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TO110XXI I. PARTE I.a
No' 755.=Lei de 30 do Abrillle 1856. lago

Restaura a Villa lIe Sanla Luzia, marca-lho as divisas,
e encorpora-a fi C0ll1~rC:1do Hio das Velhas 1

N° 756.=Lei de 30 de l\bl'il de 1856.
Autorisa o Governo da Provincia á conceder á So-
l'icdade lIe Bcneficencin das Senhoras de Sabará tantas
lolerias fjuantas possuo lIar UIIl producto liquido do
tres contos o duzentos mil róis ~

i'.' 757.=Lei de 2 lle Maio do 185{t
Eleva :í Parochia o Districto da Trindade com a
denominaçiio de=Fre~u(zia do SS Sacramento da
Ba.rra do Gcquili!Jà ,=desmemhratla do I lunir.ipio de
Sabad, o encorpor~da ao do Santa Luzi:! '~

N.' 75 .=LOI 110 2 de maio de 1856.
Eleva ú Parochia a povoação do Sant'Annll do Sapé
do Município do Ubá, comprohendendo os Guratos, o
Ilistridos do Sapé, e dos Bagres com suas actunes
d ivisa s.. '" ;)

, ' .• 75f1.=Loi de 2 de ~bio de 1856.
Eleva á calbegoria do Cidado as Villos do Baepen-
dy, Uhernbn, e Santo Antonio do Pnrahybuna. (j
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N .• 760.=Lei de 2 diJ Maio de 1856.
Eleva á Parochi,1 o Di,;tricto de CocJes do Muni--
cípio de Santa BJrlma, d,'smernbrado da Fregue-
zia de S. Jo:lo do Morro Grande. . . . ,. 8

N .• 761.=Lei de 2 dH ~Iaio de 1856.
Ehll'a :í P,1fOchin o Di,tricto do Bom Jardim do Mu-
nicípio da Ayuruoea, eonserv:Jndo as mesmas divisas. 9'

N .• 762.=Ltli de 2 de Maiu de 1856.
E/eva á Parochi:J o Districto de S. Vicente FerreI'
do .\Junicipio da Ayuruoca, e marca as respectivas.
divisas . " . 10

N .• 7 il.=Lei de 2 de Maio de 18:>6.
Enmrpor:J ao Município dn Serra do Grilo Mogõr
a Fl'eguezia de Itaenmbirn, desmembrada do de Mon-
tos Cla I'OS do 1"01'11I i~as . . 12

N,. 76/t..=Lei do 2 do Maio de 18:56.
EltJv:J :í Parochia o Distrielo de Nossa Senhora da
Luz do Atterrado, e mnrca ns respe~tiv:Js divisas. I;{

765. =LtJi dt! 2 de lVI,1io do 1856.
E/Hva iJ Pal'uchia o 1)iwicto do S. Gonçalo do Pará
do Municipio de Pitangui, com(lrehendendo o Dis-
trieto de Santo Antonio do Rio de S . .Jo~o-acim:l. 15

e 766.=Leí de 2 de MaIO dI: 1856.
'Encorpora nn Municipio de Itajubá ,1 Fregllezia de
. S. José do Paralzo, desmembrada do de POUl.O .Álo-
g('(l • • • • • • • • • J /j,

N .• 767.=Lei de 2 de Maio de 1856.
Eleva 11Parochia o ClIr:Jto da Capella Nova do Mu-
nicipio de Que/uz, comprl'hendendo a nov 1 Freguezia
o Disiricto de No,sa Senhora da Gloria com as mes-
m:Js di visas. . , . . . 18

~ .• 768.=Lei de 2 de Maio de 1856.
Elova:í Pnrocllla o Curato do Santa Cruz do Muni-
cipio do l\Iariann:J, o contêm outl'3s disposições ro-
lalil'ns ás suas divisas. . ..... W'

N .• 769.=Lei de 2 de Maio de 18;:;6.
Elev'l á Pal'Ochia ú Districlo do Espirilo Santo da
Mutuea, desmomb"ado da Frogllozia da Varginha,
com as mesmas divisas . • . 21J

N .• 770.=Lei de 21 de Maio de 1856.
AUlorisa o GOV0J'l10:í rdorlllar o Begulamoulo 11.0 32
de 28 de Dezembro do 185'~ someute 111p:tl'le rela-
tiva á cobrança dó sollo do hornnças etc. 23.
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XN. o 771.=Loi de 21 de Maio do 1856.
Fixa a, força do Cor~o Policial para o /lXerCICIO de
1857 :í 1858, e marca os vencimentos dis respectivos
Omciaes. . • • . . . . . • • . '. 25

N .• 7i2.o=Lei de 21 de Maio do 1856.
Marca o subsidio, o ajuda de custo aos Deputados
:í Assembléa Leglslatll'a Provincial na 12 .• Legis-
latura. . . . . • . . . 27'

K. 773.=Loi do 21 de Maio do 1856.
Eslabolece uovas divisas ontre os Municípios do Ubo-
raba , o l~rnt,1 ..... 28

N. o 77r~.=Lei do 29 do Maio de 1856.
Eleva á Paro('hia o 1)i,;trirto de S. Francisco d' Agua-
pé com as me,mas div:.,3s • . • • • . . • 30.

, • 775.=Lei de 29 do l\I:lio de 1856.
Aulorisa O Governo 11 mandar pagar á Antonio Busolim
a quantin do 4:8068000 réis, importancia de obras
(]UO demais construio na oSll'<lda entre esta Capital o
o Alto de D. Virencia . . . . , . •. 31

!'I.o 776.=Loi de 20 de :\1:Iio de t856.
Perlllitto ,lOS Eloprogados publicos prol'inciaos rosi-
dOlltos fora u •• Capital a cobrança de seus vencimentos
uas resportivas Collcctorias . . 33

~.o 777.=Lei do 30 de Maio de 1856.
Eleva á Calhegoria do Villa a povoação da Bagagem,
comprohcudentlo o novo Município as Fregllezias do
mosmo uome, o o de Sanl'Anna da Barra do Hio das
Velhas, e o oncorpora :í Comarca do Parnahyba 3',.

X .• 778.=Lei de 30 do Maio de 1856.
Eleva :\ Parochia o Distl'icto da Senhora do Pano
do MUllir,ipio da Cor;cciÇ;10, comprehendendo a Capo/-
la das /)ol'es, SOlltlO as di visas da FroglJezia as mes-
lIlas do Oislriclo . . . . . 35

N." i79.=Lei de 31 do Maio rle 1856.
Aulorisa o GOl'orno á reformar o Lyceo Mineiro, o
faz exttJnsivas ú todos os Profossores de instl'urção
intermeJi,1 prOVidos elll vi rlude de oxanw as ,hs~osi-
çues dos artigos !~5 o !~6 do Hcgul:Jmento n .• 28 etc. 37

~ .• 780.=Lei de 31 de Maio de 1856.
Marca os I'encililclltos dos Professores de instrucçllo
inlcl'lnedia reunidos ao Lyc()u Campanhense ao

!'I .• 781.=Loi de:U tle Mnio de J856.
Manda reduzir á Ullla só as duas Cadeiras do Latim do
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LYf'êo Mineiro, e nwrca os vencimentos do r.espectivo
Pr"fessor, e dos do Chllnica. e üo Ingloz . . . . 40

;\',. i82.=Loi Ile 31 de Maio de 1856.
E<labolt'ce novas dil'izas entro as Froguezias de Minas
NOV:'~, e Chapada,. Ahro Campo, o ,\ rrepia"os; P:lulo
l\lOl'olra eS, I)~ml~l~os dn Prata; Ttnvorav:l e Queluz,
pelo lallo do DI,tl'lcto du SantOAnna do 1\101'1'0do Cha-
peu. .,...... !j.2

N,. i83.=lle~0Iuçã!) d,) 31 do ~raio du 185G.
PI'l)I~ibe a condu.cç'ío de ,lllal!uir.ls [í rasto sobre a ponle
publica constrUIiI:l no HIO dentro (1.1Vdla d:l Piran":J. !,Ij.

X,O iS',.=He<oluç50 de 31 de ~Iaio de 185G. o
Fn exlÚllsil':l á lod" o Illunicípio de D:II'hacena n Be-
soillr::1o lI.O i"'~ dú 31 dú ~bio do J85;). . . t~:)

, ,0 íd5.=Besnluç:lo lIo:n dú :\I"i(J dúJ85fi.
Autorisa a Camar:l ~llIllil'ilJal da Cidade da llabir.l Ú
COlllr'lel.lr COIll as i)ps,~as 'luc IJuizerl!1ll e forclO preci-
s~s o ll:aba1h,o dll e:tll'f(ll' fUl'llllga;, e conlcJ:~ outras
lliSjlJls.H;üesa reSpl)lln. . .. ..•. ',.i

X • i,~().=!\l)solu(:,íO rle:1I 110 J laia do 18ijG.
AlIllJris:1 :1 Cam:Jra MUlli,:ipal da Villa tio ~1.1r Il'lIes-
p:1/lll:l ;1 arrec:1dar corno rcndn MlInicipnl os imposlos
IwJliI declarados.. .. 'IH

7R7.=!\,),olllçrto tle aI tio .\l:Iio do JÍ~5ri. . . . , .
J Pl'l'on :lS Poslllras tia ClIllnl':l .\llInicipal da \'iHn da
P:r.lng;). . . . , . . • . . ?)l

X.O i8f\,=i\t'sO'lI~iiO d,\:3L tio Mnio de 18:)6.
. I'jJ 1'11 \';1 as Po"lll:'as tI:l Ca/llnra :\lullicil':ll da ri1!.,
L"()l'o!dllla . . . . . , . . . . !l:l

• -,0 iH!l.=He,ulu~50 de 31 de .\raio de J8?jG.
,\pprOI':1 ,1SPO.llIrll:' da C:1 JI1aUI ,\lunlCip:l1 d:l Villa
1\'01',1dn FMlI,iga. • . . . . . . I :lli

- o iDO.:::: B 5,.!uç.i.) de:ll tle .\f:, ia dei 85fi .
.\ull)l'i:,n:i C:lInnl'a ;\ruuil'ip:Ji d:l ri:la ,buII:ll'in it :11'-

rnl':ltl:1r com:') rendil .\lullicIJ1:d os impo<lo~ nell:l dccln-
_ r,tllIs .. r. COlllt'll1 OI)l!';]Sdj,pfsi~:;:)s a r,lspciIO. . . lii

"o 1!)J ,=1/)1 d.] 'lO de ,luII"o ti,] It{;)ü.
10'1\;1 a dl)"PI)/.11Pro ;iuei:d (In1':1 o e-;erricio .1'1 I .• do
Jllillll ti,) 18:ii :10 ullimo dI! Juuho dú 18:)R; :llltlJi'i.
~:I o Prúsident: da I'ml'illci 1 Ú fazer :II'1'OC:III.II'as illl-

_ . POSiÇÕ(lSnl:l!a d?cbr:lllns, C cOlllu:n outras disposições, 181
~".(1 dJ2.:=H:;solUt:llo de 20 tle .Junho de 18:)(;.

