
J unho de 1855. IOVIlICla e .Mmas Geraes 11 de

Manoel da Costa Fonseca.

N'esla Secretaria da Presidencia f' Ir d11 do Junho de 1855. ' OI PU) lea a a presente Lei em

Antonio José Ribeiro Bltering,

~l
X llANCISCO DlOGO Pt::I\EIR\ V
da Provinda de Minas GeI" ,:. ?EF, ASCONCELLOS,Presidente
Jlilbitahtes, que a l\ssembl~~:Si .,,':Ifo. ~a~)cr '~ to.uos os seus.
e eu sanccionei,a Lei seguinte: -,CoIS,1l!V,1 rovlIlclUl decreto:!

vinci~\t~~~a\;te ~d(!i\d'iSãl)jlld.iciaria tI~ISComarcas desta Pro-
ra ,I a maneIra segulIlte:

S 1. o Os Municipios do O .p ,t Q o

formaráõ a Comarca do O lIrl~ re o, lIelllz e Pil'anga, uro reto.
~ 2 o Os 1\1 ",
(j' 1I1l1ClPlOSde l\hriallna S nt B

ra formaráõ a COlll'lrca tio l~' '. b' a a UIJl1\ra e ltabi-" lraClca a.
S 3. o Os Municipios de Sab ,.. C

marilõ a Comarca do Uio da; V~IIII~S.a,~thé e Curvello for-

S h. o Os Municipios do Serro C' '-
tl'na '''0 • /' , oncelcao e DI'al'l"l}

l' rmarao a ",omarca do Serro. • I (,. •••

(29 )

Art. 2. o Ficão revogadas a.s disposições em contrario.

!\Iando por tanto á todas as' Autoridadês a quem o
eonhecimcnto ,e execução da referida Lei pertencer que a
t:I1Inprão, e fação cumprir tflo inteiramente como llclla ~e
10~IO XXI. PARTE 1. l

5 ~ Os Municipios de Minas Novas, Rio Pardo e Grão
9gor fQrmaráõ a Comarca do Geqllitinhonha.
S Q, o Os Municípios de Montes Claros, Januaria e S.

fi mãp formaráõ a Comarca do Hio de S. Francisco. '
S 7. o O Município de Paracatú formarú a Comarca d9

Ine;mo nome.
o Os Municípios do Araxã e Patrocinio forniaráõ a

do l'arnahyha.
o Os Illnicipios do Desemboque, beraha e Prata

a Comarca uo ParaM •.
S 0.0 Os Illnicipios de Passos, .Tacuhy, e Caldas for'-

JU, rá a Comarca do Sapllcahy.
1.1.o Os Municipios de Jaguary , Pouso Alegre, e lta-

jü á formarÍlÕ a Comarca do Jaguary .
." O. lunicipos da Campanha, Tres Pontas c La-

formaráõ a omarca do Hio Verde.
Illnicipios de Baependy, Ayuruoca e Cris-

a Comal'ca d \ Baepcllll y.
lon.icipios de S. João de E1-I\ci, S. José
rá a Comarca tio Hio das Mortes.

s lunicipios de Tamanduú , Formiga e Pilllu.
J1y formarát) a Comarca do !\io Grande.

S 10." Os Municípios do Bom Fim, Pitangui e Dores
ormaráô a Comarca do Indaiá. .

S 17." Os Municipios de Barbacena Pomba e SI. Anto-
io do Parahyhulla formaráõ a Comarc.a do Parahybuna.

1 ,o Os IUllicipios da Leopoldina , l\1ar de Hespallha
há formarão a Comarca do MlJri~hé.

r. N. 3.

(/t'sla

LEI N. o 710-DE 1:> DE l\lIUO DE 1855,

Lei que altera a divisüo . d'.' ,
P

. . JU /l/,lna d{{.~ Comare(/'o
rOl-'WCla. U



}'
RANC~S~O DroGO PEREIRA DE V

tia ProvmCIa de Minas Geraes: ASCONCELLOS,Presidente-
Faço saber a todos os seus,

( 30)

contém. O Secretario desta Provin' li . •
hlicar c correr. Dada no PaI . d CI~ a .aça l.mprlmir, pu.;,
de Mip.a~ q~~aes ~os: .desesei~1cJfas ~ resuiencra ~a Provinc",
do NascuDtjnto. do Nosso 'S'collor J o m~h d? MaJO do anDO
Bentos ê"'Cincoenta c' cin ~' . .:z~~ nsto de mil oito
"eneia e do Imperio." 'i c~,~ ~r~g~slJn.? quarto da Indepen-

J • 'I., I

' ••4 I I ••••• - O" I tJ

( 3i)

o Governo marcará os limites dos Districtos'ldos, ,.
2.0

,. Jf. 3.

Art. 2.0 Fica restáurado '0 'Districto' do Porto de St.
Antonio com 'as ,divisas seguintt;s':f,'da- barra do 'Rió'Novo
.com o Pomha pelo espigão mestre fi Serra lIe Antonio' T -

lho, desta em direcção á, fazenda de José Maria na margem
do Hio 'Pombã por eS,te abaixo até a barra. do Rio Parao-
peba, subindo-o fi é~ç,o~~'~ar~ Faze~da.~c ~oãó Caetano"
J; em rumo direito ás de Joaquim José., e Camillo M~lrtins,
,até a divisa do 'Meia~pataca ,,'e segn~lldo-a até o.Pomba.:

• -•.. fI. '

Art. 3. o Ficão restaurados os antigQs limites da Fre-
guezia de Caldas, alterad/os'pelo art, 7. o da Lei D, 65lL

• # • ..) J _ "',', '":

Art. 4. o Fica revogado o S À. o I dotl art. 1.~o da .Lei

'fOMO XXI. PARTE 1.a

Art. 1.o Ficão elevados á Distdctos de .Paz.:

habitantes, 'lilC a Assembléa Legislativa Provincial decre-
tou e eU sallccionei a Lei seguil!te:

S 1.0 O Curato do Geqlliri na Freguezia do Anta, c Mu-
nicípio de Marianna. .

S 2.' O Curato ,de S.. françisco na Freguczia. ,4a,Glo-
ria, e l\1l1niclpio do Uh:'. • '1: "-'O • "0.0 ,OI'

~ 3. o A povoação de St. Ritta na Freguezia das Dores
do~Attel'rado, e Município de Passos, com as seguintes
divisas; principiando na Sena dos Pei'x'ôtos, entre as Fa-
zelH as dos mesmos c da Antinha em rumo direit a harra
tio rih il';IOdas P,almoiras no llio' 51. AlIua, pO,r c.ste abaixo
até sua confluenci lIO lHo S. João, descendo por este até a
sua harra no !lio Grande, por este', baixo, até confrontar
com o JIlorro-Scllado-entre as Fasendas da Floresta e das
Possçs, e pelo oSI igão do mesmo Morro Sellado até a Serra

, do I 'uuM, seguindo por esta até onde principiou a di-
'isa.

J' r.

,I', '/ :
. - I'

•• IA. •• ..,

" (L. S.} ' .•.FRANCISCODIOGOPEREIRADEVASCONCELLOS.

,~, o Si/verio T~fx~ira da Costa, a fez
Sellada na Se . d ' .,

)f . creIam a ProsidenCia da P '. 2"alO ,do 1855. . 'o' r ( rovJnClaaos 1 u.
(. • f..1 ~t

. Antonio ,José Ribeiro B~ering.

Registrada a f. 169 do Livró 3 o dó R . .
G .Assemhlé~ J~eglslatívaProvincÍial Oglstrode LOlSo Resoluções

Secretana da Prllsidoncia d P . .Junho de 1855. a rovJnCla de Minas Gomes 11 d.
I

. 'I,. l ,,:, lI/anoel da Costa Fonseca.

N'csla Secr~laria ria PresidencI ~. LI' .1
,~~ ,~1. ,deJunho do 1855. a OI pu lCaua a pro onte Ler.

, , , i 4.nton1o José Ribeiro Oherinfl.

~~I_N.~ 720-DE 16 DE MAIODE 1855•.
. • . lu -.

lâ que crea va;~'~; iÚ~trict • .
lece divisas; autorisa a p~~'. 1eS(tfura outros; estaôe-
TC1)ogaalguns ~~ da L' S!denCla ti marcar outras ~

, . i:Yi:Y seis n o, 533 5 ,-
de uns para outros Munic;" . e 75, e transfere

"'1Jistrictos, como riet/a /se de!t~~~.dlVersas Freguezitls e'



os Districlos da Santissi~a) o As divisas entre elo hlOAr\. \. Cemiterio scrão pTrindade do Descoberlo, e o
Pomha.

. . em 22 d~Secretaria da Presidencla da PrOYlIlCl1I ,Séllnda na

llaio de 1855. Antonio José Ribeiro Bltering.

, d f lG" v o do Livro 3.0 de registro de Leis e Reso-Heolstra a a, <J. • 'J ,
lueões d?t Assembléa Legislativa ProvlIlcw .
;r~Mo XXi. PARTE 1.'

DlOGO PEHElt\A DE VASCONCELLOS.

Manoel José Ferreira, a fez

Fu,\. 'CiSCO(L. S.)

. ( 33 )1'. N. 3. .
C nlilheira da Sena das Paln1Cl-

subindo esle correg.o até a o re""o la Ponte de Pedra, e .por
ras desta ús cahccelras do cor. o I abitantes comprehenlhdos
e~l~ ahaixo alé. o .!lio ~1:~nde~~e~:ce1ndo 'á Freguezia de S. 1\li-
denlro desles II1111les,flc,1O p
gllel (lo Cajurú.

1\1 icipios de Lavras\. d'visa civil entrc os un :ISIêregucziasAr\. 8, o 1 I., ecclesiastica eulre .e Tres Ponlas é l.ambcm a
de Layras e Varglllha.

',1 o (:! 1ll do art. 27o\.' divisas cSlabelccluas.o .;j
Arl. 10,~ 1 S.C ramente eccleStastlcas.Ih Lei n, o !1/2, ~"f) pu , ,

d' 'cões em con[rarlo.\.1'1. 11. o Ficão l'cyogadas as ISPOSI. •
. I oAutoridades a qllCIl
11anllo por lanlo ;~ to~~a~Cf~~Lla Lei pertenccr q lIe a

onhrcim nto e _e:eclIc;a~, ~'UIO inleiramenle como. o~l\a se
11}1"1ll C facao cumpllI ) '1IC'I'1a faca imprl1ll1r pu-f', . , I .'t '\ I ro\' I < • 1)'1 In O SCCl'l:lano (es , .' d Presidencia da rovlIl-ou' D I 10 1"I1aclO a . . d o

li ar c correr. al a ,I .' "eis d ias do mez de 1\1alO o, ao?
,',a de Minas Geraes ao~ desSc~I . JeZtlS Christo d,e 1011Oitoc , ti Nos 'o cn 101. .1 Icndo Nascimenlo . C ,s, t '''"csimo quarto da lnucpellt _

lo" e cillcocnla c CIl1CO, 1'10cc 11 ,. ,
ria e do lmpcno.

-u .• 533 e encorporado o territorio do' Laraujal ao Districto
de S. Francisco doCapiva.ra. ,

; "(3,2 )

Art, 5. o Fica revogado o S h. o do. art. 3. o da Lein. o 575.

Art. 6.. Ficão pertencendo:

S 1.o A' Freguezia da Itaverava as Fazendas denomi-
nadas- Moreira- Tavares-desmembradas da Freguezia do
Ouro Branco.

S 2. o A' Freguezia da Saude os moradores das verteu-
. les do Rio sem peixe ao lado direito desde a barra do cor-
'rego, que vem da Fazenda de Joaquim Francisco d' Arci-
' preste alé a Fazenda de El~io Gomes dos Santos.

~ 3.
0

A' Freguezia e Districto do Itatiaussú a Fazenda
de Manoel Martins Fagundes.

S 4. o A' Freguezia e Districto do Betim no Município
de Sabará as Fasendas de Joaõ dos Santos Marlir, Feli-
cianuo Pinto Brandão e Joaõ San}lUdo d' Araujo Lima.

S 5. o A' Freguesia do Rio Novo no Município do lUar
d'Hespauha a fazenda de Ignacio da Sil,a Campello.

S 6. o A' Freguczia c Districto dc Simão Pereira as fa-
zendas de Joaõ Baptista Xavier e Francisco de PaulaFraga.

S 7. o Ao Districto do Carmo da Matta no Municipio da
Oliveira a fazenda de Malaquias Gonçalves da Silva, des-
membrada do Districto de S. Francisco de Paula.

S 8. o Ao Município de Lavras sómente (Iuanto ao civil a
fazenda de Antonio Caetano de Andrade.

Art. 7.
0

As divisas entre os Municípios de S. João de
El-Reye Ayuruoca serão pela Cordilheira da Serra, que vem
do Malto assombrado á fechar no Capivary , por este ribejrão
acima até a barra do corrego abaixo da fazenda das Pedras,



Art. 5. o Fica revogado o art. 13 da Lei U•• 517, •
Regulamcnto n. o 24-. e todas as mais disposições em con.
trario.

Mando por tanto á todas as Autoridades a quem o co-
nhecimenlo, e ex.ecllção da referida Lci pertencer que íl

cUIDprão, e façao cumprir tão inteiramente como nclla se
eontém. O Secretario d'esta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da llresidencia da Provin-
.cia de Minas Geraes aos deseseis dias do mez de !\laio d.
anno do Nascimento de Nosso Senhor JeZl1s Chri~to de mil
.oito centos e cincoenta e cinco, trigcsimo quarto da Indlt-
pendencia e do' Imperio ..

( 3á)

.Secretaria da Prcsidencia da Provincia d 1\f GJanho de 1855. o mas oraes 11 d.
Manocl da Costa Fonscca.

N'esta Secretaria d P d .aos 11 de Junho 1555. a resl onCl3 foi publicada a preseme Le~

A1Itonio José 1.l.ibei1'0Blterinfl.

LEI N. o 721-DE 16 !\IAIO DE 1855 ..

Le~eql~~5~xa a (orça do Corpo Policial para o. exerciciOt
]JeilO. a 1857, e contém outras disposições a 1'es-.

1'. N. 3.

(L. 5.)

( 35 )

FRANCISCODlOGO PEREIRADE VASCONCELLOS.

Silverio Texeira da Costa, a fez.

Antonio José Ribeiro Bhcring.

Manoel da Costa Fonscca .

t
,.RANCISCO DrOGOPEnEIRA DI' V\S~ Pda Provincia de M'. (~ . . I ,~ONCELLOS, residcnte'

I.' .' lIlas ,erdes: Faço saber a todos os seus
~al)Jtalltcs.' q~1Ca .I~ssembléa Legislativa Provincial decretou'
c cu sanCClOnel a LeI seguinte :

n.' AI't. 1..0 . o cxcrcicio de 185(} á 1857 re"er'í aLe"
681 de 12 del\1aio de IBM á excepção do ;~.t.~2.0 1.

fi _Al't. ,2; o O Go~er!lO fica autorisado. a dar a "rali:'.
.c?çao di, 2001's. dlarlOs a aqllcllas pracas do. Cor ~ p _

IIcIaI,. quc forem empregadas em deligcllêias.. p o.

:\rt.. 3.0 O s:o~'crno arbitrará mcio. soldo ou soldor;~~,'lll~;l~? .aos oflJcJacs, o1liciaes infcriores , c' praças do:
. po o IClal, que cm acto de servi co, ou cm conse uen

ela dclle se impossibilitarem .por .mutilação • ou aleijã~. -.

Art. ~I.. 'Fica approvado' O 'Re"ulamento'n •de Feverclro de 1855.. c • 35 de 7.:

ellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos ,21 c1.
laio de 1855.

Registrada a f. 170 V.O do Livro 3.0 de Registro de Leis e Reso-
lttçõos da Assombléa Legislativa Provincial.

Secretaria da Presidencia da Provincia de Minas Geracs 11 J •
.Junho de 1855.

N'esta Secretaria da.Presidcncia foi publicada a presente .Lci~
H.de Junho de 1855.

Ãntonio José Ribeiro Bllerillg.



N'esta Secretaria da -Presidencia foi publica.!a a presente Lei
(Im 11 de Junho de 1855.

Antonio José Ribeiro Bhering.

( 3ô )

LEI N.. 722-DE 1.ô DE MAIO DE 1855.

[,ei que concede 3:275.tJ)100 l'S. para 08 concertos da Ca-
deia da Cidade de Minas l\'OVtls.

F. N. 3, (37 )

\n
X H.ANCISCO DIOGO PEREIRADEVASCONCELLOSPresidente
da ProYiucia de Minas Geraes: Faco saber a t~dos os seus
habitantes, que a AssemLléa Legis\dtiva Provincial decretou
(! eu sanccionei a Lei seguinte: '

Ar!. unico. Fica concedida a quantia de tres contos
dnsentos e seteuta e cinco mil e cem réis para os concertos
da Cadeia da Cidade de Minas Novas.

LEI N.• 723-DE lô DE MAIO DE 1855.

l,fi que concede fiança sem tem/!o ao ~er:retal'io da,. C([-
111al'rz ll1ullitipa! da Cidade /)UI/7Ul.fI~II/{l, e {~~ (11 1'11r-
,qi,io do p Il'lido da Call1al'u il.'IIIII~'Il!a! da (,l((lIde d"
Campan!lll , e eOllté 11 outras dlSposlçoes a respeito.

Sel1:u.la na Secretaria úa Presi,!encia da Provincia aos 21 de-
Maio de 1855.

l\1~\Ildo por tanto á todas as Autoritialles a quem o
conhecuuento e execnção da referida Lei pertencer que a
cllmprão e fação cumprir tão inteiramente como n'ella se
cO!1tém. O Secretario drsta Provincia a faça imprimir pu-
hlrcar e correr. Dada no )alacio da Presidencia da Pt.o-
vincia de Minas Geraes aos deseseis dias do mez de Maio
do -anno do Nascimento (e Nosso Senhor Jezus Chisto tle
mil oitocentos e cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Jn-
dcpendencia e do Impcrio.

(L. S. ) FHA,r:rSCO.DroGO PEHEIHADE VASCONCELLOS.

Antonio Cesario J]randc'io de l.ima, a fez.

HANCISCODIOr.O PEI\ElHADE VASCONCELLOS,Prcsidentc
da Provinda de Minas Geraes: Faço sah:~r fi todos os seus
habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial decretou,
e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1... Fica concedida licença sem tempo:

S L o A' José Canl~ido V!eira, S~cretario da Camara
:\lunicipal da Cidade Dlamantll1a.

S 2.. Ao Comm[)ndador 19na~i? Gumes ,~Iidões, C~r 11'-
gião do Part ido da Camara MlIllICIpaI tia C!dade da Cam-
panha.

Ar!. 2.. Os ordenados destes empregados scri'tõ pa-
gos pclos cofres das rcspecl iras m uuicipablatles.

Ar!. 3.. Ficão re ogadas as disposições em C01ltrario.

Antonio José Ribeiro llhering.

Registraúa a f. 171 do Livro 3 .• de Registro de Leis e Resolu-
ções da Assernbléa Legislativa Provincial.

Secretaria da Presidencia da Provincia de Minas Geraes 11 dI'
Junho de 1855. •

:iffanoel da Costa Fonseca.

11ando por tanto á todas as ~lItorjd.ades a qucm o co-
llh~cimélnto, e cXflcnção da refenda LCI )lCl'!enccr, que a
clImprão e fação cumprir tão int.ciramente c?mo. lI.ella se
contém O Secretario desta ProvlJlcla a faça lInpl'lllllr, Pll-
hlicar e' correr. Dada no Palacio da Presidcncia da Provin-
cia de l\linas Geraes aos descseis dias do mez dc !\Iaio do
TOMO XKI. PAnTE 1.'



lJ1anoel da Costa Fonseca.

( 38 ) ( 30 )

Ref1istraJa a f. 172 do Livro 3,. de Registro de Leis e Reso-
luções d~ AssemlJléa Legislaü\'u ProvinGiaJ.

TOMO)XXI. PARTE 1..'

Antonio José Ribeiro Bltering.

Sullad3 na Secretaria da Presidencia da. Provincia aos 19 de'
laio de 1855.

Sih'erio Tei:reira dá Costa, a fez.

Art. 6.. Ficão revogadas as disposições em contrario.

Arl. h.. Logo que ho Iyer casa para as sessões da Ca-
lt1a!'a , e do J ury , será installada a nova Villa.

Art. 5.. Este l\[uuicipio perlcncel'Ú Ú Comarca do Mu-
riaM.

(L. S.) FRANCISCODWGO PEREIRADEVASCONCELLOS.

l\lando por tanto á toda" as Autol'idades a qucm o co-
nhecimento, e cxecução da rp,fcrida Lei pertencer que a cum-
prflo, e façflo cumprir tão inteiramente com,o Il'~"a, se con-
têm. O Secretario desta ProlÍucia a faça IlI1 1'111111',pu-
blicar, c correr. Dada uo Palacio da Presidencia da, Pro-
'incia de Unas Geraes aos desesds dias do lI1ezde MaIO do
auno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Chisto de mil
tlito centos e cincoenta c cinco, trigesimo quarto da Inde-
pendencia C do Impel'io.

f. r-i •• 3.

Art. 3.. Os habit, ntes deste Municipio ficão obriga-
dos :í prolllptificar [ sua custa a respectiva casa da Call1ara
e Cadêa.

Art. 2.. O seu Município comprehentlt:rÍl as Freguc-
zias tle S. Paulo, de N. Senhora da Gloria, C da Con-
ceiçflo dos Tombos de Carangoll •••

Silcerio Teixeira da Costa, a fez.

FI\ANCISCODIOGO PEREIRADEVASCONCELLOS.(L. S.)

L~i , que dera a cathegoria de Villa a Freguczia de S.
Paulo do .11uriahé, e contém outras dispo.~l{:õesa res~
peito.

LEI N.• 72h-DE 16 DE MAIO DE 1855.

anno do Nascimento de Nosso Sonhol' .Jezns Christo de mil
oito centos c cincoenta e cinco, trigesimo qua'tlo da Jade-
pendencia e do Illlpcrio.

Sellada na Secretaria da Presidencia da ProvinCla aos H) d.
lIaio de 1855.

N'esta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Lei ea
11 de Junho de 1855.

Antonio José Ribeiro BAering.

RANCISCO DIOGOPEREIRADE VASCOl'\CELLOS,Prcsident
da Provincia de l\linas Geraes: Faco saber ti todos os scus
habitantes, que a Asscmhléa Legislatiya Provincial decrctou
o eu sanccionei a Lei seguinte:

. A ntonio José Ribeiro Bltering.

Registrada a f. 171 V •• do LIvro 3 .• de registro de Leis e Resolu-
!OOi da Assembléa Legislativa Provincial.

Secretaria da llresidencia da PruvJl1ciade Minas Gemes 11 d.
Junho de 1855.

.4.rt. 1.. Fica elevada á cathegoria de vma a Fregue-
zia de S.. Paulo do Muriahé com a mesma denomillaçflo.



'Iue vai de Santa Luzia para Saha~'á no alto. entre a ponle
do corrego das Lages e dos C()l'delros, segllllldo por esla
estraoa até a ponte do Tamanduá onde começou.

Ar!. 2. o Ficão revogadas as disposições em cont rario.

Mando por tanto ú todas as authoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei l)ertencer que a
cumprão, e fação cumprir tão inteiramente .com~ n:ella se
contém. O Secretario desta Provincia a faça IInpfIIllIr , 1111-
hlicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia' de Minas Geraes aos deseseis dias do mez de Maio do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil
oilo centos e cincocnta e cinco, lrigesimo 'Iuarlo da ln(lc-

. !
J)endcncia e do IIllJlcno.

(!ti)t'. ~. 3.( !to )

SeCfel<lria úa Presiúencia úa Provincia úe Minas Gemes li úe
Junho úe 1855.

Manoel da Costa Fonseca.

. N'csJa Secrelaria úa PresiJencia foi publicaúa a presente Lei em
11 úe Junho úe 1855. .

Antonio José Ribeiro B/wring.

Lei! 9,~e elev{~ á 1'~l'cgllC;ill o Clll'ato da I.{f/Hl 110 MIl-
me/pw de :::JaúlIJ'u, e marca IlS rcspcct iVlls dicíSIlS.

LEI N. o 725-DE 16 DE MAIO de 1855.

...----

.Manoel da Costa Fonseca.

A ntonio José Ribeiro Bhering.

SilL'erio 1'ei,'ceira da Costa, a fcz.

JCIIANCISCODroGO PEREIRADEVASCO~CEJ.[.OS.(L. S.)

Registrada a f. 172 do Livro 3.0 de Registro de Leis e Rtlsolu-
t;ões da Assembléa Leg~slati~'a Provincl~1. . .

SecrNaria da presldenCla da Provll!cla de :MIl)as Geraes 11 d~
Junho de 1855.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provmcia aos 21 Ire
.)Jaio de 1855.

N'esta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Lei
~,rll 11 de Junho de 1855.

Antonio José Ribeiro B/wrin,g.

ll.L l~lS~O DroG.o PEImmA DE VASCONCELLOS,Presidente
da .Pro\'lncla de MUJas Geraes; Faço saber ú lodos os seus
habItantes, fi uc a Assembléa Legislativa 1'1'0\ incial decretou
e. eu sanccionei a Lei seguinle; ,

Art. L o Fica elevado a Fregllezia o Cura(o da Lapa
n9 Municipi~ de ~abará co~n as divbas seguintes; começan-
do da Ponte do lam1Jndua para o Norte pela estrada velha
do Serro até o aHo do Cachimheiro, e deste ao alto do
MOI:ro d~s Araras em. dirc1tura ao HIO das Velhas, por este
abllLxo ate a harra do HIO Vermelho, por este acima alé a bar-
ra do corr~go lJlle vem do Cumhi, destc até o alto da
s{:rra ~ronlclra ao Hecolhimento de Macaúbas, e deste em
dlrecçao para o Nascente scmpre pelo cumc da sClTa alé ú
extrcma do Capitão Francisco das Chan-as Torres com
Malloe! QuinUio c Silva cm direitura a bfazenda do'finado
AnlollI~ dos Santos Baptista até o cocrego do Muniz por
este aClIlla até a seITa da Mai Catharina, na dircccã~ do
Sul até a Serra da Piedade, c om direcção ao Po~nte até
a Scrra dos Olhos d'agua, seguindo por esla sempre até a
estrada velha, que vem de Sabarú para a Lapa, até OalIo
da serra do Maquiné, e por ('sta ao POCllte até a estra<i" ,



Ântonzo José Ribeiro Bltel'iug.

Art. 2. o leicão rcvogadas as disposições cm contrario.

( !J3 ), N. 3.

URO-PRETO 1855.-TYPOG'RAPHU. DO nOM SENSO.

Secretaria da Presldeneia da Provincia de :l\Iinas Geraes 11 de
J\LtIho de 1855. Manoel da Costa Fonseca

N'esla Secretaria da Presidencia fOI pubhcada a presente LCI QI

11 de Junhodo 1855. .Antonio José Ribeiro Bhering.

. S' por ordem Prosidel1cia.Im pressas e rev1Sta,<;nesta ecro afia ., .
Ântonio José Rlbel1'o Bllenng.

FRANCISCO DIOGO PEnEm! DE VASCONCELLOS •.

Alltonio Cesario Brandt10 de Lima, ri fez.

(L. S.)

501lada na Secretaria da Pr 'siJencia da Provincia aos 2[ de'
lIaio de J 855.

( 112 )

. LEI N. o 72G-DE 18 DE MAIO DE 1855:

Art. 1.o • ica elcvado ti Frcguezia o Districto do Li-
uamcnto no Municipio da Ayuruoca , tendo o limites o~
lio mcsmo Districlo.

FRANCISCO DroGO PEnEIRA DE VASCONCEtLOS, Presidcnte
da Provincia de Mlllas Ceracs: Faço saber á 10,10s os seus
habitantes, IIHe a Assembléa Legislativa Provincial dccrctou,.

eu sancc'onei a Lei "guiute:

Lei. que eleva ti Freguezia o Districto do Lilwamento 110'
Jlll11icipio da Ayul'uoca.

Mando por tnnto a todas ns Autoridadcs a qucm o
conhecimento c cxccução da refcrida Lei pcrtencer que a
cumprão c fação cumprir tão inteiramcntc como llella se
contém. O Secretario desta Provincia a faça imprimir pu-o
hlicar e correr. Dada no 'Palacio da Presitlcllcia da Pro-
"incia de l\Unas Ceraes aos desoilo dias do mez de Maio ti
anno do Nascimento de Nosso Senhor .Jezus Christo de mil
oito centos e eincocnta e cinco, trigesimo quarto da Inde-.
IIClldcnçia e dQ 11 IpcriQ.

_ Registrada a f. 172 v. o do Li vro 3. o de Registro de Leis e !teso-o
hJ(.~ocsda Assem!Jléa Legislativa Provincial.



LEI N.• 727-DE 10 DE MAIO DE 1855.

Ar1. 2.. Ficão revogadas as disposições em contrar;o.

Lei, que eleva LÍ Fl'eguezia o Districto de S. Thiago 1/0

_ MllllicllJl'O de S. José.

FOLHA N.• á.PAHTE 1.'TOMO XXI.

f\lANCISCO DIOGO PEnEIRA DE VASCONCELLOS,Presidente
tia Provinda de Minas Geraes: I"aço saber a todos os seus
hallilanles, que a Assembléa Legislativa Provincial decretou
(' ell sallccionei a Lei seguinte:

Mando por tanto a todas as Autoridades a quem o
conhecimento, e execução da referida Lei pertencer q IIC a
IUllIprão, c fação cumprir tão inteiramente como n'eHa se
contém. O Secretario desta IJrovincia a faça imprinll1', pu-
Illicar, e correr. Dada no Palado da Presidcncia da Provin-
ria de Minas Geraes aos deseseis dias do mez de 1\1alo do
allno do Nascimento de Nosso Senhor .Je7.lls Christo de mil
oito centos e cillcoellta e cinco, trigesimo quarLo da Illdc-
pendencia e do Imperio.

Ar1. 1.. Fica elevado ú Freguezia o Districto de S.
Thiago no Municipio de S. José, tendo por limiles os do
mesmo Districlo.

LIV' R'OBA! ),I j.! Il\mIRAI ~, I "\ , _,' li' '.,::Dl:' J!A~~ I

i IS5~

(L. S.) FnANCISCOD1OGOPElIEllIADE VASCONCELLOS.

Antonio Cl'sario Braud(lo de Lima, a fez.



.Manocl da Costa Fonseca.

( "7 )

Antonio José Ribeiro IJltering.

FIUi.'ICISCODlOGOPEItEm" IlE VASCONCELLOS.

,illIOI ia Cl'slIl'iv fll'llIu{{T,o de Ltmtl, a fez.

(L. S.)

Sellada na Secretaria da l)rm;idencia da Província aoS 21 rle
aio de 1855.

N'cs:u Secretaria tIa PresidenclU foi publicada a presente LeI
In 15 de JUllho de urm.

AntonIO José Ribeiro Bhcrillg.

Registrada a f. 173 do Lirro 3.' de Registro de Leis e ltes~JlIçÕ~5
da Asscmhlé;l LegIslativa Provincial

Secl'Olaria da Prcsidencia da Provincia de Minas Goraes 1;; do
Jwnho do 1835.

1'. )li. !t.

},licar e correr. Datla no PaIacio da PresilIencia da Província
de Minas Geraes aos desoito dias do mez de Maio do anuo
fio Nascimento de Nosso Senhor JeZlls Chrislo de mil oito
centos e cincoenta e cinco, trigesimo quarto lIa lndepen-
d ncia e do Imperio.

Manoel da Costa Fonseca.

LEI N.' 728-DE 18 DE MAIO DE 1855.

Antonio José Ribeiro Bhering.

Antonio José Ribeiro Bhering.

Registrada a f. 173 do Ijvro 3' de lle"istro de Leis e Uesohl-
~ões da Assembléa Legislativa Provincial o

Secretaria da l)residencia da Proviucia de Minas Geraes 15 de
unho de 1855.

( /IU )

\f.-l
'N. HANCISCO DlOr.O PEREIUADEVASCONCELLOS,Presidente
da Provincia de Minas Geraes: Faca saber a todos os seus
habitaIllcs, que a Asselllbléa Lcgisiativa Pro,"incial decretou
e cu sanccionei a Lci seguinte;

Sellada na Secretaria da l)-re idencia da Provincia aos 21 de
Maio de 1855.

Lei, qU6 cÜ'l~a â Frc(Jllc.:ia o Districto de N. S. do Ro-
sario da Ala(Jua da Ayuruoca.

N'esta Secretaria da l)residencia foi publicada a presente Lei
em 15 di J unho de 1855.

Art. 1.' Fica clevado II Fregllczia o Districto de N. S.
do osa 'io da Alagoa da Ayur oca, tcndo por limites os
do lU 'SlnO Districlo, c o da Bocaina do lHo Preto pelas
antil:{as divisas das Fregllczias dc Bacpcndy c Ayuruoca.

Art. 2.' Ficão revogadas as di~Jlosições cm contrario.

l\I~lIldo por tanto ú todas as Autoridades a quem o
conheclInento e exccução da referida Lci pcrtcncer que a
cumprão, e fação cumprir tão inteiramentc como ncIla ~e
contém. O Sccretario desta Provincia a faça imprimir, pu-

LEI N.• í29-DE 18 DE MAIO DE lS[i5~

Ll'i. 'pie derll ri FI'f'.'ll/l>:iú. o CUl'oto do Espirito Santo
dos Coqueiros no M unitipio de hn"l'lls.

)?n.ANCISCO DIOCO Pl:llEll\A m: VASCO:'iCEr.r.OS,Presidente
da Provincia de Minas <.;craes: Faço sab r a todos os Só/ll "

'IO~IO XXI. PAlITE 1..



(L. S.)

r. l'\. 4. ( li9 )

LEI N. i 730.:...-rm 161m MAIO DIf185õ.

iA'i, 'lua t'!evil ti Frf'[JlIczia o Dislri('fo de Sal/lo ..11/10-
l/ia das Sal!iJtas do,JJ IlItiCljJio do- Hio Pardo, lcndu pOI'
li71lilr,~ os do mesmo LJistl'icio.

ForlltlllllO Carlos de lieil'('{{('s, a fez.

Ff\ANCISCO DIOGO PET\EllIA m~ VASCO~CELI.O~(L. S.)

IL\NCISCO DIOGO PEP.EII\A [)E VASCONCELLOS, Presidente,
da Provincia lIe Minas Ger<lcs: Faco sah~r ú todos os seus
hahitantes, C[ue a Ass 'lIlbléa Lcgisl<;tiva Provincial decretou,
u cu sanccionei a Lei Sl'gnillte: \

Art. 1.0 Fica cle\'auo Ú Freglll:zla o Districto ue Sl.
1\ntonio das Sal1ina~ 110 Municipio do lUo Pal'dó, tendo
por limites os do m::SlllO 1)istl'i(;[o,

AI'L 2,11 Fitão revogada~ as llisposições em coJitrario.

l\lando por tanto ú todas as At:thoridades a <{nem o co-
Ilhccilll~nto e exec!lc.io lia refcrilla Lei pl'rtellcer C[ne a
camprão , e fação Clllll[ll'ir tiío intciralllen~e C?I\lO . n'?lIa Sl~
contém. O Secretal'io desta Pr{Jvincia a faça :1lJ[l1'l1ll r, I'U-
blicar, e currer. Dada no Paiacio da Presiuellcia da Provill-
da de Minas Geraes aos des{'seis dias do mez de Majo do
"UllO do Nascílllcllto de Nosso Senhor ;JCZt1SChristo de mil
oitocentos e (;Íllcoenta e cinco, trigesimo quarto da III(/c-
pcnJellcía e (]o Imperlo.

(48)

habitantes, 'IlIe a Asscmbléa Lcgislativa Provincial decl'P-
tou e eu sUllccionci a Lei seguinte:

. , Art. 1.. Fica, elev?do á Freguclia o Cm'ato do ]~s-
f>lfIt.o Sauto dos COlJuelros no Município de Lavras do
FUIlII , tendo por limites os do mesmo Curato.

Art. 2, ° Ficão revogadas as disposições em contral'io.

,Mando por tanto á todas as Autoridades a quem o co-
nl~?clll1ento e execução da referida Lei pertencer que a CUIl1-
prao, e fação c,umprir liio inteiramente como neHa se con-
té~n. O SC~I'etarlO desta Pro~incia a faça imprimir, PIl-
b!lCar e C?I reI'. Dada no PalaclO da Prcsidencia da rl'ovin-
ClU de l\1l1las ,Geraes aos desoito dias do mel de Maio do
ól~\Il0 do Nasc!mento de Nosso Scnhor Jczus Chl'isto de mil
OitO, centos c!llcoenta e cinco, trigesimo quarto da IndeJlen_
denc/a e do Imperio. .

Fn.ANC1SCODIOGO PERElnA DE VASCONCELT.OS.

Antonio Cesario Brandão de Lima, a fez.

Sellada na Secrolaria da Presidoncia da Provincia aos 21 de)Iaio de 1855.

Antonio José Ribeiro lJltering.

- Registrada ~ f. 173, v.o.do Livro 3,° de registro de Leis e nlJsolu~
çuos da Asso~blea Loglslalll'a Provincial.

Socretarw da Prcsidencia da Provincia de Afinas Gemes 1i) IJunho de 1855. ' (()

Manoel da Costa Fonse-a.

/1. N'esta Secrowrill da Presldencia foi publicada a presenle Lei eH'
1<) de Junho de 1855. . ,

.J ntonio José Ribeiro Bhermf/. Sellada lia Secretaria Ja Presidencia da Pru\'illcia aos HJ J~
llaio 1:0 1855.

,inlonio José ilibeiro Bltcring.

Hegislralla a f. 173 \,.0 du Livro ~r.O ue l'egistl'o de Leis e Itesólu-
/JIJS lia Asscmhléa Lúgisla:i va Proyincial.
TOMO XKl. PAliTE 1.'



Art. 3. o O Governo fica authorisado a designar as
divisas:

Art. 4. o A divisa entre a Freguezia de Minas 'ovas,
e da Chapada será da baITa do Fanndo, e por elle acima
em todo o seu curso em direitllra ao Gequitinhonha.

Art. 5. o Ficão .revogadas as disposições em contrario.

1I0el Francisco da Silva, desmembrada da Ft:eguezia de An-
lonio Pereira no Municipio do Ouro Preto.

S 4. o Ao Dislriclo e Freguezia de Barbacena as fazen-
,las do Major Joaquim Urbano Ferreira, e de Joaquim Dias
Pires.

( 51 )F. N. lI.

l\Iando por tanto ú todas as Antoridades a qucm o co-
nhecimcnto, e execução da refcrida Lei pertencer que a
cUllIprão, e façiio cUllIprir tão inteiramente como neHa so
eontém. O Secretario d'esta Provincia a f<lça imprimir, pu-
blicai' e correr. Dada no palacio \ a Presit1encia da Provin-
cia de Minas Gerae., aos deseseis dias do mez dc Maio do
'J'OMO XXI. PARTE 1.'

S 1. o Entre as Freguezias do Anta, Ponte 'ova, e
S. Sebastião dos Affiictos.

S 2. o Entre as Freguezias de S. Paulo do l\lnriahé,
Tombos de CarangoIla , e Meia-pataca.

S 3.0 Entre as Freguezias de N. Senhora da Conceição
do Hio Novo, e Santo Antonio do Parnhybuna.

S 5.0 Ao Dislriclo da VilIa do Uberaba as fazendas de
,Io~é Ferreira Barbosa, e seus filhos, tlesmcmhradas do Dis-
lricto de S. Pedro do Uberahinha.

, ~ 6. o Ao Districto da Espera a fazenda de João de Deus
Moreira, desmembrada de S. Caetano do Chopotó.

S 7.0 Ao Districto de Monle Alegre, no Municipio do
Prata as fazendas da Piedade, Passa-tres, e Sucury.

Art. 1..o Fica elevado á calh;;lgoria de Cidade a ViIla
de Pitanglli.

Manoel tia Costa Fonseca.

N'esta Secretaria da Prosidencia foi publicada a presente Lei elli--
15 de Junho de 1855.

Antonio José Ribeiro B!lering.

( 50 )

Secretaria da PresidenCla da Província de Minas Geraes 115de
.Junho de 1855.

LEI N.' 731-DE 16 DE MAIO DE 1855.

Lei, que eleva LÍ cathegoria de Cidade a Vil/a de Pi-
tal/gui, desmembra varios territorios, (! os encorpora á
diversas Freguezias, e D istrictos ; autorisa o Governo a
estabelecer divisas entre algumas Fregllezias, e marca
as divisas entre as Fregllezias de Minas Novas, e Cha-
pada.

IlANCISCO DroGO PEREIRADl\ VASCONCELLOS,Presidente
da Provincia de Minas Geraes: Faco saber ÍI todos os seus
hahilantes , que a Assembléa Legislativa Provincial decretou,
c eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 2. o Ficão parteucendo :

S 1..0 A' Fregul'zia de S. Paulo do Mllriahé o Distl'i-
eto da Varzea grande no Municipio do Uhú , desmembrado
dn Freguezia de Tombos do CarangoHa. .

S 2.0 A' Fregllezia da Ponte Nova, 05 moradores das
vertcntes do Hibeir~io do Emparat1ado, desmemhl'ados da Fre-
guezia da Barra do Bacalháo.

S 3. o A' Freguezia do Inliçionado a Fasenda de Ma-
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Impressas c rc\'istns nesta Secretaria por ordem da Presideneia.

Allotoni José Ribeiro Bherill!J.

N'es:n Secretnrin dn PreSlC]encia foi puhlicaoa a presen:e He-
SOlllClio aos 15 de Junho 1555.

• Antonio José Ribeiro IJ!lCring.

Manoel da Costa Fonseca.

(L. S.) FIL\i.'iClSCODIOGOPEREII\ADEVASCO:CELI.OS.

lJlal/oel J os': Ferreira, a fez

Ar!. 3. o Ficão I'cvogadas as disposições em contrari9.

Sellaua na Secretaria oa l)rcsidencia da Provincia nos 1!J de
Maio de 1 55.

A IItonio José lli/;eiro Bherillg.

Hegistrnda n f. 17!~v,odo Livro :l,o de Uegistrode Leis e Rc 0-

lu(~ões da Assembléa Le~islatil'a Provincial.
. Secretarin da Presi.!encia da I)rovincia tle Minas.Geraes Iij de

Junho de 1855.

Ar!. 2. o O Fi:;cal do ])btriclo da YilJa v,:)nc;)rá a gra.
lilicaçfío ann ual de t 20;iJ)000 rs.

Mando por tanlo li torla~ as Autoridades a quem o co-
nhecimento, e execução da referida HesolllçflO pertencer que li

clJmp'ão, e fação cumprir lão inteiramenl como n'elJa sr.
contêm. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
lllicar, e correr. Dada no Palaeiú da President:Ía da 1'1'0-
Yincia de dinas Ceraes ao<;deses~is dias do me~ de l\laio do
auno do Nascimento de Nosso Senhor ,JezlIs Ch:sto de mil
oito centos e cincocnta e cinco, trigesimo quarto da Inde~
penuencia e do Im peri o.

FRA~CISCODlOco P"lIEInA DE VASCO"CELLOS.

Manoel José Fc,.,.eim, a fez.

(L. S.)

A ntonio José Ribeiro BIICI'in,q•

llESOLU(:ÃO N.o 732-DE lO DE MAIO DE 1855.

Resoluçiio '. ~llC .CÜn'fl O ordenndo do Sr'cl'l'lario da Call1a-
ra .J!lll/lf'ljJal da Vil/a de' QllrlllZ fl 300:""'000 '?n I '/' '4J n. , fi

l
a 'rVfl,/:1 gr(lll,lcaçilo allllilal dt: 1~0;iJ)OOU rs. ao F I~W'(L!
t ti I. 111.

a~~no do . a~cil~lCnto de No~so Senhor ,Tens Christo cle mil
OI oCCIlt.OS(. clIlcoenta c CinCO, tri"csilllo quarto d I d'-
pcntlencJa e do Imporio. o ,a 11 e

M3ioSeJ~ar:~5~~ Secrel31'ia da Presidcncla da I)rJvIncia acs 21 d

Anlonio José Ribeil'o Blwrillg.
1egistr:Hla a r. 17!~ v. o d J LI \TO :l o J R' d L .

Illções da ..\ssnmblc\a I ,,' I' [)'.' ~e eglstro e eis e Ileso.
, ,<; ,.e61~ allv<} rovlJlClal.

J ul1h~e~~ei~'~~. da )residencia da Prdvincia de Minas Geracs 15 do

lIIanoel tia Costa Fonseca.

.. N'esia Secl'üt3rin da Pmsidencla foi publicada a presente Lei el"
1;) de J unho de 18:>5. .,

Iiã •~~l:~~l~~ODJO?~ PEREInA D~ VASCONCELLOS,Presidenle
: ,0\ InCI,1 de MIII,lS Geraes: I' aço sahelr a lodos os sell~

habItantes, que a Assemhléa Legislativa Provincial sob 1)1'0-

posta _da Gam.ara II111iJicipalda Villa de Q.H.'lllZ decret(Hl a Ite-
~()luçao segulllte : .

. . Art. 1. o. O ordenado do SeelCtario da C,llnal'u Mu-
nloJpal da VJlla,d Quoluz.lica elcvado a 300,ztJOOO rs.

OUl\Q-PRETO1855.-TYl'OCHAi'IIIA DOnO~1SE~EO.
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'rmIO XXI PAHTE 1," FOLHA N.o fi.

LEI N,o 733-DE 23 MAIO DE 1855.

Lei, que fixa as despezas Provinciaes para O ali/lO fiJ/{I/I-
ceiro do 1. o de J u/lio de 185G ao ult imo de J unho de
1.857 , e aut!lOrisa o Presidente da Provincia II f .=er
arrecadaI' flS imposições li'ella der/aradas, e COIIIélll Olt-

tras disposições.

\{t'J! llANCISCO DJOGO PEI\EIlIA DE VAS:ONCELLOS,Presiuente
tia Provincia de l\linas Geraes: Faço saber a todos os seus
habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial decretou
e cu sanccionci a Lei seguinte:

Art. 1...0 O Presidente da Provincia é authorisado a
llespender no exercicio do 1. o de Julho de 1.85G ao ulti mo
.Ie Junho de 1.857 , a quantia de setc centos e oitenta e
Ires contos, seiscentos sessenta e sete mil cento c nove
réis-783:6G7.jJ)109.

S 1. o Com a Assembléa Legislativa Provincial, sendu
;~G:OOO.ti>000para as diarias e ajuda de custo dos Deputa-
tios; 4:700:tj) rs. para as despezas com os Empregados na
Sccretaria , c da casa, conforme a tabella-A- annexa ú
esta Lei, que fica em vigor desde já ; c réis 4:320~OOO
para o expediente, puhlicação das Sessões, Falia da Presi-
<lencia , compra de Livros, cncaderuação de actas, pro-
.i~ctos , e pareceres, diarias para quatro amanuenscs cxtra-
ll\unerarios, quando scjão Ilcccssarios-45:020.ti>OOO.



S 12. o Com a Instrucção publica-i50:000rtJ)OOO.

S 13,' Com ~ Est~helccimento das I.rmãs de Ca.ridadc
tia Cidade Marinnna, em prestações truncstraes -600 rtJ).

S 1lt. o Com a Cathe(luese e civilisação dos Indígenas,
!lcndo 600.;:z,000 ao Dircctor geral como indemnisação-
2:000.;:z,.

S 15.0 Com o Bihliothccario da Cidade de S. João de
E1-11ey-200.;:z,000.

S 15. o Com a Policia, e gl'atificação aos J uises Muni-
cipaes dos Termos mais longinquos da Provillcia-O:000-ti>.

~ lí.' Com Empl'cgad s aposentados, e licenciados,
sendo 500,JiJOOO 'S. para o Porteiro da As embléa desde
já-11:120r]j)531

S 18.' Com o contencioso da Fasenda Provincial, fi-
cando elevados os ordenados do Cartorario a 500.;:z,OOO
rs. , do Escrivão dos Fcitos a 500.;:z,000, e do Solicitador
a 400.;:z,000 desde já-l:íOO.;:z,OOO

S 19.' Com os repnros, e construcção das l\1atrizcs-
20:000.;:z,000.

S 20.' Com os reparos e construcção de Cadêas, ten-
do-se em vista o disposto na Lei n. o 189, sendo 2:500:tb
n. para a continuação da Cadeia da Christina-18:500-ti>.

S 21. o Com a administração das Rccebedorias, e .ob-
jectos necessarios ús mesmas, conforme a tabclla-B-Jun-
ta á esta Lei-22:000.J»000 •

S 22.' Com a fiscalisação da cobrança de direiLo5 50-

'bre bestas novas-600.J». ..
S 23.. Com os j ur05, c aIllortilação do Elilprestimo Mi-

JI(>iro-61 :8!J0:tb.

l'OMt XXI. PARTE 1.'
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>~, 2.' ~O~!l li Se~l'ctaría da Prt~ idcllcia, publicnção dns
L~,s '. 1 ,g,",lI~lCntos, C actos <la IIICSllIn, c. 'pedientc, c
~lIdcn.'l<los ~1(Js emprf"rados, conforme a tahelIa 11.0 1. o •

~lIl1lexa ao hcgnlamento n. o 30 de 10 de Janeiro de 185li-
,\0:245,)j)658. '

. ~}. o >Com estrad~s , e ohr'<lS publicas, il1t:/lIsivo engê-
J!h:lIl.l, deselll.Ja~lores, IIIstrumenlos geodesico3, ficando o Go-
e1~1Oa".thorJsaJo a despender des e jú a quantia ncces-

~al'la para a conservaçflO da estrada de Mariauna á Cidade
lO Seno, e a de 2:000: para a aberlura tle um caminho
qne par:tindo (!a Villa Leopald ina , PilSSil pélla de S. Paul~
uo i\I ',.ahé; a pagar a Mal10d Caetano i.\lollteil'O Gucues
a 'luantla u.~ 1.U>w rs. p:,La d..'sapl'opriação de um telT,l-
~10.."eC;J~'iarl~.. a ~onst~llC?ã() de uma pOllte; e a comprar
",. c,lsa de I;~lnm do "' aVlCr HebclIo, situada !la Praca da
(;Iuade de I ~t?nglli , (pie fica deslinada para as sessõ~s da
Call1,,ra Municipal, .1lIry , e mais misleres-152:4í2wOOO.

3 4. o Com a illllmillação puhlica da Capital-G:OOO '..

S 5. o Com a ,. csa das !lendas, c scu cxpcdicntc-
31:llíS.;:z,OOO.

~ 6.. Com COllllllissões; os ColIectores e seus Escrh''i''''
-3ü:OOOW;000. ..' c~

S í. o Co n o Administrador lÍas ouras pnblicas-800,' ~

.. S S. o Com os H~~pilaes dc Caridade dcsde já , inc/usi-
,e o ordenado do J<Jscnl das Agons Virtuosas da Campa-
IIha.-S:OOO~OOO.

) D.. Com o Jardilli Gotnnico, desdé jú-4:500,n,OOO:

. ~ JO. o Com o Coq10 Polici[lj ,inclusivc desde jú n 0Ta-
lIlH':;I~;Ti() de 200 reis dial'Íos {(~ pnlcils em dell;rellci~_
'1'1~:;)Ç)01tl;)':W. ."

~ .1J. o Com o sustcuto, ul'àtil'Ú vestuHrio, conlluc-
riío de presos pOhres~lB:OOO.~OOO.'

,. N. 5. ( 57)



. S '10, o Elllo1um tos de 2~500 sobre cada um DiplOliIa
qne se .registrar na Mesa das Henda~ Provinciaes , qualqner
Ilne seja sua nMI~resa, ,é os marca los na tabclla n .• i.o ,
allllexa ao regular 'uto n. 18,
TOMO XX!. PAUTIi '1. a

aqnelles em "ue se fabricai,' agl1al'llcnte , sOI;'do'movidos'por
lIgua, ou outro motor menos ,dispendioso, e 20:t/:J000 1'5.
scndo movidos por animaes, 20.)'ti000 1'5. sobrc <IC}uellcs
cm que se fahricar sómente assucar e rapauura , sendo mo."
vidos por agua , ou outro motor menos dispendioso, e iO.zt>
n. sendo movidos por animaes. São isemptos destc imposto
os pequenos cngenhos movidos por braços humanos.

S 5." Imposto de 8.)'1>000'1's. nas Cidades c ViIlas , de
()./)J000, rs. nas 'povoações de mais de 'llJarenta fogos, e de
à~O()O rs. nas outras llovoações e estradas sohre cada nIlJ:l"
!lolica, ou casa de negocio, cm que sc vender conjnncfa,
on separadamente na mesma loja, fazcnda sçcca , aguarden-
te, ou quaesquer outras bebidas espirituosas.

S 6,0 Passagens de rios, ,excelltuadas as do Saplwahy,
Verde, e S. Francisco, n:gulando-se as taxas pela tabella au-
nexa á Lei n. o 570.
, S' 7.' Sello de heranças, c legados, e dos pfl)mios dei-
ados aos testamenteiros, logo que exccderem á vintcna ,

e sómenle do excesso dcsla, exccptnados os Icgados dci-
xados ás Casas de Caridade, c Matrizes da Provincia, e as
esmolas deixadas para serem distribnidas pelos pobr()s.

S 8. o Novos c velhos dircilos provinciaes, segundo as
tnhellas anncxas á 1>orlaria da Prcsidoncia -de 10 de Ja~
neiro de iSó!t', em suhstituição ás de ns. 7 c 8 j nntas ao
Hegulamento 11. o 10 , desde jií. .

S 9.0 Cinco por cento por uma vez sómcnte sohre os
ordenados dos Empregados provinciaes. Os qne passarcm a
{'n'ir empregos .de maior vencimento, pagarúõ sÓInOllte ua

rúsão do angmcnio qne tiverem, ql1ando já 'tcnhão )lago o
imposto pelo emprego anterior, vcriticando-se a promo~:ão
na mesma classe.

( 1)9)1", ~. 5.( 58 )

S 2!t.. Com r(?posições 2 e ro~tit lições de Direitos-
4:000:t/:J.

S 2
d
5.o Com .despes<ls evcntu<lCs , i~c1usive custn~ aos

E~~f~~:er~~r<t~III~OI{~~Sri:ICI'eitsosl'le'SaOlbl's~'aatilicaçãod~' 2. o ~~~"
• • 1:) • • a congrna d V'

gano .do ClIlCthé, ,Frei Benlo dc .Bllbbio o .•~
dadc da Lei n o 563 ' CIII confol'ml_'
trac- d '. ' e a gratiflcação ao Fiel da adlllillis-'

~ . ao os correIOs, Anlonio José dos Santos-4:000:t/:J.

~ 26. Cb1ica d' t ('?Ill. a compr<l de livros para a Bihliotheca pu-
e~ a ,apltaI-2:000:t/:J.

.. S. 27.. o COIII.a compra dc I' I
d

,011Ilas para a extincc. lio de
mcen IOs-li:OOO:t/:JOOO.

Art. 2.. O Presidente da Provincia é aut .' d
mandar arrecadar 110 exercicio desb Lei os se ~lJtsa? a
postos: 'gum cs IIn.

Pr~Vj~'coia Q~~~ltl~âP?r cento do café que sahlr para fora da)
j o c 2 .' I' , o Iscmptos das laxas mencionadas nos ('(>

• • (O art. 3. o desta Iei o' ~.)
rem cste genero. J s anJlnacs que cond usi-

('20 T '
;j' res por cento do <Issucar tabaco I d - .

~~:'~}~~I[~rd~u~;~:Vi~~;~~ro~. l~lallllfa~lIl1:ad~s', e 'q~eg~al\l~,~~o
tecidos de Iãa • :.' '~ ;xcep~ao: 1. o ~o chú; 2. o dos
ras' 3. do t'. que

l
~e ~sselllelhao as caslIniras estr<lll"ei-'

,. s I allçal os Imos de algodão riscado d . d~ ..
adoptados para vestuario, sendo fabricados 11a p

e
x,~ I?Z,, rOVIl1Cla,

~ 3. S' ., 'I " - eiS por ,cento de todo e qualquer "'enero du
pt OI uccao e de creacão da P . . 1:)d' /I"d . • . rovlllCJa, que sàhir para fóra

e . ti... e qll,llqucr natllresa. Os geucros sll]'eitos á esta l'ln-
poslcao e SU'l 'IYal" - ] . . ' ,. , .,", hlçao" e lem asslln os sllJ'eitos t
cento constar' - dares porne d' ,tiO e lima palita orgallisada pela Mesa Ja~

u as, c approvada pelo Governo.

S~I~ 4. o O' imposto sobre os I~llgenhos de moer caUll'1
do regulados na seguinte I1rollorcão' /'0 """000 .' ,' •.• • ~ 'W IS. sobrc
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S 20. Dividendo das acçõcs da CompilIihia~Ml1cur1-
pertencentes á Provincia.

S 21. Restituições, reposições, e pr.oducto da ventla
dos proprios provinciaes.

S 22. Cobrança da divida activa.

S 23. Renda extraor,dinaria.

Art. 3.. O. Presidente da Provincia é autorisado Il fa.
zer arrecadar no exercicio desta Lei as seguintes taxas it.i-
nerarias:

~ 1. o De cada animal gu~ transit~r pelas estrad, s de
communicacão desta ProvlDclil e yanas outras do Impe-
rio 3./1>920: Exceptuão-se. 1.' Os animaes que condusirem
os generos sujeitos as imposições mencionadas nos ~~ 1.• ,

.~. o e 3.0 do artigo 2. o desta Lei. 2. o Os cayalleiros ainda

.que tropeiros, seus pagens, animaes vasios , e os que COrl-
,dusirem os trClIs dos escuteiros, os animaes <{ue.tirarem 05
carros, e os cavallares, muares, e vacum tocados. 3. o Os
animaes que das Proyin ias llluitrophes atravessarem por
esta peias estradas de commun icação com a do lHo de J\l-
neiro. !lo o Os animaes que condusirem generos de primeira
I)ecessidade. e objectos tendentes a desenvolver a industria
agricola da Prov incia já designa.dos por acto anter!or do
Goyerno 5. o Os porcos. 6.0 As ovelbas e cahras. Dos compre-
hcndidos nas quatro primeiras excepções se cobr~rá sómenty
na estrada do Parahybuna a taxa de 320 rs. por cada um, nas
outras esfradas lôO rs.. Dos comprehendidos na 5. a exce-
pÇãO se cobrará sómente na es.trada do Parahybuna 100 1'8.•

e nas outras estradas 50 1'5. Dos comprehendidos na 6.• ex-
cepção se cobrará sómen!e na est.rada .do Parahylmna 80 rs.
ç nas outras estra~as 40 rs.

'S 2. o De cada um carro exceptuados os animaes que o tj",.
íl'arcm 19./1>200, excepto quando for sómcnte carregado de

S 11.. Emolum~ntos da Secretaria do Governo, e da
Assembléa , regulando-se os que forem relativo!! ás Pateu~
tel da Guarda Nacional pelo disposto no artIgo 57 da Lei
Geral n. 602 de 19 de Setembro de 1850. Pelas Certi-
dões que se passarem na Secretaria lio Governo pagaráõ ai
partes 800 rs por cada lauda escripta. Os emolumentos da!!
buscas, de que trac.ta o S 13 da Tabella á que se refere o S 12
do art. 2. o da LeI n. o 15!l, serão exigidos indislinctamen-
te por todas as certidões que se passarem, ainda que sc-
j~o extrahidas de livros, regulando-se a sua cobrança pelo.
disposto no art. lrL da Lei de !l de OJtubro de 1831
li respeito do Cartorio do Thesollro.

S 12. o Dl)us m:I réis pela conccssão lIe cada lima (lata
de terras mincraes.

S 13. o Cobrança da metade da divida activa , que pas~
.0:.1 a ser Provincial pela Lei de 22 de Outubro de 1836.

S H. o Cinco por cento sohre o valor das compras, 1/

vendas de cscravos , e sobre a dilTcrença de valores nas tro-
cas de uns por outros, qualquer que seja sua naturalida_
de, sobre arrendamentos, e quaesqaer o,ltros cOlltractos
o~erosos, pelos quaes se transarão Os SJrviços por mai!! 'cll'-'
cmco annos.

(00 )

S 15. o Este imposto de cinco por cento sobro compra
e venda de escravos, cObrar-se-ha até O valor de 1:000.t'tJ
rs. sómente por cada um, ficando isempto do lll:lSIllO illl~
posto tudo quanto exceder a e'ite valor,

Esta disposição vigora desde já.

S iO o Producto da venda de chi, e cêr:l fabricados Ill)
Jardim Botanico. .

S 17.. Beus do Evento. '

S 18. o Juros de quatro al'olices da divida geral, doa .•
das a esta Provincia.

. S 19. o Multas por infracções de Leis, Regulamentos, e
eontractos.



TO:\IO XXI. PARRE L"

Art. 15.. Ficão revogadas as disposições em contrari

( 63 )r. N. 5.

cmpregado!l das necebedorias, que mais se distinguirem na
arrecadação, e fiscalisação dos impostos á seu cargo.. ,

Art. ,1h.o. Os dous torcos dos vencimcntos marcados
na tahelIa-B-.-dcvem se considerar como ordcnado , e um
terço como gratificação,. a qual pCl'llcritõ se faltarem ao
erviço de seus empregos, á excepçflo de qualquer COIl1-
missão de ordem do.Govcrno.

Art. 13.0 O .Presidentc da Provincia fica anthorisado
:.I empregar desde já na constrncção .de obras puhlicas o.
saldos que sc verificarem de.quacsquer verbas de despesa,
tanto no cxercicio desta Lei, como nos anteriores.