,\lIlol'j~a tl CJnlnl"l .\lunioipal ,1:1 Cid:lue do Sorro :í
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liquidar dentro do praso 110 um nnno r.s suas dil'idns
af'livas , e eontcrn oulr,1S uisposi~õcs á respeilo. 206

N .• 793.=Lei dtJ 20 de Junho de 185U.
AlItorisa o Presil!onte da Provlllcin ~ contractal' .com
qualquer Emprosario ,ou Companhia" IlnvI'gnção á
v.apor sobrc o. Hio Jns Velhas, o conll~m outr3s dispo-
sições a re,;pCllo ... 208

N.O 79~,.=Lei dI' 21 do Jonho de 18'iG
Antllrl,;a l) Pre"idcnle da Provincia ÍJ levar em conla na
aposentadoria I'onl'pdid,l ao I'rore~sor puhli('(\ da Cida-
,Ie de I'nrllcatú • 1\Iano,') Fcrreira tlu Almeida, os ,Ious
periodus , um que o mesmo ,;crvio no Illal-(i~torio publi-
f'O ,e contom outr:IS tlisposiçõ>s ri re,peilo • . , 211

T 795,=L •.i tio 21 de Junho 110 1H5n.
Fix:l as d spezas dns Camaras l\lunil'ipat's nella do<:!ara-
da, para o nnno financoiru .10 l° de OotlJbro de 1851i ao
IIlli"no de SutllllJbru du 1857, e contem outras dispo-
si,;õ)s ri respeito. . . • • . . . . . • . 213

.".0 79G.=Hesolue:"io de 21 de Junho de 1856.
,\ pprova :;s contas da receita, e (Io'spesn do diversas
Call1aras ~Iuni('ipaes nella dor.larlldns, o conlem oulras
di-posiçõl!s ÍJ rl'speilo. . . • . 722

' .• 797.=Resoluç<íO til! 21 de .Junho de 1856.
Approl'n :d~ons nrtigos m:ditil'os 3S Posluras Ja
Cilmara Municipal do Ouro Prclo. 232

Ko 798.=Loi de 21 de .Jullho18:)(j.
AulorÍSll o Prl'sioiente da IlrovlIlcia n despendor até a
quantia de 30:0008000 rs. para 1lllxtliar n exposição
llro\illl'i.d Mineira, que o Oirector da Companhia
União e Indllslrill 50 propõe a nprcsentar no anno
de 18GO • . • • • • • . • .' 235

V"rOMO XXII. PARTE 11.
Be;;ub\incnto e Inst,."uc~ijes eXI)c.litlos

I)cla P."Csitlcllcia.

-Instrucções de 23 do Setembro do185G. Pago
Abonllo às praças de prel do Corpo Policial a gratifi-
cação de 2001's. diarios, de quo tratllo o art. 2 .• da
Lei n. o '121 de 16 de Maio do 1855, o ~ 10 do art.
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1.•~a de n.O 733 de 23 do mesmo mez. e igual S
. e artigo da de 20 de Junho do corrente anno •
N.o 38.-Regulamento de 31 de Dezembro de 1856.

Dá cxecuç!lo ao arl. 9.° ~ 2.° da Lei Provincial n.O
.791 de 20 ie Junho do mesmo anno • • ••.

LIVRO DA LEI MINEIRA
IB5i6~

TOMO XXlI. PARTE 1.' EOLHA N.o 1.

tUBO-PRETO 1857 .-TYPO,"RAPHIA PROVINCiAL.

LEI N.• 755-DE 30 DE ABRIL DE 1856.

Carla de Lei que reslaura a Vil/a de Santa Luzia. mar-
ca os limites do seu Municipio, e o encorpara li. Co-
marca do Ilio das Yelhas.

HERCULANO Ferreira Penna. do Conselho de S. M. o
Imperador. Dignitario da Ordem da Hoza. Senador do
Imperi9. lnspector Geral da Caixa de Amortisação da Di-
vida Publica. Presidente da Provincia de Minas Geraes:
Faço saber á todos os seus habitantes. que a Assembléa Le-
gislativa Provincial Decretou c cu Sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1. ° Fica restaurada c pertencendo á Comarca do
R~o das Velhas a Villa de Santa Luzia.

Arl. 2:° Os limites deste Município são os mesmos que
lhe forão assignaJos pelo art. 2.° da Lei n.o 317 de 18 de
Março de 18lt7. menos as Freguezias da Capella Nova, 6l

Santa Qu;teria. que continuão a pertencer ao Termo de
Sabará.

Art. 3.0 Ficão re\'ogadas as disposições em contrario.

Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o CO-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer que a cum-
prão' e fação cumprir tão inleiramente como nella Se con-
têm. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
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Candido T/lIlOdorode Oliveira.,

Nesta Secretaria tia Presitlencia foi publicada a 'presente Lei. ~Ilr
12 de, JunllO de 185G. . . .

Olimp.io Carneiro Vt'riato Calóo.

car e-correr. Dada no Palacio da Presidencia da'Provincia de.
Minas. G réllls;.tos trinta dias do mez:dc Abril do anno d'l;i Nal'"
cim o de Nesso Sunhor Jczus Chris~o de mil oitocenfo1it
c chlcocnta e seis, trigcsímo quinto da lndepcndenciá c 'do'
I/IIperio.

. Sellacla na Secretaria da Prcsidencia da Provincia. em 5 d~
MaIO dtl 1856. r bfanoel da Cos'/a-Fotlseca:

_ Registrada a f. 29 .rIo Livro 4 .• de registro de Leis e Hcsoiu-
çoes da ~s~!lIblé9 Legislativa ProvinciaL.. ,

Secrefaria da Prcsidencia da Provincia tle Minas Geraes, 8, de
Maio do 1856.

( 3 )r. N.' (.

lida Publica, Presidcntc (a -Provincia de Minas Ceraes:
Fa~o saber á todos os scus habitantes '1l1C a Asscmhléa Lc-
gisÍatha Provincial Decrctou e.cu Sancc.ionet a Lei seguintc :.............

Art. 1.. O Go\'erno. fica allto.risado a concetl r á So-
ciedade de' Bcneficencia das Scnhô ris de. Sabará tanlaa; Lo-
terias ',' q'uantas !p()s'sãO(~ilrem r~:.;ult,ailo 0. produclo lJqllido
de tres contos' e duzentos mil réis (;~:200.mOf)()) I adoptado
o plano que pá"-ccer mais convcniente para SI:~ extracç~o.
c (Iue esli\'er de accordo com o disposto nas Lels:l rcspclto.

Art. 2. o. Fica0 rc,vogadas .todas as Leis c 'd i~IHlsições
em. contr'.'ri o.

I • Mando 'por tailfo {I todas as AlltOl~h.l;ldcsã qucm o:co-
nhecllnento e execução da referida Lc:i per,tcncer III c.a cnlll-

-prão e façao cumprir tüo ~nl~ir~melJtc CO~1I0~l,d!~ sc co~-
. têm. O' Scc 'clario dêsta Provlllcla a faça IIl1pl'llllll', p~bl~-
cal' e correr, Dada 110Palacio da P,'C'sid -neia .da Pro\'JOcla
.dc ~Hnas Gerac~ aos trinta (fias do me/. de Abril, do anllo',do
'l~asCim('nto de Nosso Senhor Jezlls Christo de mil oitoccnlOs
e cfncoenta c scis, trigesilllo quinto tIa IlIucpcnd'cncia c.do
lmperio.

HERCULANO FERREIRA Pf:NNA.

Fortullato Carlos de Meirdles a fel.

(L. S.)

Manoel da .costa Fonseca.

. '.
Sellátla' na' Seerei:lria tia Presidencia ll:1 Provim'ia aos' li ao

~1:liO"de 1856. . '

Nesta Secrclari:l.da Presidencia foi~publicada a presente Lei em
I~de 'Junho de 1856. , .

OlimptO Càrneiró J'inato Catel0.

1\1inas Geraús 8' '~e
r

Candido Theodoro de Oliveira.

HERCUI.ANO F,mnl,lR\ PEl'<NA.

For/UI/a/o (;arlos de M f'Írellcs a fei,

(L. S, )

. Hcrristrada a r. 29 do Livro 4-.0 de registro de Lêi~ e HesoJu-
fliJes .da °Assembléa Legislativa Provincial.
• r, ;:8ecrolaria tia Presidencia da Provincia de
Maio de 1856,

LEI N:O 756-DJ!: 30 DE. ABlUL.DE.1856.

Carta dt; Lei que uu/ol'isa o Cov~rno.u cOl/ceder et SOCÍe-
dáde de Dene/icencia das. Senhoras, de Saóará tal/-'
tiJ~ Lot~/z~ls" qllantas POSS,!O'.idar em .resultado o pro-'
dueto Izquldo de (res. contos. e duzentos, mil réis I!'.. '. . . . . , "'.contem ol/tras dISpOSições a respeito.

~HERCULANO Ferrcira PenDa, do Conselho de S. li o
ImpeJ:?uor, Digriitari!?,1'd~: drdêm ida- Rotâ, Scnadót 'do
lmpcrlO, Illspect'or ..Gerál da- GUiJ(á-dc'AIUtttf8ação' doi Di-

TOMO :x XII PARTE 1.'
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Manoel da Costa Fons.ca.

\ 5 )

Candido Theodoro de Oliveira.

Olimpio Carneiro Viriato Catão.

LEI N.o 758-DE 2 DE MAIO DE 1856.

Art. 2.. Ficão re,oogaclas todas as Leis e disposições
em contrario.

1.'OlIO XXIl PARTE 1.'

HERCULANO Ferreira PenDa, do Conselho de S. M. o
Imperador, Dignitario da Ordem da Roza, Senador do Im-
perio, Iuspector Geral da Caixa de Amortisação da Divi-
ua Publica, e Presidente da Provincia de Minas Geraes:
Faço saher á todos os seus habitantes que a Assembléa Le-
gislativa Provincial Decretou e eu Sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.o Fica elevada á Parochia a Povoação de Santa
Anna do Sapé do Municipio do Ubá, COIlIprehendendo os
Curatos e Districtos do Sapé, c dos Bagres, com suas
<Ictuaes divisas.

Carta de Lei que eleva fí Parochia fl Povoação de Santa
Aima do Sapé do Município do Ubá, comprehendendo
os Curatos e Districtos do Sapé e dos Bagres com suas
actua s divisas.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Lei em
12 de Junho de 1856.

Registrada a f .• 29 v'odo oLivro r.:o ~e Tegistro de Leis e Re-
$oluções da Assemblea ~egls~allva Provmc~al. o

Secretaria da PresldenCla da ProvincIa de Mmas Geraes 8 de
Maio de 1856.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 6 de
Maio de 1856.

)

j

HERC.ULANO FERREIRA PENNA.

Fortullato Carlos de Meirelles a fez.

(L. S. )

Carta de Lei que eleva á Paroc!lia o lJilJtricto da Trin.
dade, com a denominaçiío de Frcguezia do Santissi-
mo SlJCrame~lt.o.da Barra do Jequitibti. desmembra-
da do lJlUlltC1PWde Sabará para o de Santa Luzia.

LEI N. o 757-DE 2 DE MAIO DE 1856.

HERCULANO Ferreira Penna, do Cons~JllO de S M o
Imper?dor, Dignitario da Ordem da Boza, Senad'or' do
I~nperlO, Inspector Geral da Caixa de Amortisacão da Di-
':Jda Publica, Presidente da Provincia de l\Iina~ Geraes:
F.aço . saber á todos os seus habitantes que a AssC?mbléa Le-
gIslatIva Provincial Decretou c eu Sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.o Fica elevado ,i Parochia o Districto da Trin-
dade com a denominação de Freguezia do Sanlissimo Sa-
c~amento da . Barra do Jequitibá, desmembrada do Municí-
piO de Sabara para o Termo de Santa Luzia.

Art. ~. o Ficão revogadas touas as Leis e disposicões
elD contrarIO. .

}\Iando por tanto á todas tis Autoridades l, quem o co-
I1h~ClmcIlt;~e execução ua referida Lei pertencer que a cum-
prao e façao cumprir tão inteiramente como nclJa se con-
~êm. O Sccl'etario desta Pro~incia a faça imprimir, publi-
car e .correr. Dada 110 PaJaclO da Presidencin dn Provincia
dTe l\.hnas Geraes aos dous dias do. mez de Maio do Anuo do'
Nas~JlllCnto de Nosso Seuhor Jezus Christo de mil oitocentos
e cll1~oenta e sei i , trigesimo quinto da Illuepondencia e do
ImperlO.



Fortllllato Carlos de Meire//es à fez.

SelIlIda na Secretaria' da Pi'esldencia da. Prbvinclil do Minas,
Geraes' aos 6 de Maio do 1856 ..

JJlanoel da. Costa Fonseca.

Rtigimada :f f. 30 do Livro lJ •• ' de registro de Leis 11 Reso-
luções, da Assembléa Legislativa Proviricial.

Secretaria da Presldencia- da Provincia do Minas Geraes 8.
~e Maio de 1856.
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HERCULANO FERREIRA, PENNA.

r. fi." 1.

(L. S. )

perio, Iospector Geral da Caixa de Amortisação da Di-
vida Publica, Presidente' da Provincia de Minas Gemes:
Faço saber á todos os seus hahitantes que a Assembléa Le-
gblativa Provincial .ç>ecretou c cu Sanccionei a Lei segu'nte :

.Ârt. 1.0 Ficão elevadas á cathegoria de Cidades,:,
S' t. I, A Vifla de Bae,pt;ndy; com a I~esma dl;nomlnação.
S' 2. I A ViJla do Úb~r~ba com. a mesma 41enomina{}ãb.
S 3. I A Viila de Santo Antonio do Parah)'buna com a

denominação de Cidade do Parahyt>una.
Art. :2.. Ficão revogadas todas as Leis c dispOsiçOe~'

em contrario. "
, .

~1.odo por tanto á tod'as as Autoridades á quem o co-
nheciJilCnto- e execução da referida Lei perllmcer que a CUln-
prão 'e façãd cumprir" tão inteiramente como nella se con-
têm. O Secretario desta Provincia a faça impriJllIr, publi-
car e correr. Dada no Palado da Prcsideuci.a da Prbvil'lcla
de Minas Cernes aos dous dias do mez de Maio do anno db
Nascimento de Nosso Senhor J~zus Christo de mil oitoceÍltos
e cincoenta e seis, tl'igesimo quinto da lndependenoia e do
Illlperio. .

/

LEI N. o 759-DE' 2 de MAIO DE 1856.

Manoel da Costa Fon$eca,

8allada na Secretaria_ da Prcsiúcncia da Provincia aos 6 d~
Maio de 1856.

For/UI/ato Carlos de !11dreNes a fez.

_ ( (3 )

Man~o por,tanto fi tod~s ,as .Autori~~des á q~lem o co-
, 'nhécfilierít'Ô e eieclf~ão Idnréfutida .téi pcHé,ú.\er-q~.ca cu
prão e ~a<o 1-:1I1l.lp,rirtão inteiramente como' nella se con-
têm. 'O S'ecretârlo"ilesla 'Pro~'incia a faça imprimir publi-
,car,. ~ rrerc: I,>ada; fi? ,P~~a,ciotda Pre,Sidtmcià\da'Prlfyincia
-de 'Mrn'as Geraes aos dous Jia~,do' riJl~i de Maio., do, Alfoo',do
~~s~i1Ue;1l.0;,d.c1!osso~;Senho~ Jézuil (:hrisfõ -de fili/' Oi\ôc~nJP'
e cincoenta e seis, lrigesimo quinto da Independen'da e do
Imperio. ' .

, ,

Registrada a f. -30,do Livro !~,ode registro de Leis e Hesolu-
çõ'os da 1\ssembléd Legislativa Provincial.

Sectelaria da Presidencia da Provincia de 'Minas Geraes eru
8 de Maio .de 18'56.

Candido Theodoro de Oliveira.

Nesta Secretaria dá Presidencia foi publicada a presente Lei .11m
12 de Junhe de 1856. ,

Olimpio Carneiro Yirialo Caldo. .

Carta de I,e) que eleva á cathe{loria 'de Cidades (I.'{ Vi/Ias
dé Raepcndy J Ubemba e Sal/to Antollio do Para-
11'ybull'a.

BER.CULANOc:Fêrreira Penna,. do Cónselho 'de S.: ÁI. o
Imperador, Diinitario da Ordem da Roza, Senador dõêlm-'

" Candiclo Theodoro de Oliveira:

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Lei e~
12 de Junho de i8M.

, Olímpio Carneir:o J;'ir~'~toCattlo.
'tOMO XXII' P'/rl\TEt 1'.' .



Manoel da Costa Fonseca.

S I1 d SecI'claria da Presidcncia da Pro.vincIa ao.s G dee a a na
1\Imo. de 1856.

(9 )

Canditlo l'heod01'o de Oliveira.

f. N.' 1.

Hegislrada a f. 3~ do, Liv~o l~:'I~e registro de Leis e Resolu-
çõcs da Assemhléa LeglslalI~'a 11'0\~lDcl~I.,

Secrelaria da PresidencIa da I rO\'lllllla de l\IlIlas Gemes 8 de
Maio de 1856.

( 8 )

LEI N.' 760-DE 2 DE MAIO DE 1856.

Carla de Lei que deL'a ti Paro('!lia o Dislri('lo de Cocaf.~
do AI /li, icipio de Santa Bllrburll, desmembrado da
Freguezia de S. João do 1110rro Grande.

BERCUL\NO Ferreira Penna, da Co.nselho. de S. M. o.
Impera(lo.r, Dignilario. da Ordem da Ho.za, Senado.r do.
Imperio., Inspecto.r Gcral da Caixa de Amo.rtisação. da Di-
vida Publica, Presidente da Pro.vincia de Minas Geraes :
Faço. saber á to.d()s o.S seus habitantes ,]UC a AsselllhJéa Le-
gislativa Pro.vincial Decreto.u e eu Sanccio.nei a Lei seguinte:

Nesta Secre13ria da Presidüncia foi publicada a presente Lei eAl
12 de Junho de 1856.

Olimpio Carneiro J'ú'iato Catão.

LEI N. o 7G:L.-DE 2 DE MAIO DE 1850.
Art. 1.' Fica elevado. á Paro.chia o. D;stricto. de Co.-

caes do. Município. de Santa Rarbara, desmembrado. da Fre-
guezía de S. Jo.ão.' da 1\10.1'1'0. Grande, senda a Matriz a Ca-
pella de No.ssa Senho.ra do. Bo.zario., e as divisas da no.va
Freguczia as mesmas do. Districto..

Carla de Lei que eleva á Parochia o Districto do Bom
Jardim do Município da Ayuruoca , conservando as
mesmas aetuacs divisas.

Art. 2.' Ficão. revo.gadas to.das as Leis e dispo.siçõe&-
em co.nt!'ario..

Mando. po.r tanto. á to.das as Auto.ridades á lJuem o. co.-
nhecimento. e execuçiio. da referida Lei pertencer lJue a cum-
prão. e ftlção. cumprir tão. inh~írtlmente Co.mo. nella se con-
têm. O Secretaria desta Pro\'Íncia a faça imprimir, publi-
car e Co.l'rer. Dada no. Palacio. da Presidencia da Pro.\incia
de Minas Gcraes ao.s do.us dias do. mez de Maio. do. anno. do.
Nascimento. de No.sso.Senho.r Jezus Christo. de mil o.:to.cento.s ,A:
e cinco.cnta e seis, trigesimo. '1uinto. da Indepelldencia e do.
Imperio..
(L. S.) HERCULANO FERREII\A PENNA.

Fortunalo Carlos de !t/eirclle$ a fez.

HEHCULANO Ferreira Penna, do. Conscll~o dc S. 1\1. o
Impcrador , Dignitario. da O~'d.elll da Ro.za,. Se~lado.r d~ 1.111-

perio., Inspecto.r GCl'1J1da C;~IX~ de Am?rl1saç,ao da .DI~J(la
Puhlica, Prcsidcnte da Pro.villcJa de Ml1las Ger~es. ~aço.
saher á todos o.s seus huhilantes qu.e a .Assclll~lca L.eglsla-
liva Pro.vincial Decreto.u e cu SanCClo.llCI a Lei seguJIlte :

Art. 1.' Fica elcvado. á Parochia o. Districlo do. Bom
Jardim do. Municipio. da Ayufllo.ca, co.nservando. as mes-
mas actuaes divi~as.

Art. 2.' Ficão revo.gadas todas as Leis c disposiçõc .
em co.ntrario..

TOMO XXII PARTE 1.n



Jllanod di' Costa Fonseca,

( ti )F. N.o 1.

PIJ..bI~a, Pre~idente !la Provincia de Minas Geraes: Faço
s)bcr ú todos 05 seus habitantes que a AsscmlMa Legi~-
fatira Provincial D )cr~toll c eu Sanccionei a Lei seguinte:

Art. 2. o Ficiio revoga(las todas as Leis e dispo içõcs
em contrario,

Art, 1.Q Fita el-cya:lo fi Parochia o Di~,trict de S. Vi-
cente FerreI' do MlInicip'o da AyunlOca,

l\S divis; 5 da nova Parochia COI cç.'io na Serra do
Paiol nas cabeceiras do llibeir:io Prata c por ost) abaixo
ao Hio Pitangueiras, por este até a sua coul1\wncia no !tio
Grande, pO' este acima até onde chega um ~crrote" deu~-
minado-o Topontú-, e deste CIIl rlllllO do S rI, ate o HIO

Ayuruoc;.l, c por e~te acima alé o Jlonto denOlJllllado-dc
.João da Silva, e deste seguindo pela estrada geral até o
lugar denominado-a Cruz das Almas, deste lu,gar em r,lI-
mo direito ao Rio Avuruoca, onde faz barm o Corrego Ca-
choeira por este acima até a sua nascente, e dl'slt: COI'-

, I 'I' I - I)'tando em 1'1111'0 do Norte ngllas vertentes (O a )Qao e 1-

tanO"uerras até a Serra do Paiol; conservando a nova Fre-
glle~.iil as mesmas divisas, que e.'i~tião entre o Districto o
a Freguezia de Carrancas,

Mando por tauto ú todas as Autoridades ú quem o co-
nhecimento e execução !la referida Lei pertencer que a (;UII\.
pl'fío.e façiio cumprir tão inteirnmentc como neHa se con-
lem. O Secretario desta Pl'oyincia a faça imprimir, publi-
car e corre,'. Dada no Palacio da Presidencia da Prorincia
de Minas Ceraes aOS dous dias do IlIl'Zde ~laio do :Hlno do
Nascimento de Nosso Senhor .Jezns Christo de mil oitocentos
e cincoenta e seis, trigcsi lllG quinto da InuGpendeucia c ti o
Imperio,

x

HERCULANO FEIIRElIlA PE i'\ NA.

Fortl/nalo Carlos de 111ciretles a fez.

(L. S.)

LEI N, o 762-1)E 2 DE MAIO DE 1856.

Mando por tanto á todas as lt\ltor/dadcs á quem o co-
nhecimento e c.-ecução da rel'erida L!~ipertencer que a cum-
prão c [aç;io cumprir tão inteiram~nte como ncHa se con-
têm, O Secretario desta Provinda a fa~~aimprimir, publi-
car e correr, Dada no Pa/.lcio tia Pn'sidencia da Provincia
de Minas (;eracs aos dous dias do Irwz de Maio do allllO do
NascinlCnto de Nosso Senhor ,Jez••s Ch 'isto de mil oitocentos
e cincoenta c seis, trigesímo quinto da Independellcia e do
Imperio

( 10 )

Candido Theodoro de Oliveira,

Sella(]a na Secretaria da Presldencia da Pro\'incia aos 6 do
Maio de 1G56,

Nesta Secrctaria da Prcsidencia foi publicada a prescntc Lei elll
12 de Junho de 18;)6,

Olimpio Carneiro Vil'ialo Cala0.

Regiq;r:da a f. 31 do tino !L o de reoi~:ro de Leis e nesolu-
~ões da ASSl'lllbléa Legislativa lro\'incial.

Ser,relaria da Prcsidencia da Província de i\Iinas Gcraes 10 de
Maio de 185',

Carla de Lei que eleva li Parochitl o /)úlriclO de S, Vi-
ce/lte FerreI' do JM ullicipio da AYllrlloca, e marca
as I'c.~pectirtls divisas,

HEI\CULANO Ferreira Penna, do Conselho de S. M, o
Imperador, Dignitario da Ordem da noza, Senador do Im-
perio, luspector Geral da Caixa de: Amortisação da Dh'ida

(L. S, ) IhRCur,ANO FERnEIllA PEN.'A.

Silrçrio Tri:J:eira da CosIa a fez.

TOMO XXII PARTE L'



( 13 )
,

IIEnCULANO FEUREIl\A PENNA.

Fortllnato Carlos de lU eirelles a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 6 de
Maio de 1856.

(L. S. )

prão e fação cumprir tão int.eir?lllent.e co~no n.elI~ se C01~-
têm. O Secretario desta ProvlIlcla a taça IJnprnmr, p~bl~-
cal' e correr. Dada 110 Palacio da Presidcncia da Provlncla
de Minas Gcraes aos dous dias do mez de Maio do anuo do
Nascimento de Nosso Senhor Jezns Christo de mil oit~cenlos
e cincoenta e seis, trigesÍmo quinto (la IndcpendenciU e do
Imperio.

F. N.' 1.

,

Manoel da Costa Fonseca.

Sellada na Secretaria da Prestdencia da Provincia aos 6 de
!tIaio de 1856.