Art. 12.o O praso de dous mezes:í qne se referem o.
~rtigos h. o do llcg.nla ento 11. 15, e 79 do de n. 19, lica
elevado :í quatro mczes, .no que respeita á hestas novas im-
portadas la Pr.ovillcia , e que se cxportarem para as Iimi •
1roJlhes.

Art. 9.0 0s artigos 11 c 12 da Lei n. 570 só obri-
g1ío á revalidação os titulos de compra e venda de escra-
"OS, quando tem de ser exhibidos em juizo. '0 praso de
trinta dias para a dita revalidação, será substituido por
aquellc que o Governo mal'car em regulamento. A pena de
vinte por cento á qllc estão sujeitos os mesmos titulos
lica reu usida a~dez ~or ceuto. '

. Art: 1~... As regras ge.raes da prcscripção são applica-
,'els aos mdmduos de que trata a Lei n. 329, e á que se
refere o artigo 15 da de n. 570 110 dircito que essas Lcis
concedcm para restituição de seUos de heranças, e legados.

Art. 11.o O imposto do S h.o do art. 3. o da Lei n.
699 , fefm'c-se á oesta nova.

Art. 5.0 Serão fornecidos deslle jü gratuitamente pela
Mesa das Hentlas aos ColIectores os Cadcl'llos 'necessario'
para a escripturação C expclliellte dás CelIectorias.

Art. 6.0 Continuão em seu inteiro vigor as disJÍos.~....

ções das artigos 5. o e 10. o, e S~ 1. o e 2.. do art. 1lJ da
Lei n. 699 de 31 de Maio de 185h. :

J

Ârt. 8.. Fica igualmentc authorisado a gratificar O!

generos ,e dr; o.bjeqtos cpmr.rc:hendidos m nlguma ,das 'cx-
cepções do ~ antécedente, cOlJraqdlHic neste caso 'na es-
trada do Pa.ahyhuna 2W)OOO rs. , e nas ol1tra~ lW)000 rs.

.. ~ 3." De cada uma besta nova que entrar para a Pro-
vincia cobrar-se-há 5W)OOO rs. , liéalido seu dono ou con:"
dnctor isento de qualquer contribuição por si, e sua ba-
gagem. O introd uctOl:' que passar bestis subtrahin'do-as 'a
este imposto pagará por cada uma das que ,assim pass"r o
dnplo lla quantia estabelecilla neste ~. Os administradores
que consentirem nesta frande pagarüõ Lambelll .5 W)000 de
Gada uma besta pela qual deixarem de receber o cOlllpetente
imposto.

~ h. o as cstrallas lle'colTlmunicação de uns para outros
Municipios cobrar-se:'ha a taxa na conformidade das Lci~
I!S. '18 e 78, licanllo isentos delIa os animaes que entra.-
rem cOllllusindo generos de priméira necessidade.

( <12 )

Art. 7. o O .Presidente da Provincia fica authorisado a
e~evar a porcentagem aos Collectores pela cobran~:a da di':
"VIdaactiva anterior ao exercicio de 18[19 a 1850, pelo
modo que julgar lIIai' cOIH'eniellte;'

DISPOSIÇÕES GERAES.

Árt. h. o Os impostos de passagens estabelecidos n
tabelIa annexa á Lei n. 570, licão elevados ao duplo.
.••0 lHo Grande, em os Municipios do Uberaba, e Desein-
hoque. .



(6h )

TABELLA-_'--'

500,fu300.th
500,m
áOO"
3üÓ.t;)
[JOO:j;)
300-t'P
500
360:j;)
360w
2()O.n>
360.7J)
2()O.tt>
!J80 ,ij)
:300~
260.tt>
:WO,m
2GOW')
IJOOw

.
brlóit •.Ân s,E.IlP'nt'GÁóOs.

Admill isttilt1tJt
Escrivão. •
Adminislrador
Escrivão
En'ca1T~CT.Hlo
Admillistrador .
E~cri\'iio
Alllltinistratior
Esr;r ~[IO

Encarregado
Dito
Dito
Dito
Dito
Escrivão
Encarregado
Dilo
Dito
J)i[o

FfiI\NCISCO DWGO PEI\EIIIA DE VASCONCELLOS.

r. ~, 5.

tn:CEn'EDOI\ IAS.

flolcdadc le: IÚljubá.

»

.laguaty.

Campa)) lia de Toledo.
01:1'0 Fino.

Sa pueahy-m:iri m.

Caldas.
Cal)) Terde.
.Jacuhy.
Santa Barbara.
Ponte Alla.

(L. S. )

Ha:-ra do lHo Verde.
.Hio Pardo.
Morrinhos.
Patrocinio.

Mando po' tanto ti lodas as A Il.oriLllHes a {ruem o
t:onitecimenlo e execução tia referida Lei pertenccr que a
cumprão c façfío cumprir tão inleiramcnte como lI'clta se
(;()Jltém. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
]llicar e correr. Dada I o Palat:Ío da Presitlcncia tia Pro-
"incia dc l\[inas Ceraes aos vinte tres dias do mez dc Maio
do anno do 1;, cimcnto de TOSSO Senhor Jczus Chislo de
mil oitocentos e cincocnta e cinco, trigesimo ((lIarto da 111-
depcndcncia e. do ImJlcrio.

Silt'Crio Teixeira da Costa, a fcz

Sel1ada na Secretaria da Presitlencia tia Provincia de .Minas
l;craes aos 25 de Maio de 1855.

Antonio José Ribeiro. DMrillg.

"j O~IO XXI. PARTE I.•

1 :500.Jj)
700.tJ>
3GO.zt>

OO;m
[IOO:jjJ
600 :ti>
400.tJ>
500.tJ>
, 360.J'i>
300.tJ> .
300:ti>
3GO./'J)

1:200.tJ>
800ott>
3GO.J't>'
2G0.J't>
480ott>
360.tJ>
260:jjJ

1:000.tJ>
700.tJ>
360.J't>

1:200~
1:200.tJ>

500.tJ>
300.tJ>
200:jjJ
200~

OHDENADOS,

.'.

EMPREGADOS.

Administrador
Escrivão . . •
Encarregado .
Administrador
Escrivão ..
Administrador.
Escrivão. •.
Administrador .
Escrivão.
Encarregado .
Dito. . .• •
Dito.. . ..
Administrador .

,Eicrivão ..
Encarregado .
Dito
Administrador
Escriyão .
Encarregado .
Administrador .
Escrivão.
Encarregado •

EMPREGADOS.

Orde1lat'Jos annuaes dos ~mp,:egad~$ ~a ~ecretaria ,c(a
Assimbléa LegIslatIVa Provincial.

OROENADOS.

I

)Iantiqueira.

Ericeira.
Mar de Hespanha.

» »
Ponte da Sapucaia.

» »
Porto novo do Cunha.

» »
Porto yelho do Cunha.
Barra do Pomba.
Flóres do Rio,Preto.
Presidio do l\io Preto.

I - I

Ponte do Zacarias.
Carrijo.
Bocaina do Rio Preto.

I »
)Ionte Bello.
Picú.

TABELLA-D-

RECEBmORlAS.

Parahibuna.

1. Official Maior • • . • • . . • •
! Officiaes á GOO~OOO rs ..
1. Porteiro... . .
i Ajudante do dito .
i Continuo.,....
i Correio e servente . • •



LEI N.o nlJ-DE 2lJ DE MAIODE 1855.

FOLHA N•• G. 'PAUTE 1."

IV;' O,,{IALEI
i855~

-t. t
~f IL\NCISCO DIOr.o PElIEIIU DE YASCO?<iCELLOS, Presidente
tia Provincia de l\linas (;el'ac:;; Fa~'o salJ~1' a todos os sel1s

I,ti que allthol'i.~a a Canwl'fI i11l11linj)(l{ dll Vi{{a [,('opo!-
diJla fl maJldal' construÍ!' 11111(/bart'a para dlll' passa(lem
710 Hio Pomúa: da!al'a os IJ(,llf'imentos ti qlle /I'm dil'('Íto
a Pl'o/('s,~ol'a aposel//arlada Cidarl(' de S. .lotio ri' E{-llri:
rl1ll/lOl'is(/ a Pl'('sidrJltia li mal/rlal' IHI(lal' o que .~ersti-
Ter a dr'v(I' ao e,l:.Pl'oj'r.~SOI" Subslilulo da Vi{{a de S/.
jJ(/l'bal'a, Niro{tÍo Anfonio Tas,~ol'a de Porl a: rOll('('de
mOI'(/tori(/ fi J ofio .losé .')O(ll'(,s .Il1l/iol' , e a Jo,iO 1'ci:reil'a
de ('(/I't'fl{/IO: aut/lOl'i.wt a PI'('sirl{'//f'Ía a mallrl(/I' rOI/,~-
/l'ItÍl' uma pOlllc sobre o Rio Prl1'li; a rOl/('('del' Lal/ra ao
Pl'o/('SSOI' José rir: SOUÚI 1l1'(/.1a, rí {'I'urlel/te Emi{illl/I/o
de SOlwr M (/('ltado, á mlll/rI(/1' aÚOl/al' a 1'//(/dl'o J lllio
Pei,rolo o soMo 'que prl'cebia 1Il//I'S de tl'l' boi:l'll rio Cor-
110 Po{ido!; tÍ 1I1al/{{OI' ({diallllll' (/0 L o Es('riplul'lIl'io
AI/fOI/ia Vii;; MlIl'ia 80tl/'(',1 rll' A {/;rl'.10J'io o q//{lIllill de
300,j'j) I'S, porrt ('I/lrrll" para O MOlIlI: flio: Ú 11U1II(lrll'IH1.riIlI'
72.;tj083 li n, l1olli/ill'Í1I Emrl'(, , r/llllllft (;omcs Prrcl/'(/;
rí tOl/teda {iI'CI1!,a 1/0 ('tI/litrio rio Corpo [Jo{icüt! • M tI-
lIoel Zo;il/1o di' ,1; {'I;{{(o : ti rlll.l'i{ul/' qutl{quer jil!Jl'ica de
{ollro , que ll,ais sr distillguir nu [Jl'ovill('ia ; á illdcl/1l/i-
Sll/' ao rll'/'(,1Ilatrllllc da ('lisa da Call1oJ'o, e C({rlhl da
Villo do BOIII Fim. c fi mOI/daI' pr'ir ti disposiç:iO da CIl-
mora de JlI/I'iall/1f1 1/ q/(rllllll/ (Ie OOO;rpOOO poJ'o 1}{/(Jf/1I1CJI-
lo dtl pOl/le sobl'c o Hio MI/il/lf/'d.

T(l,IO ÀÀl.

OURO-fIlET/) 1855. -TYPOCIlAJ'IIlA DO lHJ~1 5£:'\50.

(66)

_ Registrada a f. 173 do Livro 3.0 de He"lstro de Leis e Rcsolu-
~oes da Ass~mbléa Legislativa Provincial. o

SccretarIa da l~resiucncia da 1)l'Ovincia de Minas G) 19 Lle
Junho de 1855. craes

Manoel da Costa Fonseca.

I
N!) 'desta Secrelaria da Pl'esidcncia foi publicada a prcscllte J. •

em e Junho de 1855. ~t

An/onio José Ribeiro Bltering.

Impressa e rcvis!a Ilesta 5"cl' "a l'a d.1 P .1" c. r por ar cm ua I'esiucncla.
An/anio José Ribeiro Bltcl'in(J.



peetiro ordennuo á Prudente Emilianno <l'OIivcira 1\<1-
.ehado.

Art. 0. o Ficão revogadas as disposições em contrario.
'fOMO XXI, PARTE 1.l

Tlwdeo Julio Peixoto
de sua baixa do Corpo
oldo em 'Iuanto esliycr

( 60 ),.. N. 6.

S 7.0 A conceder licença com o respectivo 'olUo no' Ca-
pitão da /•.a Companhia 110 Corpo policial , ~lanoel Zozi-
mo de Azevedo, por tempo (PICnão exceda a dous annos.

S 8.0 A auxiliar desde jú na Provincia qualquer fabrica
de louça, que mais se distingl:ir pela qualidade da matcria
IH'ima , ou pela perfeição de seus productos.

~ Ü. o A indcmnisar , segundo for de justiça ao arrema-
lante da Casa da Camara e Cadeia da VilIa do Bom Fim
pelos prcjuisos que soll"reo na conslmcção das referidas
ohras, depois dos compdentes examcs.

~ W.o A pôr desde já á disposição da Cnrnara de 1\Ia-
rianna a quantia de f1Üü.)/)OOO rs. para pagamento do nr-
rematante da ponte 'ohre o Hio Mainnnl, logo q te eHe w-
Ilha sati:;feito ás condicções do contracto celebrado com a
mcsma Camara.

S 6. o A mandnr pagar n quantia de 72.)/)083 rs. n D.
Bonifacia Emerencianna Gomes Pereira, herdeira do finado
Purocho de Antoni Percira, a quem é devida esta quanlia
de sua congma.

S 11.. A conceder desde joí a
1I0ldo que percebia d '"de a data
Policial, e a coMinuar o mesmo
doeule.

S 5. o A mandar adiantar des,le já ao primciro Escri-
pturario da Contadoria da l\lesa das !tendas Provinciaes,
Antonio Luiz lIaria Soares d' Albergaria, a quantia de réis
:WO.tj)OOO para matricu 'Ir-se no l\lollte Pio, p estando
liança idonea, e dcdusindo-se dos ordenados do mesmo
Empregado a importancia de dez por cento, até a morlisa-
ção deste emprcstilUo.

, ,.,Ar!. 2,,~ A Profes50n~ apos?nta(~a de ínsLt'ucção pri-
'!I,llI,1 da LI.dade de S. Joao (l'hl-llel, 1). Policena Tertu-
han~la ~IeOliveira Machado, tem direito aos vencimentos
por utLelro da sua Cadcira desde a data da aposentadoria.

• J rl. 3. o O ~ovei'llo fica erJd itatlo na qllnntia ',eces:;a-
':Ia para pa~ar a Nlcoláo Antonio Tassara de Padua, e.' Pro-
Jessor substituto de primciras letras da Villa ele Santa Bar-
h~l~a, os ordenados, que depois dos precisos exames, vc-
l'Ihcar «110 lhe silO llcvidos.

( 68 )

~rl. li. o Fica coneüdicla morntoria a João José Soares
Jl1n.lOr, e a Jo<io Teixeira de Canalho, uma vez qlle ~c
ohl'lguem por letras COlIVoniontemente endossadas ao p, ga-
mento annual de rs. 2:500.)/)000, n!é lotai cmholso c so-
lução do C/ae aetualme 'te dcvem á Fasenda Provincial. Os
e?uossad~I'(~s s ráõ dn approvação tio Prc idente tia Provin-
CIa, OUVida a Mesa das !temIas.

Arl. 5. o O Presidente da Provincia fica authorisnoo :

S 1.o A mandar construir uma ponte sohrc o llio Parú
enlr~ os ~lunicipios .do Bom Fim e Oliveira, no IlIgar dc-
nomlllado - AnaslaclOs -,na estrada que communica cstes
com outros Ml1nieipios. .

. S 2. o _ A conceder a José de Sousn Brn<>a, Professor (lo
IIlstrucçao primal'ia do Districto de S. .João Bantista do
~lor~'o Grande, um nnl10 de licença com o ordenado por
Jl1telró para tratar de sua saude.

S 3.. A çonceder licença por tres annos com seu rt'~-

habitan!es! C/u?a AsscmLléa Lcgislativa Provincial dccretou,
fi eu allCClOnCIa Lci seguinte:

Arl. 1.. A Camara da Villa Lcopoldina.é authori:-
5;I,da )a mandar construir uma barca para lIar passagem no
!l10 I omua, podendo cobrar as taxas lia Lci n. i/lO as
q\laes farúõ parte da receita da mCsma Camara '



(L. S,)

Sel/ada na Secretaria da Presidoncia da llrovlllcia do Minas Go-
raes, aos 26 do Maio de 1855. ..'

Antonio José RIbeiro Blrenng.

blanocl dll CostCI Fonseca.

( 71 )

FIL\NCISCO DlOco PEREInA DEVASCOi'iCELtOS.

Sitccl'io 1'cxcil'lt da Costa, a fez.

. ô.

(L. S.)

llerristrada a f. li!) do Livro a.O de 1\oglslro de Leis e ,Hcsolu-
'ões da ~\sselllbléa Logislati\'a ProvinCial.
• Secretaria da presidencia da Provincia do ,Minas Gemes 2ll de
J unllO de 1.850.

N'esta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Lei
em 20 tio JUllho de 185tj.

Antonio José Ribe17'o IJlrering.

Mando por tanto:í todas as authoridallcs a quem o co-
nhecimento e execucão da rcfcrida Lei pertencer que a
cl1mprão, e fação 'cl;mpr:l' tiío inteiram ,nle .com~ n,'ella se
conlém. O Secretario desta Provincia a faça Impl'IIllir , pu-
hlicar, e corrCI'. Dada no Palacio da Presidencia da P r~-
vincia de Minas Ceraes aos vinte c quatro dias do mez de MaIO
do anno do Nascimento de Nosso Senhor .Iezus Chrislo de mil
oito centos e cincoellta c cinco, trigesimo ,{uarto da Indc-
pcndencia c do Imperio.

halJitallles, ({ue a AssemlJléa Legislativa Provil~cial decre-
to tJ eu sancciollei a Lei seguinte:

Arl. unico. O Coverno fica anlhorisado a auxiliar um
C:ollegio de IlIstl'\lCçiío lia Cidade da Campanha, allllcxan-
do-lhe as Cadeiras ali creada5 e sllhvcllcionando-o com pres-
(;I(;ÕCS pccuniarias; revogadas quaesquer disposições em con-
lrario ..

( 7(}')

Mando por tanto ú todas as Autoridades a quem ~ 1

60nhec!mCllto e execuçiío da referida Lei pertencer que a
compra0, e façiío cilmprir tiío inteiramente como nella ~e
c~ntém. O Secretario desta Pro\'incia a faça imprimir, pü-
hhca~' e correr. Dada 110 Palacio da Pr()sir1encia da Provincia
de ~l:nas Ceraes aos rinte e quatro dias do mez de Maio do
anno do Nascimento de Nosso Senhor .JeZils Ch"isto de mil
oito ccntos c cinco()nta c cinco, trigcsimo quarto da Indc-
penriencia c do lIJ1perío.

LEI N. o 735-,J)E 2!1 DE MAIO DE 1855.

FilA 'CISCO DlOGO PEIIEIr.A DE VASCOi\"CELLOS.

S ilccrio Tei:rcil'a da (osta , a fez,

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 30 de
lIIaiJ de 1800,

Antonio .José Ribeiro lJltel'in,q,

, llegisll'a l.a a f. 1í8 do Lino, 3. o de llegis:ro de Leis e Resoluções
dd .\sscmlJlea Leglslallva 1'ro\'lI1cial

Secretal'ia ,da I'l'esidencia da Prol'lncia de Minas Geraes 20 de'
Jlilllio de 1855.

Afanoel da Costu Fmueca.

N'es:a Secretal'ia da Presir16ncla foi publicada a presente J.el
em 20 de Junho de umo.

AntonIO José Ribeiro lJ/tel'illg.

I,ci, 'lI/e tllltlio,.is({ o Co 1'('1'/1o fi anel/i,ll' um Co'/cuio de
J~'Sf/'~II'f(IO I!et Cidade da Cmnpalllw , flnn(',r.al/do-Ilte as
C adcu:as , a/I CI'('adas e sl//;V(,llciO/lflndo-o com Jlrcslllru('s
peClll/ UIl"Ia,~.

FHANCISC:O DIO(;O PEREIRA DE VASCONCELLOS, Presidente
da Provinda de Minas Ceraes: Faço saber a todos os se\l':



Manocl da Costa F{}nseca

AntonlO José Ribciro Rhcring,

(73 )

FRANCISCODIOGO PEREIRA DEVASCONCELLOS.

SilvC1'io Teixeira da Cqsta, a fez.

N'esta Secretaria da Presidencia fOI pubhcada a presente l.cI ún1

23 de Junhode 1855. " . RI.'
AntonlO José Rlbclro ICI wg.

Impressas e revistas n&sta Secretaria por .or~em Pres~dellcia.
Antonio José Rlbcu'o Rlzenng,

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 26 de
laio de :1855.

R, I f 1-"" v o do livro 3 • de Registro de J.eis I} Rcso-eglstral a n . ;~. . J,:
hll'ões da Assernhléa LéglslatlVa PrOVlIlC1a1. 'G 23 d

,; Sccretaria da Prcsldcncia da Provincia de :l\1mas eraes e
Junho de 1855.

(L. S,)

" N." O.

oito centos c cincoenta c cinco, trigesimo quarto da Inde-
pendencia e do lmperio.

(72 )

Art. 3,. Para os trinta anHOSde serviço scr;í contado
lodo c qualqucr tempo etllpregado cu. trabülho da PI'Ovin-.
cia, por virtude de qualquer nOllleaçflo, ou Litl:lo, e 'xcr-
cicio de clllp['ego p.lblicú "1'O\'ineial, Com tanto que não
tenhão sido dimittidos por falta de cumprimcnto de dc--
YCI'Ores.

FRANCISCO DIOGOPEREIl\A DE VASCOi\'CELLOS,Prcsi(lclltco
da Provincia de Minas Geraes: Faço saber li tod s os S2u~.
l1abitantes, 'lue a Assemhléa Legislativa provincial uecretou,
e eu sanccionci a L i seguinte:

ArIr 2.. Sc orém f[ual«(ilCr empregado se impossi-
bilitar de maneira que não possa continuar a scrvir, scrá.
lIposcutado com 01' cnado 1roporcional, com tanto' lJue tc-
nha pelo menos dez annos e sel'\'iço.

Lei, que trata da aposentadoria dos empregados d{t Se~
cretaria da Assembléa, e contém. outras dúposiçõcs lÍ
respeito.

Art. 1." O Officiaf-maiOl', olficiacs , c mais cntprêg"ado~'
Ma Asscmhléa, que ti\erCIIl trinta anl10S de serviço, seráõ
<lposentado' COm os scus respcctivos onlcna(los.

LEI N.. 73ô-DE 2!. DE MAIO DE 1855.

Art. !i..' FicãO' revogadas.as disposições'e)h cOntrario.,

Mando por tanto a todas as Autoridades n quem o'
cOll!IecimcJlto e exc\;lIção da refcrilla Ld pertencer qllc ••
cumprão e fação cllmprir tão inteiramcIltc como lIella .'
contém. O Sucretario de ta Província a faça imprimir, pu-
hlicar c corrcr. Dnda no Palacio da Presidcncia da Pro--
Yincia de Minas Ceraes aos vinte quatro dias do mez de Maio'
rio anuo do Nascimento de Nosso Senhor JCZllS Christo de mil! OUIlO-PRETO 1855. -TTPOGRAI'IIlA DO nou SiNSO



LEI N.' 737-DE 26 DE MAIO DE 1855.

Antonio José Ribeiro Bhcl'ing.

Lei,[ quc l'{'l:oga o ~ !I.' do art. 2.• da Lei n.' 665.

l?OLHA N.' 7.PAHTE 1.'

Si/vcrio TeÍ;]:cira da Costa I a fez.

FnANCISCO DIOGO PEREIRADE VASCONCELLOS.

TOMO 'XI.

(L. S.)

im
l HANCISCO DIOGO PEREIRADEVASCONCELLOS, Prcsident~
da Província de l\1inas Geraes: Faço saber a touos os seus
habitantes que a Assemhléa Legislativa Provincial decretou
e eu sancciouei a Lei seguinlc:

LIV(_; ", DA LE m~Jnl(i: A
iB55K

Art. \lTIico. Fica revogado o ~ 11.' do arlo 2.' da Lei
'IJ.' 665 de 27 de Abril de 1854.

Mando por tanto fi todas as Autoridades a quem o co-
nhecimcnto e execução da referida Lei pertencer que a CUJIl-
prao, c fação cumprir tão inteiramente corno ncHa se con-
tém. O SccI'elario desta Provincia a faça imprimir, pu_
blicar e correr. Dada IJO Palacio da Presidcncia da PI'ovin-
da de Minas Gcraes aos vinte e seis dias do JIlCZde Maio do
ólllno do Nascimento de Nosso Senhor JCZllS Clll'isto de mil
oito cenlos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da IlIdepen-
!Iencia e do Impcrio. .

Sellada na Sccre!:lria da Prcsidcncia da Província aos 28 de
;Maio de l855.



I'. N. 7.

LEI N.° 73~DB 2G DoEM lO DE 1&~.

3 de

lJIhnuel da Costa Fonseca.

Antonio José Ribeiro Bltering.

FRANCISCO DIOGo. Pm\ElRA DI] VASCONCELLOS:

Sil 'trio Texoim da Coste., a fc'l.

(Lo S.)

Art. U1~jco. O, Gm'Crno fioo- autoFi ,ua) , ' tl ~penL1er
'rO'~lo XKI. PAUTE 1.'

HANCISCO DLOr.O PEl\ElRA DE VASCONCELLOS, Presidenle
tia Provincin de Minas Geraes: Faço saber ú todos os seus
hahitnntes. que a Assemblén Lcgislativa Provincial decretou,
c eu saIlccionci a Lei seguinle:

I,ei, qllC..tlutf!,ifJ~'o, (i\lt'~r.IIQ (l.. ll~~peru{IJI: até tl qUllJl~ia de
dOIl:; COlllos de réi:; com a cam da (umara da Yi/la de
1:1/mal/d. tá.

N'esta Secretaria da Presi :encia foi puhlicada apresento Heso-
llll'ào ell\32 de Junho d(l 1855. I . .

# Antoniu J0.s4 Ribeiro B lcriJl!1.

Registrada a f. 18~ v. °.do Livr? 3:° de Registro de Leis e Hesolll-
f;ÜOSda Ass~lIlhlba Leg1, hlU \'~lllrOVlllCJ~1 . .' .• >

Sllcrelária da Prcslder:cla da ProvlIlcJa de dmas GC1 acs 21 dL
J unho dI,) 18:):';.

'lladn na Bocretarin da llrcsrcienci:l: d, Provin: ,
Maio dll 1855.

hlioar o correr. Dada' no Palacio' d.1I ~i'e~lden{lia (la n.r? .•i~l-
da do MilÍl\s Geraes' aos vinte c seis llws (to Ill~l (~e1\-1.110 h~)
'HlIlO do Nascimcnto de Nosso Senhor JelUs Chl'l~to de 11111

~ito cc ItOS e :cincoenta e cinco, trlgesiíno quarto da ltlde-
pcndoncin e do Imperi .

HESOLUÇÃO' N.o 738-DE 20 DE MAIO DE 1855.

Bc:w.laçüo, que.aUiOJ'istL a Cam(l.l'a Muniâp(~l dfLI v: iJl" da'
Lauru6 do FUI/il a contl'ahir 1l1?l emprestimo de; 2:000,.7D
para ser empregado lia (aclur(l d6 lUla rego de. afloa /lO-
lave!, que abasteça a dita Vi/la, e contém oulras dispo-
~ições.

l\fando por lanto á todas ns autoridades a quem o. co-
IIhecilllenlo~. c exccuyão ~íl I:{},(criílaneso~u.ção- PP,J;tG~cor que
a cumprã'o c ('ação cumprir tão intciramcnte co.rmnn' IJajs .
eontélll. Q Secr.etm,'iQ d,cs'u, 'J?l',~~incia a faça imprimir, pu_o

( í'lJ )

Fl\A~CISCO D,J.OGO PmlllI\A DE VASCO 'CIlI.WS, 11' sidcnt
da Pro\'iucia .ele Minas Geraes: ~'aco su.lJer a to<l-os.os Soll_'
h,lbilap.tc!') quc' a tlssoJ,Ublé.a Lcgisl~tivl i.?J;O'lillC,iÕ\1 u~creto"
c eu sa.o.ccioJlci a ll~soll1çiío scg(Jintc.~

Art. uniço .. A Ciunara Mimicipal. tia VilIa.do.Luvras do,
I~ullil fie,a autorisada á contrahil' llo} emprcstimo ue dOllS
co.ntos ue réis n juro 'iq.ue, nftQ l~xced.a a 8 .,/,0 ao, aul\O-,
para ser empregado na f"etura de um rcgÇl" qu~ ahast(}~:a
(\'llgoa potavel a li ita Villa ; ficando as suas rel1lIas sujei-
las U ulIlortiliação .do {\t'iucivaL Cf j~trp~; r~\'o.g:;ldas as di~-,
posições em conlrario.

j[anoel da Costa Fonse:'a.

N'esta Secrolaria da PresllLmcit\ foi: publicada a presente Lei ~l)
23 de Junho de 1855.

ntonio José Ribeiro Bhenn[/.

Regislra~a a f. 180, do Liv,ro S.o de, registro Ido Leis e Rl1SQ]Í1-
ç7 da ~ cmbJéil lel'(islati va rcn íncia!.

Secretaria da Presidencia da Provincia de Minas Gemes 23 se
Junho dO ..1855.
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OURO-PRETO 1855.-TYPOGRAPUIA DO nO~1 SE:';W.

7508COO
"OO~OOO
3008000
1,0°8000
3508000
1!)28000
708006
3508000

7008000

FOLHA N." 8.PAUTE L'

Com o Secrelnrio .
») • o Amanllense
» o l<isral.. •
» o l\fethco. .
» o Porleiro. .
» Cmllinileiro...
» o' Uclojocirp. . . . . ..: . .
» . Admillistrn~ào das JlnrrClras .. .
); Porrclllngem ao .Procurador, Fiscal, o

Agente . . . . . . . . • . . .

TmIO XXI

HESOLUÇAO N. o 7/10-DE 30 DE MAIO DE 1855.

LIVR\O DA LEI MI1\lEIRA
1855~

Heso!uçiIO, que alll/wf isa as Cal1.aras. M lllliciP.lll:S ria Pro:
"'illeia a despender. no allllO (itlanccl~'o MIlIIlClpa! do L
de Outubro de 1855 ao ultimo de Sel{'mbl'O de 185? as
quantias na mesma declaradas, e cOlllfJn outras diSpo-
sições.

UANcisco ])10(;0 PEI\ElI\ADEVASCONCELLOS,Presiuente
;ia Provincia ue Minas Gemcs: Faço saher tI todos os seus
habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial decretou
a Besolução scguinle:

Arl. 1.. As Camaras àltlllicipacs da Provincia de l\lí-
nas Geraes abaixo mencionadas licão aulhorisauas a despcn-
(leI' no anno financeiro do .1. o de Outuhro de 1855 á 30
de Selemhro. dc. 185 (3 as seguinles quantias:

~ I. o Ouro 'Prelo - 8: 1228000, a saher:

FRANCISCO1)10(;0 PEREIr.ADEVASCONCELLOS.(L. S.)

Si!I'crio Tei:rcira da COsIa, a fcz.

Sellada na Secr~l11riada PresidencIa da Provincia em 29 de:Maio de 1855.

---

Mando pnr tanto a todas as AutOl'idades a qnem o
conhecimcnto f! ex"clJç<io da rcfcriJa Lei pcrlcllccr que a
Cllmpr<io, e faç;1o cumpr;r lão inteiramcnte Como nel/a se
contém. O Secrctal'io desla Província a faça .imprimir, pu-
blicar e corrcr. D:jda no Palacio da Presidcncia da Provincia
de Minas Ceracs aos vintc II seis dias do mcz ( e J'lIaiodo anno
do Nascimenlo ue Nosso Senhol' .JC7.US Christo de mi! oito
ceutos e cincocnta c cinco, t.r;gcsimo quarto da IndcpcIHlell-
cia e do lmperio.

até a quantia de dons contos de réis com a casa tI,1 Camara
de Tamandu:í ; revogadas as disposiçôes Cm contrario.

Antonio José Riheiro Bltering.

Registrada a f.t80 V. o do Livro 3. o do rerrislrode Leis e Ueso-
luções da AssemIJléa Legislativa Provincial. o

Secretaria da Presidencia da l)rovincia de Minas Geraes 26 de
Junho de 1855. .

Manoel da Costa Fonseca.

N'esla Secretaria da Presidencia foi puIJlicaJn a presente Lei em
2H de Junho de 1855.

Antonio José Ribeiro Bhering.

Impressas e revistns nJSla Secretaria por ordem da Presidellcí'l.
A ntonio José Ribeiro Rhering.
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12S0UO
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158°00
258000
708°00300:;000

2008000
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7038012
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2788208

2008000
/~08000
408000
40WI()()
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,',08000
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( S'l .\

Com ~ 1 I'l)'cissão de Corpo de n us .
» l~xllo to
» tli,'iJa passiv'a,
» Expediente da Secre:aria. . .
» Eleições politicas. . . , . .. .-'
)J 11ll/lIlilw'\~1Ó puhlica o limpes:! da Ca-

deia'
l) Ohras publicas.
» E\cnluaes
l) Porcen:agem ao Prccura~or • . . .
» Dita aos empregados l];' cobrall~a c!'a-

.gua"7ardellle

Ayul'\Io;'a -1:0723°00, ;Í saber:

Com o Secre!ario. , . . • . .
)J Õ Porteiro .. , ....
» o I~'(pedienle da Secretaria ,
)J a Procissão de Corpo de Deus
l) Luz e limpesa da Cadda .
» 1~leições politica~. . . . . . , . .
:Il Expostos I e II1cdicamelltos aos pobres.
») Obras publicas. . . . . . . . • .
») Erentuaes.......... .

. n,. Yi!la de Tres Ponlas-2:C90g000 rs" a salJOr:

Com o Secretario. , . . . . .
» o Porteiro . . . . • . .
)J o Fiscal , . . . . . . .
» o l~'(pediente da Secrelaria.
» Eleiçõcs,."...
» Agoa, luz, e limpeza da Cadeia.
)J Expostos.... •
)J Obras publicas, ...•...
)J Erclltuaes.........

7,° Yilla de S. Januario do Ubá-3:2)OSOOO, á saber:

Com o Secretario • • . . . . • • • '. 30GgO()()
l) o Porteiro . -. • . . . . • . . " GOSOOO
» o Expediente, e hcspedagem do .Juiz do

Direito. . • . . • . . . . • •. !iO.OOO
TO~[O XXI. PARTE 1.'

t" •• , 8.

2008000
0°8000
'$!08õ00
208000

1(.)00,00
/~38000

10°8°00lG7g00Q

30°8000
4008°00
1258000
10íl8000

2JOfiOOO
40l'){)OO
MJgooo
40g0{l0
ü08000

2008°00
2~08000
051*OflO
128S0;

1:3218000

1508000
1508000

1:100g000
2508°00
/~0(}8000

2:0008°00
:300 'OOQ
2GOSOOO

. .
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Com o Secretario. • . . •
» o l\Iedico. • . . . .
» o l)orteiro e !pregoeiro .
» o FiE; ai • ~ • . . .

~ ;1,. Villa de Ja;pl:JI'y-810g0nO, á saber:

Com o &'eretai"Ío. • , . • .
:b o l)orteiro e caminheiro .
» o Expediente . • . . . •
» ]~Ieições politicas, . :
» Obms pllblic.1S. • . •
» Luz e limpesa lia Cadêa .
» Eventuaes....,...
» çus'tas j udiciqes ',' . • .

~ 2.° Vllla da Formiga-2:9tn8!l30 I á saber:

tom o SecretarIO, , . . , , . , , ,
» o Experliellte, . . , . . , , . .
» o Porteiro. , , . , • . , . , ,
» , Illummação, o limpesa da C;P(e1:1
» Elei(;ões pohticas, . . . , . ,
» l)agamenlo de custas .indiciarias, , ,
)1 a Arrecadação dos impostos, inclusivo

2;) por cento com as cohranças que
se fiserem executivamente. . , . ,

» Obras pnhlicns. , , . . . , , • .
II Evcntunes,...,",.,"

Í)espesa especin1 com estradas, (l ct.l-
çadns 'd;'\ ViIla . . , • • •

COI Eventu:\cs,.,"
» Exp di{mte da Secretaria.
» Criação de expostos, . .
» a Proclssiío de Corpo de Deus.
» a Il1l1Iuinação intema da Cadeia.
» Obras Publicas, . • .
» Custas judicianas. . , . . ,
» Eleiçõús Politita"S. . , • , •
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300S000
608°00
508000
3°8°00
!~O~OOÓ
2°8°0060 000

150SOOO

16°8000

5008000
4.0°8000
120.'00(1
2008000
13°80004°8000

280S000
728000
80SOOO
308000
liOSOOO
50g000
!~O"UOO

5:328~000
308°00
5°8°00

258000
328°°0
8°8000
308000
50g000

1:0008900
4008°1:0

P. )lo 8.

S 1:1.' Cidade do Sabará-7:525g000, á saber:

Com o Secretario.
II o Medico. .
I) o Porteiro. .
IJ o Fiscal . . .. ....
» Luz, agoa, e limpesa da Cadeia.
) Expediente da Secretaria. • • .

TeMO XII. PARU 1.'

S [2.0 Villa do Bom FIm - 8708000, á salJer :

Com o Secretario. . .'
II o Porteiro. . •
I) o Fiscal . . . .
II Qualificações..
» Eleicões...... . . •
» JIIulÍlinação , e limpesa da Cadeia .
» Custas judiciaes . . • . • . . .
II Obras publicas. . . • .. .
» Porcontagem ao prorurador, afendor,

e eventuaes. • . . '. • • . • .

Com'o 'Expediente da Secretariá., .
» Aluguer de casa para sessoe~ • .
II IIIuminaçào, agua, e limpeza da

Cadeia . • . . .
» Criação de expostos. . .
)J Eleições politicas. • • •
» Obl'as publicas. . . • . . : :.. .
» Despesas eventuaes , e custas JudIClUes.

S 11.' Cidade de Barbacena - 6:020g000 ,á saber:

Com o Secretario.
)) o Porteiro • • . . . . • . • . .
» o Fiscal. . . • .. . • . • . • . .
» o Expediente . • • . . . • .: .
II IIIuminaçào, e limpesa da CadCla .
I) Eleições politicas.
» E~:aretas....
I) Obras pllhlicas. •
» Custas judiciarias
» Evenlua6s....

250g0011
H08000

2808000
248°00
ti08f)00
208°00
2U80011

HOOgOOO
2968000

3508000
1:720g60[)II

Com lIIuminação e limpesa da Cadela. • 808000
» IlIuminação da Villa . • • • ~ • 3°°8°00
») Eleições politicas.'. • • • • 308000
I) n Procissão de Corpo de DiJUS • 1008000
» o Fiscal-desde já- . . . . . 2008~00
» Obras publicas . • t:8188000
I) £ventuaes.... 1628000
») Custas j udiciarias. • • 1008000

Cidade ,de S. João d'El-Rei-6:2608600, á saber:

Com o ~~cretario. • • • • • • • . • •. 6608000
I) o bscal • • . • • • • • • . • •. 120gooo

I) .
II o ortClro • . • • • • . • • . •• 1208°00
I) o ExpedienltJ da Secretaria . • . '. 80gooo
II Expostos e Curativos do presos pobres. 6008000
)1 Ilroc!ssã~ de Corpo de Deus. . •• 1008000
II CammhCll'os........... 608000
II Eleições. p~li.tic~s. . . • • • • •. 1008000
» Custas JndICIal'las.. . • . . . " 300~000
)) a IIIummaçào luterna da Cadeia. " 1208000
)) El'elllUaes e porccntagem ao procura-

dor. . • • • . . . •. .•• 500g000
• I) a IIIuminação da Cidade . • . . • . • 1 :!~508UOO
II 10 por cento _aos, a?elltes empregados

na arl'ccadaçao do Imposto d'agoa-ar-
donte, despesa de livros e tallões. .

Obras publicas. • • . . . . •

S 8.•

S 9.' Villa de Lavras-1:300g000, á sabcr:

Com o Pessoa\.' • • • . .... . . • •
II Expediente e caminheiro,; • . . • •
)1 Pagamento da divida passiva, e expos-

tos .• '.' .. , .....•
IJ Agoa, luz, e limpesa da Cadeia.
II Eleições.,.,.....,....
I) Obras publicas.. . • • . . •
IJ Eventuaes, e custas j udicial'Ías .

~ 10.' Yilla do Curvello-1 :9278°00, á saher:
Com o Secrotario.

IJ o Porteiro



~ IG. o Yilla de Snnta Barbara - 3:000gooo, á snber :

-S n.. Cida:le da Concciç:1o-1:770g000, :í salJer:

Com o Secretario
» o Porteiro

Com o Secrel:lrio r. llorteiro • •
» Expediente da Secrelarin. . . .
» Luz, agoa, e IJInpesn da Cadt:ia
» Eleições Politicas. • . . . .
I) Expostos, c e,nferl!1cs polJres. . .
I) Extlllcç:l0 de I' ormlguClros . . . .
Obras publicas .. . . . . . . . . .
» Ewmtuaes, e porcentos no Procurador.

973833:~
2008000

2cogooo
258°00
708000
80,'000
'~5S000
208000
5008000
8008000

1:000gooo

(85 )

Com o ExpedICnte . . 208000
)) Eleições politicas. . . • • • . • • 5°8°00
)). Custas judiciaria~, expediente do jury,

2508000e correições. • .
)). Pagamento da divida pnssirn antiga, e

porcentngelll no procurador. . . 40080QO
)) E\'entuacs . !.008000
I) Obras ruhlicas . . . . . . . . 300g000
» Agoa, uz, e hmpesa da caLloi:!.. 808°00

18.0 l\Inr de lIespanhn- 2:2008°00 á snhcr:

Com o Secretario. . . 400S000
» o Porteiro . 100g000
» o Fiscal. . 1208000
» o Encanegado de tocar a recolhida 208000
» Obras publicas 1:0008°00
I) . Expedienle . . . . . . . . . !,ogooo
» Agoa, luz, e limpesa de Cadeia. (iO,'OOO
I) Eleições polit.icas. '~OSOOO
» Eventuaes.. . • 5°8000
)) Caminheiros. (Jugooo
» Custns judiciarias. 4°8°°0
)) Jury. aogooo
» Periodicos '.08000
)) Porcentngem ao l)rocurador . 2008000.

F. N. 8.

~ Hl.. Villll pa Ponilia ---; 2:8008000 á saher:

Com o Secretario e Porteiro. . . . •
» o Expediente da, Srecretaría . . .
)) Luz ,agoa, e.limpesa da Cndeia. •
)) .Juntas de qualificações, e c!eif;ões .
» Cn(~linhcjros.......

- )) llluminaçiio nos dillS nacionaes • .
)) l~venluaes . . . • • . . . . . .
». ÓbraspuLlicílS ..•..•.....
I) Iteparos em diversas ÍJOntesdo MuniciplO

S 20. Cidade da Campanha. - 5: ü90S000 , Ú sllIJer :

Com o :Pessoal.
)) o Fiscal .. .

'fOMO XXI. PARTE i. a

1:0008000
80g000
80g000
150g000

8008000
4:0258000

2COgooo50gooo
40g000
:Jogooo
6008000
1°°8°00
1008°00

2008°00
1.58°00
üOSOOO
:W8000

1:00080011
26680":3

2008000
70SOOO

3COSODO
!,OSOOO
35g000
55S00()

200S0UO
2208000

1:5!10~000
5008°00

( 8á )

Expostos.
EIClcões . •
CUSlílS judlCinrins. . . . .
Procissiio de Corpo de Deus.
Eronluaes, e porccnlagem no procurn-
(!or. . . . . . . . .
OlJms pulJlicnsI)

Com
»
I)

li

I)

Villa da Olireira-l:60igO!,3, á salJer :
Com o SccrelnrlO.
» o Porteiro.
I) Eleições políticas. . • . . . •
I) IIIulllinaç:lo, lilllpesa, e ngoa da C:l-

dein.
» OlJrns pulJlicns.
» Despesas eventuncs ..

.~ /5.0 Yilln de bemba -I: 18°8000, á s:lher:
Com o Pessonl ( 2"Ogr.00 rs. no Secretnrio, e

COí-iOOO rs. ao Continuo) . . • • .
I) o Expediente . . . . . . . . • •
» lllulllinaç:lo, e lilllpúsa da Cndeia .
» Eleições polilicns.
» OlJras publicas.
» Evelllunes...
» Cus:ns jutlicines . .



S 2.1. ViIla de S. José d'EI-Rei. - 7!>5g0.00, á saber;

2°°8000
60g000
608°00

10°8000
508000

1008°00
508°00

10°8000
808000
808°00

2248000
6°8°00

508000
1508000

1:3208°00

(87 )

Com o Socretario. • • • • . • • • .
» o llorteiro . . • • . . • • . .
» o Expediente . • • . . • . . • • .
» llluminaçiio, e limpesa da Cadeia,' e

casa da Camara. • • . • • . . •
» Eleições...........
» Aposentadoria ao Juiz de Direito.
» Custas j udiclarias. • • • • • • .
» a Divida passiva que se liquidar • .
» o Fiscal . . . • • • • . • • • . •
» Expostos, e desvalidos. . • • • . •
» Obras publIcas, porcentos ao Procu-

radar, Aferidor, ou arrematante de
rendas Municipaes. • . . • .

1. K. 8.

Com Expedieme. • • • • • •• 408000
» Agoa, luz, e limpesa da Cadeia.. 60gooo
» Expostos............ 1208000
» Eleições politicas. • • • • • • • '~08000
» Eventuaes..........'. 3008000
» ~bra~ publicas . • • • . • •• 2:00°5000

&.' '>_4. V)'lla d S A d P h b ~ 8., e t. nlOnio o ara y una. -1 :;)00 , á saber:
Com o Secretario '. • • 3008000
» o Porteiro • • • • 608000
» Estafelas.... 508000 '
» o Fiscal da YilIa • 1008000
» Expediente.......... 508000
» IlIuminal,~io, e limpesa da Cadeia • '~08000
» Eleições politicas. • • • . • • • 308000
» Obras publicas. . . • • • . • 7208000E ·» 'ventuaes........... 1508°00

~ 2:5. Villa da Piranga-2:200SOOO, á saber:

,6: '>_6. ")'lla de C Id 1 GOOg300 . b•.., a as. -: . , a sa er:

Com o Secretario e expediente. • • •
» o Porteiro . • . • • . . . • • • •
» Água., luz, e hmpesa da casa da Ca-

mara e CaJeia • • . •
» Eleições po!ilil'as e jury. • • • • •

'fOMO XXI. PARTE 1."

lJ,oogooO' .
2408000
2008000.

25°8000-.
6°8000
4°8°00
308000
208000

1788553
208000,
208000

10°8000-
130g000
1208000,

1508000
258000
308000
3°8°00
5°8°00

35°8°00

1008000
608000-

408000
1608000lJ,oogooo
1008°00
10°8°00

2:3008°00

1:WgOOO
8008°°0.

4!>6SGG7

. '.
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Expediente da Secretaria •
IIlumimaçào .da Cadeia.
Expostos. . . • . . .' .
Procissào de Corpo de Deus.
Jury, o eleições politicas. . • •
Obras publicas • •• •
Allugel da casa para a Camara e Ses-
sões ,do J U1'Y • •

Illuminaç..1.oda Cidade-desde já. .
Eventuacs, e porcemos ao Prucura-

dor. • .' • • • • •

»
»

Com
»
»
»
»
»
»

~ 2~3, Cidade do Serro - 3:4008000 :

Com o Secretario. •
» Fiscal .. '. •
» Porteiro • '.

~ 22. Yilla de Caethé-!>688553 , á saber:

Com o ccl'l)tario.... . . • .
» o l)ortoiro • • • . . . • . .
» o Expediente • . . • • . • •
» Agoa, luz e lirnpesa da Cadeia.
» Expostos....
» Obras publicas . •
» Caminheiros..
» Eleições politicas.
». J ury. • • . . .
» Credores... '. '. . . .
» Porcentagem ao .Procu!ador.

Com o Secretario '. . . . . .'.
» o Vorteiro .• . • • • . . • • •
» o Expediente da Secretaria. . • • •
» . Eleições poli:icas. • . • . . . .
» Agua, luz, e limpesa da Cadeia.
» OLr;I~ publicas . . . . • . . .
» Evellluaes, e porcentos ao Procura-

. dor ...•......
)} Caminheiros........



117-58'1>
718flüO
1:18850
[178800

35°8000
OSOOO

-AO 'O
I, í)0' ,o
(jO,OOO
'20:,600
20'
8Ó O

21[~8:120
(j[,S 112

21"00(1
'8Yooo

..~OSQOO
:W8000(]l,ogooo

. 1~.f}SOüe

)

)1

»

wn o S1)crc!ar'io e oI1eil'o. . . •» :h"'xreJicntc da Séc.:l:Wia. . . . . •
» Lúz, ngu:, e 'li rir Stl 'da C:nlcÍfl. . .
» JlIllta tle (IIJnlifica~ao, COil~CThQ Mll1)iê.

ciput lJ •.JJ,Jxy.('.. . . • .' ,', ,.0 •
EI içõ 'S poli'iicas .'. . . .'. • •
O~l'i Pll~!itj1.s.. . J • ,~. • • •

I~ventuaes ,Estafetns, e porccntos ao
Ir.oçu~;'\.l '0 " " •• '1 .' "., ".

531.

. 30~ .Vãà:I~,dâJ nilangui. -•.,.d::8478GOO , lÍ' bel':

TO~O 'XXI. PAR'tE 1.'

F. N. 8. ( ,$9 )
I

Cl1m CU:;I3i. jtWÇ)at;ias, payeJ, pennas, e.
.tin13 • • • • • : • • .'.'. ~ ~

» Sustento de presos paLres . . o' • •
» Caminhêiros. ".: ": ~ . '; :
»)' 'Eleições polhicas. . . . . .
») ConCllrlos :dc pontes; [inclílsívl.l 100g

,r~. c quo ilin p''!{a'a UQ Már:l hão á
cargo do LMajor beas' Anto io . •

» Porcenlos 'ao' l'>roeuradar. ! . . . .'
» T~llões p'~ra a arrecadação ÓOS impos-

os.
"f) f)espes'as' mêul.la .

2508000
508000
[~8320
38GOO

37/'8300

2028°00
2508000
1508000

3008000
208000
:jO$OOO
1.08000
1508000
3008000

1 :5108000

403°00
1008000

500go00
1008000
2008000
1008000
200S000
808000

1:GOOgooo
(;ogooo
5 08000
, 505000
508000

/~OOSOOO
1008°00

3:G83í\200
[~008000
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Yilln de Raepondy -2:350g000, á sahor:

Com o Secrctario o porteiro .
» o Expedionte da Secl'Narin.
» Luz ,'agoa, o Jimpesa da Cadeia.
» Eleições politicas. • . • • . .
» Eventuacs.
» POl"cenlllgolJl ao Procurador.
» Obras puhlicas, e dividas. .

YilIa d.o 9l~eJuz',-816S83í, á saher:
Com o Seerctario • ' . ••
» o Porteiro •• •• •
» Illuminação inlerna da Cadoia •
» • Ucparos. da casa da Camara •

Cidade Diamantina: -"-8'.0238200 , á saber:

Com o Secretari,o. ','
» Grutilica~fio ao ,mesmo, •
» Físcnl . •
» Gratifieação ao ,mesmo
» Porteiro '
» l;:xpediollte. da Sccretaria .
» JIIuminaçfio publica.
» Dita da Cadeia. .
» Ex pOSIOS • ••• • • •
» J\lluguoJ de ,matadouro publico.
» l)rocissão de Corpo do ])cus. .
») CUSlaS á cargo da Cnmnra.
» Eleil;õ',s políticas. . . . •
» Ohras puhlicas . . . . .
» :E\'cntuacs

'Com Q. frocis.são de Co~po, de Peus.
» \\ Conservação d'agua pOlavcl.
» a Di';ida passivo,.a saber:
Com o factor da pJn:e'sobre o Rio Pardo.
» o Secretario', lJc- seus ordenados \"'1\-

'ciclos-. '. '. '. '. •
» Cust:)s á qno 'foi a Camara conJemnarla
» Eventuacs .

~ 29

~ 28.



(90 J

Árt. 2.. As l\ft nicipalidades não comprehcndidas nes~
ta Rcsolução rcgcr-sc-hão no cxercicio do 1. o dc Outubro
de dc 1855 ao ultimo de Setembro de 1856 pclo ultimo
orçamcnto, quc para cada uma d'cllas tivcr sido decre"-
tado.

Art. 3.0 Ficão em vigor as disposições do artigo 5.•
ia Resolução n. o 550 de 8 dc Outubro dc 1851 , c todas
as disposições permanentes con ignadas nos anteriorcs or-
çamentos JIlunlcipacs na partc cm quc não forem" oppos-
tas á esta Hesolução, assim como o dircito que tem as Ca-
maras de arrecadar toda a especic de renda, e imposiçõt's.
municipaes que estão cm uso e costuJlle.

7:83h.Jj)636
7:83á.J't>636

9:8iO.'tt>817
6:207 :tb1l48
3:603.f't> 369

.s 1.. Ouro Preto.

Receita Municipal • ., • • . •
Despesa idem. . . • . i.d' d'
Saldo a favor da MU1.licipa) a e

S 2.. 1))amantina.
Receita Municipal ..
Despesa idem ','

'ro~~ ~Xl. PARTi:1..

'0 N° 7ll1.-DE 30 DE MAIO DE 1855.RESOLUÇJ~ . .
. desp 'SIl deas contas da recezta e .

Resoluçtio, que approX;unicipo(,1; n'ella declaradas, e con-
dil'ersas Cantaras .
té:n outras disposições á respezto.

VASCO'CRLLOS, Presidenle
RANCISCO DlO.GOPEREIR:S~EF'ICO saber ú todos os seus

da Provincia de MlIlas Gera L .. I~Üva Provincial decretou
'liahitantes , que a Assembléa egls ,
a Rcsolução seguinte: .

as contas da receita e des-
Art. 1. o São approvai~i53 á 30 de Setembro de 1854,

esa do 1. o de Outubro de
~as se"uintes Municipalidades:
, I:)

(9i )
F. 1'1. 8. L . Reso-. r 181 do LlVI'o3.0 de Registro de CISe

Registrada a. . . p .ncial
lucões da Ass~mbléa Le.gdlslat!vadr~:ovincia de Minas Geraes 23 de

• Sccretal'la da PreSI cnCla a
Ju.ho de 1855. lUanoel da Costa Fonseca.

. r' bI' ada a presente l\e-. . da PresldenCla OI pu ICN'esla Secretaria
soluçãoaos 26 de Junho 1555'Ántonio José Ribeiro Bhering.

1608000
408000

2008000
4°8000
208000
2°8°00

Com o Secretario. . . . '.
» o Porteiro . • • • . . • . . . .
» Obras publicas . • . . • . . •
}) Expediente....:.....
» Agua, luz, e limpesa da Cadeia •
» Eventuaes...........

~ 32. VilIa do Desemboque. -4808000, á saber:

Art. 4. o Ficão rcvogadas as disposições em contrario.

l\1anrlo por. tanto á todas as Autoridades a quem o co-
nhecimcnto; e execução da referida Hcsolllção pertencer que a
cumprão, e fação cumprir tão inteir;lIucnte como n'el/a se
contêm. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar, e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pw-
vincia de !\Iinas Geraes aos trinta dias do mez de Maio do
anno do Nascimento de Nosso Scnhor Jczus Chisto de mil
oito ccntos c cincocnta e cinco, trigesimo quarto da Inde-
pendcncia e do Imperio.

(L. S.) FRANCISCODroGO PEREIRADE VASCONCELLOS.

Francisco Antonio do Carmo a fez.

SeIlada na Secretaria da Presi dencja da Província aos 4 d.
Junho de 185ft Antonio los; Ribeiro B/lering.



P5G63~8Ü
12.n>1G!J

3JH).tP ~9\
239,m818'
i59,mb80

1:3ÀG~)18
l.H7./1)1G3
22!>.)1J!J85

1 !Glto. ~l3lí
1:GlG.)j)357

23W;9o.7

. ' 7: 73 8 .:t;\18t
ü:72ô.tb327
l:b12./iJG54

,
," d;'210~tb:165

777.tb!J78
!J32./iJü87

~f!spesa idem, "
S"aldd ã favbr d11 l\11.~\It:j ~ifda~lc,

Descmhoqt\ ,
H~ccila l\Iullicipal , , . , . . ,
-UGspcsa idem, .. , l' ',' ,','

Saldo ã fitvôr dá J~uiticrpàlidaac .

C~ - ~.t' /),.rao u 0001',

Hcceila Mil icipal . , ' ,
.v.~SJl~s;~i~el"n . .. .. " .!- ,'J ,.', •

Sahlo ú farol' .da Municipalidade,

Sabar:í.
Heceita llunicipal , , ,
Daspcsa idem" , , , . . . . .
Saldó ,I favor dà l\luiliclpAill'tâ<Ic ,

Tamanduá.
~l.ccej.ta ~1"I!ni.cipaJ. , , • , , " .
~e.sp~sa, J~el!I, " ~ : " \ •.,., .. ,
Saldo fi 1:1ro1' da' Municrpalidatle:

}o'ormiga,
Receita Municipal. , . . . , ,
J,espr.sa idc~n. . . , .ro.1 •• _.~ J'
S: Ido ÍI falor da Municipl Hdride;' !

• L)"".U 11.

S, José d'EI-Rei.
nece'ta l\1unicipal .. , . , , ;',<' :f:J*2G;:iJ'712
hf!spesa idem " , , : " , , , ,':- 772.,)'t>110.0.
S'fTtlo ú fayol' da Municiparm, lIe~' o' !J5!J.,)'t>:H2, L

fá. o

, 1. o.

1', l'i, 8,

. f2, O

~ 17,.

S t 6,.

Tres Pontas,
o'

Heccita' l\Iunicipal . : :' ,:: 3G.)j)532
Dcsptlsa itlelll,,' ,", ," : : : : " :: " I.lQ5L/t>326
Saldo á 'f, lati' d1( Nlb Icr hfrlfit'âh:' 885.,)'t> 20.6

TO~IO XX). PAIIIIE La

1:2Gl./iJ 591
1:o.32,7,D707
228.;j)98lt

2:1.07 .,)'t>59;~
1.22:~o.o.

073.,)'t>893,

á\:~n3~63
4:280../1)134

13,w829

2:9!13~231
2,1;:lO .)1JTI3 8:-
827~193

• ~.. u

S

(!- l".(j Tr.?,ij1, " J~-JI!.I,
\j li dUIl, s l''\ovas.

Il Ó itif" r.1\\4\ ie~p,t1( ,I., , • o

Despesa idem, . , , . , , , ,
Saluo á farol' ua Municipalidade,

l..' -. I)" ;), Jarhacena,
Heceita llllnicipal , o , •

DC'S1Tesl iU'i!IIT0' .: o' ._ , (

Saldo ú favor da Munici'pa'lidadc :

•'- <Y.:,. Campallh'll,

Receita MlIllici'MIr,' "
Despesa idcnl. . . . .
S"ldo ,\ favor. da Municipalidade,

, 'r

S ?,?ó , S:C't ~~. , ,
G£Jhl, •..{ Ju

Receita Municlpa' . , , , . "
De,pesa idem . • , . . . , ,
SaJdo {, favql' da MUllicinq!i,dade , .

~~ SI. ri ' 'l44a,J
., l, ft al'ianna,

Receita lU unicipal • , , • • , .
Despesa idem, , , ,
Saldo a favor da l\Iuni~ip;li~alie,:

I ,~I~s,

~ cita '~ dt' i "i, , , • . " .~ 93./iJ122
Despesa idem, o , , , • , • , " 82R""" 00.
~~ldo á farol', da l\Illllic~p~I.ic!~lllê", :~m1~~2:{
Gncthé,~, .
Receita M~lIlicipai ,

1-'(' •
t~ ••



Municil'alidade.

S 32. Piranga.
Hcceita Municipal • .
Despesa idcm. •
Saldo á favor da Procurador

'33. Queluz.
Receita Municipal . •
Despesa idem.. •••.
Saldo á favor da Municipalidade.

TOMO XXI. PARTE L"

6!l5 .J'b9:10
665.j])S75
1.9W)965

375./'])397
373.j])810

1. .j])5S7

989.J'b819
801.J'b150
188.J'bü69

658./']) li 15
5511.J'b6HI
1.03.J'b801

1107.J'j)100
lI21.j]) 130
1!l.j])030

702071>509
681.J'b1189
21.j])020

1:lI71:tj)79lt
1:025.J'b913
M8;zt881

1:431.tJ)11111
S'16.j])S'37
614W)577

( 96)

Ayur 'oca.
Reccita Municipal
Despesa idem . •
Saldo á falor da Municipalidade.

Bom Fim.
Receita Municipal .
Despesa idem.
Saldo á favor da Municipalidade.

Araxá.
Receita Municipal . •
Despcsa idem. • . "
Saldo á favor do Procurador
Passos.
Receita Mnn:cipal • • • •
Despesa idem.
Saldo á favor da Municipalidade.

CurveIlo.
Receita Municipal. • •••
Despesa idem •
Saldo á favor da Municipalidade.

Ba~pendy.
Receita Municipal. • .• •
Despesa idem. •••• •
Sal,do á favor da Municipalidade.

S 28.

S 31.

S 29.

S 26.

1, N." 8.

S 30.

1:655.jj)917
1 :lI18.)J'.>150
237 ./'])767

98.jj)1167
81.jj)250
1.7.j7)217.

1:069./'])300
1 :058071>1!l3

1.1.jj)157

2:851.jj)058
2:81ü.jj)978

3ll.jj)080

3:ü59./'])lI64
2:879.J'j)105
780./'])359

1 :67 lI./'])1!l8
1:602.)J'.>lI35

71.jj)7'13

1.:'138./'])7~8
• 1.:127.jj)58.8

H.jj)180

1.:208./'])039
• 1.:0ll2.lt>832

165./'])207

Oliyeil'a.
lleceita Municipal •
Despesa idelll. . . . . . . .
Saldo á favor da l\1un:cipalidadc

Uberaba.
Receita l\lunici pai
Despesa idcm.
Saldo á favor da

PiLangui.
Receita l\Iunicip,!I.. •
Despesa idcm. . . • . .. •
Saldo á favor da Municipalidade.

Jaguary.
Reccita Municipal • .
Despesa idem. • • . . . . . .
Saldo á fayor da MUllicipalidade.

Rio Pardo.
Receita 1\1unicipal • • .
Despesa idem. ; • . • . . •
Saldo á favor da Municipalidade.

(9á)

Pomba.
Receita Municipal • . •• •
Despesa idem. . . • • • . . .
Saldo á favor da Municipalidade.

Mar de Hespanha.
Receita Municipal • ••••
Despesa idem . . •
Saldo á favor da Municipalidade.

Santa Barbara.
Receita Municipal •• •
Despesa idem. . . . . . . •
Saldo á favor da Municipalidade

S 2&.

S 2l1.

S 23.

S 22.

S 21

S 20.

~ 19."

S 18.•



A~. 2.. !\ .appr9\.~iç~0 :d'ls .cmttn~ U@ IJPll .trata esta
) 'oi"&:> 1l~0. i i~b' ~.$ {,i\ ar . "IIWWI Ú 7"};(:lro de rc-

S 37. Uhr..
Heceita ,Iunioipal . . . . . .
Despesa idc!ll. . . . . . '.'
SaltIo' á ifl'VOr- do(! Mu.niui )ali'dud(~

( D7 )F. N. 8.

Manoel da Costa Fonseca.

Art. 3.. Ficão revogadas as disposições em contrario.

(L. S.) .FIIANC1SCO DlOGO PEIIEIRA DE VASCONCELLOS.

Si/verio Teixeira da Coslc< a fez.

clamar convenientemente qualqlJer erro, ou engano, que as
Jnesmas possão conter.

N'esta Secretaria da PresiJencia foi publicada a presen e Reso.
) ução em'> de Julho de 1855.

Antonio José Ribeiro Bherin[J,

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia de Minas Gc-
.raes em o 1.0 de Junho de 1855 .

Antonio José Ribeiro Bhering.

Hegistrada a r. 185 v.• do Livro 3 .• de H.egistro de Leis e Hesolu-
ções da Assembléa Legislativa Provincial

Secretaria da Presidencia da Provincia de Mmas Gemes :2 de
)ulho de 1855.

l\Iando por tanlo á todas as autoridades a quem o co-
nhecimento, e execução da referida Hesoluç;io pertencer que
a cumprão e fação cumprir tão inteiramcnte como n'ella se
contém. O Secretario desta Provincia :i faça imprimir, pu-
hlicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geracs aos trinta dias do mez de Maio do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil
oito centos e cincoenta c cinco, lrigcsimo quarto da lnde-
}lendencia e do Impedo.

551.jj)071,
26lt ,zuOlti
'87.)'j)03~

773.tD'lOn
6lt5.Jj)7ltS
127.;';)361

1t10;'f;)OltO
.338<tt>ltfi{j
80~,57(1

1:á52;'f;)2-1.C5
1:39lt.u>5113

57 :tt>67"/'

, :G17~IHO
.1'0n,m57'1
5ltll.;tl03n

11151,mI,02
1:129,m05!l

22.jj)3ltS

1:153;'f;)Ht:~
8!12.;';)11 Oli
3iO.zD7:n

•• t •••••••• ,. ,"

.. .. .. .. ". ~
nicipalN~ e .

Caldas. . ..
Heccira 'd o. . 'l'J;i~~.(e J:8.5,2. a. 1~5.3.
DeSpc'sa' idem. . . . . . . . . .
Saldo á favor da Municipalidade. • .

Çald~s.
Heceita .do c~cr.cil<io. de 1.- 1: t8i!2.
Dc~pc ,iJ1ru . .
Saldo a favor da i\lunic.~palidadc.

Parahyhuna.
"Heceita Municipal' . '. . . . . .
Dcspcsa idH n. . ,'. .'. . .' •
Saldo' á favor tla l\1unicipalitlade

Cc..uceição.
Ieceita Municipal . ., _' .. . . .
". espesa idem. . . . . . . " .
Sal~o a fayqr $I~ : l~lliojpalid.~!~e.
Caldas.
Heceita Muuicipal . . . : . .
J)l~spesa ,dém . '. .'. . " . . .
Saldo Ú faY9r ~la' ~hlllici lal/llp4c ..

llajubá.
Heceila Municipal
1)csi)esa 'idem. .
Saldo á fu 'pr da .M

38.

~O.',

S 36.

S 35.

S 34.
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nES0LVçÃO. N.• 7112~DE 30 DE l\I.AIO. DE' 1855.

ll('.çoIUCI{o, quc ilu{/lOrisll a Cll1nlll'tl MunicljJa! do Ouro
Prelo Il pagar (; ;JJarüí AJldrcsa /lereira a quanlia de
100,ztlOOO.

( 99 )

Antonio José Ribeiro B!lering.

TOMO XKI. PARTE 1.'

Mando por tanlo a todas as Autoridades a quem o co-
nhecimento ,e execuçfto da referida Hesolllçfto pertencer/que
;l cunrprão, (l ftfção êumprir tão inteirallclfte como n'eIla se
contém. O Secretario desla PI'óvincia a faça imprimI!' , pu-

Ar1. 2.. F/cão revogadas a disposições em conlrario.

Manoel da Costa FOflseca

Art. 1.. A Camara Municipal da Imperial Cidnde do
Ouro Preto fica autorisada a pngar desde jú aos seus empre-
gados os ordenados segllinlés :

Ao secretario 750w> rs. : ao Amanuense !IOO:t/J rs. : ao
Medico IIOO:t/J: a'OPorleiro 3-50.,trlrs. e au Fiscal 300:t/J s.

RESOLUÇÃO N. 743-DE 30 DE MAIO DE 1855 .

-'-~

FRANCISCO DJOGOPEREIRADE VASCONCEI.I.O"Prcsidellü:
da Provincia de Minas Geraes: Faço saber;í lodos os S(~uS
habitantes, que a Asscmbléa Legislativa Provincial, soh pro-
posta da Cnmara l\Iunicipnl da Imperial CiJ,\lle do Ouro
})relo , decretou a llesoluçfto seguinte:

llc.çoluçl{o, quc flutol'isa a Camara Municipal do OUI"O
PrelO a pagar dcsdc já aos scusBtnpl'c(Jados ds orde-
nados llcila declarados.

5ccre!aria da Presldencia da 'Provincia do l\Iinas Gernes 2 de
Julho de 1855.

N está Secretaria da Presidenci'a fOI pubhcaila a 'presente HC.olu-
';ãO em 2 do Julhode 1855.

F. N. 8.

FRANCISCODIOGOPEREIRADEVASCONCELLOS.(L. S.)

. Art. 1.. 1~ Gamara Municipal dO.Our6 P.rcto fica all-
10flsada a pagai' fi Maria Andresa Peruira a quantia de
'100w>000 1's. , que lhe resta de div:da não I;qllidaua.

Art. 2. o Ficão r<lvyg'ldas as \lisposi~:ões em contrario.

.l\1'alldo por tanto ;í ~odas as Authol'idadcs a qucIII o co-
~)h.ecIlnc~to e. c,XC~UÇ.ãOda. rcf~ri(~a H.csolllção pertencer que
H_ qUIHP,rao, c, f~lçao ~umr:~lI:' ln"o iJltell:amcnte COlllo,n'clla se
co.ntém. O Sccretal'lo desta Prú.vincia a faca ilnpritp;r, l'U"7

b!lcar, e ?or~er. Dadn no Pa\;lclO da Prcsidcllcia da Prov'ín-
ela de MIIlas Gentes aos trinla dias do mez de Maio do
a_~1Iq,do, ~,a.~ci~l1CI~R d~ NQs~q Senhp~ .• JeZll:"Christo de mil
oltocent?s e clIl(;oenta. e Gi~c.q), tri"Qsilll0 (1"<lrt9 da I:ndc-
pp'nJel~c~a e do.1mpen().

FRANC~S~O DIO?o PE!u:mA !lE VASCONCELLOS,Drosidcn(e-
ua .~rovIlH:.'a de Mlllas Geraes: lI'aço sablW a todos os seu'
habltnnLes_ que a.A 's?mbléa Legislativa l!rovincial decretõil
a, Hesoluçao seglllllt'C.: .

Si/rcrio Tci:reira da Cos a, a fez.
{' /'> •

SeI!, ,Ia na SepNUI,1;ia q Prp~'d()1 ci~ da Provincia em 31 de-
:Maio de 1855

A nloulO José Ribeit"o lJltering.

Registrada a f. 183 do bivro 3 .• de l)errlslro d J' R\ o e .els e eso-
lu~ões da Assem!JJéa Legislativa Provincia!.



R 'SOLUÇÃO N. o 7 !J!l-DE 30 DE' MAIO DE 1855,

( '101 )

FRAi\"CISCO DIOGO PEr.ElIlA DE VASCO,'CELLOS.

Antonio Crsario Brmulâo dr: [,ima II fez.

F. N. S.

(L. S. )

Sellnda na Secretaria da Pl'esiJencia da Provincia dQ l\IinaS'
Geraes aos :l L Je Iaio de j S;J5.

Arl. 1. o A Camara Municipal da Cidadc dc Barba-
~elJa .lica alltorisada a arrccadar COIllO rCllda Municipal o
IIlIPOstO Ué 320 rs. sohrc cada um hanil c-Ic agnardcntc de
canna, quc entrar c for vcndido ua mcsma Cidadc.

ArL. 2. o Para a fiscalisação e cohrança dcste imposto
a Camara expcdirú o convenicnte H~gulamcnto, CJuc ficar;~
sujeito a appro\'açiio UO Go\'emo.

Iloclrigo José Ferrrira Bretas.

Art. 3. o Ficão revogadas as disposiçõcs cm contrario,

posta ua Camara Municipal tia Cidadc de Barbacena decrcLoll
a llesoluç:io seguinte:

A Iltonio José Ribeiro nlicrillg.

Registrada a r. 1 do tino lhO de H.eglslro de Leis e Resolu-
ções da A~sell1hléa Legislativa Provinclll1.

Seeretaria da Presidcncia da llrovincia de Minas Geracs 2 de
Julho de 1855.

TO~IO XXI. PAUTE 1.'

Mando por tanto ;í todas as Autoridades a qucm o
conhecimcnto C cxccação da rcfcrida llcsolução pcrtencel' que
OI cnmprão c fação cumprir t,io intciramcntc como n'p\la se
Gontém. O Sccrctario uesta Pro\'incia a faça imprimir, Jlu-
hlicar c corrcr. Dada no Palacio da Prcsiticncia da PI'O-
vincia dc Minas Gcraes aos trinta dias tio mez de Maio
uo anno do Nascimenlo de Nosso Scnhor Jezns Chisto tle
mil oitocentos (: cincocnta e cinco, trigesimo qn<lrto da In-
depcndcncia c UO Impcrio.

Manoel da Costa Fonseca.

FRANCISCO DIOGO PEREIRA DE VASCONCELLOS

Antonio Cesfll'io Brandiio de Lima a fez.

(L. S.)

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 30 de'
~laio de 1855.

(100 )

blicar, e correr. Dada no Palacio da Presidencia da l'rovin~
cia de Minas Geraes aos trinta dias do mcz de 1\1alo do
anno do Nascimento dc Nosso Scnhor Jezus Christo 'dc mil
oito ccntos e cincocnta e cinco, trigcsimo quarto da lndc-
pendcncia c do Jmpcrio.

Resoluçi7o, que (wtorisa a Camal'a illllllÍf'ip(l1 de Barbacena:
a arruculal' romo rr:llda M UlticipaI O imposto de 320 rs.
sobrr: cllda Il11l bal'/'''! de aguardente que se vender na
mesma Cidade.

FRANClSr.O DrOGO PERElnA DE VAS::ONCELLOS, Presidente'
da Proy'nci de Minas Geraes: Faço sJber a todos os seu'
habitantcs, quc a Assemb!éa Lcgislatiya ProYincial, sob pro-

Antonio José Ribeiro Bllef'ing,

RelYislrada a f. 188 do Livro :l,o de regislro de LClS e Resolu-
eões da Assembléa Legislativa Pro\'incial.

SecrelHria da Presidencla da Provincia de Minas Gcraes :l di'
Julho de 1855.

N'csta Secrelaria da Presidencia foi publicada a presente Resolu .•.
Ijo em 2 de Julho de 1855.

Antonio José Ribeiro H/tering,



RESOLU(~ÃQ N. o 7!J5-DE 31 DE MAIO DE 1855.

l?OLHA N.• n.PAllTE 1,"

Fl\ANCISr.ODJOGO PI:IIE1II.'\DE VASCO?\GELI.OS.

AI/tonio Ccsario JJl'lIndüo ele Lima 1\ fez.

(L. S.)

FUANCISCO D/OGO PEnElIIA DEVASCONCELLOS,Presidente
tia Provincia de Min[ls Geraes: Faco saher a todos os seus
babitantes, que a AsscmLléa Legbl~liva Provincial decretou
a Hcsolllção a Lei seguinte:

Mando por tanto ú todas as Autoridades a qucm o <;0-
nhecimcnto , e e.'llcução da refc ida Hesolllçflo pcrtcnccr qlll;
a clImprão , e façiio cumprir tão inteiramcnte como n 'lia sç
contém. O Secretario ll'estu Provincia a faça imprimir, pu-
blicaI' e correr. Daua no {lalacio da Presitlf,lIlCia da Provin-
oia dc Minas Gerae., aos trinta e um dias do lIIez de Maio do
anno do Nascimento tle Nosso Sl~llhol' .1cZils. Christo e mil
oito centos c cincoenta (} cinco, trigcsimo quarto da lnde-
pentlel1cia e tio lmperlo.

Art. unico. A Camara l\lunicipal da Villa do CUrYel-
lo fica authorisada a pagar a quantia uc quatro centos e
lrese mil quatro centos e quarenta e cinco réis a Joaquim do
.89u 'a Trepa, de cu stas em quc foi condcffinada; revo-
gada~ as disposiçõcs "m contrario.

HCSO!z(fC10, que Clutorisll tl (amara 111UIlinjHl! do Currello
tl pagar ld3.)'j)l!lJ5 1'8. a Joaquim ele Souza Trepa, ele
custas em que foi CO/ldc1Jl/lada.

TO.:UO ~'XI.
==::;================-

L~VRl DA"',EI
I' S5~

( J 02)

OUllo-pnETO 18;5, -T¥POGRAI'H1A DO BOM SENSO

N'eSla Secrclaria da Presidencia foi publicada a presente Resa-
lnçiio em 3 do Julho de 1855.

Antonio José Ribeiro Blterinfj.

Impressas o romlas n:lsla Secretaria por ordem da Prosidenci

Anto/! ia José Ribeiro Blterillg.



TOMO XXI. PARRE 1,-

Art. 5.0 E' prohilJido ao socio em fasenda de crear ,
lançar fogo em campos em cada anno , em extensão maior
do que a luella que lhe possa pertencer, sem previa aceiro,
ou de modo, e em epocha que o fogo possa ir prejudicar

(105)~. N. ~.

Art. 3.0 Os proprietarios de pastos fec1Jados em ler-
reno , ou patrimonio da Camara, pagarúõ annualmente, ú
titulo de aforamento, a quantia correspondente a um mil
réis de cada dous alqueires de planta que o mesmo pasto
levar,

Art. 2. o Os proprietarios, ou senhores de predios em
terrenos da Camara , ou de patrimollio da povoação, que
estiverem em abandono sem bcmfeitorias, ou plantações.
que no praso d'um um anno não lhes tiverem feito as de-
vidas rectifições ou tapumes na forma do S 2, o do artigo
allteccdente, perderão o dircito ao terrello.

ArL. !J.o E' prohibido despa rar na povoação tiros de
qualquer arma de fogo sem licença de autoridade, A con-
travenção á esta disposição lendo tido lugar de dia ser'"
punida com a multa de um mil réi:i, e de noite com a de (j

mil réis que será dobrada nas reincidencias .

S 3.0 Conservar posses para constnlcção de casas e,"
frente de ruas, por mais de um anno, e sem que tenha
lugar edificação alguma, ou sem que ao .menos as respecti-

. "as testadas estejão tapadas de muros, caJados e embocados.
Os contravcntores do S '1.o são ollrigalios Ú demolição

do edificio, e os do S 2. o a multa de cinco mil réis e ao
dobro nas reincidencias, qualldo avisados ]lar edilaes do
Suhdelegado, ou fiscal respectivos, sessenta dias depois
do av;so nUa tiverem cumprido a illtimaçf\o , ficando os con-
trayentores do S 3,0 sujeitos a perda do direito ao terrcllo
Jlosseado, e da taxa por elle paga, o lIual ficará perten-
ccndo a qucm o tiv~r requerido, e ahi tiver edificado den.
tI'O do anno.

( tOá )

ltESOLUÇÁO N,o 74G-.DE 31 DE MAIO DE 1855,

Rodrigo José Ferúro lJretas.

N'es:a Secretaria da Pmsidellcia foi publicada a presente Resolu-
ção em 3 de JUllho~de 1855. . ,

Antonio José Ribeiro Bhering,

Antonio José Ribeiro BAering.

. Registrada a f. J v. o do LIvro !~.o de lle"is!rJ de Leis e neso-
!.uções da AssernlJléa Legislativa Provincial. o

Secretaria da Presitlellcia tia PrJvincia tle Minas Gemcs 3 de
JuJho tle 1855.

Sellada n::l Secretaria da Pl'esidencla da Pruvmcia aos 31 d~
?llaio tle 1855.

\lJlt HANCISCO DIOGO PEI\EII\A DEVASCONCULOS, Presidente
lia Proyincia de Minas Gerae': Faco saber a todos os seus
!.IabiLantes que a Asscmbléa Legislativa Provincial, sob pro-
posta da Camara Municipal lia VilIa de Pi umhy, e em au-
diLamento ús respectivas posturas, decrcLo:1 a Hcsolução se-
guinte:

Resoluç,iO • que conthn artigos wlditivos as Posturas da Ca.
mura 1lI ulliciplIl da V illa de Piu1lllty, .

ArL L o E' prohib'uo 110 Termo da ViJIa ue Piumlly:

.S LO. Construir caS:lS em frente de ruas, cujo pé di-
reIto seja menor dc vinte palmos.

S 2. o Conservar em fn:nte uas ruas as testadas das ca-
sas tapadas com nl'l ros de Ulll:l aIt!lra m~nor Ile 9 a' 10
palmos e sem estarem embo.:ados e caiados, e b~m assim
te~ as casas por embocar e ca:ar,



(100)
( 1.0i )

RESOLUCÃO N. o 7l17-DE-31. DE I\IAIO DE 1855.
.. ;, •• . I j .'

TOMO XXI: PAUTE 1.'

Mando por tanto ~ todas as Autoridadcs a quem o co
nhecimento ,e cxocll~~ão da refcrida HesoJu,çiio per~C!lcer que
a cumprflo e fa~~;1Oclllllprir tão intcir:lmel.ltc COll~Onella se
contém. O Secrc.Lario. desta Pr9vinci~1 a f\lça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presídcllcia da Pro-
vincia de Minas Geracs aos trinte e Ulll dias do Illez ~Ic Maio

Art. 1.o E' prohibido compraI' aos escravos ainda os
objectos que este~ costplqão, ter para vender, sem previa
Iicenca de seos senhores. O contravenlor serú punido com
oito 'dias de pris,io , e 30.):1)000 rs. de multa, que sortI do-
brada na reincidcncia.

Ar!. 2. o Qualqucr pessoa poder<í denunciar a ~lIfrac-
t;ão doStl postura, e provando a delluncia tel'Ú direito a
metade da multn.

Ar!. 3. o Ficão revogadas as disposições em contrario.

N'es!:l S,ocre~ariada Presidêllcia foi publicadn a,presente Resolu-
c;iioem 3 'de Julho de 1855.

Antonio José Ribtiro IIlwl'i1!g.

Resoluçtio, que proltibe no lIlunicípio do B.0m Fim com-
prar-se ([OSes.cravos aÍJ!dll mesmo os. Obl~(:{OSque este.'
costumtio ter para vçnde,. I sem p!,evu! lu:ença de seus
senhores.

RANCISCO Dwco PEHEUlA DE VASCONCELLOS,Prcsidente
da Provincia de Minas Coraes: Faço saber tI todos os scus
habitantcs, (lllC a Asscn,lbléa Legislativa Provincial, sob pro-
pOita dri Cam;lra 'Municipal da Villa do Bom Fim, decrc-
tou a Hesolução s 'guinte :

F. N.09.

FRA~CISCO DIOGO PEREInA DE VASCONCELLOS.

Antonio Ces([rio Brandão de Lima a fez.

(L. S.)

Sellada na Secretaria da PresidcnCla da Província em {~do
Junho de 1855.

aos demais socios. O contrawmtor. <í requerimento da par-
tê olTendida, serú multado na quantia do 30 mjl réis.

. Arl. 6. o Entellllcr-se-ha lJuc qualqucr socio ou co-her-
deIro dc Fasenda cm COllllllum est,í no caso do art. antc-
cedente, qliando cllc tiver feito annualmcnte por si, seus
famulos, ou escravos, uma plantação ou uso maior do quo a
que possa comportar a sexta partc do quinhão, que haja de
tocar-lhe, sendo qnc só depois dc findos seis anuos poderá o
socio , ou coherdeiro em commum, voltar ao cultivo Jo ter-
reno cm que tiver começado sua plantação. Fica deste mo-
do explicado o artigo 55 das posturas do sobre dito l\lu-
nicípio.

Arl. 3.. Ficão revogadas as d;sl'osições em contrario .

.Mando por tanto a todas as Autoridades a quem o co-
nhectnwlIto e cxecução da refcriJa Hesolnção pertencer que a
cllmprão, e fação cumprir tão inteiramcnte como nella sc
co.ntém. O Secrctal'io desta. Provincia a faça imprimir, pu-
blicaI' e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de ,Minas Ceraes aos trinta e um dias do nwz de Maio do anno
do Nascimento de Nosso Senhor ,Tezus Christo de mil oito
centos e cincoenta o cinco, trigesimo quarto da Indcpendcn-
cia e do Imperio.

Antonio José Ribeiro Bltering.

Registrada a f. 2 do Livro {LO de rerristro de Leis e Reso-
luções da Assembléa Legislativa Provincial. o

Secretaria da Presidencia da Provincia de Minas Geraes 3 de
Julho de 1855.

Rodl'igo José Ferreira Ore/as.



(1.08 )

Antonio José Ribeiro Bhering.

(109 )

FRANCISCODIOGOPEREIRADEVASCONCELLOS.

Antonio Cesario Brandão de Lima a fez.
(L. S.)

Rodrigo José Ferreira Bretas.

N'esta Secretaria da PresidenclU foi publicada a presente Re-
flolução em 5 de Julho de 1855.

Antonw José Ribeiro Bhering.

Registrada a f. 2 V,o do Livro 4.ode Registro de Leis e Resoluções
da Assembléa Legislativa Provincial

Secretaria da Presidencia da Provincia de :Minas Geraes l) de
Julho de 1855.

Senada na Secretaria da Prosidencia da Provincia aos 4 di
Junho de 1855.

Mando por tanto ú todas as Autoridades a quem o co.
nhecimcnto e exec~ção da referida Resolução pertencCI' quc
a cumprão, e fação cumprir tão inteiramente como nena . e
contém. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presirlencia da Provincia
de Minas Geraes aos trinta e um dias do mez de Maio do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil
oite centos e cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Indc-
pen lencia e do Imperio.

Art. 2. ° Ficão revogadas a disposições em contrari .

r. N. 9.

fica autorisada a faser o abatimento da metade da divida re-
lativa aos fóros á aquelles dcvedores que dentro de dou
annos , a contar da data desta Ilesolução , pagarem o que es-
tiverem a dever.

FRANCISCODIOGO PEREIRA DE VASCONCELLOS.

Antonio Cesariv Brandão de Lima a fez.

Art. 1.' A Camara Municipal da Cidade do Sabar4

UESOLUÇ10 N. ° 7h8-.DE 31 DE MAIO DE 1855.

Rodrigo José Ferreira Bretas.

N'esta Secretaria da Presldencia foi publicada a presente Resolij
~ão em 3 do Julho do 1855..Antonio José Ribeiro Bhenng.

FRANCISCO DlOGO PEREIRADEVASCONCELLOS,Presidente,
da Provincia de l\linas Geraes: Faco saber ú todos os sellll
ltabitantes, que a Asscmbléa Legish~tiva Provincial, sob pro~
posta da Camara Municipal da Cidade de Sahará , decretou
a Hesolução seguinte:

Rcsoluçüo, que autorisa a Camnra Municipal da Cidade
do Saúará a ({[ser o aúatimento da metade da divida re-
lativa aos (óros aquelles devedores, que dentro de dous
anllos pagarem o que estiverem II dev~r.

Sellada na Secl'e13ria da Presidencia da Provincia em r~de
Junho de 1855. Antonio José Ribeiro Bhering.

Registrada a r. 3 do Livro 4.° do registro de Leis e Rbsohj~
ções da Assembléa Legislativa Provincial.

Socretaria da Presidencia da Provincia de :Minas Geraes 3 d.
Julho de 1855.

(L. S.)

do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo dc mil
oito centos e cincoenta e cinco, trigesimo quarto da lnde-
l)eudencia e do Imperio.



gira0 no Município, 1,1ãoos podcrão vendcr scm previa li-
ccnça, I(UC terú o mesmo custo que a de quc trata o ar-
tigo antecedcnte, sendo que os infractores ficar:'tõ sob as
meSUlas penas ahi comminadas.

I .
Art. 7. ° O Fiscal da Villa percebertl annualmente a

gratificação de cinCGcnta mil réis em quanto as I:cndas da
Call1ara não pcrmitlirelll o seu augl1lento. O supplente res-
pcctivo percebcrá, quando 'cm exercido, il mcsma grati-
ficação.

t\rt. ô. o Os Fiscacs de fóra ~Ia ViIIa pcrccberúõ tres
por cento do qne agenciarcm c cobràrcm : tcrão um eaderno
ruhricado pelo Prcsidentc da Camara, cm quc seráõ lan-
çodas as liccnças cm d"plicata d'csde 01.0 d'Outubro até
o fim dc sctcmbro, e enviaráõ ao Procurador as conta5
e dinheiro trcs dias antes de lindo o trimcstrc. O Pro-
curador vencerá sómclltc tres por cento )leia tomada das rc-
feridas contas.

( 111 )F. N. 0.

Art. 8.. E' prohibido vendcr polvora Oll chumbo a es-
cra,;os, quc não appl'eselltarem ti semelhente respeito um bi-
lhete dc seus senhores. O infractor sol1'rcrá a multa de qua-
tro mil réis, que scrá dobrad.a uas reincídell~ias.

'Arl. 0.' Fica provisoriamente dcsignada para mata-
douro publico ua Villa a praia a quem do Hiheirão. D'cste
lugar, e cm quanto a Camara uão estahelccer casa apro-
priada, condusirÍlõ os murchantes para as suas casas os
quartos das rcses, e ahi os vcnderão como lhes pareccr.

Art. 10.°' Os marchan es, depois que tivcrcm condu-
sido para suas casas os quartos das reses, farúõ limpar o
matadouro, lançando todos os rcsilluos das mcsmas no ri-
bcirão, abaixo do lugar de sorvidão publica.

Art. 11.0 Ficão reYll9adas as d:sposições em contrario.

l\lando por tunto á todas as authoridades a qucm o CO-

TOMOXXI. PAr,TE1.'Art. 5. o Os vcndedorcs de hilhetes dc lotcrias. que

RANCISCO DIOGOPEREIRADE VASCONCELLOS,Presidcnte
da Provincia de l\linas Gcraes: Faço saber a todos os SCU5

habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial, :;01)pro-
posta da Camara Mllllil:ip,a}(Ia ViIla de BaepGndy, decretou a
llesolução scguinte :

Art. 1. o O imposto de trcsentos e vinte réis que se
tcm cohrado no l\1unicípio de Bael,en.dy, de cada uma cabe-
ça de réz, 'lica clC\'ado ri mil c dusentos r~is. O que ~e re-
cusar ao pagamento dcsta taxa, sol1'rerú a IIInlta do trQS-
dobro da referida quantia, e dous dias de prisão. .

Art. 2. ° Os quc venderem rcstilo, c agua'rdl!llte para
consumo do Muuicipio, pa"arúo quatro centos réis de cada
hárril do mcsmo liqnido que vcndcr, licando a cobrança
deste imposto na Villa ti cargo do Procurad~f da Cama-
ra, e nas dcmais povóações ú cargo dos respcctivos w-
caes,. quando nãQ haja arrematantes. Os infractorcs pa-
garilo o dobro desta imposição. c solTrerão dous llias de
prisão.

Art. 3. ° Os calTOS dc aIlugncl, e os IluC girão na
"ilIa condusindo' madeiras" lenha, e pedras, sem serem
desliinadils ti construCçi\o dc obras publicas, pagartlõo trcs
mil réis de Iiccnca. O infractor solfrerá muIta igual ao va-
lor da' mesma liécnca: '

Ar1. h.o Os I~'ascates que entrarcm ,de fóra do Muni-
cipio com fascndas a retalho , ob~as de prata c ou 1'0, pa-
garáõ de" 'licénça vintc nül réis, scndo o infract.or punido
com multa igual ao valor da licença, c com quatro dias de
11l'isilO.

( 110 :

HESOLU<;ÃO N.o 7/10- DE '31 DE MAIO DE 1855.

llesoluçtío, que crea novos dnpostos 110 Município da Vil/a
de lJaepend!J, e contêm outras disposições a respeito.



(L. S.)
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FI\ANCISCODlOGOPEI\EmA OEVASCONCELLOS.

Antonio Cl'sario Bral!(frlo de Li11lll a fez.

(L. S.)

Sellada na Secretaria da PresitlenLia da Provincla aos 6 .Ia
Junho de 1855,

Antonio José Ribeiro Ehel'ing.

Registrada a f. 3 do LIvro !Lo de registro tle Leis o Hesolu-
~i)esda Assemhléa Legislativa Provincinl.

Secretaria úa Prcsidencia da l)rovlllcia tle :Minas Geraes ó de
J\llho tle 1855.

Rodrigo José Ferreira Eretas.

N'esta Secretaria da Presitlencia foi publicada a presente RlIsolu-
çiio em 5 do Julho de 1855.

Antonio José Ribiiro BlImng.

Art. l1nico. Fica extensÍ\'a ao Município de Pouso
Alegre a Hesolução n.' 613 de 25 de Maio do 1852 , revo-
gadas as disposições em contrario.

Mando por tanlo á todas as Autori<lades a quem o co-
nhecimento o execuçflo da referida H.esoluçflo pertencer que
a Cllmprlio, e façflo cumprir lfIo inteiramenle como nella se
contém. O Secrclario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palado da Presidencia da PI'ovin-
cia de ~1inas Geraos aoS trinta c um dias do mez de Maio do
anno do Nascimento de Nosso Senhor .lczus Cln'islo de mil
oito centos cincoenla e cinco, t rigesimo quarto da lndcpen-
,leneia e d Imperio.

Rabilantes '1ue a Assembléa Legislativa Provincial; sob pro-
posta da Camara MUlúipal da Cidade de Pouso Alegre, de-
aretou a Hcsoluçflo seguinte:

1. 1", 9.

FRANCISCODlOGO PEREIRADEVASCONCELLOS.

Francisco .in/onio do Carmo a fez.

Senada na Secretaria da Presidencia da Provmcia de Minas Ge.
raes, aos 6 de Junho do 1855. .Antonio José Ribeiro Bhenng.

Resolucilo que faz extensiva ao Municipio de Pouso Ale-
gre'{l de n.- 513 de 25 de Maio de 1352.

FRANCISCO DIOGOPEREIRA DE VASCONCELLOS,Presidente'
da Provincia de Minas Geraes: Faço saber ã todos os seu.

RESOLUÇÃO N. o 750- DE 31 DE MAIO DE 1855.

Registrada a f. 2 v. o do Livro !ho de RegIstro de Leis e Res6lu.
ções da Assembléa Legislativa Provincl~l.. .

Secretaria da presidencia da PrOVIllCIa de Mmas Gemes !S de
Julho de 1855. .Rodrigo José Ferrelra Bretas.

N'esta Secretaria da residencia foi publicada a preseme ne.
solu~,ão em 5 de Julho de 1855.

Antonio José Ribelro Bhering.

(11.2 )

nhecimento e execução da referida Resolução pertencer quê
a cumprão, e fação cumprir tão !nt~iralllente .com? n:ella se
contém. O Secretario desta ProvlIlCIa a faça unpruDir , pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Pl'esjdencia da Pro-
vincia' de Minas Geraes [ os trinta e um dias do mez de Maio
do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jczus Christo de mil
oito centos e cincocnta e cinco, trigesimo 'lllUrto da Inde-
pendencia e do Imperio.



Alt. 2. o E ta rcuda será arr~matada ltnnualmcute com
as de aferições e rcvistas.

S 2. o Quinhentos réis obre cada rez que se malar para
"cnder em carne SCCCa.

8.0 Fica em ~cn inleiro vigor o artigo 7ft da~rArt.
l)ostlll'as deste Munici )io.

, o Em tem )0 de fome, os vcndedores ..dc ~e~lc~
AlI. 9. ,I .:_ oIJl'l'''',dos a Im.ll-os .\ll:;, ,. 'C"5 '\lhdl' seI dO o' I

I'OSde PI'II11.'lra n~ "." • r'l I (h ('lIm"!"1 c os nõo V(}IH e-I (Y 1'('5 t1\'5in'nados em (~(I a. ' , I.,

(~~a, .(: ~ lo 'ntes de vinle e quatro horas.rao por a ,1C:!( ,I .

O "tra\'('ssauorcs (~vClltlcdol'es , que infrill-
Irl 10 ",'" ", '10''''
l\. • " '_. I '11'1 \) o no lJU() resllI:II,1 I "0"-

gir;)m a' di 'POSIÇO()S(O,, '1 . 1(" 'Ie houver falta ou ca-
l ", neccs511hl () I , q, Ineros I e p!'Im ',I~cl :,', I' 2 :1 8 d:as de prisão, e 111\1. tarcstia, incorrel'ao nas }1dl:lS (C ,

de :10,)1>Ú :\0;11)000 1'5.

• I" - 'S cm contrario.Art. 1.L. Ficfto rcvog;Hlas as IISposlçoe

, /, lolla~ as AutOl'idalles n qu~m o co-
Manlio ~ r 1,\Ill~) ,I, . r, 'I l)eso!lIc:io perlencer qHe il' t CxeCUc'lo li I lc,crll a \. .nhecllnen o, e .' _.1 ". t~ 'ntcir'llIlfwte como n'clla S~.- c taca0 Cllll1prll ,10 I l '" '. Icumplao, , , 1 l Pro"inci'I'1 f,tc.~aIlupr.mll. (ll.-

conlem. O Sccrclar:lo (es ~). I ci~ (h 't;re~iilcncia <la PI'O"III-
hlio:lr, (l ~orre~. J)a~ a 11,0 "I~~;~.eun: dim; do lIIC~~de l\l"io d~l
da dtJ "MIIl:lS~crllcs ll()~ ~(: '~o Scnhm' ,le7.llS Ch:slo de mIl
1111110 do [ aSCIITIcnto ti .. " trirrcs.imo quarto lia llltlc-nild ccntos c cincoenla e CIIIOO, c
1i IH1encia e do Impcdo. .

D O [lEIlEIRA IW :.\st.o, -c.m,l.(Õ):s.(L. S.) FIlA~CISGO roc: ,,' .

Antonio Gesá1'iO 1JJ'llnriiio dl: Lima a.tüz.
TOMO XXI. PAIlTE L.

",o" 'r 's"'Ccti oS rrstil~ I)nra o .devid otalho 'SC'nl 1)a\'t1<;il1ár ,," I'

lançatriêJilo.

; '. '\.t~ína'; e lltoridtldes tcrl'~,t,orinc'~1iscali-
AI I. ,0. Jt, de 'Hlnlil islrucáo, e ancmalaçao, ü.'m

sarau os n l
pol.s,'O:; nl :Ios el'lpr~(TaUos respeclivos.como o proce( lIne . o

O, infroclores d:Js disposj~~ij s do art. '1.'
Ar!. 7. o " ,. ri '"/is. e 'Iuatro dias deincol'l'uriío na mlill.:a'de 'I Ja 1'0.11\ 1 .•

prisfto.

F. N. 9.

Novas é all-
os scguinl~

ingue/ll poderá natal' rezes para "cuder áArt. 5.0

Art. 1..o A Camara l\Iuuicipal de Mina
tatisada a cobrar, como renda municipal,
impostos :

~ 1. o Um mil réis sobre cada lima rez que se matar
para render ao talho.

HcsolufliO, que (lIllorisa a Cmnara Municipal de JlIina
1\'ovas fl arrecl/dar, como renda 1nUI!Í<:!}Jal , os impostos
1I~l'!a der/arados, e contém outras disposirões.

(1H)

llESOLUtjÃO .' 751-DE 31 DE HIO DE 1.855.

)?UA.NCISCO DLOGOPEnEIRA DE VASCO~CEr.LOS, Presidenl
da P'rm'incia de Minas Geracs: Faco s:Jber a todos os seu'
habilanrcs, '1ue a Asscmbléa L<;gislati\'a Prol'incial, sob pro-'
posta ~a Camara MUllieipal da Cidadcile Minas Novas, decrc-
rO!l a l~esollç:io seguint?:

Ar!. 3.' Quando se nfto, arr('ma Lar, poder<i a CUlllara
iUclllllbi"r sua cohrullça aos li cal'S do~ t>istrÍl:lo5, c escrl-
y~es liJ policia, pcrcell'cndo aq :t'lfes oito por t:1'1l10, e es-
tc's 6 por cento do que cohrarcm , s,~lld Obrigado U rem ,t-
ter trimeslralmcntc ao PrQ(;uralior da Camara o pr Jdi/( to da
coh:ança, com a relaçfto extrahida do livro cOlllfldcnle.

Art.. li. o O Fiscal c Escrivão de (l( õlDi Irido d<JL'íÍi)
aos contri lintcs rccibos d~lS quantias lJue receherem , de-
pois de a"erhadas competcntcmente no livro para eS.ie fim'
destinado.



(U7 )

FRA~CISCODlOGO PEREIRA DEVASCO~CEU.OS.(L. S.)

.Alltollio Cesario Brlllldtio de Lima a fez.

;rOMO 'XKJ. PAI\TEi.a

Art. O. o Ficão revogada' as disposições em cont rario.

1Vlando por tanto ti todas as Authoridatles a quem o co-
1l1becimcnto e exccução da referida HcsolllÇão pertencer que
a cumprão, e fação cumprir tão inteiramente como n'eJla se
,contém. O Secretario desta Prúvincia a faça :mprim:r, 1'11-
:blicar, c correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pr?vin-
,da tle Minas Geraes aoS trinta c um dias do mel de ~ aio tio
,ólnno do ascimento de Nosso Senhor .Jellls Christo de mil
oitocentos e cincocnta c cinco, trigcsimo quarto da Inde-
:pendencia e do Imperio.

1 rt. 5. o A disposição do art. 1 .• da Hesolução ll ••

,:695 fica extensiva a todo o Município.

, .
Art. 3.. Estes animaes damninhos, que forem en-

contrados nas ruas, e praças, seráõ recolhidos ao curral
do conselho }lor vinte e quatro horas, dentro tias quaes sc-
rúõ entregues aos seus donos, se pagarem previamente a
multa de dous mil réis por cabeça.

Art. li. o Passadas vinte e quatro horas scrúõ arrema-
tadas em praça, e dedusidas 'a multa e ticspesa da arrema.
tação, entregar-se-ha o remanescente á seus donos, e quan-
do não se conheça o dono, ou este recuse receber, ficará
em deposito no cofre da Camara 1)01' um anuo J findo o
qual applicar-se-ha para obras publicas.

Aos donos tios respectivos an'imaes impor-se-ha a pena
,cm dobro nas rcincidcncias.

da Cidade, animaes damninhos , como porcoS, e cabras não
peadas.

1'. li. 9.

Art. 2. o E' p1'Ohibido ter soltos nas. praças, e filaS

Sellada na Secretaria da Presidencin da :.Provincin aos 4 de
Junho de 1855. Antonio José Ribeiro Bhering.

_ Registrada a f. !~.do !"tvro 4:0 de Registro de Leis a RiSO-
luçocs da Asscmblóa Lcglslalll"a Provlllcia1.

Secretaria da PresiJencia da Provincia'de Minas Gerae.s 9 d.
Julho do 1855. '

Ro l1'igo José Ferreira Eretas.

_N'es!a Secretaria da Presldencia foi publicada apresento Re-
SOlUça0 aos 9 de Julho 1855.

Antonio José Ribeiro Rlte,'ing.

RESOLUÇÃO N.• 752-DE 31 DE MAIO DE 1855.

Resoluçtio, que obriga, no ilIullicipio de M ill'ialllla , ti
todos os p,'oprietarios por cUjas terras passarem estra-
das, a cOJlcerlar, e rOl/ser vaI' em bom eslado 1/$ suas teso
ta{~as: ]Jrohibe. 1,1' soltos nas praças c rllns da cidade
a1ll11lneS dl/mlll/l/t.~s ('amo porcos c cllbra.ç, e (,Olltém OI/-
Iras disposições a respeilo.

(H6 )

Art. 1.. Todos os proprictar1os, por cujas terl'a5
passarem estradas, são obrigados a couC~l'tal' as . suas tes-
tadas, e consel'val-as em bom estado; os conll'aventores
pagaráõ a muIta de 10.jj)OOO 1'5. , e o dohro nas reinci~
uctlcias , além de se faser a obra a's lia custa.

RANCISCO DIOGO PEHEIlIADEVASCO:-.,r.ELI.OS.Pl'csidcnt
da PI'ovincia de l\1iII.\S Gel'aes: Faço saber :í tudos os seus
hahitantes , que a Assclllhléa Legislativa Pl'ovincial, sob pro-
posta da Camara l\Illllicipal da Cidade de l\1arianua decretoll
li. Resolução seguinte: '



( 1/8)

Sôlllú a 'nll ' cérefariã. Jlfa Pl'd~ltlúiiéiu da PróI'iÍlcla t!th '2 o
Junho de 1855 •

AntonlO José Ribeiro IJlteri71g.

, Hégis mHa 'a r. 4 v. do Livro lJ..b'dlJ H'egistro lle J~rs Q Rtisb-
IÍJ~ões da \s' cmhléa Le~islati"a Próvincial.

Se 'tela ria da Preslilencia ua Provincia do I\linas Gemes 9 de
Julho ue 1855.

Rodrigo José Ferreira IJrelas.

'N'esta Secretaria da Presidenciu'fol :pubhcada a presente Hcsolu-
filo em 9 de Julhodo 1855.

Rodrigo José Foreira Jlrelas.

Impressas e reVistas t1~sta Secretaria por orilem da 'presiucnci:.t.

..Antolli~,José Ribeiro Blterillg.

OURO-PRETO 18) 5, -TIPOGRAPIIJA DO nOM SEl'\SO



FOLHA N. o lO.PAnTE v

Art. 2. o Ha rei)\cid~ da quando o contraventor já foi
condemnado neste tcrmo, llOr te ndJe committido a mes-

ma contravenção.

TITULO 1.0

Art. 3. o Praças nesta Vi I1a são, o largo da Cad~a ,.
que se denomina-Praça da Conslituição-, da Matriz, que
se denomina--Praça da l\latriz-, e do Hosario que se deno •.

Inina praça do! nosario.

llESOLU<]ÃO 1.0 7f)3- DOI. o DEJUNHO DE 1855.

Art. 1.0 Fica extcnsiva a l \lI JClpio de Caldas a Hc-
soluçflo n. o G2G de 3' dê !\laJo' e 1853 com as seguintes

alterações.

RANCISCO DIOGO PEREIRA DE VASCO,"CET.LOS, Presidente,.
da Provincia de Minas Gcraes: Faço saher :í todos os seus
hahitantes, que a Assembléa Legislativa Pr vincial~ sob pro-
vos

t
a da Camara Municipal da Villa de Caldas, decretou

a R.esolução seguinte:'

ResoluçliO, approrando PoM liraS dI! Camam JJ Ilniripal da
JI illa de Caldas.

Ll'\711\O DA LE'
{, ;5



('122 )

" Aat. (I.. .QIFlndo depois da disposição de qualqucl'
a~ligo se . 'g lu'cm as palanas-prisão, multa ou olJri"'a-
çao. dc _fazcr ou dcsfazcr, dcsigna-sc a prisão multa °ou
~!JI'Igaçao ~ que lica sujc!to ~ ~ontravcntol' pcla contr,;vcn-
Ç<IOdc cad<l lima das dls.poslçocs cstabclceidas no artigo,
sah'o quando no Illcsmo se fizcr exprcssa diffcrença.

.",Ar~. 5. o O tcrlllo--_pena--comprohende, prisão, lIlulta,
ohI'loaçao de fazcr ou nao fazer, e quando em Ulll arLi"o se
ellt~nde_ que l? contravcntor lica snjeito ti prisão lIIulta

O

ou
~1.lfJgaçllo estahelecida n~ :Irtigo que se rcfere , , empl'cgãO-
se os term~s lIlulta '. 1~I'!sao ou o,brigação, quando o con-
t~.aventor nao .fiCa SU.!Cltos.cnão à uma das penas estahele-
cldas no ref(~ndo artigo. '

. Ar~. G.o Nã,? ser~, imposta pena de prisão, multa ~u
obngaçao, que nao se.F' ~stabelccida cm qlwlqllcr o,l'tigo ou
S destas Posturas, ou edital, que das mesmas fap .parte
nos casos expressos.

Art. 7.0 Quando o multado não tivcr meios para pa-
ga.r s~~á a lllulLa coml11ntada em pl'Ísão ti rasfi de don~
m~1 ~els ~or d ia pela primeira vcz, e dc um mil réis na
re!ncldenclU , c nüo chegando a cssas quantias se far,', ra-
teio pelas horas a proporção, entcndendo-sc s~mpr'.: o dia
de 2/1 horas.

Art. 8. o Quan.do o .quc niío tiver c f)tH' pagar a
mn!La, apl'escntar 11<11 or sulTicicnte, o Su"i.Iel.~g(\ ',) :jccCi-
tar:~ a fiança, assignalluo o fiador um pra.;o' rasoa\"t:~1pal'a
:siltlsfazcr a m !ta.

Arl. 0.0 Q:lUndo a multa rccahir SOhl"~capt.\'o () se-
nhor a pagarú no caso do art. não cx.p. es''Ir o contrario.

Ar!. 10. Qnan(.lo 'nesta!, Posllras S:l c.;Olll;Ji'uar ptma
.d~ paJllli~toadas, ~ej'ãp U:llli!S .ucsl;t ViJl.il 'Il,~ pl'llça da C~,-
dca , e foril da ViJla nos lugarcs desi~)lh llr P.<\I'~\CS~ 1\11\

l'. N. 10.

pélos StlMtl 'gad s, s~ndo () executor pugo a (lU tn ti. s'-
nhor do cscrayo punido.

Art. 1f. Quando ncstas POSfH,il" s" il ÕC a IlC-

cesS'o ade dc liCCllcas, c uão se decllll':l a (1' em se de-v:i pe-
dir. entendc-se que é ilOS Fisc;H'S, prtc! .cndo hiihete d-o
Procllndor ali recehcdor , qllilndo h,ja (' llollllllcntos, 11en-
ciollnndo aqueHes em seus rela\ol'Íos o n 1101'0, e 'lflaHda-
(Ie dcllas para scrclU rcgistradas.

Ar!. t 2. Os quc se s~ntirem aggl'avados p la (;Ol,ces-
são, ou dcnegação das liccn~~as, potlcraü frcorr.; a :;nua-
m, eXJlondo-lhe cm req 'crimcllto os motÍ\ os do uggravo , ou
(IUcix,l. O rell"crimcnto deve vir illformado pelo respectivo
l~iscal, quall o a partc O cxija .

Ar!. 13. Os emolumentos das liccnças são os mar,...
cado!l nos nl'ts. 181, e 182 dcstas posturas.

Ar!. 1lJ. As lIlul\as, c importancias das Iiccnças süo
,lestinadas para as despC'lus' da Camara.

Art. 15. As multas c importancias das liccnças será'o
rccehidils por aquellas pessoas, que o Procurador nomear
dehaixo de sua rcsponsabilidade nos Districtos fóra tIa
Villa.

Ar!. 16. IIayerú cm cada Subdclegacia um Livro., cm
qllc Sll escriptnrem as lllultas: a carga de cadH multa scrú
a sigllada pelo Suhdelegado, e Procurador UH Villa, e JúrH
della pelos Suhdelegados e recehedores do arl,. 1-5. J~sset\
IiYros serflO numerados, c rubricados pelo Presidentc da
Camara.

Ar!. 17. QJando a Cúmara julgar nccessario 110dcrú
petllr os Livros, dc que trada o art. 16 para os examinar,

Art. 18. Contiwlal:-sc •...llflo a urrécatli.u' para as despe-

TÔ~IO XXI. PART£ 1.'



Art. 2li. O prot:esso llcla infracção destas posturas
:é o marcauo no Codigo do ProcCsSo, art. 205 fi 212.

Art. 20. A. olllçfto da multa ou pena nüo isenta da
,obrigação onlcnada nestas posturas.

( 125 )

Ar1. 25. As pe,las (!slabelccidas nestas Posturas n:lo
'isentão os contravenlorcs da ohrigação de satisfazer o dam-
no que d.a contravenção rcsultar.

Art. 27. .Eslas posturas obrigflo a IOllas as pessoas,
e corporaçõcs quaesqller quc sejão scus privilegios.

Ar1. 28. Nos casos que se não espccilicüo , a pena
:de reincidencia scrá de cada vcz mais o importc da pri-
,mcira., n:1O podcndo c..xceJer a 30 dias de eadêa, e GO,m
rs. de condcmnação.

Art. 20. Quando alguns infractor.~s, autoados, c
reconhecidos como inc~lrsos em infracção, quiscrcm satis-
lazer a mui la , IlÜO havellllo no respectivo artigo pena Je

';rollO XXI. r ARTE1.Q

Arl. 22. Quando ncstas post'!ras se manda advertir
.á detenninada5 pc~soas o Cllllll))'lmcllto da Postura, ou
posturas, será a ad \'erlencia feita por ordem do Suhdcle-
gado ,- c pelo lnspectór dc Quarldrflú, q lIll passará a cer-
tidão da dcligcncia.

Art. 23. O Procurador da Camara é autol'lsado ú fa-
lOr despezas no inlervallo de cada Sessüo qne nilo exceda

Ú 30,m000 rs.

gado o mandará fazer, e as despesas seráõ feitas ú custa elo
multado, contra o qual pl'ocederú o mesmo Suhdelcgado.

Art. 21. A Camara aulorisa aoS Sull\lelegados para
,determinarem ao Procurador da Camara, 0,1 aos estabeleci-
dos por elle, de que trata o arl. 15, q le paguem as des-
pezas, que se fizcrem ,com quaesquer obras,

.r..N. 10.( 12h )

7.as da .~:lInara todas as renLias q 'IC 't ~
pell~nClao, c não estilo abolidas 1;01'Lei.'1 c o pres~nte Ih~

S J. o DJ cada barril d ,. a "O 'lrl' I
Município 320 rs. scntlo ~> t,O '. (fn e , q~1C sc vcndcr 110
da ao calçamc::to da Villa e:>,I rClh a espccIalmcnte appHea

~ 2. o De cada 1Il0tirilo á:jj)OOO 1's.

S ~.o DJ caJa carro que t' o't
alugud ou qualquer genc~o a ve~al~sl ": na~ povoações Jlor
e lenha 11"""000 .'. d~r, IIlClullldo-se madeira

w IS, POI allno O' nr'ncste S seráõ Illlmc'''ldo' . ~,I os compl'\~hendido:s
.Janeiro de cada a1U;~ 1~'II~or CO~lti~,da Camara no mez UC
garismo do anno.' . O POI b<llxO a numera~:ão , e aI-

S á. o De cada Dcntista q'lC C' '. . .nicipio 20"""000 ' . I'.' xercer sua prof1ssflo no Mu-
w •s pc ,I l'cellc'l qu' ' b'perante a Camara i\llIu:cil;af. " , e scra o ngado fi tirar

~ 5. o D~ cada C'IS'I I" d
1", pela licellt;a, I'll;~~'e~'el~:;iv~;~al:r,C;lI:~le,d.: talho á~?OO
poslo chamado de cabeca (lU' . ~a Cam,u,1 , além do IIn~
malar-se a rezo .' e scr<l pago 11a occasiflo de

Al'I. 19, Quando nestas t....' -
çiio de fazer Oll dcsf'lZCl' . 'tl,Os1Il:1Ss~ lIopoe a obriga-

I
,. ,e cs <Iob!'wacao - ~

I a, será assig ado 11'1sellt('II' I' o' . lIao e cumpri~, ., ,. C,I O eI mo dc 2á I ..
prlllcqHar cumprir a obritr';cà :OI<lSpa!'a
U!timar c 1i Jalldo se lI;) '10" o , C quc for rasoavel IHll'a, ,o o )se1'V'\I' o d 'I ' ti
tcnça, mandará o Subdele'" 1 'r.. , c ernllfla o na sen-
fi tle á isso for condcI1111'Ill0 o,~l o <lleI ou dcsfazcr {I cusla do

, 11,1 scnknça.

Art. 20, Quando as post .. ~'- ,
zel' qllalql,lcr servico b' IIl,b IlIlp~e olmgaçfto de ra-, , on o 1',1. e o OlH'/Ir'ldo; . '
uo termo (I:le Ih" for 'ISS'I"I' I' f . to' n,IO cUIIlpnl'~ • o Ide o 0'1 orm'\'1 t 1
posto em praca o servico o ' , ,\ o ar . '0, SCI'Ú
a lizcl' com meihorcs cOlld' ,_~. oh:,~' c arrematada a qnem
ou não cxcel!eut1o 'I Sll'l ~,:oe~" N,,~ appal'cccndo lançador,, ,lIllpOltanclil a 1o:jj) 1'5, I) SlIhdelc .•.



Tl1mO . Xl. PARTE L.

'in, ••, c ,mlllçu mC,nosj-p a de {icJllolição a cus\a do 111'0-
Pl'jetilri9 , ,nll,pi~Tte .ofi'cn iv dGsta ro"'ra.

.(127 )

Art. 30. Os alinhadores scraõ obrigados a acccitação
ilestc emprego, Ullla vez que não al)rescntclll causa justa,
c JlO ca o contr rio seráõ Illultados em ,tO.J'j)OOO. .

AJ't. 37. 1'e ta illa, c fóra dolla vcnccráõ os ali-
Ilhado" LtJ)200 1's., • mctal1n dasles. salarios , quando a
obra nào for edificação ou reedilicação, cm que é necc6 a-
rio o .lillhamonto na forma do art. seguinteS 2.. O alir
nhado,' C'\ ,e sem causa jllstilicada faltar a sellS Uc.vcros ;iQf-
frerá, m,l\la da qaantia do salario (IIIC tinha de vcncer.

J (t. 38. l'esta villa, c I)..OSArrnia do TerIllo n)1o
~c 1)0 á sem licenç

5 ~.. E$.lifiçar, c Ul rem ificar.

S. 2. o Fazer con~rlo, o qualqucr obra. <lue olTcnU,a
O alinh,~Ulellto:-mnlta de tres dobros do sulario que dcy,ia
VC~lccrc) ,I "11,I1,dor, c quanilo o ~di(jcio, concerto, ou obr~,
olIenlla ao a!,llII\IIllCnlo, será tle:fdto todo, 0\1 par.e, S!l-
gun o for toeill, ou SÓlllentc parte oll'éllsiva ao alinha-
mento.
I

Art. 31.. Havcrá ncsla illa, e cm cada Freguczia
dp 'rer,no .dous alinhadorcs: a estes compete, em pre5ClI-
ça do Fiscal alinhar, c pcrlilal' os edilicios conforme o ali-
Ilh,unent o do lugar. Ouando por crI'O do alinhador , ou por
ol\tra qualqucr causa por c1hJ m.olivada, o edificio ou obra
o(Ienda .\).0alinhamento, será desfeito a sua custa, c tam-
llUl,Ila .Sll~ custa t.ornado a levantar até aO ponto em quc es-
ta" , qU'l-ndo foi dçsfeito.

Art. 35, OlTcnuer-sc-ha ao alinhamento, semprc que
o edilicio construido estiver }lara dentro ou para fóra da li-
nha, que s.ervir de balisa.

i. N."IO.

CAPI:l'UI.O 1."

Do allllltamcnló.

Art.. :!3. Eu}. flHmlto - I. t'l ' • nao se ovantarelll os Illilnos
p, os flU' es erão {lislIostas •'filla e do" ;\.'l'I'aiau' d "1' ns ruas, praças c el1ilicio '.destl

.' 'fi . , b o erlllO, as Gasas quc' se eíiiliéúcIl'
011Ieedl ICllrCIll serão construidas lle 18' palmos Iin:e5 para

Art. 31.. Todo aquclle '" - '
quer das rendas pertencent.- ,fl'~~, )l~~cu~,~rextJ'a~'rnr 'lual-
da rcposicaõ a mult'l d,e~ .1t~,1 d"lIn,lIa, sollrcrá além
traviada " lI<i~ wdend' . ',I ~n~.a( ~ o"ral?r da remIa ex-
tia de SÓ ""'000 I.. o cxcc~lel, n,1 pllmcll'a vez a quall-

'fJ.J I S. , e nas reUlcllIencias a OO.ti)OOO rs,

Art. 32. Oualquer que I' b dJecto de sua ju rlsdic '[io ou { (,S? c cecI' ao Fiscal ell' ob-
mesmo o JesattcndcI? soirre á qlhtl{~U;r que a respeito do
llIulta de O a 12.)j)OOO r' rfi a ffl:.!l> , ~le 1 a 4 dias, (;
gratiJicar ao mcsmo Fisc~i ~o:~aIH~ 1.1 C~llIara ~!Itorisada I~
exccfh " 120 'H.OOO. <Iu.! qucI quantia que nã(),

. ,. 'fJ.J rs. por anno.

Ar!. 30. QualqllCr Cidadaõ •• '.do alg IIna violacão de I)o~t '~, 'lHe te,mlo 1frc. llClél-
cal, TIara assig;lar o 'llIt'oUIas, 01' COn\'rOalto p o Fis-
sal', sUrú lIlultado na lilCtadccOI~lO testemunha ~ ,e rCCIJ-
postá no 'Irtl'''I) \'1'01' I N' a pena pCClIH<lna, im-

't> <I(o. este c' SI F' Iduas antl'as testemunhas quc " :.,.,I ) o Isca c l1lvocárá
meSmas lanará outro au'to ' .1~~'oncJII o ~lIto, o com a~
tcmunhar. contl,1 O que se r Cl sou a tc~-

TITULO 2. o

(126 )

prisão, l)odCl'áõ a~ "(lto"(los I'", J" •• . (It! ,flt-~l.1 :lO í'h'lt til'
tr..t Camara , ou recehedores do al'to lOl;;' '. r. ( 01'
ceber a multa, aprcselltalldoconl ,', , , q Te ~tld,~Mt ).fr.•..
respecti~' . lCCI.neuto do Subdelcgado

Do acdo das Povoações.



Da !impl'ül.

Art. M. E' prohibido nas ruas e praças:

Art. lt6. E' prohib'do empachar as ruas e praças com
materias, ou qualquer genero de cntulho sem conscnti-
mento do Fiscal: multa de 1 :jf)200 rs. Exceptuiio-se o caso
seguinte:-de necessidade de mancira que se não possa,
sem perigo, 0:1 grave pre.iuiso, pedir licença. Neste caso
deve-se ped ir consentimento dentro de 2!1 horas nesta
Villa , e de 3 dias nos Arraiaes.

( 1.29 )

CAPITULO 2 .•

F•• !i 1.0.

S 1.. o Lançar inunundicics de cheiro desagradavel ainda
qlle seja por encanamcntos que as despejem uellas.

S 2. o Faser estrumeiras.
S 3. o Lançar auil1laes mortos, ou moribundos:-

multa de 2.J.'tlOOO rs. Os animaes morlos devem SCrenter-
rados fóra das povoações a custa dos HOIIOS , ou da Camara,
quando se niio saiba a quem pertcnça o animal, e os COII-
traventores, além da m,l!ta, fit;ão obrigados a fazer, ou
pagar a limpesa.

Art. M. Os moradores sJrão obrigados a conser-
var limpas as testadas dos quintaes, c casas em q'ue mo-
rarem. A testada comprchcnde metade da fila , e nas pra.
ças vinte palmos; o cxcedente, que vem a ser o centro das
praças, será da obrigação da Camara; multa de :1 :jf)OOO
1's. ao contraventor.

Art. 117 •. Em qllalqucr dos casos do artigo anteceden.
te nunca será ernharaçado o livre uso das ruas ou praças,
e os que tiverem obtido consentimento serão obrigados a
pôr luzes, divisas, ou guardas, Gomo lhes for deteI'mina-
do, para que nenhum damno aconleça ao publico nem aos
particulares:-multa de 1.:jf)200 rs .

•TOM. XXI. PARTE 1.••

( 128 )

Ar!. 30. O alinhador que sem licença alinhar, co
perfilar o edilicio, concerto Oll obra incorrerá na multa do ar-
tigo anteccdente, e fica sujeito á obrigação do art. 3lt.

Art. !II. As licenças exigidas neste capitulo serão gra,..
tuitamen!e concedidas por despac H) do Flsc, I respectivo •.