Registrada a f. 31 do LIVrO4. o de registro de Leis e Resolu-
ções da Assembléa Legislativa Provincial.

Secretaria da Presidencia da Provincia de Minas Gemes 10 de
Maio de 1856.

Candido Theodoro de Oliveira.

( 12 )

Nesta Secretaria da Presldencia foi publicada a presente Lei em
12 de Junho de 1856. • -

Olimpio Carneiro Viriato Gatão.

Manoel da Costa Fonseca.

Gandido Theodoro de Oliveira.

LEI N. o 763-DE 2 DE MAIO DE 1856.

Carta de Lei que encorpora ao lIl11nicljJio da Serra do
Griio i/logoI a Freguezia da ltacambira, desmem.
úrada do de Montes Claros de Formigas.

HERCULANO Ferreira Penna, do Conselho de S. M. o
Imperador, Dignitario da Ordem d~ lloza, Senador do
lmperio, Inspector Geral da Caixa de Am6J1tisação da Di-
vida Publica, Presidente da Provincia de Minas Geraes:
Faço saber fi todos os seus habitantes 'lllC a Asscmhléa Le-
gislativa Provincial Decretou e eu Sanccionci a Lei seguinte:

Art. 1. o Fica pertencendo ao Municipio da Serra do
Grão Mogol a Freguezia de Itacambira, desmemhrada do
de Montes Claros de Formigas.

Art. 2. o Ficão revogadas todas as Leis e disposições
em contrario.

Mando por tanto fi todas as Autoridades á quem oco-
,nliecllueuto e execuçflo da referida Lei pertencer que a CUIIl-

y

)

He(Tlstradaa r. 31 v. do Livro lJ..O de registro de Leis e He~olu-
cões da°Assembléa Legislativa Provincial.
. Secrotaria da Presidencia da Província de l\Iinas Gernes 10 de
Maio de 1856.

Nesta Secretaria da Presiucncia foi publicada a preseute Lei em
;1'2 do Junho de 1856.

Olimpio Carnei1'o Yinato Catão.

LEI N. o iGII-DE 2 ele MAIO DE 185(5.

Carta de Lei que elera a Parochia o Districlo de No.~sa
Senhora da Luz do Atterrado e marca as respecti-
vas di/Jisas.

HERCULANO Ferreil'a Pel1lla, do Conselho de S. ]\I. o
mperador, DignitarÍo da Ordem da l\oza, Senador do Im-

TOMO XXI! PARTE L"



Art. 1.0 Fica pertencendo ao Municipio de Itajub:í a
Fregnezia de S. José do Paraizo, desmembmda do Termo
de Pouso Alegre.

( 1G )

de Minas Geraes aos dons dias do mez de Maio do Anuo do
Nascimento de Nosso Senhor JeZlls Christo de mil oitocentos
c cincoenta e seis, trigesimo quinto da Independencia e do
Imperio.

F. N•• 1. ( 17 )

(L. S. ) HERCULANO FERREIRA PENNA.

Fortzmato Carlos de Alcirelles a fez.

Art. 2.0 Ficão revogadas todas as Leis e disposiçües
em contrario.

Mando por tanto á todas as Autoridalles á quem o co-
nhecimento e execuçüo da referida Lei purtencer que a cum-
prão e fação cumprir tão inleil'amente como nella se con-
têm. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no Palacio da Presidellcia da Provincia de
Uinas Gemes aos dous dias do mez de Maio do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor JelUs Christo de mil oitocentos
e cincoenta e seis, trigesímo quinto a lndependencia e do
Imperio.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 6 do
1\Iaio de 1856.

lJ/anoel da Costa Fonseca.

Registrada a f. 32 do Livro 4.0 de re"lslro de Leis e Uesolu-
ções da Assembléa Legislativa Provineial. o

Secre~aria da Presit.lencia da Provincia de Minas Geraes em
1[~ de MaIO de 18õG.

Candido Theodoro de Oliveira,

Nesta Secretal'ia dá Presidencia foi publicada a presente Lei em
12 de JunlHl de 18õü,

Olímpio Carneiro Viriato Catão.
eL. S.) HERCULANO FERREIRA PENNA.

FortwllIto Carlos de 111eirclles a fez.

LEI N. o 7M-DE 2 DE MAIO DE 1856.

Carta de Lei que enc()l'pora ao lIIllIlicljJio de 1lajuúd a
Freguezia de S. José do Paraizo, desmemr.rada do
de Pouso Alegre. .

HERCULANO Ferreira Penna., do Conselho de S. M. o
Imperador, Dignitario da Ordem da Roza, Senador do
Imperio, Inspector Geral da Caixa de Amortisacão da Di-
vida Publica, Presidente da Provincia de Mina~ Geraes:
Faço saber li todos os seus habitantes que a Ass(lmbléa Le-
gislativa Provincial Decretou e eu Sanccionei a Lei seguinte:

~-----

~--
Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia em G di

Maio do 1856. Manoel da Costa Fonseca.

Uegistraua a f. 32 v, do Livro [J, o de registro da Leis e Resolu-
~ões da Assembléa Legislativa Provincial.

Secretaria da Prcsklencia da Provincia de Minas Gemes H de
}faio de 1856.

Candido Theodoro de Oli"eira.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Lei em
12 de Junho ,de 1856.

Olímpio Carneiro Yiriato Catão.

TOMO :XXI1 Pi,RTf 1..



LEI N.• 768-DE 2 DE 'MAIO DE 1.856.

--

( H) )'

Candidó l'heolioro de Oliveira.

Olimpio Cllrneiro Vil'iato Catilo.

"

'Carta d' Lei que eleva ri P(/rothia o CUrtllO de Santa Crllz,
do M I/niripio de JI1arillll/Ul , e contem Ollll'llS disposi-
ÇÕI'S re!aliras as suas dit,isl/s.

Nesta Secl'otnria da 1)rcsitlencia foi pulJlicada a presente Lei oro
12 de J unho de 1856.

f. N •• 1.
Registrada a r. 33 lh Livro ft. .• de registro di} Leis e Re-

soluções da Assembléa Legi~lativa Provincial.
Secrelnl'ia da Presidencia da Pruvmcia de l\1iriás Geraes H do

Maio de 185ti.

(.18 )

LEI N.• 7G7-DE 2 DE MAIO DE 1850.

Carla 7 de ~d qlte r:l~w:l ri Pororhia o Cllrnto da Capei/a
l\ ora do iIflllllf'lPIO de QJl('!llZ, rompre!wllflendo a 110.
7'11 Frcg/I(';tÍl o J)islrirto de Nossa Swhora da Glorill
r01l1 as mesmas act/{(fes diIJis'ls.

)

I
. . ERCULANO FerrJira Penlla, do Conselho de S. M. o
mper,~uor, Dignitario da Ordem da ItOla, St~nal!or do

1,.npen0, Inspeclor Geral ela Caixa de AmorlisacilO da Di-
vlua Pllhlic~, Presidente da Provincia de Min;s G aes:
F.aço . sah~r li ~od.os os seus hahitantes, q le li Assemhléa Le-
glslatml ProvJnL:wl Decretou e eu Sanccio lei a Lei s 'g iinLe :

1 Ar\. 1 .•.. F.iea e1e,;ado á Parochia o Ctlrato da Cal'.ella
Nova. do i\hl~lICIPIO de Q.:eIUl, comprel,:~I\(lenlJo a lO\'a Fre-
gUGzra o D/stneto de Nossa Senhora da Gloria com as mes-
mas adnaes divisas.

Mflnúel da Costa Fonseca.

Art. 2.. Ficilo revogadas todas as Leis e disposições
om contrario.

Fortllnato Carlos de AI l'iJ"('Il('s a fez.

Se\lada na Secretaria da Presi:lellcia da Prol'íncia aos 6 de
l\laio de 1856.

TOMO XXl1 PARTE 1.a

Art. 2.. Ficão revogadas todas as Leis c dispo~çõcs
em contrario.

Art. 1.. Fica elevado ú Parochia o Curato de Santa
Cruz do l\Iunicípio de Mal'ianna, com as mesmas divizas
do Districto. salvo pelo lado da Ponte Nov,l, que Jicar,W
sendo pl'la Fazenda lle Germano Hil.eiro de FreiLas, com-
preheudendo as verLentes do Cor rego Grand' c do Ribeir[io
do l~scalvado , e pelo Hio Caliica acima até a harra do Hi-
beirüo Jatihõca.

, EHCULANO Ferreira Pcnna, do Conselho de S. ~I. o
Imperador, Digllilario da Ordem da noza, Senador d.o
Imperio, lnspcctor Geral da Caixa de Amortisação da DI-
"ida P \lI c; , Presidente da Proviucia de Minas Geraes:
'Faco saher ú todüs os seus habiLautes q 10 a Assemhléa Le-
gisialiva Pl'Ovincial Decretou e cu Sanccionei a Lei seguinte:

I1EflCULANO FFR\lE~nA PE:'\NA.(L. S.)

~bnílo por lanto ú todas as Autoridades á fpem o co-
nh~c.lmento e exccllçflO da rcl'erida Lei pertencer que a elll11-
P

A

ra0 e fay[io cumprir ([io inteiramente como Ilella se c'on-
tem. O Secrc1ario lL.~sLa Provincia a faça imprimir, .pulJli-
car e. corre,r. Dmla lIO PaI 1(.:io da Prcsidencia da Pro\'incia
de l\~'lIas (.craes aos dOlls dias do mel de Maio do anno rio
Na~cllllclllo de Nosso Senhor ,JCZI1S Christo de mil o:tocentos
e cltle~mLa e seis, Lrig~sim[) 'lllinLo tIa Intlependcneia e d~
Imperlo. .



(L. S. )

( 21 )

HERCULANO FElIl\ETRA PENNA.

Candido Theodoro de Oliveira.

Fort/mato Carlos de M cirellcs a fez.

Secretaria da Presldencia da Provincia de Minas Geraes 1!l,
de Maio de 18M.

l1Janoel da Costa Fonseca.

Registrada a f. 33 v. do Livro r...• de rtJgisll'o de Leis 11 Reso-
luções da Assernbléa Legislativa Provincial. .

(L. S. )

SeJ1ada na Secretaria da Presldencia da Provincl3 de l\Iinas
.Garaes aos 6 de Maio de 1856.

Mando por tanto.á todas as Autoridades á quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer que a CUill-

prão e fação cumprir tão inteiramcnte como nella se con-
têm. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de Minas Geraes aos dOlls dias do mez de Maio do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos
e cincoenta e seis, trigesime quinto da Independencia e do
Imperio.

Art. 2.. Ficão revogauas todas as Leis e disposições
em contrario.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Lei etn
12 de Junho de 1856. •

Olimpio Carneiro Viriato ClItão.

JOMO XXII PAP.TE ~.'

Art. 1.. Fica elevado á Parochia o Districto do Es-
pirito San.to da Mutuca, desmembr1!do da Frcguezia da Var-
ginha, conservando as mesmas actuaes divisas.

perio, Inspector Geral da Caixa de Amortisação .da Divi-
da Publica, Presidente 00 Provincia de Minns Geraes:
Faço saher á todos os seus habitantes que a Assemb'éa Le-
gislativa Provincial Decretou e eu Sanccionei a Lei seguinte:

HERCULANO FERREIRA PENNA.

Forlullalo Carlos ç/e lJ1eirelles a fez.

, Sellada na Secretaria d P .MaIO de 1856. a rcsldencia da Provincia aos 6 de

( 20 )

.Mando por tanto á todas as Autoridades á '
llhecllnento e execucão da refer'd L' quem o co-

_ l' • J a eJ pertencer que a
prao e lação cumprir tão inteiramente com CUffi-
têm. O Secretario desta Provincia f ? ne!la. se con-
cal' e correr. Dad;:! no Palacio d a ~.ça J~nprnmr publi-
de Minas Gcraes aos dous dias do a P~edsldl\e"n~Jada Provincia
N . d mez e Iara do Anno d

asclluento e Nosso Senhor' Jezus CI 't d' " o
e cincoenta e seis, trigesimo quint ~rISIa d e mil OIt?Ccntos
Imperio.. o a n ependencla e do

-----

Manool da Costa Fonseca.