Art. !l2. E' proh'b:do cdific: r, ou fazer q:Jalquer ohra,
em terrenos publicos scm aforamento. ou arr;:ndamcnto,
na forma dos arts. !l2, J!Jli da Lei do 1.0 de Outubro.,
de '1828, lIlulta de 'I .J.'tl000 rs. , e perda uo cdificio, ou,
obra para a Camara.

Art. lJ.). O oreiro é obrigado a prin ipiar o edili.:...
CIO dentro {'l l'nJ allno, e a finual-o' em un termo rasoa-
vel, que lhe' s•..rá assignado no auto do'.aforamento. Esta
mesma disposição ser:'1 exte siva tis reedificações, quando
alguma da: íIisposicõcs ueste artigo. nno for observada., O,
Fiscal advertirá ao foreiro assignando-Ihe um termo rasoa-.
vel para o fazer, e não sendo altundida a adverlencia , se
enlenderá o foreiro incurso el comisso. A Camara poder,l.
prorogar o termo sol "edito por mais um anllO" 0((;01':--
rendo circunstandas altcnd;veis ..

Ar!. !10. Ordenado o desfazimento do e(lificib, con-
certo ou obra, será notificado o proprietario, ou seu Pro-

. curador, e na sua falta o iuquiliuo, e o alinhador nos
calOS dos arts. 3!1 e 39 para principiar a execuçflo dentro de'
2!1 horas, e findar em Ulll termo rasoavel assignado soB
pena de ser executado a custa da propr1cdade, e de não po-
der o notificado pedir indemnisaçiio alguma. O inquilino
não póde ser obrigado ao desfasimcllto, c quando o faça,.
poderá pagar-se na fonna deste art. Se nos termos assigna-
dos não for priucipiada, ou não for finda a exccuçtio , o
Subdelegado mandará proccdc.l ::0 (csfazimen!o.



!1) 3:0 F-aZl)f qnaosquar escavações' nas rn~., 1l1'aças,
ou :as isinhauça.

S !J. o Fazer alpendres. ou p1'li:i ;llns'l'utls ou '\'l'ra~.ns.
~ 5.0 Lançar materias., ou qllaesÇJl1er .entulhos • ou en-

tupir os encaualll~nlos ,plitilico', ou ,parliculares:-mulla de
2'$(1(10 .£s •

•Mt. '5-. 'n' llrdliibi lto ed ilk:lt 'C:lsa I ou recfl ifiem
t:c'tié)tlfÍcn'te, f:ízelúl0 janeHas, rotn'laS. ptlSli/Yos, 'ou llbr-
ta's 'que al)rao 'para 'fóra. sob multa Ue ~wOOOr . , além
do desfazimento.

I~l;t. 5':t E' 'proliibii1o abrir .lancHas nos oltucs üe snas
G;}sas , 'ao 'forlna '(r~l elrttlarac 1II a cdrrslruoção tle nOfO!!
edilicios a cllas unídos ': 'tn~rlta de 't.It>000''!'s.

~l'l. 511. 'E'prohihido:

S 1.0 .E~araV'âtal', e tifllta(tcrra"'cntrclas pedras /las cal-

çatlós.S ,2.. o Tirar dos encanhmentos agoa,s publicas ou l):ll'-
tlculares para o pr<Wrio uso .sem .autoritbde comp{~tenl~ ,
ou para mal fazer.

~ 3.0 'Amblar fétros iHISpedI'as 'dlls fontes, (OU .pOJlt~8 ;

lilllllt'a. d .,2.tJ;OOO IrS.

J~rt. 15f). A 'Ctllnâra po er.áco ecdel' li~nça, a\'''.-qual-
-quer dos lillS ddS"SS 1.:0 e 3:0 do latt. rd,'q ';}nd'o na .re-
sulte d.amno ú terceiro, e utilislJ Ú alguem ou ao pl1bheo.

2\tt. lfiO (), (mo lo anel. I nois ll' 'goa.. IIlIC a
-fIlio ee.nr.•,\1k1r~hom • de maneira 'q,ue' 'la Iprojnd iqtw .as .ruas,
"OU '[ll1aças., será ()\jrigarloa assiguar~tdt o de fazér ~nca ua-
-mCl'lto, ColIlO,lhe.ol mpre ,. de':1tro (ln ~~l1b tomp.o. ,Nao'lfuc-
rendo as;;ignar o dito lermo, ou nao cumpl'lndo ao !l.e
ncHc se obrigou, perderú o direito ao anel, ou aoS aI\CIS

d'agoa Il1llJ tiver.
'.fOMO XK1. PAllTE i.'

(.{31 )
F. N. 10.

~ 1..o A~ obras, cuja factura até o presente não era da
6brigação desta Camara , salvo quando forem de urgente ne-
cessidade, e os obrigados a ella não tiverem meio par, a
fazer.

Art. 51. E' prohibido:

~ i. o Arruinar, ou tlosmanchat qualquer da:J dlt1\.Sot!ras
ou parte dellas. ainda que minima seja.

S 2. o Abrir' encanamentos publicos •. on particulares. nas
ruas ou praças sem Iicellca. .

Das oóras publicas..

Arl. MI. A conservação, e reparos das muralhas fci-
tas para s garança de cdificios, e prisões publicas, cal-
~~ldas, pontes, fOllte:J , aq ucd ucto , chafa ris" pocos tan-, , ,
ques, e quaes~lller o Itras GOU trucções em wnefic.io com.
lIllJlll ou para decoro das povoações, scráõ feitas pela Ca-
mara. Exceptuão-se:

CAl'ITULO 3. o

~ 2. o As obras, que a Camara arrematar impondo cer-
tas prestações para a indemnisação dos cmprehendedores na
forma da Lei de 29 de Agosto de 1.828 c do arti/Yo da Lei
de 1.o de Outubro do dito anno. I:>

Art. 50. Quando 11m particular. QU particulares se
propuserelll a fazer qualquer das ti itas obras a s.ua propri~
custa. deveráõ conformar-se com o deLcrminado nestas Pos-
turas:-ml111a de 1.tJ;000 rs. c obrigaçaõ de desfazer a obra.
e se observará a disposição dos artigos 34. 38. 39 e 110
no que for applicavcl.

(UO)

_Arl. ~18. Na sentença. em qu.e for julgada a contra-
yeuçao, c Imposta a multa do art. deste capitulo, será o con-
lraventor cOllllemnado a' fa:te~ 11\ lim pesa, desempachamen-
to , ou a põr luzes, divisas, e guardas em um te"rmo ra-
rasoavcl.



Art. 68. E' prohibido estabelecer-se nas povoações cor-
,turnes de couros, ou qualqucr olltra manufactura que possa

100;110'. XXI. _PAU'IE :1.'

CAPITULO 1.•

( 1.33 )

TITULO 3.•

S !J.. Os hérdeiros, ou testamenteiros, que mandarem
.enterrar no recinto dos Templos.

S 5.. Todos os que mamlarem, ou consentirem fazer
ímterramentos no recinto dos Tcmplos.

Art. 6G. A conservação, e reparos dos Cemilerios li-
cão a cargo da Fabrica sob a illspecção do Fiscal.

Art. 67. E' permillido aOS particlllarcs fOfl~~r Car-
neiros no Cemiterio geral para jazigo de suas famlhas com
licença da Camara, llagando á Fabrica a quantia de 2./'j)0~O
rs. que scrá applicada a conservação, e reparo do Ce-
miterio. '

S 1.. Os Fahriqueiros.

~ 2. o Os Procuradores.

S 3. o Os Parochos que mandarem fazer os ellterros no
recinto dos Templos fóra dos Cemiterios designados pela
Camara .

Da saudc puúlica.

Ar!. 6h. E' prohibido nesla Villa, nas Freguezias c
Capellas do Município fazer enterros fóra dos Cemiterios:-
multa de 30.Jt>000 r~. e prisão dc 8 dias na primeira con-
travenção , na segnnda multa de 5á ./'j)000 rs. e prisiio de
20 dias, e na terceira muIta de 60:jj) e prisão de 30 dias.

Art. 65. Reputa-se contraycntores do art. GIl:

F. N. 1.0.

'" Ar!. ü3. 03 .moradores de dentro desla Villa são obri-
o,ldos a t~r hranqucadas as frentes de suas casas, um an .•
~~o depOIS. da publicaçiio destas Posturas, e a conservar
s~m~re nCsS3estado:-malta de !1~OOO rs. '1Iélll da obro(Y'açao, ::'/J , t 17

( 132)

Arl. 57. Os cncanamcntos sc conservarão sempre 1i1lJ-
l'os, c em bom e~taJ? á cusl a de seus donos: multa de
2.Jt>000 1'5. e obngaçao de o fazer.

Art. 58. Na pena do art. anteccdente incorro o dono
do terrell? pelo qual pas~ar o encanamento, ou encana-
mcntos.' ,10 ~ual sendo feita ~ pal'ticipação do dia e hora,
em que se pl etenda fazer a IrmI)eSa ou COllccrto do
c'm' • t . d' E ' ell-
d
' dmen o, o lI11pe 11.. ~xceptua-se o caso cm que o dono
o terreno antes f(IICl' fazer a Iimpesa ou obra 'I sua c

ta, do quc admittir HeI/a pessoaS eSlr;nhas. ' ,IIS-

Art. 59. As rllas, que se houverem dc abrir terio 50
palmos de largura, c cm linha recta, quando for pos~:vcl'
as traVessas tcrão hO palmos de largul'a. I •

, ~\.rt. 60. E' pl'Ohibido nos quinlacs denlro das po-
~oaçoes ler ar,,~res que deilcm ramos para fóra dos mu-
lOS, multa de 000 rs. e obr;gação de os corlar.

. t\,rt. 61: E' Iicilo a qualquer extrahir pedras ém pe-
dreiras da Camara pagando por c'ld 'I carro a t'100 r" '., I ' " 'f(uan Ia do~. , m.mo~ ~ent o para obras publicas.

Art. 62. Os moradores das •.uas c:tlead'IS ser~lo 01 r'
'~ados 't • I . " , I 1-~', ,I er ~s ::> pa mos. de suas le 'tatlas calçados, e sem
~o\as, O~I rUlllas, que .lInpeçiio o livre transito: pena do
-~OOO r~. ',além da ohrrgaçüo. Nas Ifue a Camara houver
dc ~~llçal', IIcará o mesmo onus aos moradores nessa 0"-
caslaO. ' c



!d. 77. O gado. não !!.Cro' 11 orlO se~ <Iu,c,tenha I?<l.'-
sado 2lL horas llepois que ti,ver chega.do aos mat,lJonros.
Oscurraes terão coches com agoa limpa. pa~a o, gado be-
IJer :_ multa de 2.Jt>000 rs. e um dia de prisão, e uecla.
l'ação de. que l1ãl) será vcuJido o gado ar~ alil,uento. do ho-
mem, quando a contravenção for lIa pl'i"\c,ira. di Po~\\'ij.o,
e sendo da segunda:-lIlult~\ de i~QUQ ( ,

t 135 )

Ar!. 78. Os curraes, c matadouros se conservaráõ
limpos, quanto for pos ivel, tendo o especial cuidauo o
carniceiro cm não amontoar os despojos das rezO,'!mortas
de uns dias para outros. Quando não for observaua a dis-
vosiçãO d'cslB art. , o Fiscal ad'Vcrlirá aO caroecciro, e
uão sendo attcndjda a a4verlellyia, ~ofrçr~ ~~J9U~t<J..dç fll.

2W)000.
A:rt. 70. O matadouro desta ViUa serti feito ri !iusta

da Camara, e o mais breve p.os~ivel I sendo anlllll}ciado
ror Ellitaes: Q.S das PovoaçQes de fóra fàr-~c-hão da mcsma

formu ..

Art. 80. Haverá em cada córtc UJna .c~~dra p~~a. p
Fiscal, quando suas oCClllJações lhe penl1lttn'em á \'lSlta

deste IU8ar,
Art. 8~. O cnrneeelro é obrigado u rcpe~ar' a carne,

quando o compnlllor Ih'o requerer i-multa de. (jOO[5.

tO.IO XII. PAliTE 1.'

Art. 75. O exactor dos dliiJeil0 i postos. sobOO.a car-
ne, não poderá oppôr o menor estorvo na m.~tança ua~
rczes, cabendo-lhe só o- Mreil() de- haver os uil'eiloS' pdo
arrol)amculo u~. c,a.d.a.re..z" Ç.al IIl~4<! Qcsl~. VrovinoLa" ~olJ
pena do arligo.

~rl. 7H" E~ 1~.vI;e'J.,o car,nicQlro.s 'e~dc.r pelo, IUC5.mq
p,reço- \\ CaJ;ll,e uüstura.d.a., .,- l).c ]ucI1W\' COI,.l.a. 4,c il)..feri,o
qualidade.'t QI).. l)la.~, C/i \'í\ a Qle.U~Q(, 1I.l;,\l~bal'<),t á In

ferior,

F. N. 10.

. _Art. 73. As licenças para os cortes particulfl! fé .l\-
tarao o mesmo, que custão I\S das lojas e vendas.

JWtt .. 7'1.. 'jn:-.. 1II;U' .l.H, o. ' r;."o' fi~ .hlj V:l 1'1 1;i1t=:l;;r \j J ihidó's 'tlaC)fisélUis:tl)flo.!d,e
que trata Q art. 72,

preju~icar a sanue publica. f0s 'i~cs advcrtirúõ os donos, I

o.u ulrcctores 0\1 feitores uessas maoufacturas para a£ re- .
tirar ?~s povoações, c uão tlJílIb"àttenuida a au\'ertencia,
pagarao os contraventores 2~OOO de multa. .

Art. .69. .Os Fiscaes teráõ o .maior ,cuidado om que
~?~ titts l()ist'ti'ctl>s 't~'tO:'lt:Íja là'g(Ül~h.cS de "ú"6 !; ',infc-
.él3'S ,.t(tTe1Jib's tl'o '{ftcJui'tiêâr ua . 'aülle :i)b'Jjiica " c 'a~C:lliiâta
Id(to õttrte I ' "e t'c 'co 111' im1l1 (o fhes 'nraíibât'rt 11:l'r cfit O
-c J e~ch'ugar ós .tl!i'réhõ _, S'éhdl> 'Mc s tiõ., ltlH\utlb .fófCib
p tt hei 11Í:'cs a C'aln~1rn.

Aft. iO. ()s Ó 'ôs'fIb's !tr'6filtS,.~th -qu'c 'se 'é tagna-
rem as ag'las de que trat" o artigo antecedente serão obri-
gados a cumprir o disposto no' (lito 'âr'ii~o ,. alvo 'qhan-
de. lhes faltarem os meios, e forem naturoes. ou;passa-
gOlras .as eslagnações: sempre o que "fex. as cstagnac~ões,
-oUIllPl'tm'o tdispostó no -1l'rt.'"ntecedente': efia b arti;' '68
.q.n~nà~;~'()bJ'iÓ'mlo;n 'fase'r a rdbrn fiflo '£ÍtLcndcr (a\a{hoitelt~
Cla do .F,scal que lhe assignar{t praso rasoavel.

"Art. ,pt. '~'tJÍ:ina'o hb"tlvet n 'ida., ISO as Jmanàfa'ctn-
ra~ ou estagnações das ti' s rp' (IEltnpro] l'di<Jar1à lül~ -
t.b~a , s~ recorrerá a Camara, a qual poderá conceder li-
~uça "para Gb "seu est, -;WcWn'êi lo , ,tfM1t ~"as circ'\\n9tall~
elas, e uma vez qóc ''Se ohfighl!lfi 'ôs reéNl'rcil.ths 'n'<)'c!rh'P"rc-
go de meios preventivos.

. A:tt:' 72.. No"é'a'~o'élll se éoncldrem s'iháuiaO\u'os "ph-
blICoh. ?mglJe~n,podcrá m~i~ matar gado para consumo scnão
.•• ~1~(fs.ftO~, ~i 't:6~ ia' Jo'~ís ,1,'e''.l''fem: tantc)das 'rendas
que fàrll uelTcct'iva 10go "li 11; b\i\ÇiJ: d'o )j tí-posto j cltflin 11~
'(I c \ICâll'eça. . "



CAPITULO 2. o

Matar peixe com veneno.

Vender alimentos corrompidos para o homem.

( 137)

TOMO XXI. PARTE 1.a

Arl. 88. E' permiUida a venda de drogas \las casas
de negocio, pedindo para isso especial licença, q'.lC cus-
lará tanto, qual!to a concedida J1ara casa de negocIO, de-
vcndo porem ser annualmente:.-mnlla de lt .'b0oa rs.

, Ar!. 81). E' prohii.lido ahrir botica sem licença: pri-
sào de dous dias, c multa de lt.Jj)OOO.

Art. 90. Com licença da Camara scrú perlllcllida a
venda de remedios em casas de negocio:-pena do artigo
antecedente. A Camara concede. ú essa licença occorrendo
circunstancias attendiveis, e sendo as casas de Il~gocio elll
distancia de ma!s de legoa. As licenças dos arts. 88, e
89, e deste nrlO isentão das penas, em que possllo incorror
os vendedores pelos múos rCllledios, ou erros que comlllet-
tão em IJl'ejuizo da sande.

Art. 01. O Fiscal qnando julgar conVí.'nil'lllc, ullla
vez cada anno , e sempre que tivcr slls})cita. irú a loja, ,"01.1-

da e botica, ou lugar de cOlllmcrcio , acompanhado do Se-
cretario , e Porteiro, e ahi farú examinar os pezos , OI! I~le-
didas pelo padrão da Camara , e Vor duas pessoas dlstllJ-
ctas farú examinar os gencros ex]) stos a venda, e achan-
do o ne"ociante incurso na pena llluJHlarú lavrar Lermo do
que enco~ltrou ,assignado por dIa, pelo ~ccretario, c pe-
Jas duas pessoas, remetlendo este aotlicntlco ao Procura-
dor para requerer ao Subdelegado .. a imposição da p:na
comminada nestas Posturas. Nas VISitas, e exames feitos
nas povoações do Terlllo, serãõ substituidos, o ~ccrdario,
ê porteiro nelo Escrivão do SuhLlelegado respectivo, e um
Omcial de Justiça, os quaes por esta dcligencia -não ,"~nce-
ráõ saJario. Nas visitas, e exames das boticas da V dIa,
deve ir o professor do partido, havendo-:-o.

r. N. iO.

curar pessoa desconhecida, sem que apresente os seus titu-
los á Camara, e d 'lIa obtenha licença: - prisão por lluatro
dias, e multa de II.j'j)OOO I S.S 1..0

~ 2."

S 3.0 Falsificar os generos, misturando-lhes outras su-
bst~llcia~ que augmentem seu peso, volume, ou quantida-
de. o mfractor solfrerá a pena de dous dias de prisão.:, e
2.)tJ000 rs. de multa, além da perda uos generoso

Art. 811. E' prohihido lançar immnndicies, lavar rou-
pa nas fontes publicas, e perturbar as limpezas por o]tr()
qualquer meio:-mu!ta de 600 rs.

. Art. 83. Concede-se a factura de Parys, precedelld6
lICença, qne custará lt.)tJOOO rS.com a condicão de distar
um do outro pelo m::mos uma legoa:-muIta d'e 8.tt>000 rs.
aos contraventores.

( 136 J

Art. 82. E' prohibido:

Soóre alguns perservalilJos de enfermidades.

Art. . 85. E' prohibida a entrada de qualquer pessoa
com Lexlgas nesta Villa, e povoações do Termo. Quando
acon~eça entrar alguem neste estado se [arú logo sahir da po-
voaçao, e não lhes será pcrmíltido residir ou demorar-
se nas es!r d bl' 'te . a as .pu Icas. Para a pontual execução des.-

a~tlgo, os Fls~aes se corresponderão com as diver-
s,as Cam~r~s. Os 1Ilf!'actores sofi'reráõ a multa de 8.)tJ000
I S. e prJsao por um dia, e a de prisão não póde recahlr
}Obre o en.fenno, Por infractol' tambem íle entende ° que.
az conduslr o enfermo e .o oculta,

e - Art. 86. As pe!'soas que morrerem de bexigas tino
s rao enterradas em povoado: pena do art. antecedente.

Art. 87. Não será admittida a exercer a profis~ãó de



Art. 1.01. E' prohibido:

S 2. o As lotterias que não fOl'em concedidas por' au-
to-ridade compctcnte.

S ~to As 'rifas. O conlrayenlOI' do ~ i. o solTreril a mlllta
dei ~OOO rs. e 1 dia dc priz~o, c do.s .~S2.o e 3. o soll"r.cr,ão
a multa de G.t;t>000 1'5. , c h. dia' dc pnzao.. .

( 1.3ü )

.s 1..0 Fingir-se alguem inspirado por potcncias inyisi-'
vels ou prediser casos tristes, ou alegres, de que resulte
reah~ente prejuizo a qualquer pt~ssoa, ou aO publico.

S 2.0 Inculcar-se curador de enfermidades, ou moles~ias
por ,'ia de feitiços, ou ora~:õcs: prizão .por quatro diaS.

Ar1. 1.02. E' .prohibido aO homem lirre:

S Unico. Viver sem algum occupação {,til, e honesta,

TO~IO XXI. PARTE L"

Art. 08. E' prohibido tCI' caza publica de jogo, sem
licenca da Camara , e por dia se pagará 11.t'2)000 rs. anlluaes.
O c~ntravelltor pagará de multa 8~OOO rs. e 1 dia de
prizão.

Art. 00. E' prohibiJo á escravos toda a'llwlidade de
jo'O"oem caza p'uhlica para esse fim licenciada Oll não Ii-
cc~ciada, caza Je negocio, .ou qualquer h;gar publico, pe~la,
de trez duzias de palmatoa~a~, e um dia ,(lo prizão: só <.;sta
s'erá aO"gravada nas reincidcncias. A m~sllla prohibiçõo COIl1-
prehc~de o jogo de filhos-famílias, caixeiros, ~re:~dos e
tutelados: pena de 2~OOO rs. O dono da caza publica de
jogo ou negocio, que cqllscntir n' la jogar qualquer dos
mencionados, será lIlultado ~Jll q~'000 1's. e prezo por
dous dia '.

Art. 1.00. O homem livre achado a jogar dinheiro,
ou couza que o yalha, com escravos, /ilhos-familias, creados
ou lu\elados,' soJrrerá á IDulta de 11~000 rs. e quatro
dias de prizão.

1'. N. 10.

Da segurança publica.

Art. Oll. O facultativo do partido, que não obser~
vaI' as ohrigações que lhe silo impostas nas Posturas, e as
que a Camara lhe impuzer scrú advertido pela Camara.
e não sendo a advertcnçiu attcudida será delllittido do ser-
viço Illunicipal.

Art. 02. Os botica rios , e Jonos de cazas que tiverem
a venda drogas, ou remedios corruptos, ou adulterados
pagarão a multa de ô.t'2)OOO rs., e os ditos remedios c
drogas serão inutilisados.

Art. 97: São prohibidos:

S 1.o • Os jogos de parar nas caZaS puhliéas de jogos, e
toda a qualidaJe de jogos nas taverna' c 1Jotequins.

TITULO 1I.o

CAPITULO 1.0

( 138 )

Art, 93. Os hoLicarios, que em suas boticas quizerem
impedir o exame dos remedios , e drogas, que nelJas se acha-
rem, pagarão a multa de 1ô.t'2)000 rs. Nas cazas em que hou-
ver remedios e drogas expostos a venda, não sendo botic.'ls,
c cujos donos 'luizefl~m impedir o exame, pagaráõ a multa
de 8.Jt>000 rs.

Sobre arti{icios prcjudiciaes.

Art. 05. E' prohibido pedir esmolas para quaesquer
invocações, muIta de lI.t'2)OOO I'S., e prizão de I]uatro dias:
Exceptuão-se a l\Iisericonl ia, as Irmandades do 55. Sacra-
mento, das Almas, e as que tiverem nos scos compromissos
liccnç,as para pedirem esmolas. I

Art. 96. Nos easos do artigo antecedente em que é
permittido pedir esmolas, é prohibido aos que as pedirclll
levar Imagem: prizão por um dia.



farú nas divizas não muradas das faz~ndas, chacaras, ou
quintacs, multa de !l:jf;OOO rs. e obrigação do entupimento.

Art. 108. A Camara concederá licença para as escava-
ções dos artigos 10/. e 106 quando dellas nenhum llerigo
possa resultar, impondo sempre a obrigação das guardas,
divizas, OI! lugares, e ll!zes, quando não forem nccessarins.
O que tendo obtido liccnça não cumprindo as condições nella
declaradas, soll'rcrá a pena do artigo 10/•.

Ar!. 109. Os edificios, lIIuros, ou obras que ameaça-
rem ruína de quc possa rcsultar damno ao l)llblico, ou a
particularcs , serão desfcitos, recdilicados, ou reparados; de
mallcim que cesse o perigo. QuandO todo o edilicio, muro
ou obra não ameaçar ruina, mas só parte d'elle, só esta lica
comprehendida na disposição deste artigo.

Art. 110. A ohrigação de fazer, recdificar, ou con-
certar incumbe aos proprietarios, OI! aos seos procuradores.
Os inquilinos poderáõ tomar sobre si esta ohrigação.

Ar!. 111. Quando os inquilinos. em consequencia
desta postura, reedificarelll os cdifícios em que morarem se
pagar<iõ dos alugueis, quando os proprietarios lhes não
tIucirão satislazcr a despcza.

Ar!. 112.$0 no termo assignauo não for o edilicio,
l1Iuro, ou obra desfeito. ou se O cdilicio n[IOfor obstado, ou
n[lo ,se sou))cr qucm.é o dono, OI! sc na opinião dos peritos
nüô poder dcmorar-se o dcsfazimento, ser'" o mesmo dcsfeitoª ,custa da propricdade, ficando sempre obrigado o proprie-
~ario quando não sejão su01cientes os materiaes.' '

Ar!. 1'13. Observar-se-há o artigo 1.0 no CJuefor ap-
plicavel aos artigos 109 , 1:10, 111, e 112.

Art. H/I. E' prohibido sem licença:
. S 1." Fazer, ou vender polvora, e todos os generos sus-
ceptiveis de explosão.
rOMO XXI. PARTE L'

( illO )

quando não tenha meios de subsistencia. O contraventor
da d:sposição deste nrtigo será obrigado a assicrnar termo
d
e.
e. se mostrar occupado dentro de um praso rasoavel, de-

baIXO ~as pr.na~ que o Subdelegado lhe comlIJinar, em as
qnaes I1lcorrera, quando não observe o termo. Quando
em tal caso se pI'oceder contra um maior de 16 annos
e menor de doze o Subdelegado lhe nomc:arú curador, qn~
o defenda.

CADTULO 2."

Sobre medidas prerenlicas de dmmlO.

. Art. 103. Os Fisca~s mandaráõ pôr guardas oa.diYi-
zas .Junto ás escavações e precipicios, que houver nas obr'as
e sefYidões 'puhlicas, ou nas suas visinhanças, e provel'át1
com a ~osslve~ br~vidade o sco concerto, quando seja
necess.ano, e !lao hap outro meio mais faeil de evitar damllos
e pengos.

Arl. 10/1. Quando as escavacões oa precipícios, de
que traIa o artigo antecedente, [oren; feitas, ou cauza-
das. p_oralguem, será este obrigado ao conccrto, e a rc-
poslçao de tudo !la sco anterior cstado, e multado cm
IJ.:jj)000 rs. se não ntleuder á advcrtencia do Fiscal.

Art.. 105. As c!'cavações, e precipicios !las vizinhanças
das servIdões, e obras publicas, se:.ão concertadas pelos
()OIlOS dos tcrrC!lOS em '1uc cstirercm quando não scja
pllbl~co. '

. O Fj~cal advcrtir':'! a~ ohrigado ao concerto, l\ que o
faça,. e nao s~ndo altcnllJda a ad \'crtcncia, scrú' prezo por
um dia, c m tltado cm IJ:jj)OOO 1'5. e cOlldemuatlo ao conccrto.

:. J\rt. 100. . E' prohibido fazer fojos, ou laços occultos ,
~I~n.danas propnas tcrras sem que se publiquc, e noticie aos
nZlllhos confinantcs: multa de 2o/'j)OOO rs.

Ar!, 107. Os fojos, ou laços do art. 106. n"mca 6<:

f. N." 10. ( lál )



Art. 123. E' prohihido correr' á cavallo nns 1'lIaS e
1)J'aças das povoaçõc~:-multa de !J.tt>OOO I'S. Exceptua-se o
caso de urgencia do sel'\'iço publico.

(1.43 )F. N. 1.0.

Art. 125. Condusir-se-h:io sempl'c presos pelas I'uas c
praças uas povoações, e estradas publicas os anÍmacs bra-
vos quc pl)ssão oO'cndcl' as pessoas com qucm CI contrarelll.
E quando niio se costume, c nem se possa conullsil-os )lI'C-
50S" scm grandc uilliculdade os pl'ccederá UIII dos condll-
ctores, advcl'tindo ao publico com as. vozcs do COStUIllC:-
multa de 1.m000 1'5. POI' cada um animal.

AI'l. 12G. E' l)\'ohibido soltar o animal damnauo, (1I1e
sc podia cOn Cl'val' preso, ou m<lt3r:-multa de á.;ti>000 1'5,

e á dias' de prisão, e é pel'lnettiuo a qualquer o matar,

Art. 127, E l)\'ohibido }ll1char calTo~ cO,ndusidos por
bois ou cavallos pelas povoaçõcs. sem candieiro, ou guia:
-muIta de 1;ZP000 rs.

Art. 12[1. E' IU'ohibiclo ter solto nas I)ol'tas 'das ca-
sas, ruas e praças. (as povoações, c nas estradas p.ublicas
animaes l)\'avos, que possão olIender aos passageil'os:-mult<l
tlc.~2./7)OOOrs. por cada animallll'avo, além de podcl' el' mor-
to POL'qualquer passageiro, quando seja )l01' elle investido,

Art.,121. Sendo. achado o bcbndo segunda vez em al-
gum. dos dous cnsos antcccdentes, scrá preso c não sahir{l
da Cadeia" sem que assignc tcrmo dc se :Ibstcr d'estc vicio,
dchaixo das penas, que lhes forem commiuadas pclo Sub-
dclega~o.

. Art. 122. Os loucos, e furiosos sCl'iio pl'ezos, c en-
tregues a suas familias, c quando as não tcnhão nos nistri-
etos, oucllas não queirão encarr~gar-se delles, serão I'C-
colhidos ás casas que lhes forem ucstinadas, e cm quanto
não se estabeleccrem, podCl',io ser conservados nos priSões
pnblicas, c 10<1:1 a despesa fcita com os mcsmos será á custa
d:aqllclles que fOL'cmolH'igauos a trataI-os.

,Art.. :119. E' prohibido:

S 1',0 'L.aI~çar fogo aos. campos 'proprios, ou de que se
tem dISl)(~,Jçao_, sem ~rcVlo .aviso aos visinhos confinante
do lugar. I

~ 2, o Queimar a 'propría roça sem )partícípái' o.diaelll
que o pretende [:Izcr. aos visinhos ~do I: lugar, I e ( crú ()
dono, ~a roça o~ngad<> a fazer aceiro de quinze palmos se
os "lsmILO:l lh;'o: exi:;,ircm. 'Qn:muo pcla contravenção dc
qualqucr dcstes SS passar o fogo' aos ,Impos ou' matto'
dos "isÍnhos~ pagal:á o cont~averito: a fn It'},d,~'1.0wOOO,

,A ri. 1.120... 'O (heba.Uo ;:J?ha,iIo'na~ r.n,ã~, ~J)raça~, estra-
da~, O~I outros lugal'cs )Jubllcos, !setã-p"czo 'Ilosjdous cazos:
pl:I~lell:? 1e ~st~., e~} estad~, dc filz~I:.~ar , segundo de cor-
rcr )Jellgo uc uao poder, acau lal'.Sc' de qualqucl' lIlal que
lhe possa ~1;1cceder. Pl'es~ que sêj:a o hêbado sCl'á entregue
a sua fiullIlla. ou 'con<1us.uo, a-.sua' cu!ju , e (}ltillldo Ilcnhuma
tenl.Ia no Dj~trict? ' ou vi~!)lhança , l!pL'a ondc ..P?sSa S~I'.con-
dusld.o. seI á conservado eOl custodm em quanto ,tlul'ar a 11e-
bedeu'<l. ,.. .

(~lh2 ).

" £ ?--'o ('Fàbricar"(ógos' (~c,'a~tifiCio. Nasliceuças) ~c desi-.
l::)uara ~ lugar ,mTnca ilcntro'{laspóvoaçõ 's. '0 cootraycu-
tor sem lllultado cm h.jt>OOO rs. e 1 dia de prisão.

"Ar!. 11'15, f:' lp~?hili~ilo lo'fogo Jde~roqueira e buscapé.i
O contravcnlo'r sofIréra ,Ia mÍllta 'ile' li :tj)OOO: . .

(11rt. '116. ' ;>AoIsfgna~ de' fot:ro aqllclle1que Iprilnciroicbe-.
gar para apagai-o r chatá da (Galll"raI4~OOO.

~Art. " 17. r0s 8ueh," tfies liDo .br.jg:ulos á .tocar' á [0"0 ,
lo~~ ,qlW lhes for notki. do ; Ique 05(<'1 'Iwgando) cm alg~n~l
cUJlrcIO:---'llllllta de '8;Jt>OOO.

Ar,t. "118, E' ~prohibido lançar, fogo, o Cdl po,oltllDat-
to. alh~lo. O cO,nlravcntor soU'rerá <multa Ide 8:.mOOO'rS"e"
OIto dIas. dc p1'1são.



Ar!. 13G. E' prohibido,'

Art. 134, Qu: Iq\Jer que fOI' convencido de furto, ,e
não havcndo parte, que (;ontra ellc proceda, solTrcró. alem
da restituiçãO do furto, a pena de um dia de prisliO por
cada 1111Imil reis do valol' do \\lesmo, nflo pOllendo ex-
ceder a 8 dias na primeira vez, e 30 na reincil!encia,

( 1.h5)

CAPITULO 3.°

Sobre cOlllrarcnções relaliras cís pessoas.

~ 1.0 Acout,Il' escr;\\'os fugidos sem participar a 5,US
senhores, denll'o de 211 horas, sendo elles moradorcs 110

lunal' ou em distnncia de duas h'goas, de 1.8 horas nüOo , .sendo em llislancia dc mais de quatro legoa" e 3S~lm pro-
gressivamente, conta ndo-se a 2 legoas por dia.

~ 2.0 Gnardar-se as conzas qne 0!s escravoS furtarem:
ml;lla de II.jj)OOO rs. e h dias de prizão.

Art. 137. O senhor do escravo a quem se fizer a par-
ticipação do artigo antecedente, será obrigado a pagar todas
ns despezi.'S feitns com a mesma, e com o mesmo escrnvo,

Art. '!lI8. E' prohibido negociar cscravOS, e animaes
com cignnos, sem quc ellcs prestem fiança idonea perante
o Subdelegado. Ciganos se dcnominflo nestc artigo os que
são por taes ha,'idos, e costumflo a fazer frequen tes_troc:ls
e compras de animacs, e venda de escravos, c nao sao
moradores estabelecidos no Termo, ou não tem pessoa ca-

, paz, que os conheça, e abone. Os que forem achados {,

TOMO XKI. PARTE 1..'

Art. 135. Qualquer 1111ecomprar n escravoS, ou pes-
soas quc não tiverem a adminislraçflo de scus bens, cousa
que não eostumem a ~er. sem (lUO seja autorisada )lOI' pes-
soa acreditada, pagaró a Illulla igual a? va1<lI'do grncro
comprado, com tanlO que nuO cxceda ao v310r de 30.J1J000

rs. e 1. dia de prisuo.

f. N. 1.0( Htlt )

~,rt. 132. Nenl,llJIDquitan<1ei'ro, ou quitandeira poderá-
vel~del em q~la,lql~er fazenda sem licença do seu dono, fei-
tOI ou adnlllllstrador: multa (le 2;mOOO rs.

d Art. 133. Todo O que tiver pasto de ahlguel será obri-
ga ~ a ter s~guro com vi~llos-, ou cerca de lei, sob pena
de lesponsablltdade .do aUllnal que se sumi!', e lllulta da
11'~OOO rs. lH'OValldo-sa que sahio por falta <Ie segol"anca
(O past.o. .'

, AI"t. 1~9. E' prohibido a dança de balllqne , nas cazai
d,\5 po~oaçoes com algasarra de dia, ou de noutc • de sor~
te, que IIIcolII,tI1odea visinhança,'- pena de prisão POl' UIlJ

dia, e desfaSllucllto do 3julltamento.

Arl. l~O. São permittidos os quinbctes, ou reinados,
qne costuma0 fazel' os escravos em cerlos dias do 30110
com tanlO (IUe não sejão de noute, e pagando Iiceoca d~:
2.zt>OOO por C3da vez: multa de 8.zt>OOO. .

Arl. 1.3L Nfio Se po~e tocai' caixa pelas ruas e pra:..
ç~s, s~m licença (~o Sllhdel~g~do. A contravenção sel'Í\ pu-
~I~I~ co~n, ,d?uS (has ,de pl'lsao. Exceptuão-se o toque de
caixa. nulit.1l que é Independente dc liceuça, e o que an-
~unclar 1[~lal~lnel' espectaculo, para o qual já tenha obtido
,\ neceSsana licença.

Art. 128.. Não haverá espelaculo puhlico sem Iicentl1
da Camara., Fica desde já lixada em 30wOOO I'S. a IicelJ~à
por cada (ha de touros, em 10wOOO rs. POI' cada dia de
cavalhadas, em 20wOOO por cada dia de volantim, ou noute-
de opera, e o duplo sendo os dous ultimos por paga. Para
outros e~pectacul~s a Camara taxará o preço da liceuça
sem outra atteoçao que á qualidade do espectacnlo e es~
t~do da I?OVoa.~ão:-multa i!?ual ~o valor da licença,' e pri.
sao de OItO dl<ls. Os prezeplOs nao terão O passo da Escri'-
ptura,



~ 2.. Soltar porcoS: multa de II:ti>OOO rs. po(cabeça.
Exceptuão-se os animaes, que casualmente se apartarem das
manadas, indo de jornada.

Art. 1h3. Quando não conste qnem seja o dono da
cabra, ou POI'CO, apanhado na rua, ou a fazer o damno ,
será arrematado na primeira audiencia do Subdelegado, que
o fará publico por Editaes, ficando em deposito, o que
sobrar da multa, e dcspeza para a levantar quem mostre ser
seo dono. .

Art. Uh. Ninguem matará rez para vender sem aprp.-
sentaI-a ao Fiscal rospectivo, que procederá ao devido exa-
me sobre o estado dcIla, e lançamcnto em livro competcn-
te, que será assignado por ambos, explicando-se a p~ssoa
de quem a houve, a marca, côr que tem, e estes II\'I'os
serão patcntes a quem os quizer ver. O contraventor solTrerá
a JIIulta de 4:ti>000.

Art. 145. Os empregados publicos, que commelte-
rem oppressão cntre os criadores, ou compradores de gado,
ou seus feitorcs, ou os arl'emaltantes de direitos (IUC procu'
rarem desviaI-os de matar gado para uso pnblico, serão pu-
nidos com a pena de 6.']'])000 , e de prisão de 6 dias.

Art. 146. E' prohibido entr3l" nas plantações sem li-
cença de seos donos, salvo nO caso de urgente necessidade:
-JIIulta de 2:ti>000 rs.

Art. 147. O escravo que for achado dentro das plan-
tações em casa alheia, c se tornai" suspeito por não ter
motivo algum para entmr, sel'á castigado com 'duas duzias
de palmatuadas.

Art. US. Os que de Pl'OPOSilOmetercm gado nas plan-
tações alheias, ou nas terras cercadas. abrindo para esse
fim cercas, ou franqueando quaesquer tapumes, sCI'ão con-
sidel'ados d,lInuinhos, e punidos com a multa de 4,m000 e
prisão de quatro dias, além das do art. seguinte.

TO)I\) XXI. PARTE 1. a

( 1h7 )F. li. 1.0.

Art. 1lJO. E' prohibido:
~ 1.. Mostrar em publico as partes pudendas de pro-

posito.
.~ 2.. Praticar em publico aetos, que na opinião geral

seJão reputados libidinosos.
~ 3. o Proferir em voz alta palavras deshonestas: multa

d.e f á 8~OOO ~s., e prisão de 1 a h dias. A pena pecunia-
na pam os captlvos será substituida por uma a trez clnsias
de palmatoadas.

Mt. 141. E' prohibido jogar entl'udo dentro das po-
voações com laranjas naturaes, ou quaesqller outl'as cou-
zas, qu~ poss:lo indnzir perigo, ou cauzar dor, ou com
agoa~ fetldas, ou i~lImundicias: multa de 2~OOO rs. Sendo
captlvo-duas duzl3s de palma toadas.

( 146)

negocios com ciganos serão multados em 8~OOO rs. Na
mesma pena, e na de prizão por !J dias incorrCl"ão os ciga-
nos.' alem de serem llequestrados toda a sua mobilia, e ne-
goclO, e não lhes serem entregues, em quanto não pres-
tarem fiança, que gal'anta os seos negocios.

Art. 139. E' prohibido dentro das povoações:

~ 1.•0 Dar tiros de noute.
~ 5. o Levantar altos gritos, sem causa justa: multa de

2;mOOO rs.

TITULO 5.•
Sobre a abastança de viveres.

CAPITULO 1.Q

Sobre a industria.

Art. 1h2. Nas povoações é prohibido :

~ 1.. Sollar cabras que não estejiío peadas, de maneira
que não possão prejudicar as plantações alheias.



(1hB)

AI't. 1!JO, o dono do gado quc fOI' achado
taç;õcs alhClas, e nas tCITas t .' I' nas plan-
das, pagará a multa dc GO~I)'~( as, ~Inda ~ue não ylanta-
vaIar, mual' ou vacum e I ~~OPOI cabcç,l UCanimai ca-
lros 'aninHes, tendo sid~ a~e " 'd rs. ~or cabcça de ou-
dono das tcnas cm l)rCSCncaVCdltldO UIU,Ivez ao mcnos pelo, . e. uas testelUuhas. '

Art. 150. A imllOSicão I Irimento I . . (a 11111ta tel'á lugar a reque-
, c SOJ Juramcnto do dono I, I' -terras tapadas c do ,IC (,IS P ,l\ltaço~s, e das

, u uma te5telllunln II I' I .
lIlaes forem recolhidos . " I .Inl o os alll-

o ,lOS curraes da Camara.

Art. 151. Ouando os rrad -:lidos aos CUI'I"II'S~ ou lO' os nao puderem ser condu-,., cm quanto estes n'io fo' .1
a multa será imposta soh)r ,o', Icm tl)maU~5,
POI' outros cazo' I ova tdO plena como se eXI"c_ 5. lO

A 1'1. 152. Todos os moradores d' 1 V'IImo, cm cujos prcdios houv" ,', e~ ~ I a., c se.o ter-
á extinguil-os, principiando ~~I~~\IIIII,:f~I~1l0~,sao olmgados
ao conhccilllf'nto do Fisc' I I I ,~IOCIVOS , c chegando
primcnto d' t ti'" ,I que (~guem é uegligcnte no cum-es C el CI, o advertirá - I .a advertp.ncia será multad • e nao scnlo alleudlda
e o formigueiro scrá e;til~"~' con.tl'aventor em 2:Jj)OOO 1'5. ,
voações o fazcndei.,o só é lO Id,~T,a sua ~usta. Fora das po-
nos mezcs de arr t 01Jllg,Il.10a tirar allllualmcnte e
h pessoas de scr~fcso°q~c stc:lten~broum fOl'migueiro por c~da. vel.

Arl. 153. Quando o pr di .feixado se'I'.'10"0 . , e o estiver abandonado, ou
, ' l' rmlrruell'o exti rr . I J '

da ClIlllara,. e havel"á depois!d' nO,uH.o p~ o F,~cal a custa
do sel'l'iço feito' pell' d ,o plOpletallo a IInportancia
dos cazos destes' do .a ,o, al'lIgo al~~ece<lcntc. Em 11113Jf)Uer

d
u~ altlrros O li ISI'al ' . .elljrra.1o I' O" I cquercra ao Sub-

o' u Icenca para fazC(' ex' Icaso que por ;o1JI'eza o ' :I.m~',' Iavc:ndo denuncia. No
os formigueiro~ não po~ ~.I~J)(ICttllOS nao p.ossão extingui!'
se a isto sc 1)1'0'uzerem ~Ia IInp?( li' que os vlsinhos o fação,

I
Jella do a ,t' p voJuntal'lamente, debaixo <la llICSIJ)'1

, ,ligO antecedente. ••

F. N. 10. ( :1á9)

Art. 156. E' prohibido.
~ t.o Caçar codornas, e perdizes nos mezes de Agosto,

Setembro c Outubro.
,~2.0 Matai' emas, sericmlls , ou urubús ; a contravenção
será pupida com a multa de t .Jj)OOO rs. por cabeça.

Art. 155. E' prohibido aos socios , ou herdeiros me-
ter gado em terras de lavoura, de flue ainda não houve
'divis[1O entre os mesmos, sem qne estes couvenhão uma ve1
que sejfto tapadas:-multa do art. 1.50.

Art. 156. E' prohibido aos socios na propriedade tle
cultura, ou de campoS empregar maior serviço, ou destruição,
c corte de maltos , do que lhes compete, e igualmente a res-
peito dos auimaes lançados nas Fazendas, e campos de criar,
llelo que a requel'ÍmenlO uos soei os , que não ,convierem, con-
correrfto todos a Jlreseuça do Subdelegado, e nomeando ar-
bitras , que declarcm o numero de animaes, que podem pas-
tar nos campos, sem destruição destes, c do n. ° de alqueires
(lue poderá aunualmcute plantar-se (\e maltos, e capoeil'as ,
sem a niquilação das mesmas. O Suhdelegado designarú a cada
um dos socios, a parte, ou numero,de alqueircs, que lhes
H)ca a plantar allllualmente , e o 11.° de animaes, que ueverá
admiltir uO campo. O contravelltor será ,Illultado em 10W
Ís. e 6 dias de pl'ÍsãO

Al't, 1.57. QU:lIldo as tel'ras em comlllum forem de
cl'Íoção, e algum dos socios quiwr plantar em algum ca-
pão ou capoeira serú obrigado a cercar, sob pena de pel'-'
der o direito aos dalllnos.

Art. 158. E' prohibi1lo sem oroe;n da autoridadc tom-

petenta.
~ 1.°. Abril' caminhos em terra!' alheias, alargai-os,

ou mudai-os a seo arbitrio dentro dellas.
, .S 2.° AíTazaI" vallos, cercas, ou quaesquor outros la-

'1£01\10 XXI. PARTE 1..a



quintaes, terreiros ou plantações, ou sem que s~ faç.ão
buracos CID muros, ou quaesquer tapumes, o proprletarlo.
ou quem suas vezes fizer não terá direito a obstar, e quan-
do lhe incumbe conservar limpa sua testada, será o seu
maior cuidado dar o dito esgoto:-multa de 2.tPOOO rs.
além de se fazer a obra.

Art. 165. No caso do art. 1M se pI'ocederá com a
maior moderação, não Cazendo O esgoto sobl'c plant~ções,
ou quaesquer bemCeitorias senão no caso de necessHlal1c.
Neste caso deverá ser avisado o prop1'ÍcLario, ou quem .SlJ[~S

vezes fizer, para designar o lugal' pelo qual n~enos pr~J.udl.
que a passagem. ou lançamento das agoas e I\lUnUndlcl\\: '
sem que a servidão publica solfl'a com esta escolha. ° quo nao
avizar será obrigado pelos damnos quo causar.

Art. 166. Quando o prop1'Íetario ou quem suas vezes
fizer não designai' o lugar. ou lugares, ou os designar taes
que não deem o preciso esgoto, ou quaudo.não apparecer o
proprietario nem pessoas que suas vezes f~çao , ou qua,n~o a
necessidade for tão urgente; que não adlllltta sem Ill'eJulzo a
demora do chamamenLo, o Fiscal mandará proceder ao esgo-
to, guardando a moderação recommendada nO artigo an~
lccedente.

Art. 167. Esta mesma obrigação, e debaixo das mcs-
mas penas, incumbe aos possuidores, do terreoo da Camara.

Art. 168. Em quanto não so põe em execução a lei
de 29 de agosto de 1828 sobre as obras publicas, conti-
nuarão os prop1'Íeta1'Íos a cO'l1certor. e tl'azol' desembara.
çadas suas testadas, dando esgoto as agoas , e desassombrado
o caminho quanto fOI' necessario, e ordenado por esta Ca-
mara multa de 2.tt>OOO rs. , alem de ser feita a obra a custa
do contraventor.

Art. 169. Quando'o caminho for de alguns morado-
res, e não estradai publicas, são obrigados os moradores,

TOMO XXI. PARTE 1. l
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pumes para ~assar por elles ! ou para nello introdusil' gado:
-milha de 6~OOO I'S. c prISão de dOlls dias.

AI'~, 159. .Os que desfizCl'clIl, ou anuinarem obras
ou scrvlços. alhclOs, e os quc deixarem de proposito aber:
tas as portClras que vedão ai entradas das Fazendas serão'
multados em 4~000 rs. '

Art, 160. E' prohibido cortar os mattos das' origens
d~s agoas e os quo assombrão os lugares POI' onde passão,
alUda nos proprios predios:-multa de 6.ti)000.

CAPITULO 2. o

Sobre servidões pllbliro8, c estradas.

Art. t 61. E' prohibido a qualquer pessoa ccrcar e tor-
na.r de scu uso exclusivo qualqucr partc dc um tCI'rc~o pu-
blJ~o:-m.ulta de 4:ft)OOO 1'5, e prisão de dous dias, além de
scr IInmcdJatamcnte ncHe reimpossada a Camara.

Art. 162, Não dodcr<Íõ os PI'opl'ictarios impedir que
nas llU?Stcrras sc fação estradas do comprimento que for lIe-
cessal'lO, As estl'adas tcrão largura tal, que POI' ellas possão
p~ssal' dous canos, salvo nos lugares em que haja grande
dlf!i~uldade em se lhe dar a dita largul'a. ° que se I'ecusal'
sUJeltal'-se a este onus, pagará a multa de 6.Jj;OOO rs. e
ser.á preso POl' dous diai. além de sei' tudo reposto no an-
teflor estado, lluando o contl'aventol' tenha de qualquer
modo emharaçado a estrada.

Art. t 63. Exceptuão-se os Arraiaes pI'ohihidos nnica-
mente.

• Art. 164: No onus das estradas, e servidões publicas,
é. c?lllprehendldo o de se dar esgotos as agoas, e as imIDu-
dlcJas ,que ar1'lJinão ou fazem menos commodas as servi-
dões publ.ic.~~. Quando não se poder conseguir o esgoto sem.
que se dl1'lJao, ou lanccm as agoas ou imIDundicias para

', •• N 10. (151 )
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AI'L. 175. A prohihi~'ilo, e pena do artigo antece,
dente são com)lrcheusivos tio camiuho particular, ainda d
um 11l0r<ldor.

( 153 )

Ar!. 178. lIa fomc, qnando a colheita fOI' lão min-
guada qll'l s('ja pro\'a\'cl nf\o scr sumcicnlC Ú snbsi~t(~ncia 00
)lovo, Os g(~I\(~ros que fas('m o fundo oa subsi~lt'ncia do
povo sf\o os uuicos q:lc licflo cumprehcndidos na disposição do
m'ligo anlecedcute; lacs SflOo feijão, milho, farinha, tou-
cinilo ,. e ~al.

Ar\. '177. Em tempo de fome scl'<Íõ obrigados o~
conductor~s ou vlllllledorc, dos gCill!rlls do art. 178 a con-
duzil-os ao" lugarcs, (IUC forem dcsignados cm Edital da
camara, c nC'sses lugares os rcndcr6õ <lOpo\'o pelo prc~~oque
lin'cmeute lixarem, Quando não appareção compradores ,-
)lodcrúõ então vendcl-os fc,ra dos Ingarcs marcados: multa de
li .)'t>OOO 1'5. C prisão de li di<ls, ale1ll de tcrcm Jlor uullas as
,'~udas fcitas. Na mesma peua incorrcrúõ os atravessadores.

Ar!. '180. Ncnhuma casa (le negocio sc estahelccerá
nesla villa sem liccnça. As licenç"S para lojas de fa7.Cnda e
bOlicas. par3 as la\'Crnas e casas dc molhados, e olJlra~ quaes
qlwr casas em que se vcnda qualquer gcncro da lt!rra , e
dc fora, clJst"rúõ 2.jJ)000 c SCI'ÚOtiradas annunlmcnte: mul-
ta de 4.)1>000 rs,
'[OMO XXI, PAI\T~ 1.'

Ar\. 17\), No caso uo ar!. 178 dc\em comparccer os
suhdelegados 110, lugarcs, C1ll que se liLCr as veudas para
ficlles fazerem ~lIIantcr a ordem, c prcvenir as disscnções.

C,\PITU1.O 3,°
SOVI'O a remIa de gOl/c/'os.

Ar!. 176. Ninguclll ser6 obrigado a \'cluler scus gene
1'05 a cenas pc,;soa5, ou corpor<lções, quaesquer quc scjão, (
(1'1ü constranger a alguem a vender-Ihc os scus gencros, OI
pal'te dcllcs, por ;IOIICOquc s{'ja, serú prcso por dous dias, I

nullo o contrato.

F. ~. 10.

Ar\. 173. Nenhum' proprietario, 011 quem suas vezes-
faça, podcrú estorvar o tiral'-se em suas propI:iedades os.
neccssarios materiaes para construcçllo, ou conccrtos de pon-
tes ou cstradas, uma vez que sc lhe pague o seo valol' real.
O proprietario ou qllem suas vezes faça será _avizado pólra
apromptal' os mnteriacs., que sendo igualmcnte aptos pam
construcção, ou concertos lhe forem menos-ncccssarios. A.
quelle porem quc aI isto sc negai', tcndo-Ihe sido ordcnado
pelo Subuelegado, soffrcrú a multa de lt~OOO rs, e um dial
de pl'isão.

Art. i7á. E' p['olíihido uzurpar, tapal', mudar, es--
treital', entulhar ou de qualquer modo ar1'l1inal' as estradas "
caminhos. pontes. ou quaes qucr obras publicas: multa'
de á~üOO rs. plll'3' as rpéssoas liVl'es , e i1uas duzias (Je bol-
los pal'a os escravos, que so so!Trcl'ão esta pena', não tendo.
sido mandados POI' scos scnhores.,

Ar\. 172. A disposição do artigo 170 é extensiva ,a-
pontes dos caminhes dos moradores.

que delle se servem a concertai-o pagas as 'despeza a pro-
porçiio das testadas de cada um delles, Quando alguem • 011

alguns dos moradores não cumpri rem este dever poderá qual
quer delles, dcpois de haver p,l'rticipado ao Subdelegado a
contumacia de seo vizinho, ú' delle alcançado a ordem fazel'
O concerto, ou limpeza, e haver a dcspeza d'aquelle, ou
d'aquel!es que niio concertariio, ?em que possão 0pPOI' conza
alguma a quantia que se lhe exige. Quando nenhum dos
moradores quizel' fazel' o trabalho, sei"ú licito a qualquer
recerrer ao Subdelegado, para o manual' fazcr.

Ar\. 170. Em quanto se não cxecutar a cita a Lei tle'
20 de Agosto. continuaráõ os proprietal'ios a fazer as pontes
a que erão até o prczcnte obrigados: pena do artigo 108.

(15-2)

Ar\. t 71. Quando as obras forem tiio custozas que
cxcedão as forças dos proprietarios, o Fiscal o conlllluni--
cará. a Camara para lhcs I)['cstal' aux.ilio.



Art. 190. Todos os pesos 1ierÍlõ de mctal , e. as medi-
das da figura das do padrão da Camara.

Art. 191. A Camara distrihuirá pelos, Fiscaes pezos
e medidas, concol'llantes com 'a do padrão;, para.no.s.sou,
Dbtrictos se fazerem as aferições. e exames do .art. 193.'

'.fOMO IXI. PARTE 1.a

( 1.55 )

De halança de gancho 1~000.
De cada medida dc vender bebidas espirituosas

De cada vara I ou cova do 1.~OOO 1'5.

Dç balança de pesar ouro, retroz ou drogas I'S.
S 1.°
~ 2,°

1.jJ)000,
~ 3.°
~ ll.o

600 rs.
~ 5. ° De todos os pesos desde o de !J, ° até o de arro:"

ha para cima 1~000 rs.
~ 6, o De todas as medidas de seco de meio alqueire parI!

baixo 1.~OOO I'S.
S 7.° ' Dc todas a~ medidas para vendCl: restillo e agoa

ardente dc canna 1 ~OOO,
~ 8,. De todas as medidas para vender m'olhados es-

.trangeiros"1. ~OOO rs.

(Iue houver multa, 50lTre-la-ha o aferidor quando ai' fa\las
sejaõ de sua omissão.

Art. 187. Os pezos, medidas, e halanyas que de\"em
aferi!' as casas de negocio, sfto os <)110 ~~I'vlrem I~a venda
qlle fizcrom. A camara declarará quaos seJUo em edltaes que
farüo pa rle destas posturas.

Al'I. 188. Os fazendeiros, e tropeil'os serão obrigados
a aferir as balanças, pezos , e m~didas. uma só vez, mas
todos os devem apreselltar ÍI revIsta do art. 18li. A multa
será a do art. 18li.

Art. 189. Cohrar-se-ha POI' afcrição o seguinte:

t'. N. 10.

Arl. 18t,. 'fodos os pelOs, mcdidas e balança de que
se c;en'ircm, dev()rúõ scr aflridos, antes dc qllc sc abra :I
casa dc ncgoeio , c S' estaheleça o talho, c depois sc hão
dc afcl'ir no priucipio de cada anno, c revcr no lnc7. dc ju-
lho. Os quc não afcrircm as medidas e PClOS antes de
abrirem ~euS negoclOs, c estabelecercm talhos, seráõ mul-
tados em 2.J])OOO rs. Os que faltarcm á re\'i~ta solTrcráõ a
melade da multa acima.

ArL 183. E' pl'ohibido:

AI't. 185. Sc as medidas, e pezos não aferidos forem
fals05, ou falsilicados, depoi' de "fcri(los seraõ os donos das
veudas, laVCl'llas, lojas, e ea' as de bebidas, puuidos COIU a
multa de 10,J'pOOO c pri aõ dc dOlls dias.

Arl. 186. Em lodo~ os casos l'c\ativos a afcriçõe:. cm

~ 1.0 Consentir nas tavcruas. e casas cle bcbidas iljunta-
mento de cscravos, que nfto estcjão cOlllprando. O vende-
dor tcrá o cuidado de despedil' os que já tiverem compra-
do, ou não livercm ali qne fazol'.
~ 2.0 Vendcl' bebidas eopcriluosas aos beba dos habitua-

dos, aoS que estivercm bcbados Oll troxcrem al'luas prohibi-
das: multa dc 2~000 , c prbilo por um dia.

( 15á )

,trt. 182. As tavernas, armazens , e casas de bebidas,
se fecharão até as 9 horas da noutc.

Nesta villa corrcrá o sillo da cadêa um <)lIarto de hOl'a
antes da em <)uc se dc\'cm fechólr as casas coutcmpladas
ueste art. , c uos outros lugares os das matrize , e capcllas :
multa de 600 rs.

AI'L 181. Os negociantes de dentl'o desta Vil/a, e seu
termo, que tiverem loja aberta com a licença paga, podp.-
rilo mascateíll' em todo o municipio , os de fÓl'íl porem só
poderáõ mascíltea,', pagando lima licença de 20~000 rs,:
multa de 50~000 rs, ao contraventor.



OURO-PRETO 1855, TYPOGRAPlltA DO nOM SENSO.

Impressa e revista n'esta Secretaria por ordem da Prosidencia.
Anto/lio José Ribeiro Bhering.

Antonio José Ribeiro nhering.

( 157)

'Rodrigo José Ferreirrl JJrdas.

N'csla Secretaria da P,'csit!encia foi publicada a prcsente 1\l,)solu-
ção em 2\ dc Julho de 1855, .AntonIO José Ribeiro nhermg.

Registrada a f. 1) do LIVro !~.ode registro de Leis e l\eso!u-
çi)es da Assembléa LeCfis1ativa Provincial.

Secretaria da Pr~:)idencia da llruvmc13 de l\Iinas Gemes 17 de
Julho de 1855.

Sell3(la na Secretariada PresiJonLia da ProvincJa aos 2\ de
Junho de 1855,

Mando por tanto fi touas as Autoridades a (p~em o co.
nhecimento e cxcc;:ção da referiua Hesoluçfto pertpn 'er que
a cumprlio, c fação cumprir !fIO !ul~iramente ~OIllO, I~ella se
,:ontém, O Secrelario desta ProvlllcJa a faça IIUpflllllr, pn-
',li caI' e correr. Daua no Palacio lIa PresÍllencia da Provi 11-
;ia de i\linas Gcracs ao primciro dia do mcz l~C :Junho d?
1Il1l0 00 Nascimento de Nosso Seuhor JeZlls L1l1'1slo de Im!
lito centos cincocllta c cinco, trigcsilllo quarto da ll1d pell-
leneia e do Imperio,
1

(L. S.) Fl\ANCISCO DIOGO PmmmA DE VASCO 'CELL05.

Frtllldsco A I/Ionio do C"rmo a fez

,'. N, 10.

,mmediatnlllcntc fechad<l, Poder"') porém obter a licença,
sendo aUlol'i~ado por seu senhor .que tome sohl'(~ ~i tolla a
responsa!li Iid aoe.

Art. 100. Ficão reyoO'adas as disposições em contrario.