Registrada a f. 33 do Livro t.. d .solucões d \ !il' ~. e regIstro de Leis e Re-" a " ssem. ea. Legislatil'a Provincial.
Secretarl3 da llresldenci d P , .Maio de 1856. a a rOVIIlCI3 de Minas Geraes 14. Je

Candido T'It d deo oro e Oliveira.

A2 dNeJsta ,Secretaria da PresiJencia foi publicada
J e uI) 10 de 1856. a p~esente Lei em

Olimpio Carneiro Viriato Catfio,

LEI N. o 769 - DE 2 DE MAIO DE 1856.

Carla de Lei que eleva á Paroehia o D' l .S l d "1 lS rlelo do Esnir'l
~mo a li uluea, desmembrado da Prc uc-' r 1 O

gl1lha, conservando as mesmas aelua/f /i~~s~~ !" ar.,.

HERCULANO Ferreira Penna d C
Jmperador, DiO"nitario da Ord ' 'd aR onselho de S. M. f)

. o ,em . a oz<j, Sellador do 1'1).



LEI N. o 7íO-DE 21 DE MAIO DE 1.85G.

l'OUIA N.o 2.

DA LEI MINEIRA
~;,
~ ,

PAI1TE La

EIlCULANO Fcrreira Pcnna, 110 Cons lho de S, l\l. o
Imperador, Dignitario da Ordem da Iloza, Senador do lm-
vcrio, Llspedor Cer," da Caixa de Amortisaçflo da Divida
PlIIJlica, {lrc.•iLlrllle da Provincia de !\linas Geracs: Faço
~aher ú todos o,; S lIS habitantes que a Assemhléa Lcgis-
lativa Provindal Decretou c eu Sanccionei a Lei seguinte:

. Art. 3.0 Fica () Governo igualmente antorisado a es-
tab~lecer o modo pratico da liq ddação de que trata o art •

o da Hegnlamcnto n, o 32 de 28 dc Dczçmbro de 185lJ.

Arlo 2, o A reforma a que se refere () artigo antcce-
dente, ler;l por haze as partilhas, c determinarú que, em
,'e7, de pagamento ú Ilillheiro , se separe llara a Fazl'1l1la
Provincial quinhão correspondente á ca,la titulo de divida,
que for in\'cntal'ia(lo.

Art. 1..o Fica o Governo autorisado a reformar o Re-
gulamento n. o 32 de 28 de Dezembro de 185ft, sómcnte na
parte relativa a cobrança do sello das heranças, que consis-
tir no todo on em parte em dividas activas.

Carla dc Lei quc (IltlOl'is(I o (;0/)£'1'110 a r£'(0nn 01, o Rc •.•
!lul'1l11cnto 11.0 32 de 28 ri Otzemúro di: 185ft, só-
?t.cllle na parlc l'('lali"1/ Il roú/'Illlr;a do st:llo das lte.
ranças, e conlem oull'llS disposirões a l'£'spcito.

TO~10.XXI J.

O'L'l\9 Pl\EIQ 1856-up. DO 1l0M ~~l'iSQ.
•

( 22 )

Impressas o revistas nesta Secretaria por ordem da P 'd .-, resr enel .
. Olímpio Carno'ro Víriato' Caia0.



( 24 ) F. N.' 2.

Art. 6.' Ficão revogadas as disposiçõcll em contra-rio.

Registrada a f. 34 do Livro 4..' de registro de Leis e Resolu.
~ões da. Assembléa. Legisl~tiva Provincial.

Sellada na Secretaria da Presldencia da Provincia aos 26 d.
l aio de 1656. •

Manoel da Costa Fonseca.

rio.
TO~IO xXll PAUTE 1. a

21 DE MAIO DE 185G.LEI N.' 771-DE

I C Policial para o" te fiTa a (orça C< o orpoCarta de Lei fI/' .. ~ 1858 e lIwrtrl os vencimenfo.~
(':r:ercicio de 185'. ~ '
dos respcctiuos Of!lcwes.

, . uo Conselho de S. M. o.: , EDCULANO FerrClra Penna, d' I>oza Scnauor do
."ll "". h Ordem ,1.\ , _ D"
IInperadol', Dlgnlta~o ~'da C'lixa de Amortisaçao da 1-
Imperio, Inspec)tor"d ~~e d; p;ovincia de Minas Geraes:
vida Publica, 1 resl e 'I 'Ib'llallles que a Assembléa, Le-

. t do' os seus I< , L' ntc'Faco saber a os.. t 1 CI1Sanccionei a OI segu I •, I' tl'va I)rovincial Decl'l' ou e . ,
gls a , 185~

'<Tr ara o exercicio de .,
Art. 1.' Con~i nl!a em. v~01 )' lG de 1\1aio de 1855 ,

a 1858 a Lci Pro \'111C!a.' n. ,2 (e "
I t' ~ ao Corpo PoliCIaI.re a IV •• , .

•. ' ti Corpo Policial perceheruo osA 2• Os Ofllc'acs o , I Lei Estart. , . 'f'lbella annexa Ú es <I . • " ,
vencimentos dedarados na . 'I d' ras que em virtude do

. - 'clue '\S ca,.a ga 11", Tentedisposição nao ex, • 35 competem ao CH
. ti<To G • do Regulamento n. ,\' d nte nem as gra-
~l;or~nel' Major, Cirurgião-1lUó

1
r '~'11SJplle,aoa;ti!w 3.0 da Lei\., " desta )e eClu, vtilicações de comman .0 53

n. o G1G de 12 de \\lalo de 18 .

d's osic0es em contra-Art. 3.' Ficão revogadas as I p .

" .1 Minas Gcraes 27 de0res"I,lenciada Província ue" Secretaria da J: u
Maio de 1856. Candido Theodoro de Oliveira.

'd ' foi publicada a presente Lei emNesta Socretaria .da Pl'CSl enCJa
19 de Junho_de 1856. C'ul"neiro Viriato Catão.Olimpio

HERCULANO FERREIRA PENNA.

Si/veria Teixeira da Costa a fei.

Art. !J.' Em quanto se nao promulgar a rcforma au-
torisada pelo art. 1.' desta Lci, a JIlateria será rcgulada
pelas disposições do Regulamcnto n.' 21 de 5 de Dezembro
de 1845, que lhe forem applicaveis, ficando desde j,í sus-
pensas as do mencionado llegulamento n • 32.

Art. õ.' As dividas activas que couberem cri1 quinhão
á Fazenda provincial, e que estiverem veucidas, poderão ser
arrematadas em hasta publica com qualquer rcbate, que nã&
exceda a vinte POI' cento, se passados seis mezes, se uão
tiver effectuado à cobrança integral por outro modo, e as
que não estiverem vencidas, só o poderão ser, se passados
seis mezes da data do vencimento, não tiverem sido cobra-
das integr<llmente por outro modo. Os herd.eiros em igual-
dade de olrerta ou lauço, terão a preferencia.

Mando por tanto .í todas as Autoridades á quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiralBente como nella se COIl-
têm. O Secretario desta Provincia a faça imprimIr, publi-
car e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes aos vinte e um dias do mez de Maio do anno dó
Nascimento de Nosso Senhor Jczus Christo de mil oitocentes
e cincoenta c seis, trigesim'o quinto da Independencia e do
Imperio.

(L. S.)
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( 27 )

Olimpio CarneirO finalô CeLido".

H'ERCULAl'\O Ferreira Penna, do Conselho de S. M. o
Imperador, Dignitario da Ordem d<l noza, Senador do lm-
pf'1'io. Inspector Geral da Caixa de AIllOltis,<lçiio da Di-
"ida P[lJIiC;l. PTl'sidl'nto da froyillein de Minns Ccr<:fS:
lfaro saber ú' todes os 5('I'S ha)lil;lntes que;l Ass('wb!éa Lo-
gislati"a Provincial Decretou e eu S.lllcciol1ci a Lei SCl;uilllc:

rio.
Art. 2.. Ficão revogadas as disposições em conl'ra.

Mando por tanto ú tod<ls as Autorid<ldf's Ú quem o co~
nllcc'llIento c execllçào da rd(\l'id:t Ll'i l'erlclICrr l1uf: a C ím-
pl'iío e r"çiio cumprir lão intcirnmcllte como ndla SI' cm-
têm. O Secl'cl<lrio dcsl<l PI'I,"'/lr;;l a f<lça illtprimir. I' bli-
cal' e correr. Dad:1 /lO P"lacio da Prrsidl'ncia da Provi lcitl de
Minas C('I'aes aos \inlc c I m dia~ do I1IC7. do l\!"i() dó al1110 do
Nascimento de l'\osso Scnhor .JCZllS Christo de mil oittlcc!nto!'i
(~.C:llc()('nta e seis, trigcslmo quinto da Indl'()cnd\'ncia e do
Imperio.
(L. S. ) HmCULANO FEIIREIRA PENNA.

1'01l1O XXII PARTE 1.a

LEI N.' 772-DE 21 de MAIO DE 1856.

Art. Lo Fica em S(lU inteiro "igor p<lra a 12." T.l'~is-
latura a Lei n. o OM tle 27 de Abril lle '18511, ú respeito do
subsidio e njuda de custo, lanto na ,ilida como nã "01 la dus
Deputados.

Carla de Lei que marca o subsidio l: ajuda de CII{llo qllr.
dnem renrel' os [)('!Jl/(ado,ç á Asscmúléa Le!Jislatiw
Prorincial na 12," Legislatura.

Nesta Secretaria da Presil!cncia foi publicada a presente Lei ~
19 de Junho de 1856.

f. N" 2.

100W;OOO
80./'1)000
70.,)'bOOO
OOwOOO
50.zt,000
50wOOO

Companhias.

TaJu~lRn dos vClllchn
i i{!iiac~.lo \VO.li'D.Df~B~O~J.I!D('!Uga~g dos
leio Qa~ .U'cseulc 1LéB~ Ic.ud IU~excl';'

Tenente Coronel .
Major. . . . .

r
C;I'nr~Üão-mór, I!rad [;a(lo' C . .
T . u ,apitão.

enentc-a.lIHJante. .
Alferes Quartel-mestre .
Capelliío. . . . .

,Capitào (cada um)
Tenente (idem) .
Alferes (ia(}lll)

(L. S. )

700)000
00./1>000

. 50.ti)OOO
Mando por tanto <Í totl '

nhecinwllto e execUC10 d . a/,s ,as Antol'ldades á quem o co-
Pr- • /' - ,'a Ie cnda Ll'i r "t 'a.o e ac;~o cumprir F ' '.' ,ler eUcer que 'I cum
têm O'S~c,'etarío dest~,IOI)rllltl:/J'a.lllcnte como nclla ;e cun-
, •• OV/llc'a a fa " '. -ca.r e correr. Dada no Pillac' , .. ' .Ç,I /llIprlllllr, publi-

Minas Geraes aos V<Írltee u;n '(~"( ,I i,'osl('encia da Provinci,. de
Nascimento de Nosco Se.1 J',IS ( o mez de Milio do anno di)

, J 11 101' ezus CI .. ( .c C.llCocllta e seis, tri > • .' ' ,IHSO de nd itoccIItos
Imperio gesrmo qUlIlto' da' 11l'(Jependellcia e do

HERCULANO FERREm! PENNA.

Silt'cl'l'O 1'eheira da Costa <l fez.
. S[J/lml<l na Secrot<lria d

lImo de 1856.' a Pi'esidencill tia Provinrill' <lOS 27 de

ilJanocl da. Costa F, 'onscca~
RegIstrada a f 3'; v d" I . ,- ti . '. . v . lvro. ,~o le .

çoes a Asse.rnoléa Legislaliv;. PN)\': .r;' "egrstl'O de Leis o Resoht-
Secl'otana da p, 'd' f.ltJ:h,

Maio de 1'856. leSI enc/.'l ria Provincia de :Mtnas Geraes 28 do

Cani/ido ThcorlOl'O dOI'e LVclra,



( 28 ) ( 29 ]

Fortllllato Carlos de M eirelles a fez.

Sel/aua na Secretaria da Presidencia da Provincltl aos 27 de
1\1alO de 1856.

Manoel da Costa Fonseca.

Hegislrada a f. 35 do Livro l" •• de re"istro de Leis e Hesolu-
ções da Assembléa Legislativa IJrovincial. o

. Secl'Olaria da Presidencía da Provin(lia de Mmas Geraes 28 de
MaIO de 1856

Candido Theodoro de Oliveiro.

Nesla Secret:.lria da Presid6Dcia foi publicada a presente Lei em19 de Junho de 1856.
Olimpio Carneiro Viria to Catão.

va I por este acima até a barra do Bebedouro I 'p0: este
acima até as suas cabeceiras, e destas em rumo direIto ~o
lado esquerdo do Uherabinha até onde faz barra com o UIO
das Velhas.

Art. 2. o Ficão revogadas as uisposições em contra-
rio .

. Mando por tanto á touas ás Autoridades ti quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente COI~101I~1I~ se co~-
têm. O Secretario desta Provincia a faça JlnprJJllIr, pubh-
cal' e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes aos vinte e um uias do mez de Maio do Anno do
Nascimento de Nosso Senhor JeZlls Christo de mil oit?centos
e cincoenta e seis, trigesimo quinto <Ia IlldupendencJa e do
Imperio. .

Sellada na Sccl'otaria da Presidencia da Província aos 27 do
Maio de 1856.

LEI N. o 773-DE 21 DE MAIO DE 1856.

Carta de Lei que estabelece novas divisas entre os MUlli-
cípios do Uberaba e j>1'{{ta.

(L. S. ) HERCULA 'o FERREIRA PENNA,

Fortllllato Carlos de lI1eirelles a fez.

ERCULANO Ferreira Penna, do Conselho de S. lU. 6)
Imperador, Dignitario da Ordem ,da noZ<! Senador do Im-

o I 'peno, nspcct.or Geral da Cilixa de Amortisacão da Divida
Puhllca, Presidente da Provinda de Minas Geraes: Faca
saber ,í. todos os sens habitantes que a Asscmbléa Le"isl:l-
tira Provincial Decretou e eu Sanccionei a Lei seguiJ~tc :

Art. 1. o As divisas entre os l\lunicipios do Uberaba
e do Prata /icão sendo pelo Rio S. Mathens desde a Sua barr;,
com o Rio Grande até suas cabeceiras destas em rumo di-
~~ito até ~ barra do Rio do Pei 'e CO"II o Paraconjnba, pelo
luo do Peixe acima até a Fazenda das Primas, desta em
rllmo direito até o Rio Tejuco, onde faz barra conl o Esti-

~ anoel da Costa Fonseca,

RO"istl'ada a f. 35 do Livl'O [~.o de regIStro de Leis e Resolu-
ções daoAssembléa Leg!slati,:a Pl'ovlnci~1. . o

Secretaria da Pl'eSlUellclu da PI'OVIllCla de Mlllas G~l'aes em
28 de Maio de J 856.

Candidu Theodoro de Oliveira.

Nesta Secl'etaria dà Presidcncia foi publicada a presente L~i em
19 de Junho de 1856,

Olimpio Carneiro Virillto Ca/lio.

TOMO :XXII PARTS 1."
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( 30 )

LEI N. o 77ll-DE 29 DE MAIO DE 1856.

Carta de Lei que eln'a li. Paroctdll (} Dlstrirto de S. Fi'iltl-
cisco d' Agua-pé com as mesmas didsas do Districto.

. mCULANO Ferreira Pcnn;J, do Conselho de S. 1\1. o
lmperal1Ol'" Digni~ario da Ordem da. Hoz,a., Senallor, do
lInflcrio, Inspc.clor, Gerol da Caixa de AIll@rlisaçào da Di-
vida llnhlica, Prc.s~ucnte da, Provinciu de Minas Geraes:
1:'ll~O sabçl' ~,tQ~os os seus habituutes IJUC- a AssclUbléa Le-
•.•..la~iva Pl'Oviuçiul Decreto"u e cu Sauccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica elcvado á P.arochia o Districto de S.
Francisco d1Aguu-l'é, actnulmcntc pertencente iÍ Fro lllcúa
,le Dores da 130u Esperança, com as mesmas divisas do
Districto.

TIeglstrada a f. :m ": rIo.LIvro ~. o do registro de Leis e R so-
luçõcs ria A sembléa I"~glsl~llI'aPrOVfnl:taJ: .

eretrtria da PrcslJelfcla da PrOVIflC!13de I\hnas Gerocs 6 de
Jlmho de 1856.

Manoel da Costa Fonseca.

esta Socretarla rIa Pre J(lencra foi puhlicada a prescnt.e I.ci o
.10 de Junho de 185ü.

Olimpio Ca1'lleiro Virialo Catão.

LEI N." 775-DE 29 DE MAIO DE 1856.

Sel/ada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 1) do
Junho de l85a.

Mando por tanto á tod.as as Autoridallcs á qucm e co-
nhccimcnto c exccuçflo da rl{erida Lei pcrtcncer quc a cutn-
prflo c fação cumprir tiio intcir"!llCllte COI ~o nqlla sc con.
têm. O Secretario dcsta Provincia a faça imprimir, publi,
cal' c correr. Dad •• DO,Palacio da Prcsid uc.:a da Pro.vincia
de Atinas Geraes aos vinte e novc dias 00 lUe:z.d ',Maio do
anuo do Jn~cimento do Nosso Senhor Jezus Chrislo de mil
oitocentos e cincoenta e sc.is, trigesimo qUil1l0 da Indcpcn-
I1cuCia c \lo Impcrio.

Art. 2. o Ficào revogadas as disposições em contra-
rio.

(L. S. )

•
HERCULA~<o FERREInA PENNA.

Antonio de Assis Martins a f1)z.

.Carla de I.fi qlle' f11110rúa o C01:el'110 rí mal/dar pagar It

Al/tonlO !JI/zelin (I quanlia de !J:80G.;7)OOO rs. de obl'lfs
que de1/1ais (,ol/slrl/io na cstr(lda entre esta CapitaL"
o Alto de D. Vircnci(l.

EHCULANO Fcrreira Pcnna, do Conselho de S. M. o
Imperador, Dignitario da Ordeu'! du HoZi!, Senador 0.0
Im crio, Inspcctor G('ral da Caixa de Amorl isaçilo da DI-
vida reJllica, Pl'l~sid()nt da Provincia de 11' as Gen\cs:
Faco saber á todos os seus hahitantcs , que a Asscmhléa Le-
gisialiva ProvinCial Decrctou e cu SancciOllci a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica o Governo alltorisado desde já á man-'
.dar pagar á Antonio lluzclin a quantia de quatro conto~
oitocenlos e seis mil réis (lt:80GwOOO) , importancia do ar-

TOMO XXII PAUTE 1.'
Olimpio Carneira rü'i«to CatdO'.
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hitramento feito pelo Engenheiro DUlllont sobre as obras
que de mais, e por ordem tio Govcrno construíra na seccão
de estrada entre esta Capital e o Alto do Morro de D. Vi.
cencia, q üe fora pelo mcsmo arrematatla.

.Mando por tanto á todas as Autoridades á qucm o co-
nhecnnenlo e execução tia referida Lei pertenccr fluC a CUIII-
prão e fação cumprir tão inteiramcnte como nella se con-
têm. O Secretario desta ProVÍncia a faça imprimir, publi-
car e correr. Da<la no Valac:o <la Presidencia <la Provincia
de Minas Ceracs aos vintc e nove <lias do mez de Maio do auno
do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Chrislo de mil oito-
centos e cincoenta e seis, trigesimo quinto da Independen-
cia e do Imperio.

Art. 2.0
rio.

(L. S. )

Ficão revogadas. as disposições em contl'a-

HERGULAl'i o FERREIRA PENl'iA.

Antonio de Assis Alartills a fez.

LEI N. o 776-DE 29 DE MAIO DE 1856.

Carta de Lti que permille aos Empregados Publicos Pro-
vinciaes l'esiti{'lltcs (óra desta Capital a coóra;,ça de
seus vencimentos 1lasrespectivas Collectorias.

HERCULANO Ferreira Penna, do Conselho de S. M. ()
Imperallor, Dignitario da Ordem <la Hoza , Sena<lor do
Imperio, Inspector Geral da Caixa <le Amortisação ,da Di-
vida Publica, Presidente da Provincia de Minas Ceraes :
Faço saber á todús os seus habitantes que a Asselllh/éa Lc-
I:islativa Provincial Decretou e cu Sanccionei a Lei scguinte :

Art. 1. o Os Empregados Publicas Provinciacs, resi-
dentes fora da Capital. poderão receber os seus ordenad05
e vencimentos nas Collcctorias respectiva,;, em cujos cir-
culas residirem.

Art. 2. o O Presidente da Provincia expedirá o neces-
sario Hegulamenlo para a boa execução desta Lei.

Art. 3,' Ficão revogadas as disposiçõer. em contra-
rio.

l\Iando por tanto á todas as Autoridades á quem o c~.
nhecimcnto e execução referida Lei pertencer que a cum-
prão e fação cumprir tao inteiramente como nella se con-
têm. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e coner. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia <le
Minas Geraes aos vinte e nove dias do mel de Maio do anuo
do Nascimento de Nosso Scnhor Jellls ChrisLo de mil o:to-
centOll e cincoenta e seis, trigesimo 'Iuinto da Independencia
l? do Imperio.

Sel/ada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos ti de
Junho de 1856.

Olímpio Carneiro Viríato Catilo.

Registrada á f. 36 do Livro 4.0 de registro de Leis e Reso-
luções da Assembléa Legislativa Provincia).

Secrelaria da Presidencia da Provincia de Minas Geraes 6 dI}
Junho de 1856.

Manoel da Costa Fonseca,

Nesta Secretaria da Presldencia fui publicada a presente Lei em
19 de Junho de 1856.

Olímpio Carneíru Viríato Cll[iiU.
(L. S.)

TOMO XXIl PJ.RTE 1.a

,HERCULANO FERREHl! PENNA.

Antonio de A.ssis Martins a ltt.



rio.
Art. 3.. Ficão rcvogadus 3! disposições em contra-

r. N.. 2. ( 35 )

HERCULANO FtRREIRA PEN:'>A.(L. S. )

ManAo por tar!.to á todas as Autor.idades á quem o co-
nhcciul,ento c execução da referida Lei pertencer que a cum-
prão c fação cumprir tão inteiramente como n 'lia se con-
têm. O Secret;JriQ destn Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no Palado da Presidencin da Provi ncia
de Minas Cernes aos trinta dias do mez de Maio do Anno do
Nascimento de Nosso Senhor JeZlls Christo de mil oitocentos
e cjncoenta e s~is, trigesimo quinto da lndepcnuencia e do
Imperio.

--

Olimpio Carneiro Viria to Catão.

!legislrada a f. .36 d? L.ivro !k. de registro de Leis lt l\e-
30luçoes da Assernble:1Leglslallva Provln(:ial.

Secretaria da Presidencia da ProvJncia de Minas Geraes 7 d
Junho de 1856. e

lJlanoel da Costa Fonslca.
Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada 11 presente LlIiom

lU de Junho de 1856.
Olímpio Carn,irlJ Viriato Catd",

• C 3f. )

Sellada na Secralarill da Prasidencia da Provincia aos 5 ie
Junho de 1 56

L'EI N.• 777-DE 30 DE MAIO DE 1856.

Carla de Lei que c/em á rallte,rJoria de Villa a P01.'oaclio
da J]a,qa,uem, compreltelldrndo O seu ilI :lIlirziJio . (/,~
Fre.quezlas '0 'mesmo nome, e a de Saut' Anna da
Barra do RIO das Vditas, e o encorpara á Comarca
do Pal'/Ia~yú(J.

1:. ERCULA~O .Fe~rcira Penna , do Conselho de S. M. (J

lm~erador, DJgnltal'lo dn Ordem d ozn, Senndor QO Im-
peno, I~lspector ~eral da Caixa ti Amortisação da Divi-
~a ubl,ca, Presidente da Provincia de Minas Gcrnes:
l'.aço . saher á. tO?OS os seus habitante3 .Jue a Asscmbléa Le-
gislatIva Pro\'lllclal Decretou e cu Sanccionei a Lei seguinte:

_ Art. 1:. Fica elevada á cathegoria de Villa á Povoa-
çno denolDllIada -Bagagem-.do Município do Patrocínio.

Art. 2.. O nbvo Municipio fica pCl'tencendo á Co-
larca do Parnahyba , e comprehende as Freguczias da Ba-

'agem e de Sant'Anna .tlo Rio das Velhas.