( 150 )

Ar1. 196. Fic<l pl'ohibido :

S 1.0 O liSO de fazer accrescimo <Ias pezas que for(lm
soldados de m<lneil'a !llle não se POSS<l mais separal' delles,

~ 2, o O uso de peso de <lI'goll<ls , 011 de ganchos que se
possão til'<lr, e tOl'n<ll' a pôr facilmente: pena do ar\. 18li,

Al'I. 197. Todos os pesos, e medidas deveráõ~estar lim-
pos, sem fend<ls, nem quebradlll'as, de maneil'a que não seja
prejudicado o publico: multa de 1..j't)OOO,

Al'I. 198. ~ nenhum eSCI'<lVOse concederá licença pal'a
ter cas<I de negoCIo, e quando fOI' concedida, POI' se occul-
tal' maliciosamente esta qualidade, sel'á o escra\'o multado
em ll.j't)OOO rs, e em ambos os casos <Icasa de negocio será

Al'I. 19':. QU<Indo a medid<l, b<llança, on pezo for
infel'ior ao da Camara , e não for conhecido o culpado, será
como t<ll considel'<ldo e punido o dOllo ali administrador da
caz<l de negocio, ou talho, qllP UZ<lI'dos ditos peLOS, medidas,
ou bal<lnças com as penas do artigo 185. '

Art. 102. Os Fiscaes podcrftõ alugaI' aos afel'idol'es os
pezos , balanças, e lIIedid<ls do <lrtigo <lntecedcntc. para faze-
rem <lS áfel'ições dos sen~ Dislrictos, A illlport<lllcia dos <lln-
gueres SCl'lí Jl<ll'a a Camm'a, Os Fbc<les resJlondcl'Úõ pelos
pezos c medidas qne lhes forem en tregucs,

Art. 1.93. Os Subdelegados visitarão todas <lS C<lZ<lSde
negocio par<l examin<lrem os pezos, e medidas, e se Iiz€I'ão,
ou não as aferições e revi 't<lS.

Art. 105, Os <lferidores serão obrigados <Id<ll' <lOSdo-
nos das C<lZ1lSde nrgocio bilhete em que dcclarem a qUD-
lidade, e quantidade dos pelOs, halanças e medidas que
afel'il'em com individuação de sua imporlancia parcial e to-
t<ll, e nas costas dos mcsmos hilhetes porão a lIota de revista,
e t<lnto cm um como em outro a data cOl1\alldo o dia mez,
e anno.
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Art. 2. o lIa reinciclcncia quando o conlraventor já foi
condemlHHlo neste Termo, por ter wlle commetLiuo a mesma
contravenç1io.

Arl. 3. o Praças sfto os largos no interior das po-
voações, e havendo duvida se alguns largos uevem ou n1io
ser assim considerados, será decidida pela Camara em Edi-
taes, que licarfIo formando parte destas posturas.

Das di.~posiçõ('s f]eracs.

Art. 1.0 Ha contravenção qnanuo nfto se observa o
determinado em quaesqner artigos ou paragrafos de pos-
turas ou Editaes que udlas façãO parte. Contravcntor he
o que commclte a contravenção.

'l\ANCISCO DIOGOPEREIRADEVASCONCELLOS.Presidente
da Provincia ue l\1inas Geraes: Faco saber á lodos os seus
hahitanles , que a Assembléa Legislativa Provincial, sob pro-
posta da Camara Municipal da Villa Christina , decretou a
l\esolução seguinte:

RcsolllÇiíO quc approva as posturas da Camal'fl M llnicipal
da Vilta Cltristina.

TOMO XXI.

LIVRO DA L11 MIMIIB.A
1855x



da Gamara, e \lOS Distrklos de fora os Snbd'clegaclos de:
Policia.

Art. 16. As licenças depois de concedidas pelos Suh-
delegados e Presidente da Gamara , serão por estes ol11cial-
mcnte remetLidas a Camara para ai confirmar, ou renorar
na suaprimeira reunino,
TOMO XXI. PARTE L'

( 161' )r. N. H.

Ar1. 15. Haverá em cada juil.O da Suhdelegacia 1II.

livro em que se escripturem as multas, e as licenças que
forem conceditlas. A carga de cada multa ou licença será
assignada pelo- Presidente da Camara nesta Vil/a, pelo
Suhdelegado nos Districtos de fora, e pelo Procurador da
t:alnara ou quem por elle estiver devidamellte autorisado.
Estes livros serão numcrad05 e ruhricados pelo Presidente da
Camara.,

Ar1. 13'. As maltas, e a importanclU das licenças são
.destinadas para as despezas da Gamara.

Art. 1á. As multas e a importancia das licenças serão
recebidas por aquellas pessoas que o Procurador da Gamara.
nomear, debaixo de sua responsabilidade nos ])istrictos dQ
fora desta Villa.

Ar1. H. Os que se sentirem aggravados pCla concc1\-
sào, ou denegação de licença, feita pele Suhdelegado de
policia 011llc10 Presidente da Camara nos cazas em que são
autorisados por estas posturas. pode fIO recorrer a Gamara ,
çxpolldo-Ihe em requerimento os motivo~ do aggravo ou'quei-
:Ia. O requerimento poderá vir informado pelo repectivo Prc-
~.idente O~I Suh(lelegado, indep:md,JIltcmcnte de despacho da
(:amara, e espera-se !lHe á isto não Sl) lH~gará: o Presidente
~u o S:luddegado.

Ar1. 12. Os emolumentos das licenças, serão os' mar-,
cados na resolucão desta Camara de 7 de .Janeiro de -l8511
no artigo 5. o "isto é , 'q'j)OOO nas cazas nacionaes e 2.Ij)OOO-
nas estrangciras.

( 160 )

Art. 8,0 Dia é o espaço de vinte e quatro horas.

. ~rl. 9.0 Q,lanl1o o iufraeLor for escravo sel'á peh
prll.n~lI'a v~z l\JI~llJt ido a seo Senhor a c.lsta des'te; e se l'C~
JIlc,.dlr .se!a entao o seo Senhor obrigado a multa sc"undo
a Illfra.cçao, e mais despezas com a conducção do esgravo
e o maIs que oecorrer. '

'o- Art. li. o Quanuo depois da disposi<;.io d:) qualquer ar-
(100, se seguem as p<llanas--prizúo, malta ou 01.ri'" ,-
de hzel' I d r ' J o,lcao" . _' ou (e eSlm:er, s~ desi"na a 11I'izüo mult'l ' 1

obl'lo-ac'lO /' ' . o " , OIt:.',' a que Ica SU}lltO O contrav~lltol' pela contr'.
vençao de cada uma das dispos:c;ões estabelecidas no arti,,~I,
salvo quando no mesmo se lizer expressa dilTerenc;a. o .

Ar,L. 5~o O tel'mo-pel\a-~omprebende priz:io multa
?u.olmga<;ao de fazer, o I dll não fazer, e quando' em uu;
"rtlgo se: declara que a pé:ll'\ é a d~ o Itro arlio-o se entende
que_ o contra\'(mtor lica sujeito fi prizflo ou m~dt;1 ou obr'-
~~ç~~. cst<lbc!~cid~1 no artigo" a. qlle se refere,' e cmllr~-
o"~ se o~. tCllno~ -n,1 dta " pl'lzao ou obl'igaçflo, q ,laudo
o cOl\t~3\entor nao hca sUJeito senão a uma das p~nas es-
tabeleCidas no artigo referido.

" j~r1. -lO, ,Quando nestas postul'as se impõem a ne-
ccss,ttlade ele licença, e não se declara a quem se hade
pedIr, entende-se que nesta Villa a concederá o Presidente

Art 6 o N- .',. ~ ao sel'a IInposta pena le prizão multa
ou obngaçao (rUe uüo ~ '.ia (~stahelecida em qualque~ arti "O '
ou paragrapho dusla' p sLurds, o I edital que tias mCl>~Il~
faça parte nos cazas expressos, .

. ,A~'l. ~:o.., ~?"ando o 1l\:Iltado nflo tivcr ndos para pagar
,I,m 1!t,I, ,S~I,1 esta cOl\lmutalla l'm prizflO, contando-se ca(h
~ la ele pnz,ao a 1.,wOOO, reis, e sendo a malta menos d~

,zz>OOO reiS, sera a p rlz;io de l'1ntas horas q\nntas cor-
responderem a importancia dellas, , ,
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Árt. 27. Os Fiscaes promoverão a boa m:ecnção destas
posturas principalmente recolllmcllllando-as em Editaes.

'l'O~IO XXI. PAUTÉ 1.a

Art. 2/1. Os liscacs dos Distrit:los de fora parlid-
parão ao desta villa as in(,.aFçõ~s d,a Conslituição, e leis,
e"das prcvar;c:~ções ou negligencias de toJos os empregados,
c a cuntravcnç'úo das postaras. que tiverem lugar nos seo!!
Districlos. O fiscal delita Villa colligindo lodas as informa-
çÕes í)lie p'dos o sobreditos me;os chegai'em ao seo conhe-
cimento e addicionando-lhes as ohservações que tiver feito c
as informações do que tiver, acontecido a este respeito \lO
sco Districto, o participará á Camara cm dois capitulos dis-
tinctos , contendo um ,as,conlravpnções , c outro as infract;ões
da Consl:tuição, Leis e prevaricações ou negligencias de
todos os empregados.

Art. 25. Os fiscaes de fOfa participarão ao desta Villa
os m:io's tratamenlos e aclos de crueldade que o~ Senhores
costunião a Iíraticar coin os' cscravos, indicando ,OH mcios
de prevcni-Ios, . ' " .

O !iscal desta Villa procederá como está determinado
no artigo antecedente, formando csta exposiç50 em capitulo
~eparado. . I

Art. 26. ',I Nós cazos dós' artigo~ 2h c 25 a C:IIÍlara
proccderá na forma dos artigos 58 c 59 da Lei do i,.
de Outubro de 1:828, quanllo o jlllgllC convenicnte e conforme
as Leis •

r. N." 1'1.

de que trata '0' artigo antecedente ,"0\1 IIar:. o'ut ra' p'rO\'i-
dencia flue habilile os subdelegados ú satisfazerem os jornalei-
ros no tempo do costume no Districto.

Art. 23. Quando nestas posh:ras se 'manda aav'ertir
éÍ dctermillatlas pessoas o cumpri~nclllo da Poslura-Qu Pos-
turas, será a adverlencia fcila por ordem do Snbdclegado;
e pelo omeial do l[lHll"leirãO que p,~ssará ce,rtidào da .deli-
gênéia. ," ' ' '

.£,' I .,

lO, .'
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_ Art.,' 10. , Quando nestas Posturas se iní'põe olií-iga:'
~~ao,de ~azer ou desfazer, e esla ohrigação não é cumprida,
s~w?,asslgnado: na sen~(jnç'a o lermo de 2/1 horas pa r:í pr;n-
c!plar'a cumprir a obngação, e o (lllC for rasoavel , para a 1I1-
lI~nar, l.c (IlI~ndo SCnão ohserrJ o dcterminado 'na scntcnça,
ma~dar<l o S:lhdelcgado faz~r, ou desfazer á custa do ql\V

a ISIiO for condemnado na SL'nt!~llça,

, ...,1, .

ArL 21. Nos calOS exlraordinarios e de foréa muior
os jornaleiros cham.ados por determinação do Suhdelegado
para algum dos s_erv/<;os, ou o!Jras determinados nestas pos-
tllr~s! ?b.ede~er<lO, prúlllptamente, lima vez que sejão eITJ-
preg:aü.o,s !? trab?lho "çm -que de ordinario seoccupão, aolõ
quae~ 's~r~gr p'l:ol~lptament() ,pagos os 'seos jornae's conforme
o c~~~U,\J.l~,:do I lugar, o O s nhor do escravo jornalleiro 'Inc
o n,\? qll~z~r ~ !ugar •. OU,' jOl'llalleiro "livre :]ue nãO obc;-
decer ?O ilelcrminado p~lo Suhdel~gado, será prezo -PÓI'
trez diaS.

. - ,',). ,~u L . ,:. '} " ;;'.)f. J r) t'. :. •.•

J Art .. 22. 1An Camara antorisaaos" Suhdélegad'os 'parti
mand;l_r, 95 .procuradores csla~tCIecidos pelo da .Camara de
que trata o artjgo 14 que paguem as:'d~spezas e jornae"

.Art. 20.: Quando as posturas impõem 'a :'oi~rign,ção"dlt.
qualqucr serViço ou ohra, e o ohrigado não a cumprJ no
termo q!1C.Ihe for assignado na fOl'ma do artigo antcce-
dente, sera posto em p.f{\(;aO scn:iço ou ohra e a I'fcmatada
a quem a fizc~ com molhores 'contliçõcs. Não apparecendo
lanç~d?r: _~u nao cxce~lend? s\la,.imIlQr~ancia a lG.Ji>OOO reis,
o S~lbilcLoado a mandara (azar, c, se procederá contra o
con~;~v.~l~.lor para a cobrança das despezas que JorcmJcila!\.

_ Art. 18. ,Contintlará ',a arrecadar-separa' las despezas
(la Camara , todas as rendas, Cf ac alé o presenlc lhe perléti.:
dão, e ,não cslão aholidas por Lei., , " \I

" . Art. ~7. Qaando a Camara julgar nec~ssario poderÁ
p~dlr os livro" d~ que trata o artigo 15 para os cxamiI!ar.



ma, de maneira que as distanci.as ~ e conseguinte'meb.teai
dcspezas, sejão as menores posslvels.

Art. 36. Ao alinhador compete alinhar, e perlilar ~
cdilicio conforme 'O plano da povoação, o qual I.he ser ••
confiado pelo Fiscal llara este aeto s?mcnte. O <llinhador
que contravier o disposto n~~t~ artigo pagará ele m~ll~a
10.tj)000 rs., e 'Iuando o edthelO, 0\1 obra olTenda O ,11i~
IIhamento, será dcsfeito a sua custa, e lambem a sua cust~
tornado a levantar até o ponto em que estava, fIuando fOI
dcsfeito.

A 3"" O ,alinhador vencerá 2:jj)lJOO rs. por qn:ll- Jrt. . I. 200
'IIuer edificio , que alinhar dentro da Vj(Ja, e 1.:tp nos
Arraiaes.

Art. 38. Ninguem poderá nesta Villa I e nos Arraiac~
'fawr qualqucr obra na frente da rua, sem que pague a
competente licença á, Camara , ))cm como fazer qualqu~r
concerto, que possa ol1ender o ~h~hamcnto .. Multa ~e Ire~=
dobros da imporlancia do salarlo, que deVia vc~ce~ o ~h
nhador' e (pIando o ed i!icio , concerto, ou obra oficnt1,1 o
alinhaln'ento será desfeito tudo, ou. parte, segundo for
todo, ou sóm'enle llarte oO'ensiva do a!~nhamcnLo.

Art. 39. O alinhador que sem liéença ?linhar, c
perfilar o cdificio, concerto ou .o~ra ; . inco~~er~ na mult,~
do Artigo antecedente, e fica sUjeIto a obnt)açao do AI
ligo 36.

. Art. lJO. Ordenado o desfazimento .do Edificio, con-
certo ou obra será notificado o propl'i~lano ou seullrocu 1'<1-
dor ~ na sua falta o inquilino c o alll1!lador nos casos do!!
Art~. 36 e 39 para se principiar a ex.ecuçao dentro em 2/. ho-
ras e findar em um termo rasoavcl, assignado sob pena .de ser
cxdcutado a custa da propriedade, c de não pot!~r o nO,tlfic,allo
pedir indemnisação atguma. Q inquilino não pode ser-ohnga-
'do :ao desfasimento , e quando o faça poderá pagar-se na

'1I:01ll0 XXI. PARTE 1.'
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Árt. 28. O Procurador da Camara é autorisado li la-
'zer despczas 110 intervallo dc cada scssão que não excedão
"I 30.jJ}090 rs.

Art. 2ü. O processo pcla infl';Jcção destas Postura!': é
o marcado lia Lei de 3 de Dcscmhro de 18á1 , e Hegula ..•
mcnto de 31 dc Janeiro de 18/12.

. Art. 30, As penas estab:lllccidas ncstas Posturas não
Iscnt1io os conLravenLores da obrigação Ile saLisfazer o d~lllwo
que da contravenção rcsultar.

Arl._ 31. EsLas Posturas obrigão a todas <lSpesso<ls, e
corporaçoes quaesquer que scjão scus privilegios.

Art. 32. Estas Posturas não puncm as cOlltravcnçõcs
cOl11mcttidas cm escriptos imprcssos.

TITULO 2.0

Do aCelO das povoações.

CAPITl'LO 1.o

Do alinhamento.

. ArL. \33. A Camam fará 1C\:antar com nrgcnetà pla-
no~ s?gulldo os I/uacs serão formadas as ruas, praças, e
cdlficIOs dcsta Vil/a, e dos Arraiacs do scu tcrmo. Os Fis-
eucs tcrão copia do plano ou planos das povoacõcs dos seu!!
respectivos Distrietos, que s:lrào obrigados a pa'ssar aos scus
s~cc~ssores para o fim do <lrt. 37, e podcrcm fiscalillar a
obsefYunci<l destas Posturas. Esta disposição obriga dcsde já.
'. Art. 3lJ, Em quanto não se Ic\'anLão os planos do ar-

tigo antecedrnHe, scrá o alinhamento f< no como até o pre-
!cntc.

Art. 35. Haverão os alinhadorcs ncccssarios pàra esta
Villa , ~ para os Arraiacs deste Termo. Os al4nhadarell sc-
J'iio nOll'e<ldos p;)la Camara, ri sen numcro fi.xado pela mcs"

'F •• t..1.1. , (165 )
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.. lArl. 'M>. Elti quh1q ~cf~os 'câ,Sos do \ a,r~. nntcc<;dcnle
nunca' sórá'Clhbaraçado' o [Ih'ré uzo d'\s ruas, ou praças,
c os ).quc, tiverem i (jbtido Ijcl~nç. $ sérãq obrigados a pOr
IUlCS, divizas', 011 'glÍá.r~as', '2qlpõ lFes for d~lcrllliuado,
}lara', quc I ncnlwlII damoo ac~n~eça aO,rpuhJico. Multa de
10.t1>000 rs. ., I I

\. ~. • , .I J • • l

ArL. 50. 1a sentença) III que for juígátla a conll'Avcn-
ção , c imposta a muIta dos artigos dcste capitulo, s,erú n
contravenLor condemnado a faleI' a limpeza, dcscmpacha-
mcnLo ou a pôr IUles, divizas, c guardas, em um termo
ralOí\vCI que. Ibeserft ~assigll'allo " soh Íléna dc 'se fá'ícr ,i sua
CllS.t~,l.c:d~s, tres-dohros lia rcjncidclltia~' ", ' .. , ...
TOMO XXI. PAUTE 1.'

\

Art. !JG. A Camara qnando julguc neccssario podeJ'ií
decl,a,r<}r,por i' Editaes qp~J [Icaráõ fazendo \1artc destas Pos-
turas""q\I.'!eS,Sl'jflo osh!gares .em qnc,se podcm fazer' os
dest)cj~s., Oll quaqs ,os ~~n,fLlI.ese ,não podem falcr. .

r • ~ • r ( •

. ,' Art. !Ji. Os ;úoradores serão, obr'gadosa. consenar
limpas a~ testadas dos f{uinlacs , e casas ,CIIIque IIlornrem;'
r{ a t'estada 'c()mI)l~~he~ld~,.metade (las ruas ou,praças). Multa
de 1.)1>200 réis e o dobro 'nas reillcidencias.

• .' J I . • i . . I" 'i . \ I

, Art: 'liS .. E" prohibido empachar as ruas e praças com
materias 011 I(uaesqucr gencros dc cntulho:;. l\lulLa dc 5./1>000
l~xceptuão-se os dois casos I: 1.,0 de. neçessidade , de ma-
maiieira 'qilc se n'ão po~sa scm I)crlgo pedir a liccnça do
S i:i\guinle: 'Ncste ~aso d,cvc-se .pedir a licença dentro dJll
vintc' e quatro' horas ncsta Villa, e de tres dias nos Arraiac:'l.'

2. O", ])e .util,i,ua~.'e.pplJ!jqa, ,Çlll pa..l:licular.,.. olltcndo"sl!
antes a licença.

. S 3.0 Lançar animacs mortos, ou morihundos : Multa
I1c

I
60Q éis, 05 animacs ,mortos devem ser 'cnterrí\dos nos

quint.l.'çs t ou fora das povoações. Nilo constándo qucm dc-
pozitou tacs objectos, licaráõ incursos na mesma .pena o
moradores, em cujas testadas forcm encontrados taes ohje-
~0:3, licando á estcs salvo o recurso contra os Clllpados.

F. N. H.

(11 '.,

Art. 45. :r:'prohibtdo nas ruas e praças:
I I l ~.

'S li1,:9 .!JL<\IlCal'iJiltnlllldicies" 'de' cheiro desagrada.ve!.,. uill •.( ,
da quc', s~jal.f)(:il~ etlê,t"oatIlcnt'ó' ',' c 'que ;is dé;ptüem nellcli.

S 2.0 Fazer estrumeiras. . " \~" ;.J I' li

"4.:,' r) •. ..L.~;' O •. CAPJ'flfLO:2.....,... ".

Ar!. f12. 1Ie prohibido edificar, ou fazer q,u~lqner
obJ:!l vst:m. aforwuento em. tcrruuos publicos, ou arrenda-
mentos na forma dos Arligos á'2 e M da Lei do I. o iJ~-
Outubro tlc 1S~~ ? c do Artigo scg1lillte. Multa de 5O~OÓO:
c-perda do cdJllclO (p,frar, o üOlH..'dho.

c.. • \. \ \. (.. I I~ ) , J

Art. l13. Os tenenos p" hlicos que forcm destinado:!:
pa1':' edilicio!', nf,o serão aforados em Praça. O seu prcço
s 'ra taxado, logo [fllIC fOi' ahcrla a rua, observando-se a
djspos~.ção do Art f12. da' Lei. do 1.¥ de Outuhro de 1828..
úJ\ I lo \J I" Ui' . I. ,.

:', Art •. M .. rO, fvreiro, he obri a.do ft princil,iar O cdíl,i-
CIO dcnlro de um anno, c Iinua-Io n'um termo raso,ivel que
lhe sCI'á assignauo no acto do aforamento. E esta mcsllla
di 'p.osic;üo, ser~I.,_eXlensiva á rccdilica~:i;o,. ~2u.,í,n,tlo".411;\1.-
ma das dISpo~II~:pesl deste Artigo' não for observada o
l"iscal o advertirá ao foreiro, assignalldo'~lhc llol i(~rnlo ,;,~_' I

zoavcl para o fazer, e não sendo atl.cndida a auvertcneia
:se. entenderá. ,OI foreirQ incurso cm' cOllllllisso. A Canial'''
pollcnLpr.orogar I, o .ternio sobrcdito JlOI' mais um' al~!i.õ;.~
OIL occorrendo cirCullstancias attendivcis. "

l~rm.ado!Art:.12fJ. :Sc nos 'tehnos 'a'~signados:nflo for príucí,.
piada, ou não for finda' a' ;execução ;' o Subtrelegado màn-
dar{1 procedcr ao uefasimento. , ,

>,11' I '\ . t, •..• t i:'~\ll' l': -~ , ",r,. :.
,.. ~ A~t! Ú.): 'A~' itcc~ças', exi~idas lICiltc 'Cailitu]~ !lcrãfJ,

conc~dldas por despacho gratuitamcnte', 'ouvido o (isca Ires-
p.llctno. : ,., "j 0:- '.: "i I ", ••.•• - •.



Art. 57. E' prohibido:

( lGD )1'. 1'\. f I.

rs. , c ohrigação de dcsfazer a obra, e se ohserrarflo as dis-
posições dos arti£os 37, 39, f.O , e fJ1 no que for applica\'cJ.

Arl. 56. E' prohibido:

S 1. o Arruinar, ou desmanchar quahIllcr das ditas ohra~,
oi! parte dellas, ainda quc minima s(~ia.
, ~ 2. o Abril' cncanamclltos jllllJliços • 011parlicularcl; na
mas ou praças sem parlic:pa~:flo ao Fiscal tIlle assislirá £l
sua abertura, podcndo.

~ 3. o Fazcr CJuaesCJucrexcayações lias ruas, pa\:as, ou
S:laS vi5inhan\:as.

S f•. o Lançar' matcl'ias, c q,uacsCJuerentlllhos" ou entu-
pir os encanamculos puhlicos, e pari icularcs. ;\lulla de liW'
rs. e obrigação de repor tudo no antigo estado.

, S 1.o Esgaravalar c lirar a terra enlre as pedras uas cal-,
çadas.
: S 2.0 Tirar dos cncanamentos agnas publicas, 011par-

til:nlaros para o proprio liSO, scm autoridadc compelenll
ou para mal fazl;r.

~ 3.. Amollar ferro nas pedras das ponles, 011fonle.:
multa dc l./iJOOO 1'5. e prisão (Ie llous dias c o dohro lias
r~inGidencias.

Arl. 58. A Camara poderú conceder !1ccnça para fJunl-
quer dos fins dos ~~ L o e 3. o do art. 56, (jllandp I~ão rc-
suILc damno ú terceiro, o utilize ú alguem 011aopllhlJco.

Art. 59. O dono do annel 0\1 anneis tl'agua quc a não'
cncanar bem, dc maneira (j,1I0ella prejudique as ruas ou
praças, serú obrigado a assigllar termo de fazer o .encana-
mento, como lhe cumprc, (Ientro dc certo tempo. Não
qucrclld,o assignar o dito termo 'ou não cumprindo £lo q\le
ndlt~ se ohrigou, perdcr£l o direHo ao' and, 011 alH'is d'agua
que lirc."
'.liO~IO XKJ. PARTE 1.'

, ( f(8)

CAPITULO 3. •

Das oúras Puúlicas.

. Art. 51. "Em cada quarteirão )úlverá um guarda dos;
fiscaes , nomcado pela camara, sob proposta dos mesmos;
,ns quacs coadjuvarão os ditos fiscaes no desempcnho. d0'
sous deveres.

Art. 5f.. A conservação e reparo das m:rralhas ,feitas:
para segurança de cdificios c prisões publicas, calçadas.
ponles, fonles, aqlleductos, chafarizes, poços, tan!]lIes,.
e quacsquer Olltras cúnstrucções em benefi.cio commum ,,'
ou para decóro das povoações, serão fcilas pela Cal.nara.
Exccptuão-se as obras que a Camara arremalar" impondo
certas preslaçõcs para indclllnisação dos emprehendedores na;
forma da Lei de 20 de agosto de 1828"

Art. 55. Quando um parlicular, se ou particnlares pro-
pOlcrem fazer qualqncr das ditas, obras a sua custa-, deve-
I:ão conformar-se com o plano do al'l.,3h, e oblerão Iiccnça
que Ihc será graluitamente conccdida. Multa. de iO~OO()

Art. 52. Todas as tosladas em frente das ruas, tanto
d~ cazas como de lIluros que houverem de ser feitas depois
da publicação deslas Posturas. como as presentes, deve-
rão ser calçadas de pedras por loda a sua exlensão , e com.
a largura de seis palmos. A Camara fixará um prazo ra-
soavel para que se elTectuc o determinado nestc artigo, e o
contravcntor pagarú de milHa 1./iJ000 por braça " ficando' o
Fiscal autorisalio ú, immedialamenle depois de findo o praso
pela camara marcado, mandaI-a fitzcr a custa do prol)rieta,.'
rio. . ,

Art. 53. Os que, conclulda q1wlquer' obra. conser-,
varem andaimcs por ma:s de 2h horas, serão mllHad05 em:
lO./iJOOO rs. ; aq~lellas obras porém que por qllalqllCr~ in-
Gom:eniente hOllYerem de ser interrompidas não se compre-,
hendem' nesl.c arLigo senão passados 30' dias. '



Art. 70. Os lijscacs terão o niaibr cuidatlb em que

'fOMO XXI. PARTE 1.•

(d.i)
"s .; Os hcrderr&i; ou testaménteiros que mand, re,fl 11-

t'lrÍ'àr fi Fécihto dos Teinplo"S.
"S '5. o Tódos os 'lI/C malldah~lIi Ó~lcoil c'n'tircm fa~e.r,)eÍ1-

tertaúieiltos no recinto dos Templos, e os que a1)rirem as
coyas, excepto os cscravos.

A rt. 65. Os celn iterios S raC) ao n1enos dU1.ent05
]lcs distantes das povoações, tão eSpaçosos que hão haja
necessidade dc abrir as scpultu tas élU a total consuni1-
ção dos corpos, expostos aos vento~ principalillent~ Nor-
te ri Leste, em lugares scccos, ta [iados é com arvores d(~
espaço á espaço em roda: 'além disto haverá nos. cemité-
rios um Altar para a celehração do Santo Sacl'lficio da Misa.

Art. 00. Os cemiterios desta Villa e dos Arraines se-
rão feitos a custa das Falil'icas das respectivas Matrizes, c
tias Irmandades 'IHC nellas quizerem enterrar sellS IrmflO~.

Art. 67. Recusando as Fabricas Ó Irmandades dar o
t.linhelro nccessal"Ío para a factura do cemiterio ou eemite-
rios, serão estes feitos por empre~a, sendo indenUl:sad( .
os empresarios pela prestação de 320 rs. de cada cqr(lo
que for enterrado, a custa da Fabrica ou Irmandade pelo
que for estipulado em praça.

Àrt. 08. Feitos os cemitÚriôs s'e participarú a auto-
ridade écc\csiastica competente para ri nécessal'Ía hellção, .
<juando a rccu~e , interpol'-se-hão os recursos legaes pari! a
JUllt,1 da Corôa, afim de faser cessar a violellcia, e injustiça.

Art. 69. E' prdhibido cstabeÍeclll'-se nas povoações,
corlume de couro, 011 qualquér outra manufactud que pós-
sa prrjudicar a saude publica. Os Fiscacs advertirão' aos do-
nos ()ti directores e feitores deslas manufacturas para as rc-
lii'arcm das povoações, e IIlio sendo alte .dida a a~ vertell-
cia , pagarflo os contravelltores 2./'))000 rs. de multa e na
reincidencias á:t/J000.

f. N. 1.1.

A,rt. 6á. ~eput~o-se cqp,~~ayen!oJP#J:

S 1..~Os Fa~riqueirps.
S 2.0 O Procurador das Irmandadades ou quem'suas ve-

zes fizer. o, ' ~ ". .' r o

TITULO 3.0

S 3: o Os Parpéhos que. mandarem fazer, QS c.nterros nos
recintos d03 Tell1pl~s, e f9/" dos 'cerniterjós. designados
pela Camara.

CAPITULO 1.o
Du sal/de publica.

Art. 62. A Camara designaní quanto antes os ccmi-
terios da~ Fregllezias c Capellas de fóra desta Villa , e assi-
~nar1Í prazo rasoavel, pas~ados os quaes não sejaõ permit-
lido ent?r_ramentos, se não .IIOS, ccmiterios. Mulla dy 30:fb
I'S. e prlsa!) de 8 dIas lia pmllClra contravenção; na segun-
da l~lulta de 45.)'))000 e prisão de yinte dias; lia terceira
multa de 60./'))000 rs. e p"isão de 30 dias, e assim todas as
vcze~, que ho~ver mais de 3 reiºcidencÍils.

Art. 63. A Camara pudCl'<Í prorogal' o [lrazQ do art.
62, quando denlro delle nlio se possa findar o cemiterio 011
cpmiterio~.

(170 )

Art. 61. Na pena do art. antecedente incorre o dono
d!"> terreno pelo qual I'assar o encanamento ou encana-o. ,
mentos , ao qual sendo feita a particjp.',ção do dia e hora
em que se pretende fazer a limpeza ou concerto do encana-
mento , o impedir. Exceptua-se o caso, em q'ue o dono do
teneno antes queira faz r a limpesa O~lohra a sua cústa do
que admillir lI'elle pessoas estranhas. o' ,

Art. 60. ps encanamentos se consel'Varão sempre lim-
pos , e em bom esL.•do a custa de seus dO,nos. MuHa de 2:t/J
d. e obrigação de o fázer.



Art. 80. Os cun'aes, e n1:lta\lour05 se conservarflO
"limpos quanto for possivel, telldo especial cuidado o carnc-
c~iro" em não amontoar os despojos das rezes mortas de
uns dias para ontros. QJandú nfto for observada a disposi-
ção deste artigo I o Fiscal o advertil'á ao carneceiro , e não
sendo altendida a advertencia, soll"rerú a milita de l,zDOOO
rs. c o dohro na reinc:dencia.

(173)
Art. 76. O executo.r do. direito. e impo.stos 'Sobre carnê

n'ão poderã oppor o. menor estorvo na matança das rczes,
cabendo-lhe só o. dircito de haver os direitos pelo arroha~
mcnto de cada rez calculado ncsta Provinc:a, sob pena llu
artigo 1ü3. '

Ar\. 77. W livre aoS carnec;)iros vender pclo meS"l
l)l'eço a carne misturada, a de melhor com a de illfer:or qua-
Ii-?ade, ou mais caro a melhor e mais baralo a peior.

(\.1'1.78.0 Procuradúr , c os Fiscaes llarlio as ueces-
sarias informações a Camara, a lim de que provcja sobre
os ,lugares onde pastcm, c descancem os gados para o .con-
5:11110diario em (IUa11l0 a Camara os não tiver propl'lOs.

Art. 81. A Gamara declarar,\ 1)01"editaes clue Iicarfto
f.uendo parte destas posturas, quae:l sejão o matadouros
publicos nesta Villa e mais po\'oaç-es.

Art. 82".' Haverá em 'cada cÚl"te \lma cadeira para o
Fiscal, c outra para o S11hdelegado, quando suas oCC\lpa-
'ções permittirem-Ihcs as ,'izitas desles lugares.

'lfo~io XXI. I'AI\TE 1.«

Art. 79. O gad o não scrá morto em quanto não ti-
v~r pass:u\o 2h horas <1(' o:s que tjV\lr Ghcgado aoS mata-
douros. Os Gurraes terào coches com agoa limpa para ü
gndo beber. MilHa de 2;ftl000 I'S. e de um dia de prisf,o , e
declaração de que não setú vendido o gado para o alimento
,lo hom!~m, quando a contravenção for da primeira dispo-
,sição, e ~endo da segunda, 11IIHa de 900 IS.

Art.. 75. Os Fiscaes c Subdelegados sai) incllml.Ji,lo
da fiscahsaçaõ d9 quc trata ~ artigo 7/1.

, A t. 71.. A licença para as co:tcs partic~"ar,~s custar;1
o ncsmo '[ue CllStftOas das lojas I e vendas.

A.rt. 73. Só nos nníalio'.ll'os p:lhlicos ou particlllares
com Iicenç~\ se pOl~erfto matar c esquartcjar rezcs para sc~
rem cortadas c velHIHlas ao publico. Permiltir-sc-hú aOSdo-
nos dos gados COlHlli1.i1-0Sdepois (In,eslpartejados e ven-
(lei-os p:dosprt~ços que rpizcrt~IÜ e onde l.J~ni lhes convier
con~ .t~\l~t.~ q.!C. o façflo em luga.res patentes em 'Iue se pos~
5~ "h:;C"~I:;,lr .l hmp~sa, e salulmdade dos talho e da car.
n,e, aSSllll como ,\ Iidclidullc doS pc~7.0s:M,dta de 2~000 1'5 l'

[lrizfto de dOl1s dias. . •

(172 )

Ar!. 71. Os donos do~ terrenos cm que se estagna~
rem as aguas de (pe traIa o art:go ant ccdente, serão obrirra.
dos a cumprir? ,'isposto no_dito artigo, salvo quando lI~es
faltar_em 0,5 mclOS, e fo,"CHInat::raes e accidentacs as Cf ta-
glH.IÇOCS.S~n~pre o que faz as estagnações CUIllPrirá o dis-
posto. no artl,go a:lleccdcnt~; pena a do art. Ü\) I quando
o,ol,l'Igado a laz::r a obra nfto altcnder a advertcncia do Fis-
cal, quc Ih;) assignal'ú pl'aso ra~oavel.

Art. 7~. Q;laildo houvor li ~Ivida e aS manllfactur,\s;
0.1 cstagllélç?es d,a: aguas p::>d'11Ipwjudicar a salldc publica,
S recorrcra a .Cannra, a qllal p:.>derú conceder liccuça para
o SC,I estabJlcc~mJuto, allentas as circunstancías I e uma
VCl q uc. se obrrglcm os reconcntes ao emprego de meioS
prcventl\"Os. N .Inca serú perltliltido o cortume dc couros no
interior das povoações

nos scos_Distr~clo.s não haja cstagnaçõcs de agnas infecto!!
~uc 1~f)SSaOprc.Jll(lIc~r a saude puhlica. As Camaras logo ([Ufl

tlvcrem este conhecllllcnto lhes mandarão dar curso e en-
~J,I:lgar o~ terrenos neccssarios quando forem pertenc~ntcs á
tamara.



Art. 90. E' permittida a vonda de drogas nas cazas de
negocio, pedindo-se especial licença , que custará tanto co-
mo a concedida para a caza de negocio. l\1ulta de 4.t;)00f}
rs. e do dobro nas reinciuencias. .

( 171> )F. N. H,

Art. 88. Não será atlmittida a exercer a profis 1\0 '\I:J
curar pessoa desconhecida " sem que appresente seu's Tltu-
los a Camara c deUa obtenha licença. Prisão de quatro dias,
C multa de hW;000 e o dobro nas reincitlencias.'

Art. 89. O facultativo do partido (havendo-.o) é obri-
gado a curar os enfermos, que o chamarem as sua cazas.
O curativo dos pobres do Hospital (quando houver) ou fora
delle serú gratuito.

( 17~)

. ::í\.ft~ &'.3: o éâtneêci 1'<1 é abrI ,li ;,'
Ilu'àlJdo o CÓWJ'ta(Hh' Ih'o' r-c~" "f).J'. fi a .epcz<l'r , carne

'{ lICfcr = I ulta' if'c êJlfjf{f(JO P '~J

Art. 81,. E' prohib1dd :

S 1.0 l\Iatar' peixe COIUvencnos .
. S 2. o YCrid t aliIMíúos õrroiifpidos iar: o 1'-' J' •
~ 3 & F" '1"" " l' IOlIIcm.
".' •a SI Icar os generos lilistúránd' lii' ..., . ,

tancla que ali"mcníe b seI' ..., 1 ,0- es outra SUb5-
JUulta da 3.' ~arte do v 1I pezlo, vo ume, ou quantidadé.:
neros COIUtantô quê 111~~~cSJ ~. ~b'lbçrão ve~dipos os gc-
tos üias (Juantos forêÍI; ás' 1. ~tlb~wOÓO epri~ão de tau-
exceda a S dias na 1 a , t' w _ r~. , ~OIUtanto que nãs
ciúencias. . con ravcnçao, c ao dobro nas reln-

. Art. 85. E' pl'ohihiUó Ía'Í1C'íí' . . .
l'oupá, Oll quáesi}llCf outras có':, 11Il~~I~ldlCles, Oll lavar
ou cânos que cOlllbzão a";â )á~~as, I,l:IS ontes, chafarizcs,
a clIes sliperiores: IIl11lta l:ldé Jôo' rs~ehlda, ou nos lugare

Art. 86. A Calilara jul"and " ' ,
darar por cdifaes que ficará 0[. o. necessarlO p'o~crá de-
I{ naes sejão as fontes ch':fa~~e azcudo parte destas Posfui,is,
~ ~er~llittiuo lavar , o~ qu'a~s ~ •.~ ~ e outros lug~~es, em que
IHISSao. cjao. os em que nao ha tal per-

, CÃPITULO 2, o
S (j to re a gUJls meios preservativos de ellferi1u'dade$J

Art. 87. A Camara pedirá o G .
<1. "accina e os meios necessari s ,~ , oremo da Provincia
nrtuue da authorisacaõ ,o p:lr,l. ,1 sua propagação, em
soluclo de 11 d' S t' lJuc par,1 este fil1llhe conCcde 11 })e-
..' e e embro de 1826 N' ' \
(havendo-o) vaccinàr:í , e fÓI'adeU' .. esta.YIIlao facultativo
meadas pela Camal'a das .• ,1 as pesSoa que forem nb-
de acceitar esteonus em k~~sfi ~ ~e fsperar. que não deixem
designaráõ em éditaes o IU"a' CiO ~ umwmilatlc. Os Fiscac:
Multa de lOW; rs. ao infract r~s ;,m 'que se llade vacei lar :
chefe de familia, ou aquclle oro d nt~~ld~-s~ 'po.r iufractor õ

que e:SI dlspoe .IIvremente.

Art. 91. E' prohibido ahrir, bolicas sem licença. Prisão
de dous dias e 1l11!ltfl de 8.Jil000. c do dobro nas rcinci-
dencias~

Art. 92. Com licença da Camara será permittida ~
~()nda de relUedios (~11l cazas de negocio: Penas do artigo all-
tecedente. A Camara concederú esla licença (,ccorrcndo cir-
cunstancias 'aUendiveis, e 5"1Ido as cazas de negocio em
distancia de mais de legoa. As Iiccnças dos artigos 90.
91.e deste não isentão da.s pena? em que possão incorrer os
vend.edorcs pelo~ mãos )'emedio~, ou erros rxuc cO~D1~lCttão
.el~lpreJuizo da saudc. .

Art. 93. Os Fiscaes vizifarão uma vez ao menos caJa
anno as boticas, c cazas de negoçi.o e~n que sc venderem dro-
gas nos seus Dislrictos com o Facultativo do Partido, ha-
,'.enuo-o no lugar, c. com as pessoas que " C~mara nomear
&.9\) prQpo,sta dos Il!,CSIllOS.Os Subdelegados ,assistirão, pO-.,
dendo, á vizita das botícas.

Art. 9lJ. Os boticarios e os donos das cazas ue ne-
gocios do artigo 90, que tiverem á venda dr:~'gas ;'o~ ipmé'-
dias adulterados, pagarão uma IlluUa de 8.jj>OOO r5. c soC-
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gará 2.)1)000 de multa: nos trel cazos a rcincidcncia será
easligada com o dohro das peuas.. .

('l77 )

Art. 100. E' prohil1ido .ter caza publi~a de jogo:, Scm
licenca da Camara, e para que esta lho seJa concedllla" o
impetrante prestará uma cauçflo de'l OO.Jj)OOO rs. Pena de
prisão por q 'atro dias e multa de 20.J1l000 rs.

Art. 101. Quando em qualquer casa de jogo se com-
tIlctter qualqucr desordem, perderú o dono desse. estabc-
lecimC'nto metade da cauçflo prestada, sendo obl'lgado a
completa-Ia se qllizpr continuar com SCII cstabelecimcnto.
Pellas d,o artigo antecedente.

Ar1. 102. E' prohibido a escravos toda a qtl~li\l:,dc
ué jogos em caza publica para issO Iicenceada, Ol\ IIÜ~ li-
cenccada , caza de negocio. ou cm qua!qncr lugar llubll.eo.
A mesma prohibiçflO comprehende o .logo de moça.s 1111 •

berhl s. O llono da caza PI,bEca de jogo, ou de negocIO que
adndtir, 011consentir nclla jc.gos de escravOs, ou de moços
imberbes, será ml! \lado C'm lJ;mOOO rs., é no dobro na
rcincidencia, c preso por '1ll:Itro dias. O escravo apallhatlo
a jogar cm lugares publicas serú rcmettido a seu senhor,
e o á custa deste, e na reincidcl1eia, será o mesmo senhor
multado em á.Jj)OOO.

ArI. '103. Todo o escravo q tiC for encontrado das
noye horas da noite em diante sem um escripto de sou se-
IIhol' datado do mesmo dia, no qual declare o lugar e fim
a que vai, serú rClIIeltido a seu seJlhol' a custa deste, . na
reincidcnc.ia :,crú este multallo em 11./iJ000 rs.

Art. 10lJ. O homem li, fi) ach.nlo a jo"ar dinheiro ou
,coLIsa que o valha com escra\os, 011 moços imberbes .em
qualquer dos casoS do a. t. 102, ser{1 preso por quatro diaS,
e JI\ li Itad o em !J:jj) 000 rs.

Ar1. 105. E' prohibido :
S 1.O. Fingir-se inspirado por potcucias inviziveis ou pl'e-

TO~O XXI. PARTE 1.a

1'. N. 1.1,
\ (1~'6)

frcrão a pena de Jlris~o de dous dias e os di(os rcniedio5 ,.
c drogas serão illutilisado.s.

Art. Oô. O facultativo do partido, que não obscryar
-as obrigações que lhe são imposta nas Posturas r e 'as que
a ClIIlIara lhe impuzer será adverLido pela Camara, e lIão
sendo atlendida a advertcncia r será dimittido do serviço,'
IllUnicipal.

Arl. 05. Scrão presos por um dia e pagaráõ a mult>.1
UC 8.,)';)000 rs. os bolicarios, que prohihirclIl a entrada de

.suas hoticas r e o exame da~ drogas, ou rcmc('\ios que IIclla
se acharem. Esta disposiçflO comprchcnde os quc yendcrem
drogas na forma do art. 00.

TITULO li. o

CAPITULO 1. o

Da segurança pu')/ira, sobre al'li(irios prrjudiclacs.

. . Ar:. 07. E.' prohibillo pcdir esmollas para quaesquel"
JII~ocaçoes: .Illu!tad(: á.,)';)OOO rS.. e prisão de!J dias. Exeep-
tuao-se a Mlscl'Icordla, as Irman' mies do Santissimo , das
Almas, e as que tivercm no, seo~ compromissos Iicenca
para as pedir., .

~\r.t. 98 .. 1 os casos do artigo anteccdente , cm que b
perllllUl(lo pcd Ir c?mollas é prohib:do .aos que as nedircll1.
levar Imagells. Pnsão de um dia,. e do dohro lias reinci-
delicias.

Art. 00. São prohibidos:
o oS 1.o Os jo~os de parar nas cazas puülicas db jogo "

t,,,?rnas, botequllls , e qua'$(luer lugarcs'puhlicos : muHa de.
li ./iJ000 rs. e um dia de prisão. o

. S 2. o As loterias que não forem. concedidas .pela auto-
mlade competente. .

S 3.0 As rifas.
O contraventor do: ~ 2. o. será preso por um dia e )la-o



CAPITULO 2. o

Sobre medidas p,'evenlivas , e damnos.

(179 )

,\rt. 113. Os Fiscaes 1ll'lndal'ão pôr guardas, ou di-
visns junto ás escav<lções e preclpicios que houvcr nas
ohras 'e servidões Jluhl;cns, ou nas visinhanç<ls, e prolllo-
verflo com n po~sivel brcvillnde o seu concerto • l\uan~o se~
jn neccss<lrio. e não haja onlro meio mais fncil de e\'it<ll'
'dnmllos , ou perigos. ESJlern-se que os subdelegados notici-
arflo aos Iiscaes a exi3tellcia de tnes esc<lvações I precipicios ,
qunndo c1H'garem ao seo conhecimento.

Art. 1'1lJ. Quando as eSC<lV<lÇÕCSc precepicios de que
tl'a\.1 o art. '1'13 forem feitos, ou causados por alguem ,
será este ohrig<ldo ao cOllccrlO, e a reposição de tudo no
seu nuterior esla!lo, e multado em 807t>000 rs. senflo altcn-
derem ~ ndvel'tcncin do Fiscal. .

Art. H5. As cscavnções e preclplclOS nas visinhanças
das servidões e obrns publicas serão conccrtados pclos do-
nos dos tel'1'cnOS em que estivel'cm, quando não scja publi-
co. O Fiscal advertirá ao obl'igado no concérto a quc o
façn, e não sendo altcndida a advcrlcncia scrá prcso por

1"0),10 XXI. PARTE. "

Ar1. 112. E' prohibido aos ferr2Íros, espingardeiros
e serralheiros preparnrem ou fnlerem qualquer nrma prohi-
hidn para individuos suspeilog , 011 escravos. Multa !1.J:l>0QO
'c prisão por á (\ia~.

Art. H 1. Todos os carreiros são ohrigados logo que
concluirem o serviço dinrio n postarem os carros onde mnis
commodo lhes for. comlnnto que não seja nas runs, ou
em outro qunlquer lugar que est~rve o transito publico: -
l\1ulta (\e l1.zi>OOO

dins de prisão, e 6.tJ)OOO rs de multa, e do dobro na reinci-
cidencia, alem das em que incorl'erem pelo dnmuo que cau"",
j;nrem

r. N. H.(178 )

. Art. 108.. Toda e qualquer pessoa. que colOprnr oh.
Jectos 'lue se Julgarem fll1'Íados, será obrigado a entrega-los
ao seu verdadeiro dono. Multa do dobro do valor de tnes
ohjectos, além das mnis penas .em que incorrei'.

Ar1. 109. Todo o Profissional que fizer 'lIw1f(uer obra
e esta ficar ameaçando ruina por mal construida, ou por
falta dos necessnrios materines, c alicerces. sendo assim de-
clado por perit~s em e~amc , será multado cm 30.J't>000 ,
alem d~ ser obngado á mdemnisação ao prej ldicado.

Art. :1'~0. E' expressnmente prohibido aos p'eães aman-
iur nnimaes pelas ruas, e praças das Povonções: Penas de 4

dizer casos tristes, ou alegres, de que resulte realmente
prejuizo á alguem.

S 2.0 Inculcar-se curador de enfermidades ou molestins
por via de feitiços, ou orações. Prisão de 4 dias, e multa
de 4:t/J000 rs. e do dobro nas reincidcncia.,.

Art. 106. E' prohibido ao maior' de 16 annos:

~.f.o Viver sem alguma occu pação util e honesta quan-
do não tenha meios de slIbsistencia.

S 2. o Pedir esmo lIas , quando pode com o trabalho ad-
quirir meios de subsistencia. O contraventor de qualquel'
das disposições deste artigo será obrigado a assigllar termo
de mostrar-se occupado dentro de certo praso, debaixo da~
penas que o Subdelegado lhe comminar. Quando se proce-
der contra o maior de 16 :UIOOS, e menor de 21 anuos , o
Subdelegado lhe nomeará um Curador que o delTenda.

Ar1. 107. E' expressamente prohibido ter cães bra-
vos solto~ dentro dns pol'Oações, bem como qualquer cão
de fila aluda mesmo sendo manso, e os que assim forem
encontrados ser;lo pelos Fiscaes ilOmeuiatamenle mandados
matar, ficando o dono do cão obrigado a multa de 2.tJ)000
além da de"pcsa que se fizer com a diligencia.



( 181 )

Art, 126. SflO obrigados os ,carpintciros, pedrr.iros,
ferreiros, e os jOl'llallciros a acudirem ao fogo que pegar nos
edilicios das povoações. l\lultn de 1.tt>OOO rs. , e prisão de
li dins. Hccebcrú ft ;zt>000 I'S. dc prrmio dnd . peln camal'U
O que primeIro :e apresentaI' para a pagar o fogo.

rmlo XXI. PARTE 1.•

Art. 125. Fica prohibi<lo:

~ 1.0 O fogo de roqueirn c buscapés.
~ 2.0 O Jogo do nr, salvo scndo lançado de qllalqu el'

largo. e dando.sc-lhe n conveniente dil'ccção para quc não
orrenda a ningncm e n ncnhnm edilicio. Multa de II <u>000 rS.
ao contravcntol'. A camara <!ec1ar:lI'á por editaes os IlIga-
1'05 e,m quo se pode lançar os fogos sobreditos llas povoações.

An. t 23. Ohscnill'-sc-ha o ar!. 112 no que fôr apppli-
cavei aos artigos 110, 1:2.0, 121 , e 122.

Art. t 2ll. E' prohibido nas povoações:

~ 1.0 Fazer ou vender polvora , e todo o gcnerQ susce-
pti\'Cl de explosão.

~ 2.0 Fahricar fogos de artilicios. A Camara dcsignarú
os lugi1res p~ril o dito fabrico, e venda fora tias povoações,
sendo-lhes requerido. O que fahricar gcncl'os susceptiveis de
flc explosão serú advertido pelo IIscal pi1ra 'suspendel' o fa-
brico, ou venda! e l'cflucrcr a camarn fazendo-lhe vel' que
não ha que rcceial' do fabrico, 011 venda dc tacs genc-
1'05. Não sendo altcndida a adl'crtencia , 011 scndo a venda
ou fnhrico dc po]vol'a, Oll de fogos de anillcios , será o
contraVCl1l0l' preso por dOlls dias c Illultado cm II;zt>OOO rs.
e nas reiucidencias solTrerá o douro dcsta pena.

peritos não }luder demorar-se o desfnsimento pelas 2ft ho-
ras do arligo 10, será immcdiatamcnte desfeito il custa da pro-
priedade, lieando sempre ohrigado o pl'op,detario , quando
lIão sejão suf1lcientcs os mnlrriaes.

F. N. 11.

Art. 1!i8. A camara concederú licença para as esca-
vações dos aI'tigos 113 e 11li quando ellas nenhum pOl'igo ou
damno P?s~a resultado. impondo sClIll)('e ohrigação das gu-
ardas, dlVlzas. on luzes, fluando forcm nccessarias. O
que tendo obtido licença não cumpl'ir as condições nclla
declaradas, sol1'rerú a pena do ar!. 1'14.

Art. HG. E' pl'ohibido fazer fojos ou laeos occultos
ainda nas proprias terras, sem que' se puhli<juu, e no-
ticie aos visinhos conlinantes. Multa de 2.tj)OOO rs.

AI't. 1t 7. Os fojos ou laços 11 artigo antecedcilte
nunca se farão nas divisas não mUI'adas das Fazcndas ,
Chacaras ou quintaes. Multa de II<U>OOO rs. , e obrigaçào do
en tu pimen to.

Art. J 10. Os edilicios, mUI'OS, ou ohras que ameaca-
rem raina de que possn resultal' damno ao publico ou p;I'.
ticular, serão desfeitos, reedilicados ou reparndos de ma-
Deil'a que cesse o perigfl.

Quaudo todo o edilicio, muro, ou obra não ameaçnr
ruinn, mas só parte delle, só estn lica comprehcndidn na
disposição deste nrtigo.

( 180)

AI't. ~120. A olJl'igação de desfazCl', recdilicnl', ou
concel'tal' inclllllue nos proprielal'ios. ou n seus prol'ul'ado-
res. Os inquilinos ,poderão tomar sohre si esta obrigaçflo.

AI'!. 121. Quando os inquilinos reedillcarem ou con.
certarem o edilicio, cm que morarem sc pagarão nos al-
lugcis quando os proprietal'ios lhes não quiscrcm sntisfazcr
as despesas.

Art. 122. Se no termo assignado não fOI'O edilicio ,
IllUl'O, ou ol)l'a desfeito ou se o edilicio não for habil3do ,
011 não se souher qll~m é o <lono, Oll se na opinião tle

um dia, multado em 8.jj>OOO rs., e condclllnado ao con-
certo.
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Art. 139. E'i"pl'ohibido eonduzil' carros puchados por
bois, ou cavallos pelas povoações, sem candieiro ou guia.
Multa de 2./t)000.

( 183 )f. N. 1.1.

Art. 138. E' prohibido soltar o animal damnado que se
podia conservar prezo ou matar. Multa de2./t)OOO e dous dias
de pri'5ão; e a qualquer é premitlido matar o animal damnado.

a suas familias, c quando as não tcnhão no distl'Ícto, ou
ellas não queirão encal'l'egar-se delles, serão recolhidos as
casas que lhes' forem destinadas, e em quanto se não resta-
beleccrem poderão ser conscra~os nas prizões publicas.

Art. 13á. Nos casos dos artigos 1.31 e 133 scrá pre-
ferivel avizar-so a familia, ou domestico do behado, ou
louco para os rccolhercm, e o guardarem quando isso se
})ossa fazer sem damno publico, ou particular.

Arl. 135. E' prohibido correi' a cavallo nas praças e
ruas das povoações quer de dia, quer de noitc, salvo so-
mente o caso de urgente serviço publico. Multa de á.:1>OOO
rs. ou prizão por li dias, alem daquellas cm que incorrcr
por qualquer damno causado.

Al't, 13tL E' prohibidú tel' soltos nas portas das casas,
ruas c praças das povoações e nas estradas puhlicas, ani.
maes bra\'os • ll"C pos~ão orfendol' aoS passageiros. Multa
de 2.tJ)OOOpor c11l1aanimal bravo, e nas reincidencias COIll
o dobro, alem de poder ser morlo o animal por qualquel'
pas~ageiro quando seja investido pelo dito.

Art. 137. Conlltl7.ir-se-bão sempre prezos pelas ruas J

e pI'aças das povoações, quer de dia, quer de noite. nas estra-
das publicas, animaes bravos, que possão om~nder as pessoas
que possãO encontl'<lI', e quando nao se acostumem e nem pos-
são conduzir-se pl'ezos sem gl'ande diliculdade os precederá Ulll
dos conductol'es, advertindo ao puhlico com as vozes do cos-
tume. Multa de 1.:1>rs. por cada animal.

( 182 )

Art. 128. Os sa~l~istães são obl'igados a tocaI' fogo,
I?~o que lhes for noticiado que ostá pegado em algum edi-
hclO. Multa de 8.tJ)OOOr~. e prisão de 8 dias !'e não o fizer.

Art. 129. E' prohibido lançai' fogo no campo, ou mat~
to alheio. Penas as do art, antecedente. "

~rl. J 27. A' c,alnara espera que os subdelegados ar"'"
den,u'ao a seus olficlêles de quarteirão, que compareçào com
a~ pessoas do seu quarteirão que esti\'erem nas circunstan-
das do artigo t 2ô.

AI't. t 30. E' prohibido :
~. 1. o • ~,ançar fogo no~ can~pos proprios ou de que se ten~

a lhsposlçao, sem prevI o aVIso aos vizinhos confinantes.
S 2. o Queimar a propl'ia roça sem ICI' feito aceiro de

20 palmos I~elo menos, o sem participaI' aos vizinhos co~-
finantcs o dia em l!Ue se pretende fazer a queima. Qnan-
do. pela contravençao de q~I~lquel' deste~ ~~ passar fego
aos calnpos e lI:latlOS dos vlz,lIJhos, solfrerá o cOntra vento r a
multa de .5J1)OO.O 1'5. " . " '

Art. 13 t. O behado ad.lado nas ruas, praças, estra-
das, o~ o.ntl'os lugares pubhcos. sel',i preso nOS dou!' ca-
zos: p~"nelro de estar no ca50 de fazel' mal: segundo de cor-
I'er pel'lgo por não se poder acautelar' de qualquer mal que
lhe poss.a. succeder. Prezo que seja o hehado será entl'egue a
sua f<llllllra , ou conduzido a sua casa, o quando nem uma,
nem ou tra tenh~ no distl'icto, ou viz~nhança para onde
possa ser cOIH~uZl(lo, será conservado em custodia em quanto
durar a emhl'laguez. .

, Art. 132. Sendo achado embriagado segunda vez, c-
n .um d?s dous cazos do artigo antecedente, será preso e
nao ';?I~lrá da c.adêa, sem que assigne termo de se abs;e~'
~o VICIO, debaiXO das penas, que lhe fo rem comminadas
pelo s~lbdelegado.

Art. 133. Os loucos furiosos serão }ll'ezos e entregues
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Art. lá9. E' prohihido:

( 185 )

Art. 151. E' prohibido negociar ('scra\'os e animaes
com Signnos, sem que elles prestem liança idonea perante
o Subdelegndo: os que fOl'cm nchados a negocinl' eom os
ditos, serão mnltados em 10;n;OOO l'cis e prezos pOl' 2 l1ins ,
e estas penas serflo dobrndas nas reincidencias. Na mesma
pf'na incOlTerão os Signnos, alem de screm sequestl'nuos
toda a sua mobilia, e negocio, c não lhes ser('m entregues em
quanto não prestnrcm finnçn.

Art. 150. O senhor de escrnvo a qucm se lizel' a p:lI'~
ticipnção do artigo antecedente, será obrigado a pagar todas
tiS despezns com n mesma e com os escravos.

~ 1,. Acoutnl' escI'nvos fugil10s sem o partlclpnr a seus
Senhorcs denll'o de 2á horas, sendo elles moradores nO fugal'
ou distancia de 2 I~goas: de 118 horas nüo sendo em dis-
tancia de mnis II legoas, e assim progressivamente, cou-
tando-se a duas legoas por dia.

~ 2,0 GuardaI' os ohjectos que os escI'avos flll'tnrcm.
Multa de á .tt>OOO rs, e prizão por lt dias e o dobro nn!l
rcincidencias.

Arl, lá8. O taherneil'o que comprar a cscravos cou-
zas que IIUO eosllllnuo ter, selll que sej1io aUlorisados por
hilhetes de pessoas conhccidas, pngarú Illulta igual ao valor
do ohjeclo furtado, com tanlO que não exceda a 30.)'tlOOO
reis, c será prezo por 8 dias, e estns penas nas reinci-
dencias serão dohradas.

CAPITULO 3 .•

Sobre as contravenções COl/tra as pessoas.

Arl. 1á7. E' conll'avenção furlar couzas que cxcediío
o valor de 1.J't>200 rs. : Multa de G.J't>OOO e do dobro nas rein"
cidencias.

r.. N 11.

Art. 111~. São pcrmiUidos os quimbêlcs ou reinados
l{lie costumão fazer os escravoS em cerlos d'ins do anno ,
com. tanto que nflo scjuo de noite.

Art. 1l13. g' prohihido o lIl0 de aI'iIlas otTcnsi\'as:
Penas de lt dias de pril;)o. Permilte-sc ao" carueceiros e
tropeiros o UlO de faca de pouta , em Ijuanto anuarenl ~m
e1Tcctivo ti "halho,

Ar!: 'li. I A Camara pro\'criI a ill;l1Ilinaçüo das ruas
nns noilCS, que não forem de luar, logo lJue suas reudas o
perm iui rem,

Ar!. '1ltõ,' üO SI~ púcIe tocai' caixas pc las ruas e
prnças scm licença da Autoridade Polic;al. 'A conlraven~ão
s;l'á puniua com 8.tJ)OOO rs: dc m.u!ta , e dois dias de prisno.
I~xcep~un-se o tOljue de caixas, 1I11htnrcs , que é indGPcllllcll:
te de licenças, e o que atlnUIlClar qualquer espectaculo par,\
o qunljá se tenha obtido a neccssaria licença. .