Antollio de ASS1:~M artiJls a fez.
SeIlnda na Secretaria da Prcl)idf1néia da Provi.ncia em 5 de

Junho du 1856. \
Olimpio Carneiro Viri~to Catl1o.

Registradn a f. 36 v, do Livro 4.• de registro d.e Leis c ~{esolu-
çoÕes da AsscmlJléa Legislnlivn Provincial.

Seor-clarin da Prl.!sidcncia da Provincia de Min!ls Gernos 1!l. de
Junho de 1856.

Manoel da Costa Fonscc.a.

Nesln Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Lei em
19 do Junho do 1856.

Olimpio Carneiro Virillto Cala0

LEI 1.. TiS-DE 30 DE MAIO DE 1850.

Carla de Lei que eleva ti Paroc1lÍa o Disln'£'lo da Sel1l1o-
.M ({o' ParI o do Municipio da COIICe/!:ÜO, comprehen~
del/do a lJ'apella das Dores, e seI/do as divisas da Fre.
9l/(Izill as mesmas do D:islricto,

TOMO XXII PARTE 1.0



LEI N.• 779 - DE 31 DE MAIO DE 1856.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicadà li presente Lei em
10 se Junho de 1856.

Olimpio Carneiro Viriato Catã •.

( a7 ),. K. 2.

Carta de Lei que alltorisa o Governo á reformar o L!J-
. do Ollro-pret mo, faz e:xteJlsivas li todos os Profe.~-
sores de instrucçt10 iJltermedia, providos em virtude
'c/e cxmm:. as disposições dos arts. lt5 e lt6 do Reg'l-
lamenlo n.• 28, e contêm outras disposições ti res-
peito •

HERCULANO Ferreira Penna, do Conselho de S. 1\1••.
Imperador, Dignitario da Ordem da !toza, Senador do. Im-'.
perio, Inspector Geral da Caixa de Amortisaçáo da Divida
Publica, Presidente da Província de Minas Geraes: Façe
iaber á to.dos 0.3 seus habitantes que a Assemhléa Legis-
lativa Pro.vincial Decretou c eu Sanccionei a Lei seguinte:

HERCULAN.O ~erreira Penna, do Conselho de S. M.•
Imper?dor, D'g/lltario da Ordem da !toza, Senador d••
I~pen9 , .Inspector .Geral da Caixa de Amortisação da Di-
vIda Publrc~, PresIdente da Provincia de Minas Geraei:
F.aço . saber a ~od.os os scns habitantcs, que a Assembléa Le-
l'lilatIva Provmc.al Decrctou c eu Sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1.0 Fica elcyado á Parochia o Districto da Se-
nhora do Porto do Muuicipio da Conceição, comprehcn-
wendo a CapelIa das Dores. As divisas da Freguezia são as
mesmas do Districto.

Art. 2:. Ficão revogadas todas as Lei:! e dispo.illõl!sem contrano. .'

( 36 )

.Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o co-
nl~ecllnellt~_ e execuç?o ~a .refe~'jda Lei pertencer que a CUlll-'
prao e faç.1O cumpnr lao mte,ramente como neIla se co/)-
têm. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, puhli-
aar e. correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de l\'!lllas Geraes aos trinta dias do mez de Maio do allllO do
Na~clOlellto de Nosso Senhor Jezl1s Chrisfo de mil oitocentos
e clllc~enta e seis, trigesimo quinto da Independencia e d6Impeno.

1J/anoel da Costa Fonsec(J.

AntoniO de Assis Martins a fez.

Selfada nll. Secretaria da Presldencia da ProvinCla de Minai
Geraes aos 5 de Junho de 1856.

Olímpio Carneiro Viriato Calão.

- Hegislrada a f., 37 v ..do J.ivro _4.0 de rilgislro de Leis e He!lQ.
luçocs da Assemblea Legislativa Provincial.

SecretarIa da Presldencia da Provincia do Minas Gcraes 7
de Junho de 1856.

(L. 5. )
HERCULANO FERREIRA PENHA, Art. 1.o Fica o Governo alltorisado. á refo.rmar o Ly-

.eco. Ouro-pretano, e fi pôr desde logo. em execução as re-
formas, que ficarão dependendo 'da approvaçáo da Assem-
hléa Legislativa Provincial.

Art. 2.. As dil'po.sições dos arts. lt5 c !l6 do Regu-
lamento n. o 28 são applicaveis á todos o.s Pro.fessores de
instrucção. intermedia pro.vidos em virtlJd~ de exame, has-
tando a apostila nos titulo.s já conferido.s.

Art. 3. o As disposições dos arts. 2. o e 3. o da Lei n. o

1:~, e as do art. 1.o da !Ai n .• 60 continuãa em seu intei.
ro vigor.

faMa XXU PAl\TE 1.'



( 38 )

Art- 4." Ficão revog-adas as. dispoliições em contra-fiO.

.Mando por tauto á todas as Autoridade "
nhecwJCuto e exeCllcão dL!.referid L' s a quem o co-

t
p•rüo

(lO' fasyão clJ;~lpri;' tão < jnlejran~en~~ P~~~~~c~;en~JCs:CCI~~::
em. ecretarlO dest P . . .

C a rovIllcJa a faca Imprimil' pllbll'ar e correr D'lda P I . ' ,-
Minas Gerads a~s t .not ~ aclO .da Presidencia da Provincia de
N . fiO a e 11m diaS do mez de Maio do anno do
toaSclln~nto de Nosso Senhor JezlIs Chl'isto de lU I oitocen'

s e clllcocnta e se' t.,'. -e do Impc{'jo. < IS, rlges/mo qlllUtO da Independcncia .

FOrlu1Jalo Carlos DIeirellcs a fez.

Junh~eIJ:d~85~.Socrelllria da Prosidencia da Provincia aos 6 !.te-

Olimpio Carneiro Viriato Calilo.

lIólu !l-egisdlrnda . a f. 37 do Livro 4.° de I'errislro de
. ~oSes a, AssembIéa Legislativa Provincial I) Leis ,o .RfJ-

ecretafla da Presidencia d P . d' ,
Junho de 1856. - a rovmcla e ]\Imas Geraes 7 de

M.anoel da Costa Fonseca.

Nesla Secretaria da Pres'd . li' bl"
19 dt! Junho de 1856. I enCla OI pu lcada a presente Lei em

Oli11lpio Ca1'neiro Veriato C t".(1 (.a.

l. N.' 2. ( 39 )

LEI N." 7M-DE 31 DE MAIO DE 18!l(5.

Cal'la de Lei que mm'ca Os vencimentos dos Professores
de illstrllrçtio illll'rmr.dia rt unidos ao LycPo Campa-
llhCTllSe.

Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o co-
.nhecimellto e eXI~c\lção da refcriJa Lei pertencer {lue a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nel/a se con-
têm. O Secrc.tario desta PrO\incia a faça imprimir, pubJi-
,cal' e correr. Dada no Palac:o da Prcsidencia da )I'ovincia
.de l\fnas GerO'es aos trinta e um dias do mez de Maio do anno
do NasdmenLo de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito-
centos e cim:oenta e seis, trigesimo quinto da Independeu. "\
cia c do Imperio.

.r:o,
Art. 2. o Ficão revogadas as uisposiç~e!l em c.ontr:l-

HEllCUL NO rcrr~ira PenDa, do Conselho de S. M.•
Imperador, Dignitario da Onlem da Hoza, Sl'nador dc#
Imperio. Inspector Geral da C-aixa de Amortisação d<{Di-
vida P,lblica, Presidente da Provincia de Min,~' Geraos:
Faço saber á todos os seus habitantes que a Assl?mbléa Le-
gislativa Provincial Decretou c eu Sanccionci a L{~iseguinte:

Art. 1.. Os Profl~ssores deinstrllcçflo intermpdia, que
,se achâo rennidos ao Lycêo Campanhcnse terão annualmente
os seguintes vencimf'ntos: o de Latim 800./1>000 rs.; o de
Francez, que tambem leccionará Rhetorica , 800./1>000 ; o de
PhiJosophia 800./1>000 ; o de Geographia, que tmnbem lee-
cionar{l historia, 800./1>000 réis.

'HERCULANO FERREIRA PENNA.
(L. S.)

(L. S. ) HERCULANO FERREIRA PENNA.

---_.--: Forlwwto Carlos !tIcirelks a Cez.

~OMO :Xl:Il PARTE 1. a
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Manoel da Costa Fonsua.

( !li )

Olimpio Carneiro Viriato Catão.

HERCULANO FE REIRA PENNA.

ÂlIlonio de Assis JJ arlillS a fez.
(L. S. )

Sellada na Secrelaria da Presidencia da Provlncia aos 7 de
Junh. de 1856.

Registrada a f. 38 do .Livro r..~d~ registro do Leis e Resolu-
ções da Assembléa Log~slall~a ProvmCl~1. . .

Secretaria da PresllJencla da Provmcla do Mmas Geraes em
9 ie Junho de 1856.

r. K." 2.

Mando por tanto á todas as Atltoridade:l á quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencei' que a curo-
prão e fação cumprir tão inteiramcnte como nella se con-
têm. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada gO Palacio da Presidcncia da Provincia de
Miuas Geraes aos trinta e um dias do mez de 1\1aio_do Anno do
'ascimcnto de Nosso Senhor Jezus Christo de m:! oitocentos

e cincoenta e seis, trigesimo quinto da Iudependencia e do
Imperio.

Nesta Sêcretaria da Presldencia foi publicada a presentll Llli em
19 de Junho de 1856. Olimpio Carneiro Viriato CatdQ.

Art. 3.. O ProCcssor da Lingoa Ingleza do mesmo Ly~
cêo terá o vencimento annual de oitocentos mil réis (800.ttJ).

Art. 4.' Ficão revogadas as disposições em contra-

e mais a gratificação de d lIzentO!l mil réis (200.ttJ) para as
despezas com apparelhos, reagentes e demonstraçõcs de !lua
aula.

( 40 )

r Sellada ria Secretaria da Presidencia da Provincia aOS 6 d'"
Junho do 1856. •

Olímpio Carneiro Vú'iato Caldo.

_ Registrada á f. 37 do Livro 4.0 do registro de Leis o H"
]~çoes da Assembléa Legislativa Provincial. c~o-
I Secretaria da I1residencia da Provincia de Minas Geraes 7 .,~
Junho de 1856. u••

lI/anoel da Costa Ponseca,
Nesta Secretaria da Presldencia fúi publicada a presente L .

19 de Junho de 1856. 1I e
O/ímp£o Carneiro Vi,.iato Catão.

-----

HERCULANO Ferreira Penna, do Conselho de S lU
Im~erador, Dignitario da Orde/ll da noza, Senador 'do im~
~erJ~, Inspector Geral da Caixa de Amortisaciío da Divida
I nhhca, Presidente da Província de Minas Gcraes' F .
sab . t dI' . aeo.' er a .0 ?S os seus labltantes que a Assembiéa Lcgisl~-
tl"a ProYJlICJaI Decretou e eu Sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1 .•. O Curso de Latinidade do Lyc(}o Ouro-pre;.
~ano será regido por um só Professor com o vencimento
,mnual de um conto e duzentos mil réis (1:200w>000).

. Art. . 2." O.Professor de Chymica do Curso de Phar-
maGia tera o vencnnento annual de um conto de réis (1:000,!p)

LEI N. o 7S1-DE 31 DE MAIO DE 18M.

Carla t!e Lei que .ma/lda reduzir li lima só as duas Ca.•
delras de Lal/!ll ora e:l:lslenles 1/0 Lycêo Mineiro, e
eleva ?~ venCl1nentos do respectivo Professor e d()s de
Cltymzca e de 11lglt:z. como /lella se declara.



rio.

( hS )

lJlanoel da Cost(£ Fonseca.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Lei em
19 de Junho de 1856.

Olímpio Carneiro Viriato Ca tão.
TOMO XXII PARTE 1;"

Sellada na Secr~taria da Presidencia da Provincia aos 7 ue
Junho de 1856. Olímpio Cameiro Viriato Calão.

Regisll'lllla a f. 38 v. co Livro 4 .• de registro de Leis e Resolu-
ções da Assembléa Legislativa l)rovincial.

Secreiana da Presidencia da Provincia de Minas Geraas 9 de
Junho de 1856.