Ar!. 1á~, Nenhum, quitaudeil'o, ou qnilandeil'a poderÍl
vender sem IIccuça da .Camar:l. Entende-se POl' qUitandeiro
a pessoa, ou pessoas que fascm disto. negocio: Multa de.
2.J't>OOO 1'8. e o dobro llas rcincidcucias,

( 1811 )

Art. 1lI0. Nuo Iwverú especlal:ulo alguilI publico SClll
lic?uça da Call1al'll.' .Fica (~(:sde jú lixada em 30.1t>OOO rs.
a lt.ccnç.a pal'a cada d", de louros, e elll 20.1j)OOO rS. por
caua dIa de cavalhadas. 1\ll'a os outros espcl'taculo~ a Ca-
~Ilal'a l.axarú o prc\:o da licpnçil SCIIIoulra allençflo mais qu~
a qualhdade do cspeelaculo , e eslado da PO\'OJCüo: llIulta
igual ao valor da liceu, a . e pl'izfto de S dias e ~ dobro nas
réincidencias. Os p.'czcpios nfto teruo o passo 'da Escriptura:

Art. lá t. E' prohilJida a dauça do batnlluc nas ca-
zaS das povoações com algazarra, de dia, ou de uoite, de
sorte ~Iue incol1llllode a visin!Jança. Pena de prisüo por qua-
tro dias, e multa de 10.1t>OOO n;. , pagos pelo dOnO da casa
onde for feito o ajuntamente, o 'lua: serú desfeito incon-
tiuente. .



CAPITULO 1.•
Soúre a illdl/slr iá.

Art. 157. Ncnhum gcncro de trabalh.o? de cultura ~
Í1111u51ria, ou cOlllmercio pOllerú ser .proIIlblclo'rT u,ma ~ez
llue se não. opponha aos costumes publlcos, á se"lll ança e
á saude uos cidadãos. •

Art. 1.58. E' prohihido taxar o I~reço (~O gad~ " e, d,e
C}uaesqucl' outros gClleros, C nem so Impol'ao oulIas les-
triccõcs á liberdadc de seus donos, qnc as marcadns ncstas
}lOSllll'as. l\llllta de 20""00.0, e os donos dos gelleros os

t com OS compradorcs ,.vcndcr1io pelo pre~:o que t1Jus arem
em allenção á taxas.

Art. 1M), A camara tl'atal'á de haVeI' novOS,animae!!
utcis ou melhorar as raças dos existentcs, aSSllll C~l~1O
de aj~ntal' sementes de plantas in.ter~s,a.lltcs, : :Ir~~rcs, .~u-
ctiCeras, ou prcstauias para as dlstl'lbulI' pelos 1,\vl.ldOl es,

Art. 160. A camara convida aos que possuircm al-
gum dos obJ'ecto!! do Artigo 150 a quc lh'os cedão pclo prc-

. . 11 I all1'lr'l alrTuns lIosco que for convencIOnado. aVclHo a c, , I 'I:) •

;litos obJ'ectos tomará as delihcrações que forcm mal~ con-
, '. .- d l'to al't As dellhera-duccntes para perfeita execuçao o ~I ',' . . '

cões que sobre este objcClo tomar, lormarao _pai te dcst,ls
Posturas, e ficariio del;elldclltcs da confirmaçao da aSSem-
bléa provincial.

Art. 161. Nas Povoações é p\'ohibido ::

~ 1.. Solta\' cabras que não estejão pc:das, o.u ,dc ma-
neira que não possão prejudicai' as plantaçocs alheias. .

~ 2. Solta\' I)o\'co~' sem llast0\' depois dc publicadas es-~ ' , . I asto\"tas Posturas. Podcrão porcm scr soltos, 11]{ a se~l p, ,
1I0Sarrcbaldes das Povoaçõcs ou de nenhum lIlal Caça0: IlIUlt,l.
'rOMO XXi. PAUT!:: 1..•.

( 180 )

Art. 152. E' pl'Ohibido nas ruas, e praças das po-
"oações deJlois de cOITido o sino de noite, levanta r alto5
gritos, sem que delles possa resultar utilidade alguma, ou
a isso obriguc a necessidade ao menos. 1\1ulta de 1.J't>OOO
reis c prizão de dous dias.

Art. 153. A disposição do artigo antecedente h.e COIll-
prchensiva dos til'os dados de noute.

Art. 154. E' injUI'ia:

~ 1.. Imputar em publico contravençõcs, cl'imes, ou
defeitos quc cxponhlio a pCl'igo a reputação de alguem.

~ 2.. P,'atical' contl'a alguem actos que na opinião gepl
se considerão injurias: multa de 12,:0000 e prisão de 8.
dias: pela 2." cóntl'avcnção multa de áO.)1;OOO c prisão de
20 dias, e pela 3," multa da 60.)1;000 e pl'isão de 30 dias,
c assim todas a~ vezes que houvel' mais de 3 rcincidcncias,

Art. 155. E' pl'Ohibido :

~ 1.. Mostrai' em publico as partes pudendas dc pro-
posito ou seja por ataque ao pejo, ou por outros motivos.

S 2,. Praticar cm publico actos quc na opinião gel'al são
reputados libidinozos com meditada olrensa do pejo. Pena
de IH'isii? pOl'á dias e IllUlta de 10.]'t>OOO 1'5. A disposição
deste al'tlgo comJlrehendel'á os bebados habituaes, que CO/l).•
melterem qualquel' destas coutravenções, ainda que não!le
prove o proposito pelo estado de embriaguez.

ArI. 156. E' prohibido jogar cnll'll<lo nas ruas, c }}1'a-
ças das povoações. Multa de 300 I'S. quando o brinquedo for
com cheiros ,. aglla limpa, laranjas artificiaes, C quando
for com as natul'aes, limões, ou quacsquCl' outras couzas ,
que possão induzir perigo, ou cauzar dOI', ou com aguas
fetidas, será a IUulta de 12.J't>000 I'cis e prizão dc 3 dias.

f. N. H. ( 187 )

TITULO V.



( 189 )

Art. 170. A imposiçãO da muIla terá lugar a requeri-
mento, e sobjuramcnto dos donos das plnntações , c das tc-
ras tapadas, e de uma testemunha quando os animaes fo-
rem recolhidos aos cUlTaes de que trata o art. antecedente.

Ari. 171. Qnando os gados não poderem ser condu-
zidos aos curraes , ou em quanto estcs não forcm formados, a
multa será imposta sobre prova tão plena, como se exige para
outros casos.

'J'O~lO XXI. PARtE 1.'

Art. 172, Todos os moradores desta villa e seu tel'-
mo ,em cujos predios houvcr formigucil'os, são ohrigados
a extingui-los, princilliando pelos mais nocivo~. Chegando
ao conhecimento do Fiscal que alg,",cJll é ncgligente no CUJll-
primento deste devCl', o advcrtirá • e não sendo nuendida a
advCl.tencia, será multado o contraventor em 2./'j)OOO, e o
formigueil'O scrá extincto a sua custa. A Catrara é ~briga.
da a til'ar os formigueiros noS lugares de suas sesmarJlls não
aforadas.

Art. 173. Quando o dono do predio for tão pobre que
não possa cumprÍl' a obrigação do art 1~2 ou qu~ndo. o l)\'e~io
estiver abandonado, ou fechado, sCl'a o fOJ'lDlguell'o ext[\\-
cto pclo Iiscal, convindo nisto o subdelcgado , a custa da
camara , e havcrá depois do proprictario a importancia do
I::lcrviçofeito.

Art. 168. O dono do gado que for achado nas planta-
cõo; alheias, ou nas terras tapadas, ainda que não planta-
~as, pagará a multa de l,jpOOO por cada cabcça de ani-
\Dal cavallar", lUuar ou vacum, e de 500 rs. por cada ca-
',eca de outros animaes. tendo sido advertido uma vcz ao
.riênos por ordem do subdclegado.

Art. 169. A camara proverá para que em termo breve
se facão Clll'I'acs el1\ diversos districtos , afim de que nelles
se re~olhão os gados aprehelldidos nas plantações, ou ter-
ras tapadas.

1. N. H.

Art. 165. E' pro.hibido entrar nas plantações sem Ii-
ccnça dc scus donos, salvo o casO de urgente ncccssidade:
multa dc 2./'j)OUO. •

AI't. 166. O escravo que for achado dcntro das plan-
t~ções , ou casa alhcia, esc tOl'lJar suspcito por não tcr mo-
tiVO algum pal'a nclla cntrar, scrá prczo e remcUido a seu
senhor a custa destc.

_ Art. 167. Os que de proposito meterem gado nas plan-
taçoes . alhcas, ou nas tenas cercadas, abrindo pal'a esse
fi!n cerca ou franqueando quaesquel' tapumes, scrão con-
Siderados damninhos. c punidos com a multa de 8(!t>OOO
e prisão dc quatro dias, alcm da multa do art. scguin~c:
Estas penas scrão dobradas nas rcincideQcil\s. .

( 188 )

Art. 163. O carnicciro é obrigado a apl'escntar aO Fis-
cal a rez quc ti,:cl' dc matai', o qual tcrá um livro propl'io
quc scrá fornccl(lo pc la Camara, no qnal dcverá cllc tomar o
ferro e todo.s os signaes da rcz, e será obrigado a apre-
scntal' cste livro a qualqucr pcssoa quc o queira vcr. c daI'
ce~tidõe? gratis a quom as pudir, O caruicciro quc nflo cum-
pru' o disposto ncstc artigo será sujeito a lIlulta de h.tt>000 rs.

Art. 1M. 05 cmprcgados dos rcgistros, que commet-
tcrcm opprcssõcs contra os criadores ou compradorcs do
gado, ou scus fcitorcs, c os arrcmatantcs dc dircitos, quc
pro_cural'c~n desvia-los de matar o gado para o uso publico.
s~rao punHlos com a lIlulta de 6,;ttlOOO c de prisão por 6
dias e o dohro nas l'ciucidcucias. ,.

Art. 162. Quando não conste quem seja o douo da
cabra ou porco apanhado a fazer damno, será arrematado
na. 1.' audiencia do Subdclcgado que o fará publico paI'
cdltaes.

de 2./i)OOO por cabeça, provando-sI;) que o contraventor
costuma a soltar cahl'as ou porcos contra a disposição deste
nrtlgo.



Art. 181. As disposiçõcs dos artigos 178 e 1i9 não
COllll)rehcndelll os factos praticados em desforço do Pro}ll'ie-
,tnrio, em cujo damno for feita qualquer das ditas obras.

( 10i )

Art. 18h. N1\o poderão os proprietarios.impedil' , que
uas suns terras se fação estradas do comprimento que for
necessario ; as estradas terão Inrgura tal que por ellas pos-
TOMO XKI. PARTE 1.a

.CAPITULO 2.°
Soúre servidões puúlicas e estradas.

Art. j 83. E' prohibido a qualquer pessoa ccrcar ou
ornar de seu uso exclusivo <lualquer parte de um terl'eno ,

qup de longo tcmpo pertença aos moradores em COllllllllID:
multa de [.071'000 rs. e prisão de dois dias, além de ser im-
mediatamente nelle reempossada a Camara.

Art. 182. E' pl'Ohibido cortar os mattos das origens de
nguas, e o que nssombral' os lugares por onde passão, ainda
;JIOSmesmos predios. Multa de 1.0c1tOOO, prizão de h dias e
,o dobro nus reincidencias.

Art. 179. Os que desfisel'em, ou arruinarem obl'as ,
ou serviços alheios, e os que deixarem de p.'opozito abertas
:as porteil'as que vedão a entrada das fazendas, serão mul-
pdos em h.jJ)OOO reis, e prezos pOl' um dia.

Art. 180. As penas dos artigos 187 e 1.79 serão do.
brndns quando a contravenção fOI' comllleltida só pelo mo-
tivo de mal fazer.

!I. N. 11.

Ministro do Imperio no cazo da Lei de 29 de Agosto de
1828, abril' caminhos nns terras alheias, alarga-los, ou
mnda-los , á seo :Irbitrio dentro dellas'

~ 2.° Al'raznr vallos, cel'cas, ou quaesqucr outros tnpu-
mes pnrn passar POl' cllas, ou pai'a nellas intl'oduzir gados.
Multa de 6.j1l000 reis, prizão de 2 dias e o dobro nas re-
jnciP!encias.

(190 )

Art. 178. E' probibido::
~ 1. ° Sem autoridade da Gamal'a, ~IoGovcrno, ou do)

Art. 17h. E' prohibido r

~ 1.0 1\1atal' emas, sil'iema~, ou nrubús.
~ 2, ~ Caçar codornas, e perdizes nos mezes de agosta"

setel~lbro ~ outubro, A contraven~~ão sel'i! punida com multa'
de GOO reis por cabeça, e quando se não possa verificur
o numero, cm 3 .j1l000 c prisão por Ô dias c Odooro nas
reincidencias. '

Art." 175, E' )lrohibido aos socios, ou coherdeiros
n~e!c~'em gado em tcrrns dc lavoura dc que ainda não houve-
dlYlzao cntre os mesmos, scm qne estes convenhão uma
vez que sejão tnpadas, Multa a do artigo 1ü8.

Art. 17G. E' 11I'ohibiuo aos socios na l)l'opriedade de'
cnltura ou de campos emprcrral' maior scrvico dcstruicão
ou ~o~'te de matas, do que Olhe cOIllJlete a 're;peito de sco
domll,lIo, e con,tra a vontade dos socios; c igualmente a.
l'e~pelto dos aUlIlIacs lançados uas fazendas e campos de
C~IaI': pelo que a rcquerimcnto dos socios que não con-
vlerelll, couc~l'I'crão todos a (>rezellça do Subdelegado, e
nomeando arbltros que declal'em o nnmerO de animaes que
l)odem pastar ~os campos sem destruição destes, e do lIU-

mero de alquelr,cs que poderú annualmente plantal'-se de
malto , e ~apoell'as sem aniquilação das mesmas. O Sub-o
degado d.eslgnará a cada UIU dos socios a parte ou numero,
de alquell'es, qne lhe toca plantai' annualmente e o nu-
mero de animaes que deverá admitlil' no campo:. O con-
traventol' será multado em 30.j1l000 reis e nas rcincidcncias,
no dobro, alcm de 8 dias de prizão.

AI't. 177. .Quando as tel','as em commum fOre 111 de cri-
ação, e nl~uU1dos socios q.uizel'cUl plantai' , em algum cnpão"
ou capoeiras" será obrigmlo a cercai', debaixo da pcna.
de perdel' o direito aos damnos.



Art, 1.93. As disp(lsições do nr!. 191 são cxtcnsivas as
pontcs dos caminhos dos mor,Hlorcs.

(193 )

Art. '1\:)2, Qn:lndo as ohras forem tlio custosas quc
cxcedfto as for<;:ls dos proprietarios o li calo comnlllnicarú
11 cam:lra para lhe prestar anxilio: este auxilio scrú pres-
tado COtll autoridad-: da asscmbléa provincial, e qn:lllUO
houvcr ul'gencia da ohra podcrú a cnmara prestn-Io, dando
ÍI asscmbléa pl'ovincial mui circunstanciada conta, accom-
panhada dos motivos, e docnmcntoS que hou\'cr, .

Art. 10[1. Nenhum proprictnrio , ncm pessoa que suas
\'CZCSfaça poderú cstorrar o cortc de madeiras nas suas mat-
tas, nem o arrnncamcnto de pedras para a const I'ucçno ou con-
certos de pontcs. e c"trada.; • UiIla vez que se lhes paguc
scu vallor rcal. O proprictario . ou quem suas vezcs liwl'
será avisado para apoutar n IIl:1deira, qne sendo ignalmente
llpta pal'n II cOllstl'ucção c concerto lhe é mcnos necessaria.

Art. 101. Quando o caminho fOI' tic algnns moradores,
c nas estradas publicas, são ohrigados os moradores qnc dellc
se servem, a conccrta-Io , pap;as as dc~pczas a proporção das
testadas dc cada um delles. Qnando algum, ou alguns dos
moradorcs nfto cumprirem CStll devcr poderú lJu<llqucI' dcl-
les faleI' o conccl'to on limpeza, c haver a ucspeza dos
outros que nr,o concorrcrão , sem que possfto oppor cousa al-
gnma ú quantia qoc se lhes exige, Quando nenhum dos mo-
radorcs lJui1.cr fa1.cr O trahalho, poderú recorrer-~c ao lis-
l'al para o mandar fazcr.

Art. 1.90, O, proprictarios MIO ohrigados a concertaI' •
c trazer limpas as suas tcstadas. dallllo esgoto as aguas ,
dcsassomhraudo o caminho quauto for lIecc,;sario, c ordcllado
por csta Camara, c dcscmpa\nlldo-as, Multa de 2.7,i)OOO.
c o dohro nas reincidcncias, alem de ser feita a ohra a cu~ta
do contrav('ntor.

Art. 189. Esta mcsma ohl'igação , e dc ha ixo das mcs-
mas pcnas incumhe aos possuidore's dos tcrrenos da Camara,

r, N. 11.

Art. 188. Quando o proprietario , ou qucm suas vezes
fizel'; não quizcr designar o lugar, ou lugares, ou designar
um quc nflO dei' o precizo csgoto, ou quando não apparecel'
o propri~tario, ncm pcssoa quc suas vezes faça, ou quando
a necessldadc for tão urgentc, que não admitta sem perigo-
a demora do chamamcnto, o Fiscal mandará proceder aI)
esgoto, guardando a mederação I'CCOIlllllcndada no art. an-
tecedcnte.

(1~2 )

~rt. 187. No cazo do artigo 186' se" procedeni com
a malOl' moderação, nflo fazendo csgoto sobrc plantações,
ou quaesqucr bemfeitorias, senàO no cazo dc neccssidade.
Ncste caso deverá ser avisado o lll'oprietario, ou quem suas
v~zes fizcr, para designai' o lugar pelo qual menos o prcju-
clique a passagem, ou lançalJlento das agnas c immunuicies "
scm quc a scrvidão llublica solTm com csta escolha.

Art. 185. Exccptua-sc o tCl'fCDOquc por titulos le-
gaes sc mostl'ar cxcmpto do onus do art. 18'[1.

Art. 186. [O oous dc estradas c sCI'vidões publicas
é comprehcndido o de dar esgoto as a~uas y c as imlllUl1-
dicics que arruinão, ou f"zem mcnos commodas as scrvi-
dõcs puhlica.~.,._ Quando se não pnder, con~eguil" o esgoto
!icm (~UCse dmJa?, ou lancem as agnus ou imlJlundicies pam
os qUllltacs, tcrrClros, ou plantações, on sem quc sc fação bu-
racos cm llluros , ou quaesquer tapumcs; o proprictario, ou
qUCI~lsuas VClCS fizm', n~o tcm direito a obsta 1', e q.uando'
lhe IllCUUlUCconservar lllnpa a sua tcstada , será o scu maiol"
cuidado dar o dito esgoto: multa de 2.tj)OOO 1'5. e prisão'
de 2 dias, além dc se fazer a obra. '

são passai' (Tous carros, salvo noS lugarc! elu que hafa gl.all..•.
des di~?uldades em sc lhes dai' a dita largura. O quc rccu4

!~r,suJeltar-sc á multa de 6.tj)OOO 1'5., c será prcso por' 2-
(lias, além de ser tudo reposto no anteriOl' cstado, quando (}
contravcntor tenha dc qualqucr modo cmbaraçado a estrada.
As pcnas SCl'ão dol)l'adas nas rcincidcncias.
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l~S os pezos I balanças, e medidas do Artigo 213 pal'a fa-
zcrem as alTcrições dos seos DistricloS. Esta disposição não
sc entendc com o PI'Oluradol' da Camal'a. A. importancia
do alugucl será pal"a a Camara. Os Fiseacs rcsponderflo
pclos pezos e mcdidas que Ihcs forcm en tregues.

Arl. 215. A Camara espcra qne os Subdelcgados dc
accordo com os {"iscaes vizitcm lodas as cazas de nego-
cio pnra eXilminarem os pczos e medidas, e se lizcrão ou
não as alTerições e rcvistas.

Art. 216. Quando a medida, balança, ou pela forcm
inferiores aos da Camara e não for conhccido o culpado,
scrá como tal considcrado e punido o dono, ou adminis-
trador da caza de ncgocio I ou talhos, quc \lZal' dos dilOS
pczos, mcdidas, ou balanças com as pcnas uo Artigo 205.

A 1'1. 2 I7. Os AlTeritlorcs serflo obrigados a daI' aos
(louos das casas de negocio bilhetcs cm f(ue dcclarem a
qualidade e quantidade dos pczos, balanças I e mcdidas
(Juc alTerirem.

Art. 220. A ncnhum escravo se concedcrú licença
para tcr casn de ncgocio , e quando for conccdida, por
sé occultar maliciosamenlc eHa f(ualid;!dc, scrá O escravo
multado em !IwOOO rcis, e cm ambos os cazOs a Cilza de
negocio scrá immcditamenlc fechada. Poderá porcm con-

l.'O~10 xXi. PARTE 1..

Al'I. 118. E' prohibido:

~ 1.. O uzo de Jazcl' accrescimo nos pczos, que não fo-
rcm soldados ue mancil'a que não se possa mais scparar delles.

~ 2.. O uzo dos pczos de argola, ou de gancho f(UGse
possão til'ar e PÔI"facilmcntc. Pcnas as do Artigo 20/1, SI .•

Art. 2[9, Todos os pczos e mcdidas dc\'el'flo cslar
hcm limpos, sem fenua nem qur.bradura de mancil'3 q\lc
não seja prejudicado o publico. Multa de l~OOO reis,

A~'l. 2J 3. A Camara distri!Juirú pelos !iscae~ pelOs.
c ,medlllns concordilnles com o pndrão para 1I0S scus Dis-
~l'Ictos se fasercm as afcrições e cxames do ar!. 215.

Art. 21l1. Os Fiscaes podcrão allllgnr aos a\l'cril\ow

An. 211. Conlinuilr-se .•ha a cobrai" peja alTeriçflo, c
revisl;t o mesmo que alé o presente se cobrava, publicando-
se nOS Edilaes do ar!. 207 o regimenlo dcllas.

, Art. 212, Todos os pezos serão de melaI, e as me-
didas das do pndrão da Camara.

(19(3 )

Art. 200. Todo o Negocianle que eutrar no Muni-
cípio UJascateanuo fazendas, ouros lavrados, ou oulro
qualquer ohjcClo de luxo, pagará 20wOOO de licença.

Al'I. 210. Totlo o individuo que tiver loja abel'la de
qualqucr ameia, ou arle mecanica, uão poderá lei-a sem
licença: lIlulla de !I.J't>OOO.

Art. 207. Os pczos, IlIclliuas, e balilnças qnc dcvcm
aferir as casas de negocias, serão os de llue se servirem nas
\'CIHJas que fizerem. A Camara dec!arilrú ql1aes sejflo em
Edilaes que farfto pal'le dcslas PoSluras,

Art. 206. Na mcsma pcna do al'I. 205 incorrcrá o
,,[cridor, quc fizer a alTerição pai' mcnos da marca dali
padrões da Camara.

Arl. 208. Os Fazendeiros, e Tropeiros scrão obriga-
dos ao dil'cilO de alTerição de balauça, pelOs, mcdidas
uma só vez, mas lodos deverão apresenta-los a I'cvisla do
art. 20/1 , e !icão lamuem obrigados a di~Jlosiçãn acima os
La\,(,ildores niío I)l'O()I'ielilrios '1ue fação de renda mais de
180;lj)000 rs. , provenienle de generos sugeilos a medi-
das, e pezos: lolios os mais que liverem balanças, m..!di.
dils, e pelOS estão sujeitos a mesma disposição. l\luha do
ll.jj) 000.



l'o~IO XXI, PARTE 1.'

Mando por tanto á touas as Autoridades a CJucmo co.
nlrccinrcnto C ~ccucão ua ret'l'tiUã Ucsõlúçilo per1cnccl' que

, '. ) L •

( 1.00 )r,N.oH.

Art. 230. Qualqucr iudi.\'idno quo incól'r~r um in'-
fracções de Po Illra~, umo vcz quc sc preste volunta-
riamente a satisfazer a pena c o dal1Jno causado, scrá isto
:.reccito indcponl.1e\ltcmcutr. de mais formalidades.

Art. 231. "rouo é (Juallltier individuo que desobedc-
cel' c faltar ao rcspeito ao Fiscal no e~ercicio de suas func-
ções , a'lém das penas e.ll1 que incol'I'cr 110 todigo penal,
scrá Illuliado CID 1.0..tr>000 c nó dobro \las rcincidencias,

An. 232. Estas Posturas principial'ão a ol)J'igar nes~
ta Villa 8 dias, c fora dellas um mCl deJlois de sua pu-
blicação.

Arl. 223. Ficão revogadas as Posturas, acconlãos, e
)lrovimontos, quo região esta Villa, e scu termo até o pre-
sente.

AI'L. 228, Os Pais. OHCi'indol'és dos Orfiios pohres,
e os criadores dos cxpostos, rcq uel'criio. u Camara 1)(II'a
lhes mandar assistir com o nccessario nas Escolns sOlllcnte
(IUO lIao forem de ensino mutuo: seus requerimcntos scrão
infofmados pclos Iiscacs J e documentados COIII cel'lidflo d.
Paroclio; a Cainara dará aós IIlcríinOs CIIJ taes circunstan-
das os SOCCOITOScompativeis com suas forças.

Art. 220. Os fiSC{lCSde (ora participariio fio dcst:\ Villa
o que tiverclil notado nos scos districtos, e este fará o mesmo
que está e. cripto \lOS arts. 2[., e 2.5, e sorá illlLJl'esso IIOS
periodicos que a Camara allsignal\

AI'l. 227. Indagal'á mnis, se os ProCessores Puhli-
"cós lhes Clisinão as horas que devem cnsinar J Se assistem
touo tempo da liçiio nas B3collús, se cstenuem as ferias
mais do que devem.

Sobre a inspecçiio de escol/as de 1..' Letras,

((193 )

TITULO VI.

A.'t. 226. Indagará tamhcm a Camal':l e scns Dele-
gados, se 05 Professores. guardãoa Lci de 15 de Oulu-
)>;ro de 1.-827. priucipalmente fazenclo Icr . a Constitui£po.
do lmpcrio, e ensinando, o~ pl'inc.ipio.s da Heligião Ga,..
tholic<l" Apostolica, Roman:l.. . -

CA.PITULO 1.,0,
Sobre a edllcaç(lo~.

Ar!. 221. Os meninos', (lI'filos', P01JI'CSe desanjpar,",,"
dos, o os expostos., serão cntregues a quem 06 euuque até
a idade de to alJnos, os quncs sorviriio nos Etluc;Hlol'cs até
estc tcmpo gratnitallJcntc, com a dcclar;lção que nprcn-
de,lão a ICI', eserevcr, e n. cOntai' Ilas Escollns Puhlicas
onde as houvcr •.

AI. 22[.. Esta inspocção consiste no cxame do mo-
do pelo qunl os Professol'es desempenhiio scus deveI'c!!, c'
sCI'il fcito pelas mesmas Camaras. ou ~eus Fi cnes, ou quaes-.
quer outl'lI' p~~ oas que as mCSmas nomearem.

ArL. 225. .enhnm Professor poderá embaraçar a, q,ue
os dcsignnc 0..$ no.: t 22!J nssistiio as lições e haja todos os
conhecimentos n 'cessarios para se formar juizo da manei-
ra pela qual é en inada a mocidade. Multa de 6wOOO c
o dobro nas reinciclencins. '

Art~ 223. A Cillllara inspcccionarál as Escollns do pri:"
meiras Lctras, tanto as que são pagas pcla Fazenda Pu-
blica,. como as particulares.

AI,t 222. Os Pais de o postos quc os I'cconhecel'crn,.
serão obrigados a pagai' sua educação até os, 7 annos •.

ceder-se-lhe lic~IlÇQ,sohd'o: tlutorisndo por sco 50n1l01' qu ..
a tOllle sobro /);.
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PAUTE 2 .•TOMO XX

Al'I.. 2." Concluidú o inventario, c feita a liquida-
(-;fIO dos bens da hel'ança q no esti vcr suhjeila a scllo,
scrfio intimados o lestanlCnlcil'O, herdeiros, ou par-
tes intcressadas, ú requerimcnto do agcntc da fa-
zenda, para qne 110 prazo dc quinzc dias improroga-
veis pa:;uClll em dinheiro a importallcia da mcsm,l
taxa.

FIl.\:'i'CISCO ))IOGO I)EHElIL\ !lE V.\SeO~CEI.Ll)S, Presi-
dentc da Provinda dç Minas Geracs, pa ra execlI<;:IOdus
Artigos 17~ 18 c 19 da Lci N." rno, e em conformidade
do ~ J." do artigo 5." ela Lci N." (j()O, ordena que sc 0\'-
scrvc o scguinlc

;::======================

LIVRO DA LEI MINEIRA.

ImGULAl\JENTO N.o 32-LElS N.O' rl70 E (i()O.

Art.I." Todas as heranças, ou sejno dc lestalllcn-
. to, ou ahintcslalo, cujos hcrdeiros c lcgalarios li\ erem
de pagar taxa, serúõ arreeadadas ~ invenlariadas, a¥a-
liadas, c lill'lida<!as com assislcncia, ou a udiencia do
procurador fiscal da fazcnda provineial, no Municipio
da capital da P1'O\'incia, e nos de mais com a dos
rcspectivos col1cclores.

4. deSollada na Secretaria da Presidemja da ProvinCla aos

Julho de 1855, Antonio José Ribeiro Bhering.

de Leis e Uesolu-Ue""Ístrada 11 r. 16 do LIVro [~.o. de. registro
çi)es da Asse~lhléa pLe~~sdlativ.a~~O~~~ll~~la de Minas Geraes 30 de

SecretarIa da 1'0,,1 enCla
Jlt!ko de 1855. Rodrigo José Ferreiro BrL'/as,

N'es!a Secretaria da PI:esit1encia foi publicada a presente R~solu-

ção em 31 de Julho de 1855. Antonio José Ribeiro Bhenng.

11'esta Soeretaria por ordem da Presid.encÍ11.Imp.ressa c revista hAntortio José Ribeiro B enng.

--

(200 )

, r'io c facão cumprir tão inteiramente ?omo. ~cIla se
a Cl~I~P lO' Sccretario desta Provincia a faça lInprllmr, ~u-
con cm. D d' no P'llacio da Presidcncia da Provm-
blicar e ~orrer. , a ,I )ril~eiro dia do mez de J unho d~ ~
da de Mmas G.Clae~ a~e lNosso Senhor Jczus Christo de mil
anno do Nasc.unen °t 'c'nco Iri""esimo quarto da llldepell-
oito centos Clllcoen a c 1 , "

dencia e do lmperio.

) FRAl'iClSCO DIOGO PEREtRA DE VASCONCELLOS.(L. S.
Silvcrio Teixeira da Costa a fez.

Arl. 3." Se dcntro do prazo do artigo antcccdcnl(~
nao sc ellecl.uar o pagamento do sello (;olllpelcnle, 1'1'0-
ceder-sc-ha executivamcnte conlr,t O lesltllIlCnll.:iro)
Jlcrddl'os, ou parl<:,s ill\<:rç;;;;\\dil~.

qURO-PR ETO 1855. TYPOGRAPlIlA DO nOM SENSO.
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Art. ".." O pagamcnto do seBo scri! ,SClllpr{l fdto
no prazo de quinze dias, qualquer que seJa a natureza
dos bens de que sc compozer a hel'l\n~a: exccp~U:Il.ldo~
se unicamente o caso de haverem dividas adlVas, a
respcito das quacs se procederá como aodiante se dis-

l>üe.
Arl. ti.O Consistindo a herança em parte, ou no

todo em dividas adívas reputadas ~olvav\'is. conceder-
se-h a dentro de quii1ze dias dcpnis da liquidaçflo. res-
pectiva, um prazo aO test;lInenteiro. ou partes ~l~te-
rcssadas para pagamento do sello correspondente a 1I11-
portam:ia das mesmas.

Art. 6.0 Este prazo mio excederi\ a seis rriezes, se
as dividas sc vencerem dentro desse tempo, á doze se
se vencerem depois de seis mezes e .antes de um an~
no, e ú dezoito se se vcncerem depOls de um anno.

Art. 7."' l)ara que tcnha lugar a conces.sü~) (:09

prazos autorisados no artigo antecedent~. e lIlclis-
pensavd quc o testamenteiro, ou partes 1I1teressada~,
passem letras' endossadas por pessoa abonada, e cu.F'
a !>onação seri! previamente verificada e approvada peh)
rcspccti \'0 agente da fazenda.

Art. 8.° Havendo na herança divi las que estejáo
em cada uma das circnmstalH.:ias ou hypothezes do
artigo 6,°, separar-se-hno est'ls em partes ou lotes. dan-
do-~se i! cada lima [um prazo confo'rl\\c as regras es-
tabele.cidas no dito artigo. Aqucllas porem que ji! es-
liverem vcncillas .• e as que nfto li\'(~rern tempo detcr-
minado para o seU \'cncimcnto, nfto íieüo comprch~n-
Jidas na cxcepçfto do artigo I,,!, e dellas se cobrara ,.

F. N. G.

scllo nO prazo estabelecido no mcsmo artigo para a co..•
!>rança do que é relativo aos mais hens.

, . Art. ~)." Se .entre as dividas da hcrança houvcrcm
algnmas repuL;I(.ia,s falliclas, d~verfl() o.s illtcre~sados
justificar a fallencl<l das mes,mas para se I'cmptarcm do
p:lg,1l110111úJ a taxa respectiva.

Art. 10" Para quc tenha lngar a juslificaç;io, c
in dispel1s:ivcl a assistencia do proclIrador fiscal no ter-
mo da capital, c rIOS outros a dos rcspL'clí\'o:. c ,/-
leclores, que requereráõ O que l'0I' cIo i:;l(~r<'sse da fa-
zenda. A jllslificaçu') ser:l admillida -ÚIlH:nle den r I
dos quinze dias determinat\ús no artigo i." para o PiI,-
gamcnto do sello, podendo o juiz prurogar este prazo
ate 60 dias.

Árt. 11.0 O estado de insolvabiIid;Hle.ou fallencia dos
devedores, replllar-se-ha provado, justificando o testa-
menteiro,ou partes interessadas, com o depoimento con-
teste de dnas testelnunhas pelo mcnos, que os mes-
mos ou l'allccerüo sem bens, ou cstüo ausentcs cm lu-
gar não sahido. ou qlle nao sao conhécidos, ou vivem
em tal estado de indigencia. que nflO possao pagar suas
dividas. ( ~ !i,." do Artigo g da Lei N." (99).

Art. 12.0 Alem do depoimento das testemunhas,
juntal'-se- ha ü .i listifiéação a ccrtid,lO do ohito do de-
vedor, no caso de fallecimento, e auestado do l)aro-
cho ou de f}llalqller autoridade policial ou judiciaria,
quando o mesmo se tenha ausentado, ou não sej;l
conhecido.

Art. 1 :l,o .TnIgada POI' sentença a justificaç;\o, c
nãO se op londo a ella o pl'ocUI'ador fiscal, ou o col~

TO~IO XX PA1\TE 2. ~
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(5)

Arl. 22.0 Quando uma ou mais dívidas forem
TO)lü ,.X P.HlTE 2.

Art. 19." A ex.ecuçao por parte ela fazenda para
pagamento do sello, 110 caso de que as partes interes-
sadas o nao sal.isl'açüo em tempo cornpetente, efTccLuar-
se-ha Cll! quaesquer bens da hcrança, ohservaua a
legislação geral : a quc porclu for neces~aria para
cobrança das letras nüo pagas em seu vcncllnento, se
verifÍl.;ará em quaesquer bens dos deveuores.

Ar\. 20." ]"icão autorisados o procurador fiscal
c os collectores parp concedcrcm os prazos pcrmilli-
dos no artigo G," destc Hegulalllcntu, scndo re~ponsa-
veis POI' omlllissüo, negligencia, 011 qualqucr falta no
cumpl'imento do disposto no presente regulamento.

A concessüo dos prasos , quand6 for dada por al-
ITum collcctOl', será immediatamente communicada á
~nesa das rcndas, mencioiIando-se na communicaçüo
a ímportancia das dividas da hera.nça, os nomes dos
devedores, e o tcmpo do scu venclmeuto.

Art. 21 .• Serno sempre pagas pelos tcstamentei-
ros, herdeiros, Ou partes iuteressadas, as despezas que
se fizerem com as .iustificaçõcs, c mais actos determi-
nados lIOS artigos antecedentes.

litacão dc qualqncl' devedor, passará o procurador fis-
cal: ou o collectol' a Itavel' dos mesmos, uu do <.leve-
dOI" a parle pertencente á fazenda, dando lJl~l lal, o
que será reunido ú justificação e notado no tItulo da
divida.

1". N. tS.{li}

Tector <1enll'o de dc7. dias c1epoi~ '<1e puhlicada em pre-
sença dos mesmos, ou dc illtimada, eOllsidcr<lr-se-ll<l
provada a fallenci.a das di\'idas, e iS~llIptas do paga-
mento do respectl vo sello as partes ml.eressadas.

Ar!.. H..• Se as dÍ\'idas julgadas fallidas conslarem
<le creditos, letras, asscntos isolados, ou de quaesquer
(~o,culllentos avulsos, serão reunidas ao processo de jus-
tlflcação, remellelldo o agente da fazenda á Mcsa
das Bendas uma rclação das mcsmas.

Art. 11>.0 Constando as dívidas de asscntos de li-
vros, d'onde não POSS[IOScr ,tiradas, cxtrahir-se-ha \1_

ma copia dos mesmos, que será assigllada pclos inte-
r?ssados, e rcunida ü justifkação, fazcndo-se nas pa-
gmas daquellcs uma dcclaração, {Jue serú rubricada
l)?l0..illiz~ procurador fiscal, ou pclo' collector, que en-
'vmra tambem ü lUesa a rclaçao de que Lrata o artigo
antecedcnte.

Ar!.. lô.o JunLos os titulos de dividas á justifica-
~ãO, que ficar£! apcnsa ao hlYenlario, nenhuma partc
]~Itcressada podcrá cobrar, ou reccbcr (Jualqllcr quan-
tm constante dos mesmos, quando se I'chabilitem um
ou . ~nais devcdorcs ,sem t] uc pague pela mesma oc-
caslao o sello competente .• soL as penas da lei.

, Art. 11.• ~{elJabililado qualquer devedor, reque-
rera a part? JIlteressada ao juiz com 11 udiencia do
a.gente da ,fa~enda, que mallue separal' dos autos o
tItulo rcspectl\'o, e estc assim o dcterminará em vism
do talão do pagamepto do sello dado pelo colIector.

Al'I. 18.
0

Kiio promo\'cndo as partes interessadas
a cohrança do (lue lhes pertcuccr, nO <ta'o de rchabi-



(7) .•

VilA 'nscO D[OliO PEHEJlL\ ])1': V,\SCO;\CEl.J,OS.
( L. s. )

Nesta Sccr"lari, lla llrcsidellcia foi pu1Jlica(10 o T)l'e-
sente \cgulameJ to aOS30 dias _do lllCZ de lh.:zcmbr()

ele t 8:).'1-.

negis'tral1o a fi, 07 UllLi~'ro d~ Hcp:íslro de llegula-
mentns e lnstl'ucçí es da l'rcs,ldencIa. ., . . '

Secretaria da PresidcncHl .da Pl'OVlIlCla de Mm,\s
Gcracs 2n uc Dezemhro de 18tH.

llo(/rigo J osc~Fen'('irlL Brclas.

Tll~!O )i:-' 1',1:1'1. 2. ~

An!olliQ Jos{ Ril'cirQ JJhcl'ill(J.

do forem passaclas e assiguadas. nesla ~aji!la\ e seu '1'0,1'-
}\1O, serãO pagas ~l.hoca do ,(.:oll'e'pruvn~cl.',11; a~ .~l~e h.)~.
rem passada!> e assl!!;nada~ lora li clle. sel.!O P"h,l~ JI,IS
rcspectivas col\eclorias,omlc Iicarfll) guar0adas e~1lpoder
dos coUeelores, que enviarao lamhem c ImJlWdlalamell-
te à Il1cza das rendas uma rc1aç"o dellas com a l~ec\a-
racãO da sua importancia, da epocha do seu \,cnClIllell-
to: e dos nomes dos sacadores e endossadores. Ape.nas
1'0['reccbida esta rc1aç;w, seraO os eo\leclores debIta-
dos na contadoria da meza pelas letras que guarda-
rcm, e ternO pela cobrança das mesmas a porccntat;elll
que lhes esli\ arbitrada llc\a al'l'ecadaçflo <.losel\o.

Art. 2:). FicflO em vigor as '}cís? re~\Ilamcntos.
q lIe se nüo opposer~11l aS prescn~es dispOSições e reVO-

gadas as que lhes forem contranas.

Palacio (la Presidcncia daPro\'íncia de :\linas Ge-
raes 28 de Dezembro de 18:H.

r,. ;-;. G.

Art. 26.° Os que injustamente se opposerem ao
pagamento da taxa por meios j udiciaes, decahinclo em
qualC{uer instancia, cuja sentença passe em julgado,
pagaritü, alem das custa' dos a IItos, n por 010 de pre-
mio, contado da data da avalia(J<lo dos bens, na con-
formidade do disposto nos arti30s n." ela Lei N.o 570,
c 10 da LeiN.oü06.

( G)

Arl. 27.° Dos bens deixados em usu-rructo por
teinpo definido. cobrar-se-ha de uma só vez um
por °/0 do valor do ohjecto por cada um anno, porque
tiver ele ser lIzufruido; qllanc!() porem o Ilz11fructo ex-
ceder de dez annos, ou for indefinido, nflo se cobrará
mais do que dez por °1" por uma só vez tambem (~7.0
cio Artigo LO d3 Lei N.o (99).

Art. 28." As letras de que lmta o Artigo 7.° qm\1 ••

Art. 24.." Às justil1caçõcs de que tratflo os artigos
!)." c 10.° scrâo enviadas pelo juizo á mesa da rendas.
scmpre que esla o exigi I' para Cf ualquer exame, de-
volvendo-as logo depois de concluido.

Art. 25.c li. cohrança do sello OHda taxa nãO ler~l
lugar á respeito dos lcnaclos, em quanlO peJl(ler em
juizo acção sobre a nullidaue do testamento, havendo
herdeiros neccssarios do testador.

Art. 23.0 Occorrcndo a fallcncia do devedor ü 1Ie-
)'a\l~;a depois de assignadas as letras para u pagamen-
to do seBo, não prejudicar~l ella aO direito da fazen-
da contra os assignantes das mesmas.

jlll~'a(las I'allidas pc)\' scntc\lç,l, Pl'O!CS!,ll'á sempre o
a~ellte fiscal pelo pagamento do sello, no easo de re-
habilitar-se \lO futuro (lua\(l"cr dc\'cdol',



REGULAMENTO N,. '33-LEl N.• 699'.

FOLHA N,. 1.
185tL

PARTE 2,'

Art. 2." São applicaveis ao regimen interno. e
externo deste estabelecimento as disposições do re-
gulamento n: 27. á lei n." 516, com asseguintes mo-
dificações.

REGULAMENTO.

LIVR'O DA LEI MINEIRA.
TOMO XXI

FllA.NCIst:ODIOGOPEllEIRADEVASCONCELLOS,Presi-
dente da Provincia de Minas Geraes, usando da au-
torisaçao que me confere o artigo 11. da lei n." 69~
de 31 de maio de 185:\., ordeno que se observe o se-
guinte

Art. 1." As cadeiras mandadas dcsannexar do Se-
minario Episcupal de Marianna pelo artigo 11 da lei
n." 699, e bem assim a de Geographia e Historia, no-
vamente restaurada, formaráõ com as de Philosophia
e nhetorica, um curso de estudos em um só edificio
na cidade de l\Iarianna, sob a immediata inspecçBo do
'director do respectivo circulo \itterario, com a de-
nominação de -Licêo l\Iariannense.--

c:c:======================

(8)
OI

11 I/(ol/iu J Oli/: H ilJciro l1hcriJ/{f,

1
) .1dlllpr?ssoe revisto nesla Secretaria por ordem da
re51 cnCLa da Província,

Art. 3.° O anno lectivo será de dez mezes; co-
meçará no dia 5 de fevereiro, nãO sendo feriado. c ter-
minará a 30 de novembro. Os e:tames teráõ principio
no dia 3 de dezembro, c as ferias desd'aquclle em



1', \", I.

que rt)l'em eX:lnlinados l)S allllllJlos, Ila\' 'Jldo-~e POI'
ellccrradas as aula:; logo (lUC lilldal'~lll 03 cxalllcs.

lllas<loS\:-,",t' 1,r..~_)."'1,",'" "o I " 31 I,~'" ~ ,I., C D, 10 111'I~fl; (o 1'0-

!;lJalllCJllll 11." 27.

I'a la(:in da PI'l\sidcJ\l.:ia da ProvÍllcia de ?lI ina5 (,c-
r;:cslii de ,/allcil'll de j 81.i:j.

IlllPI',~SS() c I'e\'i,.to 1I(~sta Seel'el:lI'ia POI' 01'd('1I1 da
1'I'c:;id,'lIcin da Pl'lJ\,::Icla.

:'esla ~eel'etal'ia da Pl'csidcneia foi pulJlicadoo pl'l'-
sonle Heg-lIiamclllo aus 1H dias do Ill~Z de ,lali,'il':1 dn
1H:i:L

J\ I'l. t O ,li Fieüc> rcvogadas as disposit:ões em eOIl-
trill'io,

( Lo S, )

HCt~isll';id() a n, I')!) do Li\'l'o de l~;'gislro de Bc-
glllalllclIlos ç Illsl 'lIc(;iks ria 1'1''sidcllcia.

~ 'cl'elal'ia da Pl'csidlllt:ia de ."inas GCl'a('s 17 du
J a nei l'O de t S 1.iir.

AI't. 9,0 J\o Di,'cclOl' do 2.J' circlIlo se abonarú
Illlla gl'atilicaç:il,l de lrezcJllos mil I'l:,j:; alJlIUa('S para as
dcsJl~zas d;1 Cscl'Jpllllaçüo, o mais expedicJlle que p ,lo
dlspuslO 11este rl't;'lilallll:llto se lhe acclllllÚl.1.

Al'l. 7." O pl'Ort~SSOl'{rue sem callza c1ei"itr de dal~
au:a, 011 nHo fizer li pal'licipaçao a quc é okigaulJ.
Vl~l'lkl'Ú W, \'cl}(:iI/lClIll)~ ol'l'l,;sllt,ll).<ienles a,os dias q llO
1l\lIlVCI' ra[lado, os quaes serüü expl'cSSallletlte dedal';}-
dos nos allc,.lalhls tlu cx.el'cicio p:lra a Cübl'all~a dos
l'cspecli vos OI'c1enados.

Arl. 8," O porlcil'o perceberil a gl'atiricaçflo do
2:JOc . 000 I'éi' tlIIllUaes.. SUílS obri~acões scrao as I\.lCz;-v • •

A1'l. ti.o Os prorcss Ircs cOlllpnl'eC(~rúõ todos os
dias ulcis em suas respectivas aulas para Icc;eioJlHI'~1I
as lll<llcrillS quo lhos compelirolll !las hvras ti 'siglla-
das. Pal'a lralar de qualqllcl' Ilngocio uq.?;cnll, que ti -
mande alé lres dias de aus.ellcia, podcl'Úõ obter pe\,-
missflo do dircclOl' gOl'al (Íuo SUI'i! apl'oselllada ao do
J~yeeo, pal'a pÓI'-lhe o-\'i:slo-SClll o que n,H) tC';1 er-
fcilo. Nos casos d~ enfermidade, pal'ficipar:'lõ imm~-
dialam~nlll ao dircel()[' do Lyceo, pllI'a pl'O\"idcneial' so-'
])l'e a subSlill,içflO, qllando se prulongar o imrr'dime~l-
tó po' mais elc lrl;s dias.

Arl. 6." Cada professo\' lel';1 11111mappa cm (IU()
fal'Í1 ohscl'\'açüe' sobre as li,õus. c t:Olllp0l'lalllClllo, (k
soos a 111l1lnos, p'll'a iufLJ1'11J:!l' de ludo ci I'l;ulllsla,n(.;iat1,l-
Illcule ao dil'el;[or do Licl'O.

AI'I: .Lo Fechada a malricula, o dircclor I'CI1lCUe-
ri! a cada 1)l'Jr~330I' 1I1ll:l lista dus altlllllw: p~I'lell~en-
te:.; 11sua aula, c fOl'llia I'Ú um mappa geral dos lllalri-
culados, que I' 'IllCllcl'Ú ao dircclor gcral para ser apl'c-
senlado ao Pl'csidelltc da Provincia:
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Arl. 3.° No porlão da enlrada do jardim per-
maneccr(\ constantemcnle um guarda, a {lUem in-
cumhe vedar o ingresso dos indi\'iduos nas circums-
tancias do artigo anleCeu.cnlc, e .de quaesqucr auimaes
sollOS-, ou extraviados. .

Arl. :i.o A ningucm é p~~I'l\liltir.lo enll',U' no jal'-

dinl,- seni10 tJe1o' purlÜo.

LIVRO DA LEI MINEIRA.

A I'l. ILo E' prohibido caçar no jardim, ou em
suas visinhanças, ü alcance llc espingal'lla e h~1\1 assim
lançar fúgos {le arti!il;io de qual{lllcr 'uatureza {lue sejüo.

ArL 2.,0 NãO podcd\õ ler ingrcsso no mesmo jar-
dim oS ilHlividuos que se acharem notoriamente em-
briagados. os loucos,e os que trouxerem armas <.lcl'ezas.
ou dc fogo, de qualquer nalllreza.

AI'l. 1.° O Jí\l'dim holanico scril franco ao pú-
hlico em todos os dias desde as sele horas da manha a
alé as sele da tarde.

rnA"r.lSCO Dlo(;o PEHElIL\ lll\ V.\sCONCEl.l.OS. Presi-

danlc da Pro\'in~ia de Mina~ {~eraes. ordcna que no jar-
dim bolanico desta cidade se ohsel'\'c o seguinlC

TOMO .:XI



f. N. 2,

1 rI. n.o i\"ão é licilo pernoitar nellu SOIU con-
scntimcnto expresso do dircclor.

T

Arl, 7.° E' )lrollihido :
S 1.° l\rrancal' ramos, fulhas, ([ores, plantas, co-

lher fruclas, ou apoderar-se de outro qualqucr oujeclo,
salvo obtendo-sc o cunsentimcnto do dircclor, ou do
algum dos feitorcs do estabelccimcnttil.

~ 2.° Damtlificar as cerTas, gl'adcs, Oll reparos que
se acharom cm tomu dus plantas.

~ 3.° Almoçar, jaIllar, ou tonH\[' CJualtfllCl' comida
ou behida uspirituosa dentro do jardim, scm obter
previn conscntimento do director.

~ '( •• 0 Lançar nas ruas ou l:anteiros cascas, ciscos,
ou outro algum ú1>jccto, que pl'{~.iudique o asscio.

'~ 5.° L~vantal' nas ruas do jardim vozel'Ías, dar gri-
tos, ou fazer alaridos, sal\'o o caso de necessidade'
de soccorro.

~ 6,° Inscrever em qualquer par'te do jardim dis-
ticos, letreiros, palavras, ou figuras de qualquer na-
.tureza.

~ 7." Praticar dentro dI jardim qualquer acção que
na opiniflU publica seja e\'itlentUlucntc oi1'cnsiva da mo-
rai e Lons costumcs.

Art. 8.° Se os individuos de que trata o artigo 2.
commcllcl'em qualquer violencia contra o guarda do
por'tHo, uu outro qualquer' cmpregado do jardim, se-
rrto prczos e entregues com a parte tio faeto it autori-
dade competente COm o rol de testemunhas (haven-
do-as).

AI' . 9.° Qualquer' ompreg~l(lo do jardim, ou ei~
dadüó, devc prcndcr os que forem encontrados em fla-
grante, violandu este rcgulamcutn, ou praticanuo (lu<\l-

qllcr delido. Os. cnnlt'arc'lllürcs sel'.flo conc1uzic1t)s fi
presença da autundadc competentc, fazendu-se mCIl-
çau na parte do nOlllc de duas testcmuuhas, pelo
menos,

Art. 10.0 A autol'Íc!allo procedl~r'ú eonll';\ os de-
linquentes, cominando-lhes ,,5 penas do codigo crimi-
lIal, Cl as das pustUI'lIS na par'te applicavel ; observan-
do-se no proees3o O disposto no rcspecti\'o oodigo o
lei de 3 de dezemlH'o de lSH e sous regulalllentos.

l~m lodo o caso sc imporilõ as penas do artigo 128
do mesmo eodigo el'Ímillal, quando os réus em outras
uüo tenllão incorrido.

Nüo caLendo o crime na alçada da autoridade,
será o processo illstaul'aclo (~ompetentUlncnte e remet-
tido ao tl'ibnllal do:; jurados para o julgarncnto final.

Art. 11.0 O direetor do jardim botanico ó o 011-

carrc~~ado de fazer' cumprir o presentc rcgulamento,
c ma;darü acompatlhar por' vigias as pessoas que en-
trarem no jal'dim, sempre que isso for possi\'el, c assim
o entender neee~sario.

Art. 12.0 O gnard!l do portão adver'til'il as pes-
soas tIue pretcndcrcm enll'al' com armas defesas, ou
de fng-o ü que as deponhrto ; e sÓlllente depois d~ ad-
vertidas, (; uO caso <lu lIãn nllenderem a advertcncHl, se
procederá contra ella:;.

Art. 1:3.° Um ex.emplar dest0 regulamento na
lin<rua nacional, e outro na franceza, serir collocado pelo
dil~ctol' do jal'dilll em lugar conveniente, para que
suas disposiçõcs sapo geralmcnte conhecidas, e se não
p')ssa allogal' ignorancia das mesmas,

TO}IO XXI 1'.\1\T1::2 .•
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LIVRO DA LEI MINEIRA.

REG iLA~lI~~ 'TO N.o 35.

UEGULAMENTO,
CAPITULO 1.0

Al't. t. ° O ('orpo policial da provincia de l\lilla~
Gemes se comporá uo numero de praças constante do
plano sob n." 1.0

Arl. 2." As companhias do COl'PO 'pulicial terno a
seg\lillt,~ numeraçllO ;

FllAl'iCISCO DlnGO Pqn:I1L\ DE VASCOSO:ll.OS, {'rcsi-
dente da Provincia de Minas Geraes ;

Usando da aulorisaçüo que lhe confere o artigo 11
da lei n.O 466 (h~ 26 de Abril de 1850 ordclIa 'lHe se
observe o sf'guinte

c:.:t==================='===

Alltollio J05/: Hibl'iro Bltcl'illfj.

Palacio da Presic1encia da Provincia dc Minas Gc-
raes 18 de .laneiro de 18,j;;.

Impl'csso c revisto ncsLa Secl'claria por ordem da
Presielcncia da Provincia.

A l't. n... Ficiío 1'~\"ogada5 fi uasquel' dispGsi çüc~
em conlrario.

(11)

( L. S.) FIL\~r.lSCO DlOGO PEHElIL\ DE V.\Sr.o.'CELLOS.

Regislrado a n. 1\0 do Livro de ~ cgislro de Hegula-
menlus .e lnslrllcçüc5 ela Prcsldcnc1a.

Sccrel,lria da Prcsidcnda da Provincia ue Minas
t;ertleS 22 de .Janeiro de 1855.

Nesla Scel'cLaria da I'rcsideneia foi pnhlicado o
prcscn.~~ Hcgulamcnlo aos 2:] dias do IlWZ de Janciru
uo 18 •.>a.

1 .• de C!iYallal'ia.
2." de Infantaria ligeira.a.. d .•
.'~.. d .•
ti ,li d.:J

As praças do estado maior ficrlO perlencendo á
t." companhia, c a::i elo estado menor á scbunda,
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. ,.. ,. ,
Capitücs.
Tencntes
Alfet'es .
1.0' Sal'gentos.
2 .•' Ditos. . . • , .
Forl'iéis .. .. .
Cabos d'esquadra ............•
Soldado" comelas, clarins. e fel'l'adores
li dia ria de 000 reis a cada um.

C(HIP.\~Jll.\S.

Cil'urgião Mor ~Tatluadn CapitãO
Tenente Ajudantc, , .
Alfcrcs SCt:l'clal"Ío. . .•....
Dito qual'tel-mestre . . . . . . . ..
CapellãJ t:um as mesmas obrigaçõcs dos

de 1." linha ..... ,
Sargento ajudante ..
Dito quartel .nestre.
1.• Sal'gento. mestre de muzica.
2 .• Dito, contra-mestre.
Corneta-mor . . .
Musicos 18. tendo cada um adiaria

de500 reis.

Art. 6 .• O com mandante do corpo t O major, o
ajudante. e o cirul'gião-mol', alem de seos yenCimCll-
tos, tuáO uma cavahradura.

O majo." q llandõ commandal' o corpo, na falta.
ou impedimento do cOll1mandante, perceberá a grati-
ficaçflO mensal de t 5~OOO reis. l\'a falta. ou impe-
dimento do 1l1ajol', o t:apitáo que for nomeado mdll-
dante. pel'cebel'á a gTatilicél(;élOde t O;rpOOO reis: igual
gratificação comp~tc ao oflicial, que commalldll.l' com-
panhia.
1'0"0 XXI 1'~\RTl;; :!."

r, ~. 3.

.OJpOO(J
G:)mOOO

ESTADO ~I.\ IOIl J! lIENUH.

Tencntc Coronel Comnrandanl.C .
.\lajol', . , " .,.... .

ArI. G." Os yencimentos tios oHieiaes c praças ti
prcl seráõ os que se 'segucm :

11.\ :'iOllF..\ (\0 nos l'05TOS.

C:\ PITULO :3.0

Arlo .LO Os offidae~ do corpo policial sãO de li-
yrc lIomeacr,o, c demissr,o du llresidcntc da provincia.

Os o(r~ciaes inferiores do estado menor sel'fio nu-
meados e demillidos pelo commancLwte do COl'pO,
assim como os de mais olficiaes inferiores, e cabos;
dcvendo pol'cm, pdo que loca ú nomeaçüo d'estes, p~'c-'
ceder proposta dos l;ommandantes de compan,hm.
salvos, quanto a demissão, os casos cxpressos neste
regulamcnto. .

Estas propostas poderáõ ser l'egelladas pelo COIll-

mandante do corpo. quando rccoCJhec~I' quc não SilO
justificadas pelas convenicncias do Sel'\'lçO publlcu.

CAPlTUL02.0

(2)

Al'l. 3.° Esta força, que fica sol, as ol'll(~ns im-
media tas do Pl'c£idcnte da provincia, é ,e~pecialmcnte
destinada a auxiliar as.autoridades pollclaes, manter
a ol'dem e seglll'ança publica na capital .e ~ora d'ella.
e desempenhar cm geralquaesqucl' comm1SS0?S do SCI'-

"iço publico. que furem detalhada!> pel~ Pl'csulen.te. da
provincia, ou de ordem sua. pelas autondadcs polJclaes.
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Art. 7,° As pr':Jças d' prel, alem dI) !'olJo f'Sli-

pulado, tCI';IÕ mai uma diaria de tO~ rcis pal'a far-
damcnto, devendo revcrtel' em beneficIo das mesmélS
praças, quaesqtlcl' solJras, q nc pos~ao haver, na oc,-
casião cm quc se lhes houvcr de "Justar contas.

Art. 8.° As praça!! de pret de cavallariu, alem ~us
vantacrens dos arti170s antecedentes, perecberitó mars a

::l o 1 li' .diaria de 20 reis para cunsel'VaçãO (OS SC 1115e anelOS,

CAPITULO ,'l,."

IlU E:-iliAJ.\lIE:'iTO E llAS 1l.\lXAS.

AI'l. 9.° Sel'áú cngajados para o C~.H'pOpolidal ,in-
<lividnos nacionacs, ou cstrangeiros, quc, sendo 111-
genuos ou libertos dc b6a condncta e robustez para
o servico. ti verem a idade de 16 ú I~O armos.

S J J Nuo obstante o que fica disposto, pod"ráõ ser
aJmiuidos individuos de g annos, completos, que,
estando nas .circumstancias acima mencioi1adas. se
quizerem alIstar para servir na banda de ~1Hlzica.
ou officinas do eorpú; vencendo purcm unlcamc,n-
le adiaria dc 400.re!s, da qual se lirarilõ 100 reIs.
<lestinados para fardamcnto,e subjeilan~o-se desde lugo
a fazer o engajamento de que trata o artigo J J des~e re-
gulamculo, assim que h()uverell~ completado a Idade
de J 6 annos, para de entilo em dl,mte gosarcrn as van-
tagens conoedidas ás demais praça:; de prel.

~ 2,° O c01l11I1andante do cllrpo é o enearregado.e
responsa vel na eupital pela {lei ex~cnçflo do que, fica
estabelecido neste artigo; advert1l1do que o alista-
mento, ou enf:ajamento nãO podúrà ~er, lugar sem OI...•
dem ex pressa do Presidcnte da provmcia .

•
Art. 10." O Presidente da pruvinoia podcl:á tUlll-

r.~. 3.

hom on(;:lI'I'(';:.;a[' (1'1, csqnl'r agt)nIC~ de S1I:1 c.~e(,llta.
lias ciclades, \'illa'. e PO\'of~('nC:, do cngajalllfmlt)
de pl'aças para o corpo policial, dalldo-Ihe.~ .• Clll tal
caso, as instl'llcçÕCS IH'et:isas.

As pl'aças assim engajadas se alJollarúõ toe/os os
vencimentos desde o dia em que fizcrem o engaja-
mento.

Art.!I." O engajamentu nflo podcl'ü scr fcito por
menus de seis annos • e li'elle se la\'l'aril terlllo em li-
\'1'0 pI'opriu, o qual sel'á l'ubl'Ícado pelo commandan-

1 . I I •Le de com pan lIa, á q!le ti \'CI' (C pertcncel' o ellbap-
do, e por esle <lssignado , ou por outrem [l seo rügo,
quando uno saib!1 cscrever.

Art. 12.° Os individuos cngíljados prCSl:lrüú ju-
ramento de hem sCI'\'ir, e de obediencia ÚS ordcns de
seos superiores, dev ndo antes ser inleirados das dis-
posições L:riminaes (reste regulamento, para não alle-
garem ignorancia em tempo algulll.

Este juramenlo sc cxigirú lamhcm dos officiaes,
pela primeira \'cz Ilomeados, ou du~ prolllovldos : exeep-
tuao-sc porcm' desta formalidade os ollil:iacs do excr-
cito.

ArLt3: '\8 bai.'(ls só poderúõ ser conccdidas Ull
d,cterminadas pP10 Presidente da .provincia, c n[1Opu-
dcráõ ter lugar em quanto as praças, que as perlcn-
derem. dcverem ao coq)Q, ou sc aeltarclH númead:).s,
para (Iualqucr e/iligcncia,oll liverem de re 'pondero por
qualquer f[lIta dc serviço, ainda <J lIe lCllllüu completa-
cio o 'sco cngajamcnll't ; fazendo-se de tudu 1Sl\)cX[lrcs- .
sa mcnçao no' terlllO de cn;;ajalllclllo.,



Ar!. 2H.o O Presidenle da provincia coneedcrú li-
ctll\ja Selll"telllpo e com tl~ rcsl'cctiyu~ n'llcilllenlos au:;

(O)

Art 30. IO'uaes vantagens gosadlõ os offir.iaes e
praças de pret, ~Iue achando-se impossibilitadas para o
serviço, tiverem completado sem nota o tempo corres-
pondente a tres engajamentos; mas estas. só tcrlí? o
vencimento proporcional ao tempo dc scrvlçO ( artigos
5.0 da lei provincial n." 616 de 12 de Maio de 1853 e 1.°
~ 4.." da citada lei n: (81).

Os annos de sel'Yiço se conlarÍlõ aos officiacs des-
de a primeira praça, ainda havendo interl'Upçfto ( Lei
n." 681 artigo L" ~ 1.0).

Art. 31. Os vencimentos de quc lratão os arti-
gos antecedentes, são sómente o sol~lo simples ; sel~do
recolhida ao cofre do corpo a gratllicação concedida
para o f,jrdamento.

Art. 3'2. As praças de que trata o artigo 20, em
quanto estiverem empregadas no sel'viço que o go-
vemo lhes desio'nar, tel'ao soldo e fardamcn lo, como~ .
as praças aetivas do primeiro engajamento. Se. fl'lIZe-
rClll gosar as vantagens eslabclccidas pelo arllgo 2!l,
depois de se hahilitarem na forma das inslrlleçõlls ca
l'l'csidcnoia, lel'ilõ somclltc o vencimento cOlTei'pon-
dcntc ao tcmpn de Lrez cni:;ajamenlos.

Art. 33. Por UllI engajamcuto se enLende O es-
paço de seis annos.
T()~lO XXI PARTE 2, a

.
officiaes e praças de pret, que tendo Gompletado o praso
correspondente a q ua Iro engaja mcntos. conseclIl.I vos
sem nola, se impossibilitarem para o serviço, por a\~an-
cada iuaue, ou ellrerlllida<l(~ chroni 'a, precedellflo II1S-
IJCCçflOde junta lIledi~a (artigos 1!t.. O .<la lei pr.ovin~ial
n. o I,.üü de 2G de Abnl de 18ti() e 1." ~ !l..o da lei }." ti8l
de .12 de Maio de 185!~).

1'. ;'\, 3.

lJ.\S tICE,Ç'.\~.

(8)

C\Pl'ITLO ri.o•

AI:l. 2\." ,\' licel~ça~ só podem Ser concedidas pe-
lo Prcslucnto da proYlIlCJa, com a 1I1lica exeepcâo d'-
clarada 110art. 25 ~ :2.° •

Elias scrlío de quatro cspecies , a sabel' :
1.a De favor.
2." HegistTadas.
3 n Por tem po determillado COITlvencimento.
,...• Por tempo illdeterminado com "encime nlo.

Ar!. 2ti." As licenças de 1:1\'01' scr;'lõ concedidas-
1." lle\o Presidente da provinda até quinze dins.
'> " Pelo cOlllmmHlante do corpo até seis dias.

Estas liccn 'as serilõ dadas cm ordcm do dia cm
"Virtude de pedidos j llstificndos dos q tlC as pertendc-
rem.

Art. 26." As licen(;as de favol' sel'úü cOIH~edidas
com vencimento de soldo. As ['c''''istradas só podem
ser conccdidas aos olfieiaes do co~'po aLé Lres mezcs.

Arl. ~7." As licenças por 'tempo detcl'lninado c
Cllm vC1.lcnnento, pod~l1l ser concedidas aos ofliciaes

I por mO~lvo, de cnfcl'lllldade até tres mezes, com o sol-
do por IJ.\te\ro, quando sc lralarem em suas casas; c
com mclO soldo, quando se tralarem no hospital.

Art. 28.: As licenças POI' tempo indeterminado
c ~om vencllllclllos, sc.ráõ concedidas nos casos se~
gUl11tes, obscn:ad:\s as ll1strucçóes que expedir o presi-
dellte da provlllcHI.
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CPAlTULO 7.°

no CO~SELIIO' DE Amll~ISTll.\ÇXO no FAHIJ.UIEXTO.

Art. 4.2. Ila\'erú nm conselho economico de ad-
ministraçflo do fal'(lamcnto, composto do tC~lentc co-
ronel commandante como presidente, elo major como

CAPITULO 8.°

Art. 4.1. O uniforme será O que actualmcnte tem
o corpo, ficando porem subjcito ás a~te~ações que
julgar convenientes o llresidentc da provlI1cJa ; o com-
ma~ldante do COl'POfica responsa vel por quale}llel' al-
teração que nelle se faça, sem ordem expressa do
mesmo Presidente. . .

S Unico. Os soldados de infantaria, em servI~o ~r-
dinario, usaráõ de pistola dç alcance e terçado. No ser-
vico extraordinario, ou quando se recear ataque em
fOJ:ca aberta, e nas o'uardas, cOlltinuaráõ a trazel' ?S-
pingarda e baio.ne~a.l:l Os de. cavallaria Hsaráõ de PIS-
tola, espada dlrclta, e clavHla.

em quanto não forem apresentadas ao commaml~nte
do mesmo corpo, () qual lançadl logo nos respectivos
requerimentos u seo-Visto-que será datado e P<H'
eUe rubricado.

Art. 4.0. O Presidcnte da provincia, se lhe pa-
recer convenivnte, poderá mandar inspG.cciunar por
uma junta 1I1edicaos quc P?rlcndercm licença tem-
puraria por motivo de enfenmdade-

F. 7\, 3.

Art. 3,1.. As p,'aças e postos deixados por virtu-
de de licenea scm lernl)o, considerar-sc-hno va2:OS c

IJ "-J ,

serúõ preenchidos na forma das leis (A rli~u 1 ti da lei
provincial n.O lí.66 de 26 de abril de 1850).

Art. 37. As licenças registradas serúõ concedi-
das por despacho do Presidente da província lançado
nos requerimentos dos interesslldos, os qnaes devem
subir ú sua presença por intcrmcdio, e com informa-
çflo do com mandante do corpo.

CAP\TULO G.o

Ar!. 36. Salvas as licenças de favor, c os casos
quc o Presidente da provincia hOllver de dispellsar.
nenhum individuo poder:l obtel' mais de uma licença
em cada anno.

Arl. 3tL Afóra os casos especificados neste ca-
pitulo, nenhuma liccnça serú concedida com venci-
mento.

))0 1'1l0CESSO l'ARA AS LICEXÇ.\S.

( 10)

Art. 3R. As licenças por tempo determinado, e
C0111 vencimento, serúõ cuncedidas pela fOl'ma esta-
lJc!eeida no artigo :tllteccclcnte; mas os interessa-
dos, estando na 'Capila I, de vem inslruir seos rcq ue-
rimentos com alteslado explicito, c jurado do cirur-
giao mor do corpo, e eslando fúra della com allesta-
do passad?yol.' ,.qualquer out1'O faculta li \'0.

t"f:~,~~'!
A 1'1. 39. As licenças concedidas aos ofTIciaes, II

{Jl'aças do corpo, scrúõ pelo Presidente da pl'o\'~ncia
COllllllLlllicadas it mesa das rendas provinciaes, c nua
terüõ vig;or ( q uando for~1l1COllcl~didas por despacllO)
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fi~cal, e dos l'ommandantes das cinco companhias
como \'ogaes, sendo um thesou!' 'iro.

j r!. /,:l, Ha 'crú mais um :Jgenle do consclllO,
que scr;l nomeado tI'entre os snbaltcl'1los.

O thesollreil'o e o ag-ente serilõ nOlllcados -annu-
almente pelo conselho ú 'maioria absoluta de \'()tos até
(I dia 10 de Jancil'o. No caso de empate, decidirú o
pl'csidente do conselho, la vl'andu-se terlllo <k tudo.
O t!tesoureiro e o agente não poderilõ ser recleitos rOl'
00U5 allnos consccutivos, salvo o caso de falta abso-
luta <file ser!t ill1mcdiatamcntc COllllllllllicada ao Pre-
sidente da provincia.

J~m falta de capitães poderüõ votar e ser votados
para membros do conselho os suhaltl~l'1Ios. que COIll-
mandarem companhia,os <[uaes cederúõ o lugal' aos ca-
pitães das respectivas companhias, logo quc se apre-
sentarem; exceptua-sc o de t!tcsoureiro, que sen-
do occupado por subalterno, se procedcrá a nova
cleiçi\o e sc conferirá o cargo ao que for eleito.

Art. !j.,r,.. Se por qualquer Illotiyo <,ragaro lucrar
de thesoureiro, ou (l de agente, o conselho procede-
rá logo á cleiç, o de oull'O, <[ue o substitua pelo tempo
que qualclucl' delles deveria ainda servir.

Ar!. /j.!i. O impedimento temporario de qualquer
dos vogaes, nno suppõe vaga, salvo o do thesoureiro,
ou do agente, quando prolollgar-se por mais de
trinta dias.

Art. 11.6. Para que ° conselho possa deliberar,
bastarÍl que se reuna a metade, e mais um dos mem-
hros que nelle estiverem em efl'ccLivicJade.

O l)I'esidelltc, no caso ele empate, tem VOtO de
qualidade.

ArL. 11.7. Haverá no oon:;elho um livro para l1cllc

I'. ~. 3.

se lançarem os termos de suas sessües, e touas a!'
suas deliberações c ordens.

Art. !~8. HaverÍl tambem um livro de conta cor-
rente de receita, e clespeza. Debaixo da rubrica-Re-
ceita-sc lallçarüõ separadamente as quantias que
entrarem para o cofre, com dec1araç~o do.s titu-
los porque entrão, e do fim a que sflo dcsllnadas.:
debaixo da rubrica-Despeza - em correspundenclíl
aos mesmos titulas da receita, se lançarilõ as SOIl1-.
mas totaes das despczas, que com cada um d'aquclles
titulos se houver feito. A sOll1ma total da despeza
será demonstrada pur uma folha volante, rubricada pelo
fiscal, á qual se referir!l, assignada pelo agente,. e que
deverá declarar espccificadamente. as denpezas feilaS,?S
objectos, suas qualillades, quanlidades, p!'eço parcml
e total' e cobrirá esta folha os documentos que pro-
vem a; ditas despezas, os quaes serÍlõ exigidos das
pessoas que fizerem o fornecimento exceptuando-se
desta regra as despezas miudas, ou de que por sua na-
tureza não seja possivel aprescntar documentos, o quo
será .i ulgado pelo conselho, ou pelo commandante
do corpo.

Art. 4.9. Haverá um cofre, em que se gnardari,
todo o dinheiro do corpo, com tres chaves, das qllaes
seráõ clavicularios o commandante do corpo, o the-
soureiro, l' o mais antigo dos commandanLes das com-
panhias.

Se por substituiçãO de emprego acontecer que
um mesmo individuo venha a ficaI' com duas cha ves,
passará uma dellas a qualqucr dos vogaes por delibe-
ração do conselho.

O cofre somente ser!t aberto em acto de conselho,
TO~IO XXI PAr,n: 2.'
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praçns do mesmo, liunndo assim seja preciso,. antes
da rcuniao do conselho.

Arl. !,ri. Aos vogacs cumpre )l"opor, para ser
tomada na devida consideraçflo, qual(luel' lllcdida de
melhor economia e proveito para a caixa da adminis-
traça0, ilssim como em bcncficio das. praças.

(15 )

Art. tiS. Scmelhantemcnte faril o quartel mes-
tre cntl'ctía cum as rcspecti\'as guias dc todo o dinhei-
ru quc lenha recebido para as diversas despczas di)
corpu, ou (lue por quuhlucr titulo dcva entl'Ur em

Arl. 57. llecehidn da mesa das relidas provin-
ciaes a impol'tancia dos prets mcnsaes, o cOlllmalldan-
te do corpo farll ill1l1lcdi<.ltamente entre3al' á cada COI1\-
mandante de companhia a quuntia , que li ella pcrten-
cer, segundo a sua relaçãO de vencimentos, alim de
que scjão pl'omJltall)(~nte pagas as praças, deduzindo-
se previamcnte dc cada uma dellas a quantia de cem
1'('is diarÍos para fUlldo de fardamento, conforlllc o
artigo 7,°, e as mais que fOl'em nceessarias para pa-
gamcnto de rancho. e de outras quacsquer dividas,
ú que cstejno subjcilas. Estas qualltias assim dedu-
zidas, na primcira reuniãO do conselho, serilõ rccolhi-
das ao cofre, c lançadas em rcceita ao tlwsoureiro, em
vista das guias düs mesmos COmlllalHlanlcs de COI11-
panhias para cada uma cspeeie de addiçno da receita.

Ar!. tHL Ao agcQtc compete fúzer todas as com-
pras , que pelo conselho forem julgadas necessal'Ías;
c apresentarú, sendo possi ,1 antcs de as ultimar, as
amostras e prcços ao conselho para o competente exa-
mc' c approvaçao:

1~, 1'1. 3,

Arl. 52. )\'cn1Juma despeza seril levada em con-
ta , senno quando fOI' feita em virtude de deliberação
do conselho .• ou (le autorisaçlío do com mandante do
corpo. Do que for preciso comprar, far-se-ha um
pedido, declarando-se a qualidade, quantidade, e fim
para que se precisa do objecto : este pedido será ru-
})ricado pelo eommandantc do corpo, para que se ef-
feclUe a compra.

Arl. 53. O conselho tem á seo cargo a applica-
çrto, administrllçno, fiscalisação, e economia das quan-
tias destinada~ para fardamento e rancho das praças,
e para sustento, ferragem, e curativo dos cavallos e
bestas do corpo.

Art. 511., O com mandante do corpo poderá or-
denar (lualquer despcza em reconhecido beneficio das

(111)

AI'l. 5 t. As contas serão tomadas em sessão por
um termo, á vista do liVl'o de conta corrente da l'e-
eeita e despeza, da demonstração desta, dos documcn-
tos que a provarem, e do saldo existente em cofre; dan-
do-se descarga ao theSIHll'eil'o por cada um dos ti-
tulo. de receita e desl'eza.

ou nos casos lIl'g(,mles, sob ,I immediala responsabi-
lidade 00 comm:llldante do corpo.

Arl. 50, O conselllú se reunirá pelo menos uma
vez em cada mez, para fazer-se carga ao lhesoureiro d(\s
dinheiros recehidos, para se tomarem as contas (lo
mez antecedente, e pagarem-se as despezas nelle fei-
tas. Alem disto o conselho se reunirü todas as vezes,
que o commalHlante do corpo julgar nccessario, ou
houv~r requisiçno de al3"ulll dos vogaes.



Arl. 66. O qne. fica disposto nos dous artigos
antecedentes, a respeIto _do rancho. se praticará com
o sustento dos ca vallos. de maneira que a distribui-
çãO das rações de fonagern combine com o numero de
cavallos effcctivos, tanto na cavallariça, como nos pas-
tos.

(:17 )

Art. 6'1. OrganisacIas as folhas volantes demons-
trativas das ~espesas, com todos os documentos, e pre-
sentes as gUIas das entradas dos dinheiros, e ordem do
coml1landante elo corpo para a cumpra dos objectos,
ou para qualquer despeza, a~sil1l como os dooumen-
'1'O)IU XXI 1'.\1\1£ 2. a

Arl. 6\.. Com a conta mensal do rancho, apre-
sentará o omcial encarrcgado delle um mappa demons-
trativo da distribuiçãO, por companhias, dos generos
que entrarem nas rações, de modo qUl' se possa facil-
mente conhecer, se o numero das consumidas corros-
ponde á quantidade total de cada genero.

Art. 65. Cada commandunte de companhia apre-
sentará ao conselho no principio do mez uma relaçao das-
quantias descontadas ás respectivas praça~. para far-
damento, e hem assim uma nota que mostre quantas
pí'aças diariamente arrallcharao em sua companhia, e
cuja som~a ~otaI deverá combinar com os respectivos
-valles dUtrlos- c com li do marpa creral dado pelo
omcial rancheiro. o

F, 1'\. 3.

ou omcial encarl'cgado do rancho, ha\'crá uma quan-
tia calculada pelo conselho para a satisfação de des-
pesas miudas, e evenluaes: esta quantia ficará repre-
sentada no cofl'e como dinhciro existente, até a apre-
sentaçao de contas, 1'01' um-vallc-daquelle que a
receber.

Art. 60. A importancia das forragens será en-
tregue na caixa do corpo para com a sua totalidade se
sustentar, ferrar, curar os ca vallos e bestas, e pagar
os pastos em qu~ forem tratados.

. Art. 61. Para este fim o commandante do corpo
apresentará ao Presidente da provincia no primeiro dia
de cada mez uma relação de todos os célvallos e bestas
l)ertencentes. ao mesmo corpo, com declaraçao dos que
se acharem a argola ou em pastos, a fim de que se ex-
peça ordem de pagamento.

Art. .62. Os cavallos e bestas do corpo, que se
tornarem Illcapazes, depois de convenientemente exa-
minádos pt>r pessoas nomeadas pelo com mandante
do corpo, terüo baixa e serúõ vendidos em hasta
V:lhli?a, precedendo ordem do Presidente da provin-
Cla, a quem seráõ presentes os termos de exame. O
pl'?ducto dos anim(~es, assim vcndidos, entrará para a
t:alxa para ser applIcado á compra de oulros.

Art. 63. Em mã.o do quartel mestre, do agente,

receita, sendo tudo carregado em deLito ao thesou-
1'011'0.

(1ü)

ArL. 59. Todas as guias dos command:mtcs de
companhias, para entradas de dinheiros no cofre, de-
v~m demonstrar a quailti:J. COIII que cada praça incli-
vldualmente conGorre , e seráõ authenticadas com a
rubl'Íca do fiscal, e conferidas com as alterações, que
occorrerell~ durante o mcz em cada com panhia.
. As gUIas do quartel mestre serãO da mesma sorte
rubricadas, e confrontadas com as ordens do commau-
dante .do corpo, qU{; próvcm a existcncia de qualquer
quanLIa em mrto do mesmo quartel mestre.
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Art. 74. Tenllo de sahir nlgllm destacamcnto, o COI1l.
mandante do corpo darú as instl'uc~'ões nccessnrins para o
provimento uo ral\~ho c do mais quc fór preciso, c cu-
carrcgará o rcSp(~Ctlvo coml\wntlante de as por cm execu-
ção, presti~ndo contas ao conselho administratiyo nos pra-
zos CO!lYClllentes.

Arl. 7R. Todo o scrvi~:o do quartel scril inspccciona.
elo por Ulll omeial que ah i ucn:rú permanecer por yinte e

F.

Art. 77. Todas as contas do conselho, antcs de lan-
çadas noS livros respcctivos, ser:'tõ aprescntndas ao Prcsi-
.dente da provincia, para screm definitivamcntc approva-
das.

Art. 75. A Mesa das rtlndas provinciacs aliiantar,i.
mensalmente ao comlllallllante do corpo, para fundo da
caixa dc fardamcnto e mais tlespczas do IIICSIIIOcorpo, a
(IUantia de dous cautos llc reis, que será dcscontada no mcz
seguinte, nu oecasião de se fal.Crelll os pngamcntos dos
Pri~ts. Esta quautia pod l'á scr augmC)ltada, ou diminui-
dn por delihera~ão do Presidente da prOyill(;ia soh proposLa
uo commandallte uo corpo.

f

Art. 76. E' expressamentc yedmlo ao conselho de .\(1-
minislra~ão pagar a dinheiro o fal'llalllellto vencido pelas
praças d\) corpo, excepto o ajusl e de (;ontas, uas que li-
\'ercm baixa, ou fallc(;crelll, Oll das quc tiverem li(;CIH:a
)lor tempo iI:dc tCl'lllinado. .

Arl. 7;~. Orpois (la dei(.~ão (lo novo lhcsollreiro e
agente, se tOlllar;l(j c ['ch"rúü todas a' contas, e se farú en-
trega por termo ao thoSOllrciro cleito uas (llIalltias o.. is-
tcntes cm caixa.

( 18)

Ar!.. 69. O commandantc do corpo c.tabelle-
cer;í os modelos de todos os mappas e mais papeis re-
lativos ao conselho de administl'açao.

Arl. 70. O conselho detcrmÍnarf1 a qualidade c
<jn:mtidacle dos generos, de que de a ser comp sla ca-
da rélçüo das praças arranchadas.

Art. 7J. O orncial agente serú lambem rancheiro,
podendo todavia o cOlllmandante do corpo eucarreg:u-
II direcção do rancho a oulro omcial, ou i\O\1lcar mais-
rancheiros, conforme for. neeessario , marcando-lhe:;
S iaS obrigações, c fisealisando o cumprimenlo dellas.

Ar!. 72. O commandanle do corpo potlerá SIIS-

pender o agente, logo que desmereça a sua confiaul;a,
ou a do cunselho.

Art. 68. O saldo em favor da eaixa da adminis-
traçãO, depois ele feitas as despesas de economias e
arran.i0s particulares do corpo,scl'i\ privativamente .CI1\-

}lrcgado em cada anno cm pc~{as de fardamento, que
scrilo distribuídas pelas praças do llW:;ll10 corpo.

tos que demonslrem o consumo dos generos c oIJ~
jeetos comprados, scrú tudo c.'aminado cscl'l'llUlosa-
mente por uma cümmissão de Ires membros do eon~
selho, afim de dar na sessão de tomada de contas o
seo parecer sobre a curlcsa de todos o~ documcntos,
sua moralidade, e mais circumstaneias qtie pOSS[1Ogui-
ar o conselho na approvaçf1o das conlas. Os membros
do conselho podem examinar de pel' si todas eHas, e
depois de conferidas e approvadas serilõ inunediala-
mcnte lançadas no livro, e exarado ore. pectivo tcr-
mo, sendo archi vados todos os documentos.

'l'Ó)!O XXi BRIl; ~. a
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qualro horas; c em falta :dJsolll(a, um mesmo (){fici:t1,
t1u:mdo for tambcm incumbido dc rondar aS guardas o
l?atn~lha~, serú ncsses impcdimcntos suhstilllido por qwalqucr
IIIfcnor, que tallll)cm scrá nomeado para cada uia I c quo
{ica rc~pons:"e1 por todas as faltas quc se co 1II \11etlerClll
no <}\:lIrtcl.

Art. i9. Estc offieial ou infcrior e autorisauo a prcn~
der ri ordcm do cOlI\lllallllantc do corpo qualqucr dos ~eOs'
suhalternos, que conlluella faltas, c ainda os scos su-
periorcs, 1\0 caso de flagrantc dc1icto, dando logo conta aO
mesmo cOlI\llIandantc,

A rL. 80. O 1.0 sa"gcnto l1e cada COllllHlllhia apresen-
tarú \ln~ mappadiario uaquella a que pertenccr, assignado pelo
respeclIvo cOlllmandante, contcnllo todas li!! alteracõcs do
dia antecedcnte, COIIIO SCjrlObaixas c altas do hospital, dili-
gcncias, cntradas c sahidas para ,Ic, tllcamcntos, prisões, li-
cenças, haixas do ser\'i~:o • 1\0\'os cngajamentos l\:C,

As alleraçõcs que illl portarem a llglllcn to, di lIli nu içiío 0\\
pcrdimento de soldo, lh:aráõ notadas no livro \IIcstrc do
corpo, c no forll\ulario da rcs(lccti\'a cOlI\panhia.

Estcs mappas diarios ser[tõ organisallos, conformc os.
a5~entos do formulario, (Iue devc tcr caJa companhi.a, 05-.
triturado da maneira llue se I)t"a~ica a~tuallllcntc.

Arl. 81. Em vista dos mappas Iliarios snrá feito o dc-
talhc do scni~~o pelo liscal, c pulo :Ijudantc do corpu.

A rt. 82. As altera~~õcs qno con tivcr o mappa dia rio
de calla um sargento, dcvcráõ scr lançadas pelo njur1antc
em outros formularios da respecti,'as companhias, quc dc-
"CIII cxistir na ca'a das ordens para sercm cntrcgues ao
commandante do corpo \lO fim de cada mcz, c recolhidos ao
archi"o, dcpois ({UC por ellcs se conferirem os prels (\,15

companhias.

Ar!. 83. Por ordcm do Presidente tia província se-

•.
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r;"õ satisfcitas 115 rC(llIisiçõcs (lc força feilas pelo chefe (\0
polioia , oU pelas autoridaues residentcs na capital.

Exccptua-se a noite e o caso de inlleclin:\\"l~1 urgencia,
em quc bastar:'! lJue qualquer dessas autoridadcs faça por es-
crito, ou pessoahncnto as SUfiS requisições ao comnH~n-
Jante do corpo, 0\1 ao otlicial que cslivúl' de eslílllo-JIlalOr
no quartel i e estc ollicial, satisfazendo a requisi(.~lio, dará
cl)\lta illl\ucdiata ao cotnlllill\llantc do corpo, c esle llor SCQ
tul'l\O aQ Presillcnte da provincia,

CAPlTULO 10.0

DO. SER \'IÇO nos nESTA<i:\~m;'íTOS."

Art. 8l. A força destacada licaril imlllcdiatallle.ntC SUh1
jcila á autoridad.e que designar O Presidente lia provincia.

Art. 85. Só em caso de extrema neccssidadc sc per-
mittil'à '1ue as praças do oorpo sc conserrcm po\' mais de
\Im anno cm dcslacamento: c o commandantc velará para
(1\10 oHas sCjflo slI!lSlitllit1as por OUL«IS, apenas preenchuo
este prazQ.

Ar!. 80. As praças dcslacadas n[io ohtcrão tlemisstlo
do serviço, sem (11Ie compal'eção na capital, para fazer C1h
trc"a de todo o anl\amcllto e mais objeclos pertcllcentcs

'O .' I Iú .fawnda publica, I(ue tlvercm em sco IWl c1' , sa \'0 o caso
de ordcnar o Presidente lia provi I\cia, que cs'a entrega se
faça a pcssoa especialmcntc designada por cHe.

Arl. 87. As pra\'as destacadas t.crilõ tlireito ti ca a
para aquartelamento, pago o alugucl por conta da provincia,

Art. 88. 'rodo o commandantc <le uestacamcnto tcm
aUloritladc, llara f"lel' conlluzir Ú capital as praças qllll
11Ie são subordinadas, quando incorráo cm l(uacsqucr fal .•
las, licando rcsp!>nsavc1, se por sua ommissão \lesLa parle
bolfrcr qucbra a lli~ciplina, ou padecer o scrvi\~o publico.

'fO~1O XXl \'.\lU'Ji 2, a
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A l'l. 80. As l)l'a~'as que, mmu!al!as elll llilig lIeia,
11Q11\"cl'elllde pa';sar flor algullI d~slacalllcnto, llercráõ :tpre-
~l'lItar o seo pa 'se ao rcspectivo COIllIII:tIll!ante.

Art. DO. 05 uestacamentos ohsl'1'\'ar-se-hiío as dis-
po 'i~:ões do prcsente regulamento na parte applica reI.

CAPITULO 11."

DO TIUT,U1E:.'\TO E CUIL\Tl \'0 DOS Er;l'ElUlos.

Art, Ü 1. O P.'esillcntc da IJI'o\'illcia darú as IJI'ori-
dencias necessarias para (lue Iwj,io enfermarias flrOpl'ias com
as. ncccss;lrias cOIllIIJOllidades, afillJ de que nellas sejão rcco-
lindas e tl'atadas {\ eusta da fazenda publica as praças do
corpo policial que adoeeerem, oh:,ervando-se as rc"ra~. .. "])]'cscl'lptas nos artigos scgullltcs.

Art. 92. As pra~:as que .1l10ecerl'lII na capital, serão
examinadas pelo cirurgião-/IIor do corpo, e se este as jul-
gar cm estado de sercm recolhidas ao hospi tal, o comman-
dallt~ da respe~tiva companhia lhes mamlarú passar haixa, c
uepOls de rul>rJcalia pelo mesmo cil'urgiUo-lIIor, sariío as
ditas praças apresentadas ao enfermeiro, ou adrninistr:lllor
do h,ospital ( quando' haja contraGto com l/ualrlUer csta-
heleCllllcnto de saudc), afim de serem o,hi trata(las. As
pra~~as de pret, cu) quanto estircrem \las eufermari<ts,
perdem o soldo, c os o1liciaes a metade, na forma cléstc
r~gulaUJcn to.

Art. D3. As praças enfermas tcrão baixa no' li\TO
llIcst!C,. desde o dia em (lue forcmuHlIllladas para o hospital,
e terao 19uahucnte alta, lJlHlIH.lOvoltarcm ao scnico. Nestc
c<tso :lpresentaráõ alta do director ou adminislradui. do hos-
pital, a qual deve ~cr datada, e conter a dcdaracão c.la
hora em liue for '!Il entregues ús praras. .

<? tnl'SUlO se tleH) ohsenar com as baixas dc que lrata
o art1g:<J antecedente.

/

1', N, 3.
Art. n!l. As tlespczas tio curativo sertlu Ing;\s ~:l\ 'it,.

tudc dc tlespacho tio rl'c~itlclI ~c ~la provi lI~i(~"lalll:a~_,o lall
reqncrimcuto tias mesa~, 011pl'lnc~pacs ;~tlll11nl~tr~~!OI~S,.o~
procuradores dos hospltacs, ou Plllerlllanas, ll?pOI~ de CUI~
feridas as contas pdos PI'ctS, c rdaçücs. n~)lIllllaCS, qne se
aprescntarem na mes,: das rcmlas prO\'lJlClaes., .

Onantlo por.'1II forcm feitas em cnfQrllwrlas 1~t'opl'las
do co;po serão pa(Y<ts por ordem tio lIleSIIIO Pre:lllent',
em \'ista' das C(lUI~ISapreseut,lllas pelo conllnílllllantc, as
(lu<tcs seriío prcviamcnte l!xamin<ttl<ts,

CAPlTUL') 12."

hOS p,\r.,UIE:'\TOS.

A rL. 05. Os ol1ici<tes tio corpo llOlicial LCI'flO,.conlO 09
dcmais clllpregados pnhlieus, aSSl'lItamcI~t.o IIOS 1,I\'r~~ó~la
Ilesa das remias provinciacs, prllóa o dIelto de COIIl.1Iem
l1Iensalllwn te 05 seos 'cncilllen tos.

AI'L. \1(). Pat'a pngaUlenlo d05 onidaes ser:\ Ol:gilllisa-
da pelo quartel lIIestrc tio corpo, um'~,.rol~H~_.'_COI~~()rll\~r'~
modelo n.O :3." na qual todos sc a~slgu.II.IO. Nu 111".11
,!csi"nado no dito lIIotlelo, () cOllllllalHlalll.e tio corpo p;\~"
<;'II'a'°0 'lttcSt,\tlo lIda fOl'lIIa.ahi estaldeGitla, c, IlcpOIS de se~-,. • t 1'1'1"1.lada com o sinete do eOl'po, 5erú amesmn prcsen e ao "~,
dente tia provincia para a rubric;\1' 110 lugar tatnbelll tle~~
i"nado \la modelo. . .
o Esta Colha scrá OI'ganisat1a no princlIHO de catla mel,
e conlerú o:; vencimentos tio mez anleecdentc.

Arl. 07. HuhricntIa a folha pelo Pl'esidclIlc ela PI'O-
tin~ia, serú pelo quartel-mestre lenllla Ú ,1IIes~, (~'~S re,IIlI~I:
pro\'inciacs, c a~Ji l)(lfTa ao mesmo Iluarle1-l\Ie~tl'-'. depul,)
til' feitos os dCYHlo' c:-;ames,

Arl. \)8. llccehillos pelo quartel me trJ o: "~lIGi.lIIC~\~O~
lIas olli 'iacs, o GotnmaUdallle tio corpu us fara dlslnblul a
'JU)iO ",,,,1r.unE 2,"
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quem pertencerem, e registrar a rclaçtío do pagamcn to em
11m livro para isso destinado.

A rL. !)O. OS oficiaes (lestaca(los, em diligencia, ou
em outros quaesquer destinos fóra da capital, poderúõ re-
ceber os seos vencimentos POI' seus l)rOcuradores, legiti-
mamente constituidos, cujos titulos que nno teráõ Y:llida-
de por mais de um anno cOlltado do dia e1ll que forem pas-
sados, serão entregues ao com mandante do corpo, que
os mandará archivar, e assignnrú no lugar competente .la
folha estabelecida no artigo OU, entregando ao procur.1l10r
os vencimentos do ameia!, c cxigindo o reciho.

Quanto aos ofliciaes que não ti\'crem procnrador, sel-o-
IH: o commanrlante do corpo, que tambem assigllarll })or cl-
les na sobredita folha, e 110 lugar competente.

Art. 100. O pagamento dos olliciaes inferiores, cabos,
sohlados, cornetas, lIlusil:os, e mais dcspczas, será feito em
1'irtllde de um Jlret geral, assignado p~lo commalldante do
corpo, seIlado com o sinete do mcsmo corpo, e rubricado
pelo I'resiliente da provincia, declal\lI11lo-se nelle todas as al-
teraçües que houverem occorrido nos vencimentos. Este prel
geral serú documentado COIII os prels pnrciaes das compa-
nhias assignados pelos l'cspectivos cOllllllandantes e rubri-
cados pelo fiscal.

O systema dos prets será o m~smo que actualmente se
"acha em uso.

O cOlllmandante do corpo tlal'ú as necessal"ias orde"ns
l)a1'a que não haja a menOr delllOl'a na entrega e distl'ibui(~ão
dos schlos üs IH'afas.

l\rt. 101. O cOlllméllH]ante, receheIH]o a importnnC'ia
elos prels, fal'ú depositar na mesa das rendas a )lnrte pC'r-
tencen~e aas destacados, havendo letras sohre aquellüs es-
taçi)es flscaes, que poderem fazer-lhes mais prolllpto paga-
111(Jnlo por intcl'llIcdio, tIos cOll1ll1andan~cs dos destacamenLos.

ArL. 102, Os commandante5 dc dcstacaUlentos rClllül-

r. N. 3.

tcrái'i no tim de cada mCl uma relação das })\'a\us de sco
commando com as alterações (lUe OCCOl'l'erom.

Al'l. 103. Quando por qualqucr incidente se uno po-
der apromptur o preL no (lia, em qlle hOllver .de ser pa-
( o o quartel mestre apresenlarà 1111Ivale assl!:;:nudo pelo
~o:nmalldante do corpo, e rU}H'i~ado pelo I'rcslllente. da
provincia, da quantia, POIICOmal~ ou mc~os. e,l1Iq~~el1n~

't . o Ilret e com elle reccb~r<t a sua \Inpol tancHl, .c
pOI ai, ,I' '} " d s "ncl() COlllmundante mandar11 fazcr a ulstn Huçao o ,e -
l1wntos, . ,

Este vale será resgatado, ([uando se apresentarem os
prets, saldando-se a conta.

A rt. lOá. O presidente da provincia poderá nlteral'
aS epochns marcadas neste regulamento par~ , o pag.am~nto
dos vencimentos das praças de pret, dctermlll~lIdo os PI<I.SOS
que parecerem mnis rasoayeis, conforme as cll'f;umstanClas.

Art. 105. As relações de mostra das companl~ias se-
rão pclos respecLiros capitã~s registradas em Ul~ livro, c
o mesmo se fará em ou tI'O 11\'1'0 aos prcts gerac:>.

Art. '106. Todas ns vczes que ,se houver de fazer p~-
t Ás l)l'aCaS de l)ret mandara o commandante ior-gamen o i1 <.< '. 'fi L"mal' o corpo, sem armas, e depOIS de vcrl Ical' se es .10pre-

sentes todas as praçns, que nessa formatur~ dev.C1~lcompa-
~'eccr, mandará ler pelo ajudante em ~'Oz lI\tel1~gl~el os ~Il'-
tigos criminncs deste regulamento: finda a leltlll~" 111.111:
darú que em sua presença se fa~:a o pag~mcnlo. as COI11_
panhias, chamamlo-se as pra~as pelos seos nomes, segun
do a tJrdcm de sua nUllIeraçao.

• 05 vencimentoS dns praças seráõ entregues a seos pro •.
}lr"ios donos, e não a qualquer o~ltl'a pflssoa. . .

O fisCJI dará parte por escnto ao com mandante do COl-
o de se haver feito este pagamento, a qual se bascará em

hlformuções tambem escritas dos COUllll,1l1lJautes uas compa-
nbias.
'IO)1O XXI !'ARTE 2. a
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CAPITULO l'ío.

Art. 11!h Os cavallos pcrtcncen tes no corpo, quc não
estivcrem em e(retivo scrviço, serúõ tralados serrlll\lIO as
ordells da I'residcncia em pastos nacionaes OlI em fazcndas
de pnrticu!ares. •

Neste ultimo caso se ahonarú a cadn um delles a qual'-
tn partc dn raçüo de milho arbitrada para os existcntes na
capital, quarenta reis diarios para cüpim, e dez reis tam-
hcm dinrios para sal e curativo, incluinlo-sc nos prcls
esla despeza. O COlllnIallllallte do corpo lIIandaril revis-
tal. os todos oS mezcs, c rcglllaril a remessa dos mesmos da
praça pal'(l os pastos e vice versa.

ArL t 16. No archi\'o (lo corpo havcrá os seguintes
livros.
1.0 LiHo mestre do rcgistro geral 'das praças 110 corpo.
2.0 Dito LIon'gislrO tias ordens da 1'1'csidClicia.

D.\ ESCI\ITU RM.;,\'O.

Art. 115. As prnç,as que sahircm em diligClIciaou des-
• tacadas, c os parliculal'cs ellcnrrcgauos do tratamento dos cu-
vallos responderáõ pela sua enlrega, 011 pelo pagnmento do
seo valor, salvos os caSOSde morte ou furto, qlle serúõ jusLifi-
cndo~, e provados pcrante o cOll1ll1andantc do corpo, por at-

o testado de al3uma autoridade do Ingnr, ou pela apresen-
tação da marca. I'al"a vcriiicar-sc o pagamcnto, seril o
cal'allo nvalindo por tres olficiacs do eorpo I inclusive o
commnndante da companhia de cavallaria.

F. X. 3.
Art. '113. As praças de cavallaria cm diligencin Só

pcrcehcrúõ o vcncimcnto de milho por suas IllOntadas,
'desde n partiL1a dn capital, e quarenta reis dinrios para ferra-
gem , contnLlos do terceiro dia em diante: a mesma regra
serú ohservada parn com a(plC1las qne destacarem nos lu-
gares I quc não forem cidades on villas,

Art. 1O~ lIaverú nm li\TO de mal.riculn dos cnraIlos
c l~e.sla~ qnc.lú sc nchn,rclll destinados, ou qne d~ nol'o se
destlfl?rem para o serviço do corp:>, no C/un) fnr-se-hão til'
m:lIl~lra, fJnc nüo deixcm tlnvitla, todas as dcclnrl1eõcs dó;
cor, Idal~e, tnmanho, preço, marca, e vcndedores.' Todos
clles serao numerados no quarto direito, tendo acima do
numcro a ll1arca-C. P.-

Art .• ~I'~, Só se ahonnr;', forragcm illleirn aos caval-
los que eXlsln"clI1 na e:lpital, ou em algllma das cidades,
UlI villas dn provinda.

A rt. 108. A guarda da cnrnllariea será C0ll1111<llllIaLla
por. um_ofliL.:ial iuferior, ou cabo. As 'praras da guarda tem
ollI'lqaçuo tlc pJnsnr os C,l\allos e fazer a limpeza dn ca-
Y:l1lari\~a, sendo este servico iflspeccionado pelo omcial de
estado maior. .

(26)

CAPITULO 13,"

1)0 TIUTA \IEXTO DOS C;\ I'ALI,OS.

Ar,L 112. O COll1lllallllante do corpo farú cOll\'idar por
:mnunclOs as pessoas ,filie quizcrelll cncarregar-se d~ forne-
ccr milh.o" capim, e feIl'agel\~ por prcço comlllodo.

(lnanllo ~lollVer destaca:llcnlos di': pr:lí,;'as' d~ cal'allaria
em a!WlIna clllaL1J 0\1 I'illa, ficarú cste dêver' i.Í (;argo dI)

rcspc(; l11'O comlllalHlanle.

, r Al't. 1'10. O COllllnand:lIlte LIaguanl< aprcsentar;l di-
afl<lI,I~~I~tcUII~ mappa com a~ (Ieclaraçiks das nlterações que
110mel t,;1ll, lI•• cntrada e sahldn dos cnval1l)s, e dos o!ljcctos'
CJue se (;omprarem para forragem e ferra"em dos ani-
Inacs. o '

" .. A~L 'IOü. O p~'cço dn forrn!?'cm, e ferragem pnrn os
em ,dlo., tln companllla elc cavallana c bestas. serú lixado
~llJ caJa semestre pelo Presi~lente da provincia, OUl'idos o
cOrllmandante d o corpo e o JIlsp:?ctor da JlJesa das reildas.
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CAPITULO :11),
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Art 12b. Os cabos, soldados, e cornelas existentes
nn capital, '1ne forem solteiros, O~InflO tiverem família a
seo cargo, serúõ olH'igados a pernOitai', e comel' arrancha .•
dos no quartel, dando o c<)llllllallllan!'c do corpo as I~ro-
vi(lencias necessarias, para que se lhes pI'e~'ara a cOllllda,
quc será paga por soos soldos no Iim oe cada mez, ficall-
elo-lhes o lIil'Jito de queixa ao COlllmandante do corpo, no
caso de serem maltratados; e este fará applicar aos culpa-
dos as penas cm que incorrerem.

O commandante poderá permittir que alguma p.ra~'a
(le boa condl1cta, que não tenha familia a seo cargo, allIlI"
que seja solteiro, possa comer dcsarranchado.

Art. ~25, As entradas c sahidas dos dinheiros do
rancho, far-sc-hTIo com as mesmas fOl'mal"lalles já estabe-
lecidas para os do fardamento.

O rancheiro fará todas as compras por ordem do COIl-
selho de administra~:flO, precedendo annuncio nas folhas pu~

Art. 121. As ol',lens 110 dia, uel)ois de c.om]l~Umlc-
menle registradas c lidas elll presença do ~Ol'po, seráõ COlll-
JlIlInicadas aos cOllllllanuantes das companlllas, e aos de ue~-
tacamllutos, se â elles interessar tam1>Jm o seo conheCI-
mento.

AI.t. 122. Nos corpos dc gnar,la sel'~\õ c1.1asallixaLlas
em forma de editacs, respondendo os com mandantes pela
sua observancia. As onlens expedidas ~l cada Ulll dos l1est<l-
Célmentos ser~lõ ali rdacionauas chronologicamente, e trans-
ulitlidas lIc uns a outros comu)andantes.

Art. 12:3. A mesa d:ls rendas fornecllrl1 papel, penHíI,
tiuta, e lllJis o1>jectos nccessarios á secretaria 00 corpo.

(28)

:1.o Dito uc registro da con'cspolHlencia (:Olll a meSmil.
.~, o Dito de dita com dirersos.
5.o Dito de registro de ordcns particulares do cornmilndall-

te do corpo.
G. o ,Dito de carga e descarga, equipamcnto, ou utcllsis.
7. o Di to do registro dos mappas diarios do corpo.
8. o Dito do indice dos livros, e mappas arG lirados na Se-

cretaria.

Art. 117. Alem destcs livros haverá no archivo UI)

corpo os mais que o commandallte julgar llccessarios,

Art. 118. Cada uma das companhias terá os segu ill-
tos li\'f os.

1. o Do registro ou da matricula lias praças lia compa-
nhia.

2.0 Das ordens do commandautc do corpo,
3. o Da c5Gala do serviço lia companhia.
'I. o Da di:>triblliçllo ou carga do fardamento éis pl'a~~as de

prel.
5. o pa carga e descarga lle armamento, equipamcllto, e

utensis.
6. o Do registro das partes de accusações de l1esert(~res.
7.° Da relação de mostra.

A companhia de ca\'allaria, alem dos linos acima mCI1~
cional1os, terá mais \Im de matricula dos cavallus e bestas.

. AI"t. 110. Na casa das ordens havcrá \Im livro para
regIstro das onlens do dia expedidas pela Pre~idcncia , ou
pelo commalldallte do corpo.

Art. 120. :Estes livros scráô prestados pela tnGsa das
Tcndas, numcrados e rubrica,los pelo /iscal do corpo, a (xcep-
ção do livro mestre c o defJliação dos olliciaes, que o seráõ
}leio command ante do corpo, com seos termos de abertura
e encerramento: em virtude de despacho seodcveriÍ o secre-
tario passar gratuitamcnte uos mesmos livros as certi-
dões 11l!Cforcm p~djuas por qlÍalqucr prilça.



IH) ,\mIA)lE:'iTO, EQUIp,U!E:'iT:l, E UTE:'iSIS.

(31 )

Arl. '13!.. A cons(~naçflo (\;) armamento, equipamen-
to c tllensis é lla ohl'iga~~ao 110 COIIHlllU\llante (lo cor pu,
e espceiallllClltc .<105capit<íes, que são I'csponsa\'cis pelo que
sc distrihuir ús suas companhias.

'JO~IO:\.\l 1'.\I\TE 2."

Art. 1;):>. O armanleuto, equipamento c utensis, que
se rc<.:eherclTl das cstações puhlic:IS, e bcm assim os (111ejá
se acllão l'ecebido~ seràe, lallçados no lino respectivo soh (J

titulo-carga -e os quo forem distrihuidos ás compallhias,
ou entregue:, a alguma pessoa por ordem do Presidcnte da
provincia, serüõ lançado;; dd)aiso do titttlo - dl'scarga-cHl
(;OITê~pullllellcia <':0111'''1ucllc da carga. Este Ulctllutlu U:.;

CAPITULO 16.0

A1'1.. -1:)3. O armamcnto, qllip:uncnto C IItensi.s seráa
forncciuos ao COI'POpelo cofro provinci:ll, segun(lo os mo-
tlclos que forem appror:ulos. _ .

As taheJlas nO' !t.o e 5.0 mostra0 o armamento e equI-
pamento precisos <l cada praça, seos valores, c tempo de
(hn'acTío. A tahella n.[' G.O apI'escuta igualmcnte 05 utCIl-
!'is n'ccessarios ús diversas repartições do corpo, seos yalo-
res, c tempo de dura~'ão,

Ar!. 131 O (;olllmanuante do corpo determbarú o
Ilumel'O ue luzes indispcnsaveb no quartel e destacamentos;
c a ((espeta, que serú fcita scg\.1l1l1.0o lIlí,lSIlIOprocesso, se
incluir:l nOS prcts para ser satIsfeIta pela mesa das rendas.

I

Arl. 1al. Tom<lua's <lSconlas, cxtrahir-se-Ila (lo li.
\TO de receita c despeza, IIllIa conta corrcntc do mez an':'
li'rior, <lsslgnada pelo conselho, a qllaljllnt<l <lllmappa men-
sal, serú cnviada ao Presidente da provincia; outro tanto
se farú no dia 5 de .Janeiro a respeito de toda a conta do
anilO lindo,

I'. ~. 3.

. Art. 130. -Em linos p111'a esse fim especiaimcntc deE-
tinados, sc lanç<lrúõ os termos dos conselhos de ralicho, nos
quacs se dcclarar:,õ todas as deliherações do conselho, assig-
nau<ls pelos memhros prescntes, a recei ta e düSpeza do
nlesma raw.:ha, c us tcrmos dI.:arl'l.:m:J.L;H;ãode 6c11cr05,

Arl. 129. No fim de cada mel. (hr:, o encarregado do
rancho as suas contas ao cOlllmandante do corpo, e em
yista del/as [ar-sc-ha o rateio pelas praças, para se deliu"zi-
rclU de seos 50luos as quantias <.:orrespondelltes, fi<.:alldoar-
chiyados os documentos respectivos.

Art. 127. Alem do encarregado do rancho, nomcar-
se-hão por escala elltre os soldados os cosinheiros (/l1C
forclll neccssarios: para plantõcs :.crào preferidas as praças
que por levcs incollllllodos de salldc, ou quaeS(llwr ou-
tros motivos não poderem montar guarl1as, c nem fazer
outro scniço,

hlic;1s, P:\I';1 que appareção ven(lel!orcs ou fornecedo-
res , alim de que as mesmas compras se fação pelo mc-
nor preço possivd, larrüllLlo-se dc tudo UIll termo elll ti-
no para isso destinado, e cxigindo-se rllcibo <los 1II~\smos
vended(Jr~3 ou fortlccellor~s : estes recibos, e bem as~illl
tOllos os docum:lutos pertencentes ao rancho, serúõ l'U-
J)fical1os pelo major do corpu.

(30)

Art. 128, - O rancho fornecer;", todos os dias tres comi-
t1as iÍ.s praças arranchadas a saher ; allllOçv, jantar, c cca.

Arl. LW. O rancho estará soh a immcdiata inspcç-
tão do CUllllllanL1alltedo corpo: o major velar{1 lia exccuçào
;lils orL1ens, que este der a hlllll UO mesmo rancho e bom
tratalllento uas pra\:as; exaluillarú touos os gtlucros dc-
'pois dc COlllprauos; surú r~spollsavcl pdos IllW n:ío forem
dc boa qualiuade, e (lue pll3sHo scr nocil'os ú sallllc dos sol-
dados; c vigiarú se o agente CUllllll'Cseus uevcrcs, bem COlllJ
os de mais cmpregauos 110 rancho.
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escl'iturnçiio caJ)e tamhem nos liuos UCillcnticos objectos lIas
compa nhi as.

Art. 1:3(). O armamento, e~llIipamcnto e utcnsb, di:;-
l.rihuidos 1Is companhias serão carregados uo liYl'o compe-
tente aos capiliíes tias III~Slllas, os quaes passarúõ reciho
ao COlllmantlante do corpo.

Art. 137. Os capilães 1l11I'csentm'úõ tOllos os lI1~7,e.'S
com as rclaçõ:)s de mostra, que devem Iicar 'archivadas na
secretaria, um mappa do armamento, equipamento c uten-
sis de Sl1as companhias; e o cOlllmanllante do corpo, junto
ao seo mappa mensal, cm'iarú ao Presidente (b proyincia
um geral de todos esses objectos,

Nestes mapllas se deye declarar onde existem taes obje-
ctos,seo estado hom, 011para concerto; seo numcro, c estado
effectivo ; o (111CI'alta para completar, e o seo estado COIll-
pie to; mcncionando-se Jlas observaçõ~s dos III::1S1110S11ap.
})as todo o movimento occorrido dur<lnta o mel lindo.

Art, 138, O armamcnto, C(luipamcnto, c utensis que
llão sc acharem distrihuídos ÚS cOllllnnhias, cxi.itiráõ no
a1'mUlClU do depozito, ú cargo do qnartel-mestre, c os l(lIe
lHlS companhias existirem dc sohrc.;elleute , scrfío recolhidos
às casas da arreeauaçflo das mcsmas companhias, a cargo
dos capitfles rCSlll;ctiros: estes, c o quartel mestre serão
TespoJlsa\'cis peh\ sua limpeza e conservação.

Art. U!/. O armamento, e equipamento seniõ numc-
l'ildos, c marcados, lendo as iniciaes C. P. nas corouhas c
correias.

CAPITULO 17.

11.\:> ~IU:'\IÇÕES lJE GUEIIIL •

Art. 160. O commalHlantc do corpo seri! responsil-
,.cl, se por sua ommissfío , ou descuido dcixar de existir no
ljuartel, porçfto sullicicutc' de Cl\rt\l~l\lIle clllblilhllJo' p,:ra oc-

cOl'l'er 11qualquer caso imprevisto, c ue~emha1:Hlo para tri-
butar as homas funehres aos omciaes, e mais praças do
corpo que falleccrem. Estas muuições cstarúõ ú cargo do
lluarte:-mestre, qlle sel'<Í tnmbem rt~spollsavel, se por sua
llegligencia se ext raviarem, ou dmllllificarelll.

Arl. 1 li t. O quartel-mestre, snl\'o o caso de urgencia,
llão fOl'I1ccer1lcartuxamc, senão em virtude tle ordem por
escrito do comm:llldante do corpo, lançada cm pedido ru-
hricado pelo fiscal, no qual passará reciho a pessoa a quelll
for entregue, e sempre que torn' l' u urrecadar aquelle que
assim for dado, passílr1l revista, e darú parte ao mesmo
CÚlIIlIHlllllante uo estado em que elle for restituido.

CAPITULO 18.

J)AS RO:\O.\S E PATRULIIAS,

An. 1lI'2. O oJTicial do dia, rondando as g\l,lI'llas e pa-
trulhas, é autorisallo a mandar prender as pra~'as llcllas, e a
um' as providencias nc':ess,lrius para llue o serviço se faça com
a maior rcgularid.lllc.

Art. 1'13, O.; ofliciues tIas rondas e as patrulhas, em
circumstancias ordinarias, executaritõ as instl'ucções, que
lhe~ derem o chefe de policia, e seos delegados; seo nu-
merrl e força seráO por eUes regulados, hum como o tempo
de dura\:ão do ¥'Sel'yi~:o. Em Cil'Clllllstancias extraordinarias
scgllirilõ as ordens que o Presidente da província der ao
com mandante do corpo,

Art. 1!Jl1. Os otlit.:iae' de ronda, c as patrulhas, al!'m
das instrucções da policia, receherílõ as que o comlllan-
tlante do corpo houver de dar ÍI bem da llisciplillll, COIl1
tanto que eslns em nada se opponhflo li a'lucllas.

TO~IO XXI PAUTE 2. a

:

:
Jl



Tlt:\1O x.x.! l'.uaE 2."

Art. H:il. Infiuirilõ na aggravaçiio, ou nttelluação do
crimc de deserção as circumstancias llue o acompanharem.

Art. 152. Ao commandante do corpo compete pU:lir
l.Q(las as faltas, qlle nüo excederem de tres dias, deixalldo-
se-lhe !ine arhitrio.

Art. 15:l. A falia de qual(luer praça a seo quartel
por mais de tl'es dias, lIão estan(lo completos os oito reque .•
rillas para (jualilicar dcsel'l;iío, ser1l punida com prizão 1~e1o
dobro dos dias, que tiver faltado; e sendo oflidal infenol't
uu cabu, alem de prezo, tcril baix.a do posto.

(35)

Art. 11)0. As penas pelo crime de deserçIío serão im-
postas conforme a gradação seguinte.

1..0 Ao réo de primeira deserção simples-um ú seis me-
les (Ie prizTIo :

2. o Ao réo de segunda deserçflO simples-o dobro da pena
c01Te"pondente Ú pl'Íllleira deserção:

3. o Ao réo de terceira deserção simples-o triplo da pena
correspondente 11segunda deserção:

ll.o Quando a deserção for aggravada, a peua correspon-
dente serú o dobro da (Iue lica estab~1ecida para os casos
de deserção simples, observada a gradação dus ~~ anlece-
uelltes:
5.0 '\pr~sentando-se o (\csertor voluntariamente em qual-

'luer tempo, Iicar11 reduzida a ametade a pella que tinha
de sol1'rcr, segundo a lIallll'cza da deserção.

Apresentando-se antes de qualificada a deserção teril
direito a se05 vencimentos.

2.0 Estando em marcha 01\ lliligcncia do sel'l'i(;o :
3.0 Le\'ando armas, munições de gucrra, ou quahluer

ohjecto pcrtencente ú Fazenda pnhlil:a :
!I.o Iloubando a soos camaradas.
5. o Estando nomeado pa ra ma rch ar.
G.o Em destacamento menor de um mez.

1'. N. 3.

,

An. 1!a7. No prillcipio de cada mel c antes que se
pngnelil os prets ua mesa das rcndas, haverá mostril geral do
corpo em frcnte do quartel, perante () oflicial de fa-
zel.Hln, 'para essc lim de3ignado, quc vcrificará a existellcia,
c Il[elltldade das pra~~as illcIuidas nos prets.

nos EXEnCICIOS, llE\'IST.\S E I::'i'SPECÇÕES.

DISPOSIÇÕES CIIDIIX.\ES.

(;H)

CAPITULO 10.

1\ rt. 1án. deser~~fíDé simples, Oll a!!:gravada :
~ L"'\' deser\~fí() simples consiste nnicalll~lltc na.faltn dlJ

illllil'iduo a seo quartel, alem dos prazos indicados no art~
a a teceden t0.

~ 2.0 A deserção se julgarú aggrayada-
L" E~talldo o réo de guarLia, ronda (lU patrulha.

CJPITULO 20.

. ArI.. 1lI8. To(\a. a pra(~a (lo corpo que, sem Iegi tilll:t
l~cJnça, faltar~? s.~r\'1ço por oito dias consecutivos, serú no
Jlln ,Iclles qllal~frcada desenor, a.isim como a que e:-:cedcL"
o pr:tZo lIa licença )lor espaço de vinte (lias (;onta<l05'
inclusivamente d'a:fl1elli.J em (Iue teve princi pio o üi.W
excesso.

. Art. 1l~5. ~ú coml~aJldantc do corpo compete prira~
tlvamcI~te detcrmlnal' os dias e horas para o exercicio, tanto'
(los s~lc~dos Jl~lValJlelltealistados, como de todo o corpo.
O nl<llW,IOse ra o da arma de caçadores e ° de cavallilria.

. A.rt. Jl16. Elle determinaria igualmente quantas' re-
"Istas..lulgar neces~arias para manter-se a disciplina e re-
gulm:lllade do Se1'\'l'<:o,.ulelll das que forem ordenadas pelo
jJrcslllente da provlnclU; e sempre que houver de reunir o
corpo fúra do quartel, fará participaçtío antecipada ao mes-
mo Presidente da provincia.

_________ jl =-__ ~.........-........,...,,~======



Da me ma SOlte serfío Jlunidos o 'IIIC cxceucl'em a li-
ccnça cm menos de 20 dias.

. Art. '15',. O oflleial, quc faItm' ao quartel por trinta
<lIas segl~idos, será qualilil:ado ucsertor, e ucmiltiuo do pos-
lO que tH'cr.

Art. 155. Em todos os caws em que a praça de prcl
for condemn~lda por scntença dc de:erçiío, perderá o tCIll-
po que anterlOl'mcntc tivcr de scrviço no corpo, e 50 se lhe
co~t;ll'á o da praça (ICSlle o dia elll IIIIC acabar dc, CUIlI'-
IH'lr a mesma senten~a.

Art. 1tlô, A pr.aça quc dcsamparal' guanla ronda, Oll
patrulha-pellas dc prisão por llUill'f.c a trinta dias.

~ 1'1. 157. A quc :1I)allllon<lra senti n<:l1a, an tos de SC1'
rendida, .ou for encontraua durmindo-pcnas tlc trinta a
scssenta diaS de {l' isl'ío.

.. Ar~. 158. j~ quc concorrer para a perda de qualquer
dlllgcncla ~Io scrVH;.o-::-penas dc UIII{[tres m::l7.CS de prisiío :
sendo officlal-dcnllssao do posto; e sc for infcrior ou cabo
lerú haixa do posto c scri, prcso por um mel. '

Art. 1!i9. A que fiz('r ° ~crviço c.om arlllas çmprcsta-
das dc antro camarada-pcnas dc priliío por oito dias,

Esta mesma pena soll'rer" o.quc emprcstar as anuas ..

,Art. "6.0' A cmh~iagllcz scrú pUllida com tres {rquin-
z~ diaS dc 1}['lsl'íO,.e. sc tll'cr logar em acto de serriço, sc-
rao as pcnas tr'llilcadas, alem das cm (11Ie incol'l"cl' por
clTeito da embriaguez.

,\ •.t. 161. A que jogar, render, ou empenhor o arma-
mento, c deixar arru1nar-se ° mcsmo, <lssilllcomo o uniformo
ou o corrcamc-pcnas de prisflo por oito dias, C na l'cinci<lcll-
cia por um mel, com obrigaçno de restituir o ohjecto, ou
seo \'alor. -

Art. 102. O r{~o que fugir da pri~fío, antes de Iindar
O tempo da sentcn~a COnlil'mllaloria, ter'" cn? castigo o do-
hro 110 tempo, (1I1Clhc füllilr para o cumprlluento da mes-
ma scnten~~a.

Art. 16:1. A dcsobcdicntÍa ao superior será punida
com Ulll Ü Ires meses de prisiío, podendo, segulIllu riS cir-
cUlllstallcias, scr o réo cunsenado em prisüo solilaria por
oito llias em cada mCl.

Arl. 16[,. O que injuriar sel) SUp~riOI" scrá IHll1id.o
COIll a mesma pcna : se a injuria for de superior para SUblll-
lo, ou entre iguacs-pcnas dc cito ú trinta dias dc pds~lO.

Art. 1(j3. Aquclle que amea~~ar o sap:lrior, soffre-
j'ú a pena de quatro melCS a Ulll anuo ue prilão : sc a amc-
aça for feita scrvindo-so o suudito de qualqner arma-pe-
nas. douradas-50 for dc supcrior para suhtlito, ou entro
iguacs-pcna de Ulll a t.rcs mClCSde prisflo.

Arl. 16G Aqucllc que fir.cr oO'unsn phisica asco su-
l)eriOl', subdito, ou igual, soll'l'crú O douro das pcnas do
artigo anteccdcnte. .

O crime de homiei(!io, a tcntatil'a dellc, o de ferllnenlos
gravcs, e ontl'os «(lIaes(lIlCr delictos,. a qllc competircm pe-
las Icis maiorcs penas llo qne as Impostas neste regula-
mento, sel'iío processados, c jlllg,l(los no fõru commlllll a quo
o réo tica slIhjeito, fOI'nccClHlo-sc ao juiz cOll1pcten~c da cl~l-
pa os ese!arceimcntos, que constarl'í~) da part? do (acto, clr-
cumstancias quc precedcrão C scgll\l'ão o (Iehcto, compor-
tamcnto do réo, c 1'01de tcstclllunhas, c (Iuaesquer docn-
mcn tos, qne possiío cxistir.

Ai'l. 167. O qne furtar, ou rouuor qnalquer ohjecto
Íl seos superiores ou ramar,ulas nos .quarteis, on ~o~'pos ~Ie
aual'das, scrú punido CUllldous ú seIs mClCS de pl'lsao, la-
~cndo o sCl'l'iç:> qne lhc compctir, sendo dc Inais oh ri gado
a restituir o ohjecto, ou seo valor, Em caso de reincidc~lcia
as pwas scrão dohradas.
'f 0)10 XXI l'AllTlt 2. a
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A rl, I (lS. Aquclle, que se sel'vir (Ias al'HJ:lS para PI'O-
mOYé~r ou njudar ajuntlllllcnto illicito, solrl'crú a pella de Ulll
Ú tres mezes de prisão.

A rI. 1G9. O qt\(! d~i xar fll!; ir o prezo confiado ú sua
guarda, sentlo por ollllllissão ou negligencia-penas corres-
pondentes ao c;rime, porque o preso 1'01' accuzado; nuo
excedendo porem as fIe quatro annos de pl'islío.

Sendo por connivencia ou peita, 011 fugindo com o prezo
- penas de dons:l seis allnos de prisão.

Ü que (Icixar fugil' rcerutas, ou jlroteger a sun fuga--
}lCn<lSde IIIll a tres Illcze~ de prisão:

Sendo por cOllllivellcia ou peila-pelws Jo1Jradas.

Art. 170. E' prolrihido aos ofliciaes, soh pena de lle-
lIlis~no, fazer descontos 11;10 perlllit.lidus por este HeguJa-
menLo nos venci'nentos tias praças de pret,e alcm da pena, in-
corl'crú o réo na uhrigarfio de repor o 1)\W tirer uescontatlo-

ArL. 17 J. O cOlllwall(lante do corpo púde impor as
seguintcs penils :
1.o Prisiío até oito dias aos oHiducs por faltas I cves de

disciplilla, ou de stniço.
2.° Prisão aLé I'inte rlias aos iufel'Íorcs, cahos c praças que

as mesma5 faltas cometLerem, dohrando nté quatro guar-
das com exercido na escola de rccrn Las.

3.° Limpeza tio quarlel, on faehina alé oiLo dias.
4. o Limll(;za tle armamcnto al(~ I(uíltro dias.

Estas penas nüo es[;usiio do sCl'\'i~~o (Iue por escalu
[;olllpetil' 110 padcnte.

Arl. 172. Os cOlllmalluantcs dc tlcslilcamelllos, que
furem onkiac~, podem prender os sCOs suhordinados ,ité
quatro dias; SCII(lo infel'Íores ou cahos-:\lé dous; aos wlda-
dos, alcm d" prisüo SiUlplcs, poderúõ impor :Ité seis guardas
de castigo, dalido os refcrillos cOllllll,,'ndantes parle nloti-
yaua do seo p1'o[;cdilllcnto ao COillllHlIHlante do corpo.

i\r\. 173. Incorre na pena dc oito a trillla tlias de
prisão 1.0(10 o ollicial, otlidal illferior ou caho q uc sc lliiu
:lprcscutill" para u sen i~;o á Ill'ra cJuc for designada, ou UJIIl"-

I', •. 3.
murar delle . licnntlo-lhcs porem salro o direito (le queixa
ao seo sllpc~'ior, tlppois de fcito o s~l'\'iço., .

~ 1.0 A praça, que f~)r plI.nida nJ:lIS de ~I~I,:~S\'~zesy~r la~=
tas tle serviço, 0\1 de dl~('lplllla, 011 1(lte tl\U 1ll.l0 .co.np.ol
I.amento hnhitual, serú cilrregnda de ilrlllaS por OIto diaS,
nUo cxcetlellllo a duas horas por dia. .

~ 2." Tcrú haixa e scrú posta ú disposi(:ií~ da ~'e~peCl.ll'a
aUloridade policial a l1'nça, que se torno I' Inco~Tlgw~~1. •

~ a." As pcnas dos ilrligos tfl'2, Ifl:~, 171, :17.~C as ,lo ~
1.~(kstc artigo, scrúõ impostas pelo cOllllllalHlantc do c~r~
po sem dopendencia de processo.

CAPITULO 21.

\lO rHOCESSO.

I"t 'I-I!I Owl1iliC,ltla a descreão tle I(l\alr\llt~r pl'ap.l\.l . - . f ~ ( •

dc pro\., receherú o cOllllllantl:Il111l 110 co.rpn, ~In (h~~;01l1~):1:
nhia a qnc () rco pertencer, parLe por cSCl"lPl~) GOIll ,\S decl,1
.}'aeões sc'tnintes-nsscntos exlrahil10s do lll'l'? tla COlllpa-
nh'ia; not~l tio dia da llnscllcia, e Il'aql1e!lc elJl que s? C~Il1-
pletoll n deserção, sc por excesso tle IJcell~~a, se pl'llll,Clra,
segunda, ou terc(~ira ; se simplcs, ou ;lggra~ada ; he~1l ('Olll,~
sc ha circul1slnncla aggrarante. ou se o ',IlC::>lllOréo C.oIllIl1C,
tco conjullclamcntc outro q.lI.allll~er Cl'lllle; II1CnClOll:l1Hlo
tres Lçstcmunhas para a veflll[;açao LIa parte.

I Art. '175. Rec~hi(la ~sta parte )lOI ) coml~:Il:(~n~lt~ (~O
corpo, eon\'ocarú clle IlllIllC(hutalllcnte cO\ls~)lho d" 111~cIP.lJn.:,
composlo do dito cornman(lantc,cOlllO IH:cslllentc,c don::>,~~I-

ciaes como Hlgaes, SCl'I'intlo de secrclal'l? COlJl voto (I onlclal
CJIICfor designallo pelo eOlJllllandal1te ~ Inlerrog;\Illlo -sc 1I~

l.esLcl1lunha~, e c~Grercn(lo-se 51:05 tlcpollnclltos s(~hrc 01:011-
thelltlo da parte accnsatoria, lle (IUC trala o artll;o antece-
dente.

A nOlllen~~iio deste GOllselho pcrknce ao (jOlJllllilrllltnll;}
llo corpo.

I
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Arl. 183. O auditor .crú UIlJ capitão; sernrao de
J!residente c vogues os otlicilles do cOl'po,e em sua fultn quaos-
qner omciaes das trlls classcs uo excrcito, os da guarda n<\-
cional. e os ue milicia ..

Sel~llo o réo ol1ieial, Ô presic!cnte serl, sempre oIDcia!
~uperior, e os rugaes pr.lo mcnos de patcnte ignal 11do r~o,;
quando este nflO fOI' ollicial, o conselho poderà ser prcsldl-
.10 por um capit.ão.

Art. 18'~. S:io inIJihido, de servir ne,te conselhoj

e 110 de investigação o commandante do corpo, o da com-
panhia do réo, salvo «(ualllIo a não commaudar , o oflicial
que houver dado a parte contra o.mesmo, assim como o
'lue for suspei to nos lermos do art. fi L do coJigo do pro ••
ecsso criminal.

(.W)

Arl. 17G. 'fornadas os ucpoimcnto5 uas tres teste-
munhas, que dercm ser juramentadas, e tendo em rista a
}Jal'te accu~atoria, e quaestjllrr doclllllenlos, ((ue a possão

.' acolllpanhar, o conselho de (lisciplina la\'l'arft por escripto
o seo pal'cccr, q llalilicando a deserção, COIIIOno caso COII-
bel'.

Art. 1íi. Concluído este conselho, por ordem do
cOl1llllandante, se aver1Jllrit 110 livro mestre o cOllJpetente
parecer, e sc archirarit o processo, que (~o corpo ue uelicto
pura o conselho de julgamento, apcuas o rco voltar ao corpo.

An. 178. Nos crimes quc n1l0 f01'('01de dcsel'\,1Io. um
conselho de investigação serit nomeado para verificar a par-
te acclIsatoria.

r. :'i. 3. (\l )

Art. 1 íO. Este eonsclho, :que e ('ompor.i ta\llbelll de
tres mcmbros, SCI'Ú nOlllcado pelo Presiclen le da pl'Ol'in-
cin, se for por ellc ordlmatio o proce 'w, ou pelo COllllr,al!-
dan te do corpo.

Art. 180. Serririt de presidente () rogaI mais grntill-
mIo, que nunca poderú ~er de patentc meuor ue tCllente;'
o illllllcdialo será o intelTogante, e o terceiro o secretario.

ArL :181. Inquiridas pelo menos tres te~tell1unhas
sobre o ohjccto da accusaç1io, darú o consclho seo parecer,
achando-a, ou não provada, e remetterú o processo ú au-
toridade quc houver convocad') o conselho.

A1'1. 182. A pena ue demissiío aos officiaes, em "ir-
tu de do artigo 15/., corresponden te aos cri mes de de-
serção, e em gcral a pella de prisão, que exceder {t tres
mezes, SCI'Ú imposta por 11m cOllselho UCjulgamento, com-
posto de UIII prcsidente, um auditor, e trcs yogaes, dos
l/unes () mais graduado, ou o mais antigo scr:í o intcrro-
ganle.

Este conselho sení 1l011leauo pclo Presidentc da IHOyill-
cia.

A rt. J 85. SentIa o l'<~Oaflicial de paten te imperial,
ou condecorada, dereriJõ sel-o t.unhem os memhros do COll-
~e1ho. A patente será pelo menos igual ú do rúo.

Art, 186. Feita n nOlllenção do couselho de julgamen"
to, se cnriar:í ao auditor () pro;;esso, c este fará intimar o
réo por cscripto, declarando-lhe circllm~lanciadamente os
Jactos porque tem dc ser accusudo.

:\ rI. J87, Concluido O processo, será rcrnettido ao
Prcsioente da provincia, quc o mandará ao commandantc
do Gorpo para faleI' arerbar a sentença no livro mestre, e
intimar o réo pelo iiecretnl'io uo Corpo, qlle d'isso passará
eertid1io \lO mesmo processo, o qual será reemiado ao Pre~
:sidcnte da provincia para 'ser suhmettido á junta de recurso.
dc que abaixo se tratarú. (salvos os casos dos artigos 1fJtj
e HJ6).

Art.188. Serão ohscrnl{los o ,alvllri, de 4- de se tem-
hro de -]7ôo, !ti', liSOS, c disposições que rogem o consc--
Jh() uc guerra, C5Cll50 opposcrem neste regulamcnto, no
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Art. 10G. Quand0 ao delicto competir pena, qne n1ío
exceda a prisão por \.rcs mczcs, o conselho de ill\'('stigaçrto
se con verterll pcrcmptoria 111en te em co nselho de j ui gumell-
to, oll\'inJo o l'f~o, dando lagar il sua delr~~a, e po dendo im-
por-lhe a pena qu, lhe parecer justa, a (IUal dependerá do
- cumpra-se-do Pre3iclen te da provincia, ú Cjne1ll ser.i. CIl-
vin(\o o processo pelo comrn:lnd;lllte do corpo, (IUC fará as-
rellexões que julgar convcnientes.

(1aI'i1 cumprir immcl1ia[alllcnte sem llrpcnd(,llcia (le llc<.:isiío
da juntn de rccurso.

1 leste caso porcm sempre que o Pr~sidcnte da provincia
entender (\lle o ju1gnlll~nto foi proferido COIll injustiça no-
toria, OlI lille ha no processo l\llllidadJ tIIílnircsta, o man-
dará rcver por Utn novo conselho de julgamento, iudican-
do no mesmo processo os pontos de IIIl11idadc manifcsta, ou
dc injustiça notoria, {Juc nelle cncontrar.

DA J(;~T,\ ng lIEcun 50.

C.\PITULO :>.2.

Arl, 107. Estas dis)losil;ões não são applicaycis ás cir-
cumstan<:ias extrnordinarias de perturhação geral tia ordem
e tranCjuilidade publica, porqne, emprc'gado o corpo contra
inimigos internos on cxtemos, licará suhjeito por or-
dem do dia do Presidente da prol'Íncia ús ol'llcnul1ras lI1i-
li tares.

ArL 108. Das tlecisiies 110 consolho lle julg:llUc IIto,
contlcmn:llHlo, 'lU ahsl)ll'endo O reo, sempre IJUIl a )lena im-
postn excQuer {Ie seis mOleS, havcr;l appellal;[ío Ilecessaria
para Uma junta que se compora cio juil. de direito da comarca
ela capit.al. que serú o auditor com rOLO, de lJuatro officines
os mais graduados das tres clnsses do cxercito, da gU<lrda
uacional da comarca da ~apiíal, Oll de milícias.'

[\'a falta. ou impedimento do juil. dc direito da co-

conselhos, ou da
ordem do dia, e

( ll~)

Art. HlO. QII:lesC(ucl' ti 'cisões dos
junta de recu~'so, serrlO Jlllhlicatla5 C1II
arcrl.H\uas 1\0 IIYI'o mestre.

A rt. 1\) I. Os réos qllc se acharem dcstacal~os scrão 1IIan-
lados píll':1 o 10gar onde se achar o estado m,lIor cio corpo,

~~m as ~lrovas ~lo ~rjUle c as testemunhas que Jlertenc~relll
. o mC"IllO corpo; providenciando-se para que ~,Ollas as ou-
~lras pos~ão co 11I [la recer peran te ~ consel ho de .lUlg,lI,ne~lt~),
selhlo sub~tituitlo o nãu comparcclmento pelos 1IIuclo~ c~t,l.
belccidos cm dircito.

Art. 102. O reo que tin~r lte rC5p~ntler a conselho,
scr;1 logo prcso, e o quo tivcr do ser accuslll\O 1~I~run," o:~
mais delictos, serú julgauo por t:ldos clles no Illc~mo come
lho, impondo-se-Ihc iI pena rolat1\'a a cmla UlIl.

'\rl '1\):). Prollunciado qualqlH'1' oOicial (10 corpo,slls-
pentl~r _s'e-Ihe-ha a me,l<lIic <:0 seo rcspl:c ti\'o soldo, q nc ser-
Ihe-ha restituído, se 101' a Imal alLo!lldo.

\ t J o~ Contar-sc-ha ao réo, no caso de il\lposi~r,o
(L pcln~,' o te.:II~PO de prisão que ti ver ,solrrido, não. se \111.}
leyaudo apellJs em co Ita os dias que estlrcr no hospital.

,\rt. lOt>o A pena de pris;iu até seis llI~lCS se IU<lCI-

que toca a forma llo processo, intcl'rogato~'io" illqu~riy{jI~5
(k tt~slem unhas, garilutias t~ r,~clll'~OS do reo, lunc~~oes do
auditor e mnls memhros do conselho.

ArL. '180. Proferilln pela junta de rcClll'SO a. sua sen-
lcuça, (l recehido {) resp~clivo processo pelo l'.rcsldeuH: d~

, . 111' I)Oru' este o seo-cUlllpra--c-Ü COIllIll<lllllanlCprOYlIlCln, L: ' - • ',1 f;
tio corpo, iI quem o mesmo processo ~cra remetlluo: nl',l
intimar a sentençn ao réo pelo secretarIo do corpo, c ,I pu-
blicará CI1I ordem do dia, e depois (Ie lançada a cOlllpetcnte
averbação no livro mcstre, a fará executar.



)llarca (la capital, ou ele snos suh 'lilUlo~ lel.l':\(los, COlllparc-
ceril o da comarca mais risinha.

Seniril ele presidente o omcial l)lais graduado, e cm
igualdade de patentcs o mais antigo.

Art. um. Recehido o' proccsso pelo Presidente da
junta, marcará cstc lagar, dia, e hora para a reunião da
Ilwsma , fazendo avizar os mcmbros, que a teUl de COIll~
por, c dando vista dos autos nO auditor.

Art. 200. Reunida a junta, sc fará a Icittlra do pro-
cesso, e tera IOi;ar o illtcrrogatorio do 1'60, inquiriçüo de tes~
tCITlunhas &c. proccdendo-se IIcstes aelos segundo o dis-
tIOSto nos artigos 260, :Wl, 202, 2G3, ~Ijí-, c 2(J5 do co-
digo do processo crilllinal,

Art. 20t. E' applicavcl aos membros da junta dc re~
curso a disposiçflo desle regulamento, que declara inhibidos
de servil' nos conselhos de inquiriçlío e julgamento os ofli-
ciaes suspeitos, segundo direito, ou os que houvercm S('1'-

"i(!{) de rogars n 'aq uclles conselhos.

C,\ 1'1T LO 23,

f)l~PQSIÇÕES Gl\I\.\E~.

Art. 202. O c;olllmanc{antc do corpo fica autorir.ndo
a detCl'lI.inar as passagens das praças de prct de IIlllas para
ontl'as companhias, por convcniellcia cio serl'iço publico;
tendo porem o cuidado de as COllsenar, o mais possivel,
Igualadas I~ru força. .

Art. 20:3. O commanc{ante do COI'pO, o omcial do es-
tado maior no quartel, e os cornlllandantc:; de destacamcu-.
tos, sl'lo immediat:lI11~nte rcsponsllvcis se nua prcst:lrcm ás au-
toritlndes a força que lhes for r'::llIisi tada nos lermos deste
h'gul amcnto.

Art. 20.í-. O cOlllmandante ~V) turpa não rccche Or-'"

t , Y. X. 3.
dons senão (lo Pr():>iJi~lllc da prorillcia: das outras autori-
dades somcntc r011lliziçues sohr0 objectos que nuo interes-
sem a disciplina e economia do di to corpo.

Art. 205. Os officiacs, c pl'aças do corpo sempre} ljll e
honrcrem de rcquerer ti Pre 'id~llcia, o farão com informa-
cão e por inlermedio do cOlll/lland:llllc do corpo.

Ai't. 206. Quando o julgar convcnienteo Pl'csidcnlc da
província e sempre que for nomeado novo commandantc do
corpo, sc procel1erú a ins pec\~tiu no mesmo, respondendo o
eammandante (lOI' lJlIaeS(luel' fallu5 (IUOse dCí'JIllIlO tCUl-
po de sua adlllinistra~~ão.

Art. 207. O com mandante do corpo responde !lO Pre.
sidcllte da provincia por lodos os ohjcctos quc inleressa-
rcm a haa ordem, disciplina, policia, c economia intcrna
dello. '

Nos impedimentos será suhstituido pr.lo majol', c na falIa
deste, úcsignari\ () I 1','sidente da prorincia ú'entre os C,l.
piWt's o (lne dcra substilUil.o.

Art. 208. O oolllmalHTanlc do I:orpo, de seis cm seis
IlIe;~es, dará no Presitil)lIle da provincia informações de con~
dneta dOSoOiciacs, inferiores, e cabos.

Art. 2QD. As praeas que sahil'cm CI11diligcneia com
portaria do Presidente da provincia, podcrão obler das au-
toriúddes auxilios de cavalgaduras, e (Iuaesquer outros de
lJuc carccerem.

Com recibo das mesmas 1'cqucrcráõ ao I'residen te da
prol'Íncia o p.agamcnto Jas despcsas. adl'ertilldo-se quo scrão
deduzidas de seos soltlos as que fOl'cll1ll1cl'auwntc pessoaes.

Al'l. 210. Ocseontar-se-hão ús praças do corpo a DC-
nelicio da caixa tle economias o~ soldos vencidos nos dias

'fO~IQ XX! r.\RTE ~, ~



Allt01llo José Ilibcil'o Bhcrlll!J.

(11(»

cm que sem causa 1ustilkadn cXl:edcrcm alias nos mill'(;ados
para a suil marcha ordiuaria.

A1'1. 211. Fnltnndo b praça de cClynllaria em diligen-
eia o animal de sua moallldil, comprará elln outro pelo preço
P0rl[IW de or.dinario se cOlllprJo alJimaes para o corpo; de-
vendo justifienr a falta com cerLilicauo de qun11luer au-
toridade civil, ou lIlilit1Jr do lugar, apresentando, alem
dessa prova, no caso de morte, a parte do couro ljue con-
tiver a lllarca, c o numero do cavallo ou hesta.

ArL 212. 0s ind ivillllos que. nfto pertcncendo ao cor-
po, forem nomeados oOkiaes, niío telll direi to aos seos r<:s-
pcctil'os re11cil\lcl\to~, senna depois que prestarem juramento
e entrarem CIl1cxercicio de RCOlognr.

ArL 213. As pena,; impostas neste reglll,u11Cl1to serão
cumpridas no quartel do I'orpo, ou C1IIoutra ljUalllllcr prizfto
que o Prcsitlentc da proYinria designar.

Art. 2 n,. Os oflh.:iacs nomnados para f(unlqucr diligen-
eia, 011 quc destacarem, tem llireito á ul1Ia besta úe 1)(lgage1ll;
c a (~a\'algadura somcnte «(uando, at(l~ntas,as Sllas circums.~
taneias, o pcrmiLtir O Presidente da provincia.

Arl. 2'15. Em lodos os casos ommissos neste rcrtll_
lamento, e concel'llci1lcs iI economia, disciplina, c instr~lC_
cões do corpo, e ao modo pratico de cUJllprirem os omciac.~
e praças scos deveres, pro\'idencial'Í1 o Pre;idcntc da proyill~
cÍa com as instrllccõcs c ordcns lIccessari[lS.

Aat. 216. Ficão revogados o regulamento n. o G. o c
qnae5l{ue1' dispo5icões e 01'<.\e115em con trario ..

F. ~. 3.

Regislrz,do a n. 110 v. do Li\'!'o de llcgislro ue l~c-
fJ'ulamcr~lns e Inslrncçõlls da Prcsidellcia.
n Secrclaria da Prcsit1cncia de i\tinas Geraes 8 de
Fcvereiro de 180!).

llodrigo Jo,~éFerreira Bretas.

Nesta Secretaria da Presidcneia foi publicado o pre-
scnte Ucgulamento aos 8 dias do mez de Fevereiro
de 18:):).

Impresso c revisto nesta Secretaria por urdem da
Pl'csi<.1clll:ia da Proyincia.

AI/lol/iu .Jv~/ Ribeiro H/uTil/!/.

Palacio da I'resitleneia da província de Minas Geracs 7
.de Fevereiro de 1805.

( L. S.) Fn.\:\'crsco DWGO PElIE!ll.\ /)E VASCO~Cp.LOS ~----~~~-----~---------~
dL\llU.l\ N.\ TlPOliHWliL\. EI'ISCOI' .\L 185J
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ESTADO ~IAIOn E )IENOR.

5'):)--
392

98

'fotal .

I, Companhias a 98 praças •.•.•..•••.• o • o •••••

J4.Compallltias de II~f'1.ntaria, tendo cada uma a
força seguinte:

Capi tão commandante ...••.•••.•..••..•.. o 1
Tenente .•••••..•• o o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1
Alferes. . • . • •• . .. : .•••.••.•..••..•..•.••.. , 2
1. o sargen to .....••..•••..•.•.••...•• o •••• o o' '1-
2.. d itos ....••..•••.••.••• o • • • • • • • • • • • • • • • •• :)

Forriel. .......••.• " . . . . • . • • • . • • . • • . . . . • • •• 1
Cabos. . . • • • . • • . . . . • . . . . . .• . ...••••••.•.• o' 7
Cornetas ...•••..•..••......•.••.•........• ' 2
Soldados ... ' •..• o ••••• o •••••••••• ~ •••••••••• 80

Tenente co'fonel . . • • . . . . . .• . . .. . ......• o • • •• 1.
!\Iajor .•........... ;"; •. : .......•.•...•...... , 1
~irurgiiío .mor con~ a graduação de capitão. . . . . •. 1-
~enente aJudante ..•.....•.. o ••••• ,'. • • • • • • •• •• 1
Alferes secretario ...••.......•............. ; .• :L
Dito quartel-mestre •...... o • • • • • • • • • • •• • • • • •• i
CapclHio ....•....••....•.. : .. ~• • . . . . . . . • . . •• 1
Sargento ajudante ...•....•••. :'. . • . • • . . . . • . . •• 1
Dito quartel-mcstre : ....••....•....... , 1.
1 .• sargento mcstre de Uluzica ....• ~•.••. ' •...• ' 1
2 • dito contra-Illestre .....•. " • .• • . • . . . . . . . •. 1
Cornet.a-lnor. . • . . . .. ...•.................... i
l\lllSicos ..••••••....•.•••......••.....•.•.•. 18 30

ORGANIS,H;A.O no conpo POLICIAL DA PRO-
. VINCIA DE ~I!NAS GERAES.

PLANO No. 1.

1.a Companhia de Cavallaria com a força seguinte;

Capitão commandante •••••• o ••••• " •••••• o' o.' 1
Tenente •••.•... o'; •••• '•••••••••••• : •••••••• , 1
.Alferes ....••....•.•••. o •••• o • o ••••••• o o • • •• 2
1. o sargento ..•..••..•• o. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1.
2.05 ditos, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 3
l~orriel. . • • • • • . • • . . . . • • . • • . • • . . • . . • • . . • • . • .. 1.
Cabos ..••..••••.•••....•.• ' .•...•..• o •• " •• 7
Clarins ..•.•.•..•••.....••..•.•.• o • • • • • • • • •• 2
Fcrradores .•.•.•• o •• o o • o •• o • • • • • • • • • • • • • • • •• 2
Soldados.. . • • • • •• • . • • . • • . •• •.•..•.•. • •••.• 80 t00
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~.o 2.

•

]'euenle COlonel, COlnlnanl1ante (lO Co"po
Policial da l~,.ovillcia de Afillas Geraes

Certifico que em cumprimcnto do despacho do .Exm." Sr. Presidente da Provin-

eia pubiícado cm ordem do dia de da Sccrctaria militar sou n. o tcvc baixa

d scn'iço a praça abaixa declarada por havcr complctado o tempo de seo engajamcnto, a

q: aI no livro mestre

:ieguinte:

Numero.

á folhas

COMPANHIA DE

Soldado

tem os assentamentos do theor

nalur:1! de

idadc ( quando assentou pra~~a) cabellos

olhos.

~nnos a de

( omcio )

de
( altura) assentou praça por

}l r

Foi prcso á ordcm tio EXIIl.' Governo da provincia fi

foi posto em libcrdade á Teve Jlui:\u

c alta á Teve dias de licença nos termo' ,lo
artig . do regulamento n.'

"llresentou. C da mesma á

concedida pela Exm. a presidencia á

Nada mais consta de

St¥JS asscnt31nenLos Vai pago de sco soldos até

E para constar mandei passar esta C!Cusa que yai por mim llssignauéI, c sclladil com o

iinctc do corpo.

Quartel do Corpo Policial no Ouro Pl.~tt>



r.ligor dtl RI/bn'ra do Presidente da
»;'(>l'i nc z'a

Corpo [Jolicial (la p,.o~)incla de Afinas .Geraes ..

UELAÇAO DOS OFFICJAES DO DITO COUPO PAUA SEREi\! PAGOS DE SECS VEl\'CE\IE.'TOS DO 1\lEZ DE DE .

-._- ---~----- --- --_.-

YE:.'iCDlElITOS.

I

I----------:---------1
I

~
Crali/ic{{[üI?S.

I

EXEnCICIO .i\O)IES.

AUC5tOque os officiaes declarados n'esta relação são os que tem o Corpo, e vcnceritü os soldos, e vantagens mencionados n'eUa. E para constar passei o presente, etc.

------------------ --------------- ------------ ------ ------ ------ ------- ---------------------- -._----------------Tenente f. :jj) ;jj) ;jj) ~
----------------- --------------- ------------ ------ .------ ------ ------ ---------------------- ------------------1
Alferes .... " " . . . . . . . • . • . •. F. .'ti:> :jj) :ri> :ti> I

----------------- -.-------------- ------------ --~--- -- ..•...,.,'-- ----"",.-:----- __.c:.-- - -------------------- ----------------.--1Som ma •••••••••.••.. '.. •••••.•••••••••••.•••••• .•••••••••••••••••••. <;.v w 'I-f.-J 'W ---------------------
I

:..> OnSERVA(:OES. Lugar tia ({.~si91/({11l1'tl di' nufa WIl 1
o ~ J

.~ ~ i I'o ~ ~ ~

. =3 ~ ~ i "m Q ~ ~
- -- - ~ - •• - - ----- -- --.------- -' - --- _. ---- -- L._ _ . _ . _ I11_~~;,c~,,~~~~:'~~:~~.~~~+---- -----~-- L_ .'~-- -- : _~__~ ~ __1 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------I"Alferps Ajlldal)te . . . . . . . . . . . . F. :j) :ti> :ri> :ti> I
-----------'------- --------------- --:----------- ------ ------ ------ ------ -------------.--------- ------------------ I
L.'lil~~""l~~"'.l'"..:.:..:._:..:.~:..:.!~ - ,'D }i> 3:. -"'- !

: Dito Secretario. . . . . . . . . . .. .. F. :ti> :ti> ::b ;jj) • I
------------------ ---------------- ------------ ------ ------ ------ ------ ----------------------- ------------------_.
Capitão ' " ., f. COIDlIJanUOU tal Camp.":ti> :tiJ :;iJ w

Lugar do seIlo do corpo.
Lugar da assignatura do eommandantc do corpo.

========== ..1
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os objcctos que sofTrercm estrago com o tempo, ou que por lIJoti\Os iRlprcvbtos po são-se illutilisar, o q l'~
:,cril prorado CO!Il docuUJentO:i do rOllJlIJ,llHlaute geral.
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TAllELLA no FAHD.\.IE 'TO, OUE COMPETE A CADA U.UA PUAf:A DE
PltET, VALOH E TE.\1PO DE SUA DUHAÇAO. •
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lw750 :l ),

8!~n 1 ))

".20 2 ~

707 2 mczes.

1 t w575 3 :Ull1OS.

lwD20 2 :>

!ISO 1 l)
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INSTHUCÇÕES,

o PBEsmE~TE nA PIWVI~CIA DE i\ll~AS GE-
_ faes, na execuçflo <108 artigos do regulamento n," 35,

ordcna quc se obscrvem as seguintes

Art. 3,. Feito e reduzido a termo o examc, as-
signado pelos facultativos, e rubricado pelO' Presiden-
le da fn'ovincia, se remetterilü todos os papeis com
vista ao Procul'aJol' }<'iscal da Illesa das rendas, de-
vendo. tanto este, eomo o lnspector, e:nittir sua opi-
niao sobre a pcrtençüo das mesmas praças.

No auto da insnecçãO devem'os facultativos de-
e\arar de modo darll 'e explicito o estado sanita rio dos
examinandos, e sua impos:sibilidade de coiltinuar, ou
11<10, no se'rviço do corpo.

)

Arl. 2," A' este requerimento junt,\l'ilO ellas o'l

sua fé d'o[Jicio, e todos os assentamentos que consta-
rem ~lo livro nll~strc do corpo; e o Presidente d,~
provincia designará dia, lugar. e hora para o exame
que deveril ser feito em sua prezcnça,

ArL ~". Se o Presidenle da provincia entender;
depois desle processo, que os requcrirnentos dos per-
lendclIttõS cst~iO em circulllstancias de ser favoravel-
mente deferidos, proferil'il a Sllil decizao que dev(~
constar de umà portaria motivada, que se communi-
cará a mela das rcudas e ao cOIlllllandantc do corpo,

AI.'t. I," As pl'Uças de prct do COI'POpolicial quo
se acharem nas drcumstancias do art. 20 do regula-
mento n," 35, rcquererilü ao Prcsidente da provincill
por intel'lncdio e com inforl11açüo do l'cspecLi vo com-
mandante, que as manJc inspccdonar por uma ,jllnt,l
medica que se com porú, pelo menos, de tres mem-
1Jros.



(2)

fIcando a pnH.:a fk prct :lddida ao mcsmo COIVOP;I_
ra SCI' Cllllll'c;.;ada em serviços le\'cs c compatiYeis
com o estado de sua saude, a juizo do Presidcnte da
provincia, ou do cOllllllundante,

Art. tj,O Os ufficiaes do corpo policial que não
forem d.a 1," linha e que se acharem nas condições dos
artigos ,29 e 30 çlu regulamento n," :35, deveráõ reque-
rer a licença sem tcmpo, observadas as mesllIas re-
gras, que ficão acima estabelecidas, com a differen-
l,.'a que se lhes contarú os annos de cffectivo ser\'ico,
desde a primeira praça, ainda fIlie tcnhao tido int~r-
rupçno n'ellc.

Arl. 6.° As praças de pret que pertcnderem
o mesmo indulto do artigo antecedente, se habilita-
rao nos termos desté reg~lament(J; e o Presidente dll
provincia, resolvendo a final favoravelmentc, mandará
})assur provisao por elle a3signada, 11 qual pagarú o
imposto geral do sello, e será registrada na secreta-
ria da Presidencia, na mesa das rcnchls, c onde U1<tis
tocar, sem emoJulUellto algum. I

ArI. 7" O~ licenciados. por virtude do arti;;o'
anteccdcnt:~, s~ra() acldidos a qualqllel' das compa-
nhias do corpo, venceraó o que por lei lhes cstú ar-
bitr,ldo. c ficilraO isentos de todo o ~erviço. Scus sol-
dos serao pedidos em prots especiacs. organizados se .•.
g'undo O modelo adoptado para. as prar;as acti\'as dn
corpo; devendo eHes apresentar-se I~as revh;las de
mostra, ou cxhibir attestado. de vida. (Iuando MO
})OSSUO a dias comparecer, ou tenhao ohtido permis •.
r;UO do Presidente dll provillcia para residir füra {ht cu ••ril,}!. .

Art. 8: Os offieiaes c pra~as que I)flo req' erc-
rem licença, e que notoriamente se acharem nas cir-
cumstancias das leis re~uladas por estas instrucçõe&,
serãO por ordem do PI~esidclltu da provincia inspcc-
cionadas. ou\'ido o commaudante do corpo, e se pro-
cederá a seo respeito como fica estabelecido para, ~om
os officiaes c pmças do mesmo corpo, que 501l1clta-
rem o favor das citadas leis.

A rI. 9.0 Fica0 revogadas quaesquer disposições
em conlrllrio.

Palacio da Presideneia da provincia de Minas Ge-
racs 9 de Feverciro dé 1850.

Fn.\~ClSCO D'OGOPllIlE1R.\ l>E VA~CQ:CEl.1.0S.

~--~----~-----~~-~----MAlUANNA npOGMPHI •.••!:PlSCOP.\L 1855 .
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o PltESmE:\'TE 11.\ )lJ OYI:\'I:I.\ OE :Ul:i.\5 GEIL\I,S OR.- •

dena lJue nus exames dus opposilores its cadeiras dI.:
i I~ll'ue~'ao primaria e sCl:ulldaria s~ observcm as se-
b"uinLCS

~STHUCÇÕES.

ArL. 1." Os Opposilorcs IIs eadeir'as dciIlSll'lICÇli.o.
primaria c secundaria, pal'a serem adllllLLidos a con-
curso, dcn~rÍl(j oiLo dias anles do prefixado para
fi mcsmo, req uorer ao PresidclIle da provineia cxa me
das m,Úerias }Iue perlclldercm leeciollar.

I

Árt. 2: Os rcqucrim('nlOs serao instruidos de
ducnOlcnlos1 6omp['ol alol'ios' das condições ex.igidas
pelo arlír;o .••.2 do regulamenlo n.O 28, e de folha cQr-.
"ida.

Art. 3: Os l'(~querimclllOS assim inst['uidos dc-
\'CI'Ílõ scr apres,~nLad(ls ao Presidenle da provineia por
lnlel'lneclio do dircclor ~ural da illslrl1GI~flo lHlblica,
\,' I f U b

clue dal'ú conhecimcnlo aos oppusilorcs de eslarem
dles adlllillidos ao cOlleurso.

1. 11 d ,IArt. ,".," O sceI'CLitI:l() da dn'e\~lol'Ía gera a II1S-
trucçao publil:íl, em vi 'la dos despaehos de admissãO
ao concurso, rOl'mará I ma relaç:lo nominal dos op-
posilorcs, por elle assignada c autenticada pelo di-
I'celor geral.

I.'STI\Uq:.-O I'RI tAlHA.

Art. ti,O O exame para o primeiro gráo de ius-
trucçao primaria do 5C:O masculino eOIlstará do se-
guinte :



(lI)

I (,

. Art': .:.20. O cx~me de linguas para cada um op-
posltor, nao exce~lera de trcs horas, e o das oulras
materias de (lu.atro ..

, Art. 2~, Os eX<lminadol'es, o <lircctol' geral e os
ad.luntos, fIndos os exames para cada lima lingoa, ou
os de outra qualquer materia, depois de examinadas as
provas por escrita, e tendo em consideração as pl'ovas
uraes, darflo immmediatamente c em sc"uida seo pa-, 1 ~reccr 1lI0ll\'UCo, ql1e será assignaclo pelo director ge-
rai, l:O!TIO}H'csidcllte, pelos cxaminadores, adjuntos, e
subscl'lpto pelo secretario da directoria.

Ar1. 21. As provas dos eX<lrnes J por e5CI'i'ta,
depois de' assignadas pclo oppusitor e secrctario, e ru-
hricadas ~elo director geral, serflo por este entregues
aos cxanlluadores. -

(5)

Arl. 23. Assignado o parecer, o director geral
fOl'mulará immediatamenle e em seguida a proposta

_do ?p~osi_tor mais idoneo para occupar a cadeira, que
envIara Cll,1resen'uclo com o parecer-ao prcsidcntl:J da

J

Art. t 8. O direclor geral immedilaamenle man~
dari\ por um dos assistentes extrahir de uma urna co-
locada sobre a .mes~ algum pauto do programma de
que trat? o arllgo ti," que a sorle designar, e depois'
d~ pubhcado, o. cntre,g,lI:á, aos examinadores para em
Ylsta .,delle darem pl'lllClplO ao cxam~, que ne~te casO
começará pela prova escrita, e terminará pela oral.

)

Ar1. 19, ' FciLt\.o exa me do primeiro oppositor
n~ parte oral, scgmr-se-ha o segundo, e assim por
diante.

I\IIE1'01\1C.\. I. .1 l'

A t 1
" O .} 1 J. , • L . " I 'r ., a. eX<Ime (e I' letonca conslstll'(l na ex-

plicaçf\o vcrhal das rcgras dos difftlrcnles gencros de
c\oqucncia, e dos principaes preceitos de cada uma
das suas'}iartes, e na analyse de algum classico por-
tugucz, exemplificarias,. todas as ,r~spostas com ,tre-
chos .clos classicos latinos, ou por.tllguez 'S, e na com-
posi<;ão cle ,um' discurso sobre l\I\1 pOlito l}aclu. 'I

, I I j .' 1 f •• I
• I I)ISrUslçõES CJ;:nAE~.

) J

A
' T l' '1' , ,. .rt. ih. No. (Ia maI'C(l( Q para o concurso, c

no lugar prcviamclítc anollhciado, tOlllando assento no
topo da mesa o di 'cct.or gernl da illstrucção pu-
hlica , como prcsidente dos exames, tendo a seo lado
esquerdo ,o secrclP'rio ,dai dire \t()ria( geral', os, cxami-
nadares,' dous adjllntosnollwados pelo Presidente da

_ pruvincia aos 'jlados da l1lCSnÚIH}pZ<I"o ~: 'relllrio Ca'ri!
a chamada dos ,oppositores pcla)relí\(~~ãO...,npmina1,de
que trata u arllgo ls,." ,

t' " ,:111 \' \ ( I,' O
Art. 17. ( Sendo presentes ,Os(op,posilorcs n' o di-

rector geral os fara introdusir na sa):J..e tomarái! o as-
sento que .lhes designar o mesmo direclor. I "

PHII.OlõOPllL\,
I '

J II I

Art. 14, O l'x';lme ele I>hilosophiôl consistirá ,no
desenvol\'imento das thescs mais impor'lanles

I
de

logica, metha phi,zica e cthica, consignaqas nós, p'OillOS
que a sorte desIgnar, e nas r~spostas as perguntas
que tiverem relaçao immcdiala l:om os mesmos pon-

-'los. Alem disto o opp.ositqr jfar~hUma dibserlaçao Í)or
eserila, e preleeç.ao oral, (lue l)Je coube.!' por sor:~e,
podendo ser argllldo tanto em, uma, como em outra

. proya, , •.



.1.., "/'

I / (

, I I

as disposi~õc~ em cou-
I'

I ,

FicUO l' 'yo;ada
,; ''',

I I)

f Ar!! 23.
trorio,

,~l

.
Palacio da Pl'csi(lcncia (la provincia de Minas Gc-

raes !) de Fcycrt,:il'o de l8:.i5,

, I

((J)

província, a fim de rcsol reI' dpf1nitiralllenle 50hl'C O
, I Ipro 'Imento,

AI'L :H. O sccl'cLnrio da di,:ccLoria, em livro es-
pecial, por clle ah31'LO, encenado c 1'lll>I'ieado , lavrar;1
li ma aeLa cio c,. amc de cada opposi (()I', (J Uc SCI'Í1 as-
~i~llada pelo direetOl" gorai, cxaminlldol'cs, 'adjunLos;
(l cm outro igualmente allcl'to, cncerrado , e rubrica-
do l'egisLi'úil o parecel'e1c que LrnLao. artigo 22 e a
proposta do dil'ectol' gcral, ti ',que tl'ala.o artigo :Ul-
tceedcnLe.

fi '



TOMO -' -' J.
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PARTE 2." FOLHA N.O H.

O Presidenle da Provincia de Minas Ceraes , usando da
authorisaçiío que lhe concede a Lei Provincial n. ~675 de 8
de Maio de 185/., orden~ que se observem as seguintes de-
c1arações, modificações. c addições ao Hegulamento n. o 28.

Art. 1.o Os professore" publicos , cuj~s cadeiras forem
annexadas aos Collegiosparlicularcs, ficão sujeitos, na par-
le relativa éÍs horas 110 ensino e ao tempo feriado, aos res-
peclivos regulamentos internos.

Art. 2. o E' titnlo valioso para pOlIer confcrir-se o pro-
vimento de qualquer cadeira Je instrucção primaria ou sc-
cundaria independente de exame:
S 1.0 A carta ou diploma de Bacharelou Doutor em

.qualquer das faculdades, ou Academias do Imperio ou das
Estrangeiras.

S 2. o O diploma de Bacharel do Collegio de Pedro 2. o
S 3.0 O de Professor publico com referencia a exame

das malerias da respectiva cadeira, com a prova de que não
foi elle dimitlido por faltas commeltidas no exercicio do ma-
gislerio. Fól'a destes casos, lIillguem será provido sem pre.
ceder exame.

Arl. 3. o As partes ou licenças por doença só se Ib-
'varão em conta para aposentadoria dos professores, não ex-
cedendo em cada periodo :de quatro annos o espaço de
seis mezes.

'Art. 6.0 Os Profcssores interinos, e os etTectivo5'ac-,



(2)

tualmente em cxercido, não poderão ser cfTcctiva ou vita.
liciamente providos sem precedencia de exame publico, sc-
gundo as formulas prescriptas nas instrucções que se expe-
dirão com a portaria de 9 de Fevereiro de 1.855.

Art. 5.. A vacancia de qualquer cadeira de instruc-
ção pr!~ilria , ou secundaria, bem como o dia do concurso,
serão annunciados em dous prasos distinctos, tendo-se em
consideração as distancias.

Art. 6.. Aos professores que forem removido~ se mar-
carâ praso rasoavel dentro do qual serão obrigados a Icccio-
nar , sob pena de serem considerados demittidos.

Art. 7.. Os exames das Professoras de instrucção pri-
maria do sexo feminino poderão ser feitos perante os Dire-
ctores dos respectivos Circulos, observadas as i.nstruçções de
9 de Fevereiro de 1.855.

Art. 8,. A condição de que trata o S 4. ~ do ,artigo
42 do Regulamento n .• 28 não se entende com os Profes-
sores de Iinguas e dI) mnthcma~icas elementares.

Art. 9.. Não poderão ser Professores publicos os in ...
dividuos que o artigo 29 da Lei de 3 de Desembro de 1842
exclue de serem jurados.

Art. 10.. E' prohibido aos Professores publicos:

S 1.. ,Além do exercicio da profissão commercial, a de
qualquer outra que embarace a regularidade do ensino nas
horas márcadas pelos regulamentos. '

S 2.° Lcccionar particularmente as materias que se en-
sinarem n:,ls aulas l1ublicas d.o logar em 'lue .rçsi,dir.ern.

I

Art. 11.. Esta Portaria, c bem ilssim as HC 1.6 e'19
dC Setembro de 1.85[" 9 de Fevereiro c 30 de Março. desto
anno, fallem parte do Regulamento n .• 28 de lO de Jà .•
nçil'e de 1.85~.

( 3)

Art. 1.2.0 Ficão revogadas as disposições em centrario.

Palacio da Presidencia da Provincia de Minas Geraes
5 de Maio de 1855.

F'R!NCISCO Diogo PEREIRA DE VASCONCELLOS.

OURO-J'RETO1855. -TnOçnAPHu. DO 110M MiNtO .
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FUANCISCO DIOCO PEI\EInA DE VASCONCELLOS, Presidente
da Provincia de Minas Gernes, usando da antorisação que
Iheconfere oS á.o do art. lfl da Lei n.O 600 de 31 de Maio
de 185!t , ordena que se obs(~rve o seguinte

REGULAMENTO.
Art. 1. o A ujyi la activa provincial, proveniente de im-

}Jostos, será relacionada por llIunicipios na l\lesa das !tendas
em dous cadernos iguacs, um uos quaes se mandará aos
co\lcctores, que se IleLitaráõ na Contauoria, recolhendo-se
o outro ao archiyo.

Art. 2. o Hecehillos os cadernos, os collectores pro-
curarúõ avel'iguar se as dividas n'elles inscriptas são falliuas
0\1 insoluveis em todo ou em parte, devendo como taes
considerar aquellas a lJue for responsavel :

S 1. o O t vedor que faJlecer sem deixar bens.
S 2.0 O devedor que não for absolutamente conhecido.
~ 3. o O devedor que se achar auzente em luga r náo

abido.
S !t.o O devedor que for notoriamente indigente.

Art. 3. o O processo j ustific' ivo da fallencia, ou in-
olvabilid.ade. dos devedores constará:

~ 1. o Da conta corrente, ou certidão tia divida.



DISPOSIÇÕES GERA:ES.

Art. 12. o Constando á !\lesa a rehahilitação de qual-
quer devetlor, mandal'1Í eUa proceder á cohrança do que se lhe
dever.

( 3 )F. N. 5.

res, que já tiverem os cadernos, ou relações em seu po-
der, ou que os receherem posteriormente: art. 56 do no-
gulamento n. 25, S 3. o do art. 21 da Lei n .• 570, e 9. o da Lei
n.• 60G.

Art. 9. o Se não for aprovado o processo por falta ou
defeito de prova, proceder-se-11ft a escripturação e cohrança
da divida, conforme está determiuado no a rtigo antecedente;
e por falta de formalillades , far-se-ha nova jüstilicação) sen-

do debitado o Collect"l' pelas despezas da primeira, que
não lhe serão ahonadas.

Arl. 13.. Os cade'rnos ou relações de dividas de que
trata esLe Heglllamcnto serão numerados e rubricados pe-
los empregados da Contadoria da !\Iesa, ou pelos que o Inspc-
ctor designar.

Arl. 111. o Ficão revogatlas as disposições em contrario.
TO~lO XXI. PARTE 2. a

Art. H. o O processo de justificação, e os cadernos
de relações, depois das competentes notas, serão guarda-
dos no archivo da Secretaria da Mesa com os papeis (Iue
lhe forem relativos.

Art. 10. o Se algum devedor de imposto de negocios
recusar pagar o que dever, allegando ter sido indevida-
mente lançado, será admittitlo a justificar que não teve ne-
gocio no anno do lançamento, e no caso de proccder a
justificação, á que sempre 011 assistirá o CoJIector, ou
será sohre ella ouvido, isemplarú a !\lesa o devedor do pa-
gamento de sua divida, notando a isempção no caderno
competente, e comlllunicando-a ao collector para o mes-
mo fim.

(2)

S 2.. Da certidão de ohito do devrllor, ou de altrsta-
do do Paroc/IO, ou de autoridade policial Ou judiciaria ,
no caso de se ter auzentado o mesmo devedor, ou de não ser
~onhecitlo.

S 3.. Do depoimento de tres testemunhas pelo menos,
que deveráõ lIcc/arar, se o devedor está em algum dos ca-
zos do art. 2.•

S !J.. Do .protesto por parte do collector de promover
o pagamento da divida em 'Jlwlquer tempo, em que por
Illudança de circumstancias possa elle reaHsar-se.

Art. !J.. Em um mesmo processo serúõ comprehendi-
(las as divid<ls que se acharem em circumstancias iguaes,
sempre que eSSa rellnião não prejudique a sUlllmariedade e
claresa.

Arl. 8. o Escl'ipturada a divida cobravel, elTectuar-se-
ha a cohrança da mesma, ou expedindo a 1\Iesa conta
corrente para o juizo dos feitos, 01I fazendo-a al'l'ematar,
ou cobrando-a administrativamcnte por meio dos collecto-

Art. 5.0 Jul"ada procedente a justificação, que se
fará perante o Juiz !\Iunicipal, e larrado o protesto a
que se refere o S !J •• do art. 3. o, enviará o collector
á Mesa das Hendas o respectivo processo original, qlle será
mandado com vista pelo Iuspector ao Procurador Fiscal. A
Fazenda provincial pagarú as custas da justificação.

Art. O. o Proferido o parecer e havendo-se na Mesa
por demonstrada a fallencia e insolvahilidade do devedor,
lançar-se-há na relação da mesma divida a competente nota,
mandando o Tnspector eliminaI-a dos quadros respectivos,
e reenviando o processo ao juizo d'onde emanou.

Art. 7. o A Mesa tias Rendas communicará por esta
mesma occasião a resolução que houver tomado, mandan-
110 ao Collcclor que lance na Sua relaçüo as convenientes
averbações.



Antonio José Ribeiro B!lc1'ing.

Palacio da PresidCI cia da Provincia de Minas G
em 31 de l\faio de 185'5. .eraes ,

Repistrado a f. 12~ do Livro do registro de Re"ulamen os c
lllstrucçoes da"PreSldenCIa. o

Se.cretari(l;la Presidencia da Província de l\Íinas Gemes c I ar
de 1\1alOde 18::>5.

RotÍi-igo José Fcri'cirâ Brctas.

N'esta Secretaria {oi publicado o presente RoO'ulamentoem o
1. o de Junho de 1855. o

Anta ia José Ribeiro B!lering.

Impresso e revisto nesta Sécretaria por rdelll da Presidencia.
da Provincia.

. AI'l. 1,° Os ollieiaes, ofliciaes inferiores e praças
do e0l'JlO policial quc defendcndo as institui~'õcl! jUla-
das. a ordclII c tra'Hluilidadc pulJliea. 'ou elll COIlSC-
flllcnci I d'cssa dcl'ensa sc impussibilitarclll dc conli-
nuar a scrvir por lIlulilaçflo, ou alcijrlO, vcnccrúõ sol-
do por intciro qualquer que seja seo lempo de nssclI-
lamento dc rl'aça.

E'u:cptUflO-SC .08 offieiaes do l'XC'l'eito em comIssão
no ditu' coq)O aos ({naus todavia sc abunar:1 meio ~ol-
do 1I0S c.asos dcstc e do art. seguinle. ' :..

o PJlr.~/I)I\~íE 11.\ I'nOVJ~CI.\ Ilt: llJ~Al\ (;E1\AES regulan-
£lu a ex.eelJ(;flo do arti;;o ll'reciro da lei nlllllcrll 7tl de
J G de Maiu de 18:);; urdcna quc .sc obscn'clll as se-
guintes

FRANCISCO DroGO PEREIRA DE VASCONCELLOS.(L. 5.)

AI'L 2.'° As II1l'smas vantagcns gosalJiIÕ os indi-
"jduos mcncionados no al'tigo anlecclle/lte. cplílndo a
impossibilidade de scnir resultar do esfol'Ço por elle~
empregado 011 lia c:,{{~cu~'üoe cUlIlprimento de mandados
ela justiça. prisílO de criminosos .• ou na guarda c COI1-
du~üo dos dinhciros publicos,'

A rI. 3.. VcllccriJô mcio soldo os ofliciacs. IIm-
ciaes infcriorcs c praças que em rondas, pa lr\llhas~
guardas. manejos, ou em qual({ucroutro aelo de serviço
ordillario I ou CIIJ conseclllcllcia d'elle se impossibilita-
rem de senil' pelus IIICSll\OS motivos de elllcrmidado
mcncionados 1I0S élltious anlcl:cdcnlcs.

?"', •....., ~, ..••.•.••...,

~UROPRETO-Tn, DO BOM 8.1::1'150-1855.

Arl. .1." Salvas as t:in:ulIlstancias c os casos qne
o Prcsidcnte da provincia houver de dispcnsar obser-
var-sc-hüo lia concessüo do soldo e meio. soldo as mes-
lIlas formulas c processo de Iwbililação aduptados lIUS
illstrucções dc 9 dc Fcvcrciro de 18ti5 expcdidils para
c\ccução do regulamento li,. 3;;.
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HEGULAMENTO II o 3-, lEI N .• .- ~ < • o 538.

11'UANCISCO DlOCO PEIIEInA ,DE VAS .,
'te ua PI'ol'incl;1 de MiO' G "" CONCELLOS,
• "8.1 (\./ O ,IS. el.les, em exrcllciio
a.) ue" ue utuhro ue lS51 '1' •

seguinle ' OI d~n<l que se

REGULAMl~NTO.
Ar!. 1.0 Na ponte construilh soh" 'I)

110 arl'aial de S G .. I .1 • I C o "10 al'aopeha. onc,\ o ua Ponte 11 "'. .1se co 1)1"1)'à o as " . , IlInlcl(llo uO 130m Fim" , Sl'gu!IItes taxa : '

~ 1.0 De caua pessoa a pé . . . . . .

~ 2. o De cada pessoa a cavallo ou aUilD'1!
carregado. . . . . . . . '

~ 3.0 De cada animal vaCCIIIII ~a~'n;h:"o'
muar. . . . " 11

• I • • • ~ • •

~ 4.0 D? caLla dito cahl'ulll, !alli"~r~ '0'
Slllno o U

~ 5. o De cau,; :a:'I'~, ~O;lI;)I'~h~'n.dj.d~S 'os' Jl'IO'.
tores. . . . . . . . . . • ..•. " q'tJOOO I"S.

Al'l ") o I), . '1.~. dI a li co JI"lIlC'1 I'" t 'dellle lica est',hel' 'I' '.' las axas do al'llgo antoce-
, ' • eC/l .1 Ullla I'(:cehedol'ia

III~tJ'atlol' (IUC IH'l'cchcl" I . com UllI admi-, ". ' •• o 01'( cllado ue '>00 "i+. 000 '
glatlllcaçao de 100<7J)000, -'w I~. e a

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

Arl. 7." Os officiacs, otllciaes inferiores c praças
a que se referem, os artigos 1." e 2.° são oLri~ados
a compal'cccl' lia!! revistas de mostra, ou a exhihir
altcstlldo dc vida, f{u:lIldo a eUas Ilão possrto apresen-
tar-se, ou tellhno oh~ido permissão (lo Presidente da
provincia pal'u residir fora da capital.

, ,Ar~. 8." FicáQ revogadas as disposições em COI\-
tr,n'io.

Arl. 6." Aql~clles que ohtircrem soldo por in-
teiro serúõ addidos il (I'Jalquer das companhias do cor-
po c (lispensalios de tlldo serviço.

Os que ohtiverom meio soldo serilõ tamhem ad-
dielos 110 mesmo co~'po c enca.l'J'cgados de tptualhos
compativeis com suas forças.

M .\U 1A NN A T \"1'0(. 1t,\~'III.\EI'IS(:or,\" t 8~i;i,

Palaeio da Presideneia da Proyincia dc Minas Ge.
nos 18 d~ Jullw de 18iiti.

\"

o methodo de pagamento será tamhem o mesmo
que dias estabeleccrão.

AI't. 5: Ficão isemptas do imposto geral do sello
e de qualquer emolumento as Provisões que na confor-
midade das ditas instrucções de H dc Fevereiro de 18:i;j
se passarom 1I0Scasos dos artigos 1." c 2."



( 2 )

Art. 3. o Ficão izemptos da contl'ihuição do al't. 1.'
os moradol'es de S. Gonçalo da Ponte,' c as pessoas que
por ali transitarem em serviço publico.

Art. l•.o Para se aproveitarem do indulto do artigo
antecedente deverão os mOI'adores do dito arraial, quando
não sejão notoriamente conhecidos, provai' por meio de do-
cumentos da autoridade policial, juiz de paz ou parodIO
da freguezia que tem ahi sua re~idencia fixa.

Os que transitarem em sel'viço puhlico se farão por
qualquer modo couhecidos ao administrador da rccebedo-
ria,

Ar1. 5: A camap municipal do Bom.Fim dará to-
da puhlicidade no seu municipio á este l\egulamento, e o
administrador coHocal'á em fOI'ma de edital um exemplar
do mesmo nu edificio que servil' de recebedoria.

Ar!. 6.' Nesta recebeeloria haverá o numero de vi-
gias que o Presidente ela Provincia sob requisição da mesa
das rendas julgar conveniente.

(3)

Registrado a f. 129 do Livro de Registro de Regulamentos e
Instrucções da Presidencia.

Secretaria da Presldencia da Provincia de Minas Gemes 19 de
Julho de 1855. .

Rodrigo José Ferreira Eretas.

N'esta Secretaria da Presidencia foi publicado o presente Regu-
lamento em 20 de Julho de 1855.

Antonio José Ribeiro BllCrin!l~

Impresso e revIsto nasta Secretaria por ordem da Presidencia.

Antonio José Ribeiro Bhering.

Art. 0.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.

Pala do da Presidencia da Provincia. de Minas Geraes,
18 de Julho de 1855.

AI't. 8. o A mesa das rendas, a bem da execução des-
te regulamento, expedirá as instrueções necessarias.

OURO-'PRETO 1855. -TYPOGRAPnIA DO :BOM SENSOFRANCISCO DIOGO PEREIRA DE VASCONCELLOS.(L. S. )

Art. 7. o As ol)l'igações do administl'ador, os meios
de compellil' ao pagamento os individuos que a eHe se I'e.
cusarem, bem como o methodo le escripturação serão os
que as leis e regulamentos em VigOI' tem estabelecido para
as demais recebedorias da provincia.



LIVRO D.A~~EIMINEIRA'
lt 55JC

toMO XXI PARTE 2." FOLHA N,. 6,

o Presidente 'da Provincia em virtude do disposto nl)

1rt. 9. o da Lei N. o 733 de 23 de Maio de 1855 ordena
'que nas :idades, Villas, ou Povoações, onde houn'r col-
Icclorias e a tres leguas de distancia d'estas, . os Tiblos d.
compra e venda de escravos sejiío apresentados aos collec-
lores para o pagamento da respectiva sisa dentro de 30 dia.
<JOntados da data, em q.1e houverem sido passados, c na.
outras localidades mais distantes no de 90 dias.

Esta Portaria será inserida no livro da Lei Mineira.
PaI, cio da Presidencia da Provincia de !\finas Gerat_

t"7 de .J :lho dc 1855.
FRANCISCO DIOGO PEREIRA DE VASCO~CELI.OS.

o Presil1ente da Província, attend:mdo á repres~ntaçãtt
lte ,1 aq lim Mendes FerrclÍra , c tendo em vista as informa-
ções prestadai pelas Cam'lras Munieipaes das Villas de S.
Antonio do Parahyhuna ,e do Mar d'Hespanha em data d.
29 de Dezembro do anHO passado, e 1.0 de Agosto cor-
rente. resolvêo d~c1arar pertencente á Fr~gllczia do J uil
tie Fóra a F.lzcnda que o dito JO.lq Jim M~ndes Ferreil'a
possue na estrada do Gontin~nte jJnto ti linha divisoria tra-
~~3dapela Portaria lesta Presidencia de 4 de Junho de 1852.

Palacio da Prcsidencia da Provincia de Minas Gl'ra,es 1.6
lia Agosto de f855.

FRANCISCO DIOGO PUEIR." DE VASCONCELLO~.

OURO-PRETO 1855. -TYPOGRAPnIA DO nOM SENSO.
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