Mando por tanto á todas as Autoridades á qrcm o co-
nhecimt'nto e execução da referida Lei pertcncl:r que a cum-
prüo e façüo cumprir tflo illwiJ'(lInt'nte como nella se con-
têm. O Secreta. ° desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. Dada no P.dado da Presidencia da Provincia
de l\linas Gerat's aoS trinta e I!m Jias do nwz de Maio do
Anna do Nasc'mellto de Nosso S('nhor Jezlls Christo de mil
oitocentos e cincoenta e seis, Irigesimo quinto da lnJepell-
dencia e do lmperio.
(L. S. ) HERCULANO FrUREIRA PENNA.

Antonio de Assis Martins a rez.

Ar!. 5.. Fi<:ão revogadóls as dj~posições em contra-

zia de QllelIIZ, será a seguinte:-subinuo ]t0r \Im peque-'
no Corrego que faz barra no riLeiriio Guarará no terreiro
do Tenente Coronel !\lanoel José Rairlo, á ganhar o es-
pigão até a .•li,isa de D. Clara, dl:scendo por t'sta até o
mOITO do Peão, deste á barra do riheirão S. José, por
este ac ma até a di, i~a de D. Maria Luciana, uesta a
ganhar um espigüo da Fazenda de José Nogueira Coelho,
e por CSIe espigão até o rio Piranga. rol' este acima até
a POllte do Patl imonio, d'esta pela estrada até o Ce-
milerio, e d'aqlli ptlr um cspigão acima até a divis a da
Fazenda da Cachaça.

F. N•• 2.

HEI\CULANO Ferreira Penna do (' II
Illlp

> ' I ' I)' . . ' ,ouse 10 de S 1\1 ocr.H or, IgrlltarlO da Ordem da n. s .. .
perio, lnspedor Geral d ('.:, oza,. en;~dor do 111)-
Publica, Prt.l~idenle da I~ro~';:l~~adde(JA1~~11."~tISí(I?:JOda Divida
b

' d II 1.1.15 ,{'I"l/'S' Fac
sa er a to os O~ seus habl't"lltes ,. .• ,o
1
. . 'u que a tss"mllp L .
ativa Provindal Decretou e e S, . I, l,; ) a egls-li ••neClonel a Ll)1seguinte:

Art: .•.• A d iviza enh'e a Frcg'lf)zia de Mina '
e a da Lhap.lda é da Barra üo r' F' I ,S Novas
ao Geq Jilillho.lIha pelo esp:";;oIO .ldn?('do(no Arassuahy)
F

"e" qlle 1\'1 p as" d
azenda~-r:olltendas e Enfrenho ,., l' aouas as

nas NOI'as as Fazl'ddas-d~ Fral~' ,1C<.l~,( ~ a perteu?er á Mi-
finado (l,artel Mestre Anlollio Josc~s~~;~~;~.la de ASSIS, e do

Art '). \ l' ' .. _. / f IVlsa entre a Fre"'lezi d Ab C
e a de Arripiados é pela serr'j d ~.I,Ot:ó a o re ampo,
d é

' ° li a IJl o pl"'I"enO . .
o at as cab.:ceiras de S D '" ' , scglll!l-

l\btipóo Grande. . omilloos, compl'ehendendo o

( h2

LEI N.• 782 DE 31 DE MAIO DE 1856.

Carla de Lei que esta/),Ierl' IW1' I" d',', { • I " 1I1Sa~ I'flfl"e n~ Fr~
glll'ZlIls (e I/wfls NOI'II.~ r ('h { I. " •. -, ' { "pai a .11re (, 1 1')0
.drrlpltlf OS, I/flulo ,lloNir I ''i I)' : ( 'I, C
If (

'I . I (, ,. OltllllgO~ tia Prata
(("('1'(["11 e < ('{li" pelo {flIlu { f)'" ,do LI!o 1'0 du Cllp;O. . (.() lsll'ldo de Sal/i' Ann/J.

Art. 3. o A divisa da Fre"l\e' d Pa de S D . o zla e aulo Moreira com
. OllllllgOS da Prata será p "I' " - .

Fazendas de I"llacl'o NI'\)es I> . e ,)S esplg'o':s entre asl? • erelra e D N .', ,do pela Caxo"lr" do 'I ,. arCIZ.I, Jla~san-
(; u 11' arco rIo ICO'Ib '. ,I Ite-ficando á •. t "., alxo ua ( o-Berran-, pel encer a Fre/l'lIezill d I) I "I

Fazenda d'af)uelle IlYnacl'oN 0p , e ali o lI' ol'eir'a a. o unes ererra guard)' d
mais a divisa esLabelec'J I " , ar .• em tu o

I a pe o art. 2. o da lei n. o 558.

Ar!. li,. A divisa entre F '
do Districto de S A d ,'I" reguezra da Itaverava, e

. nna o 11 01'1'0 do Chapéo d'a Fregue",.



( oU )

RESOLUÇÃO N.' 783-DE 31 DE MAIO DE 1.856.

Ruolução qUi prohibe IJ cOlldurção de madeiras d rasto so-
bre a Ponte publica cOllstruida no rIO«entro da Villa
da Piranga.

B:ERCULANO Ferre;,. Penn•• dn Cnnselhnde S. M••
Imperador. Dignitario da Ordem da Boza. Senador d.
Imperio. Inspector Geral da Caixa de Amortisação da Di-
,'ida Publica. Presidente da Provincia de Minas Geraes:
Faço saber ã todos os seus hahitantes , que a Assembléa Le-
gislativa Provincial sobre proposta da Carnara Municipal d••
Villa da Piranga Decretou a Resolução seguinte:

Art. 1. Fica prohibida. de qualquer modo que seja.
a conducção de madeiras a rasto, sobre a Ponte publica
construida no rio dentro da Vil/a da Piranga. O contra-
ventor será multado em dez mil réis por cada vez, podendu
a multa ser cobrada executivamente.

.Art. 2.' Ficão revogadas todas as disposições em con~traJIO.

Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o co-
uhecimento e execução da referida nesolução pertencer que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como ncIJa se con-
têm. O Secretílrio desta Provincia a faça imprimir, p lbli-
car e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes aos trinta e um dias do mez de Maio do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jezu:! Christo de mil oitocentos
c cincoenta e seis, trigesilllo quinto da Independencia e do
lmperio.

(L. S.) HERCUT.A~O FERREIRA. PENNA.

FOl'tzmnto Carlos !lIeirclles n feJ.

( A5 )

SeJlada na Secretaria da Presldencia da ProvínCia aos 7 de
Junho de 1856. . V'" C ã

Olimpio Carnelro nnato ai Q.

Registrada a f. 39 do Livro 4..' de. registro de LeiS li i.'ItI-
Illcôes da Assernbléa Legislativa Provl!1cl~1. .

• Secretaria da Presldencia da PrOVInCla de Mmas Geraes 10
de Junho de 1856.

Manoel da Costa Fonseca.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presen\e Resolu-
~o em 19 de Junho de 1856. " . _

OIimpio C"rnelro Y,r,a/o CaICJQ.

RESOLUÇÃO N.• 78l!-DE 31 MAIO DE 1856.

,Resolução que {aI, extensiva d todo IJ. Município dI Bar~
bacena a ide n.' 7A!J de 30 de MaiO d, 1855.

B:ERCULANO Fel'reira Penna, do Conselho de S. M. o
Imperador, Dignitario lia Orde!" da Hoza I. S~nador d.~
Imperio Inspector Geral da Caixa de Amortlsaçao da Dl
vida Publica Presidente da Prov ncia de Minas Geraes:
Faco saber á' todos os seus habitantes, que a AssCl?~Iéa Le-
"isiativa Provincial sobre proposta da Camara l\h~nlclpal da
Cidade de Barbacena Decretou a Resolução segUinte:

Art. Unico Fica extensi~a á todo o ~ullicipio de Bar-
baceDa a Resolução n.' 7U de ~O de MaIO de 1855, re-
vogadas as disposições em contrarIO.

Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o co-
nhecimento e execução da referida Resolução pertencer que a
cllmprão e fação cumprir tão inteiramente c~mo ?el~a se co~-
têm. O Secretario desta Provincia a faça Imprimir, publl-

TOMO XXII P!aTE 1.'



HERCÚLAN~ ~er~eira Penna, do Conselho de S. 1\1. o
. Imper~llor, Dlgnuarlo da Ordem da Uoza, Senador do
I.mperlO, Inspector Geral da Caixa de Amortisacào da Di-
VIda Publica, Presidente da Provincia de Minas Geraes:

RESOLUÇÃO N.• i85-DE 31 de MAIO DE 18M.

Resolllçl10 qlf~ al!ton:ça a Camam ,J111I1if'ipal da Cidade
da 1tab,ra tl .colltractll1' ('om fi!, pcs,was que qllizerem
e (ore":l precIsas para ° trabalho de e:r:tillgllir For-
1Jllguelros, (/ contém outras disposições á respeito.

( h7 )

Art. i.o Os proprietarios qne tiverem de fazer 011

fizerem alguma a!teraçflo nos cercados preyinirão aO Fiscal
,que fará as competentes notas no livro de assentamentos.
10MO XXII PARTE 1.•

Art. 1. o O ProclIrador da Camara M lIlicipal da Ha-
bira eontraclarã com as pessoas que q IiWrelll, e rOr,~1Ilprc-
cisas o trabalho dc exlillg,lÍr formigueiros, q IC exbtào t!lon-
tro da Cidade e fora della 110 circuito de meio quarto de
JegQ:l d istallte.

Ari. 2. o Para.a ex cnção do artigo autecedente. lica
creado o imposlo de 10 réis por cada braça de terreno cerca.
do (J"illtal horta, ou I)olllar, e de fJ réi.s POI' cada braça de

I , é d'paslo cercado existt'nte dentro da Cidade, e at' a 18tan-
cia de meio quarto de legoa ao derredor della.

Art. 3.. Os cercados que ,dh'idirem duas proprieda-
des sujei las á imposição só pagarão metade.

Art. 4. o O Presidente da Camara Municipal fornece-
rá um lin'o numerado e ruhricado por cllc ao Fiscal do
DisLrkto da Cillade, para o fim de fazer-se o assentamen-
to de totlos os e::rcados, com declaração dos quarteirões,
propriedades, nonws dos proprieLarios, numcro de bra as
conlintlntes, natureza dos cercados e taxas á que ficão su-
.jeitos. .

Árt. 5.0 A Camara MUllicip'JI marcará uma gratifica-
ção ao Fiscal, que lica autorisauo á contractar uma ou
duas pessõas para a medição dos terrenos, e e~tas pessoas
serão pagas pelos cofres M micipaes.

Art. G.o Pelo livro de assentos, que serilo feitos pelo
Fiscal, procederá o procll rador lia Camara a arrecadação
do imposto estaLdecido , percebendo a mesma porcentagem
.marcada para a' outras afl'ccadaçôcs .

Faco saber á todús os seus habitantes quc a Asscmhléa Lc-
gisiativa PrO\ inchai sobre proposta da Camara M nicipal da
Cidillle da Ilabira ecretou a Hesol ição seguinte:

lJ/anocl da Costa FonSCl'U,

Nesra Secretaria da Presi,'encia foi publicada a pre5Cnte Resolu-
em 19 de Junho de 1856.

Olimpio Carneiro Viriato Catão.
~ão

(M)
ca: e corrcr. Dada .no Palacío da Presidencia da Provincia de
Almas ~eracs aos tr~nta e lIm dias do mez de Maio do aono
do ~i1sclJ~ento de Nosso Senhor JCZllSChristo de mil o:to-
ceu os e clnc?cnta e seis. trigesimo '{lIinto da Inde endeo ,"
e do lmpcrlO. p CIa

(L. S.) HERCULANO FEBREll\A PE~NA.

Fortullato Ca"los de 111£'irrlles a fez.

Sellada na Secretaria da 'Prosi :enCla daProvincia nos 7 de
Junho de 1856. .

Olímpio Carneiro Vit'iato Calão.

•• Registrada á f, :l!) v, do Livro l~.o de re"istro de Leis e Reso-
Il1çoe~ da A~sernbléa Legislaliva Provincial. l"

Sl'CrCl3na da Presidlincia da Provlllcia de Minai Geraes 10 de.
unho de 1056.



TO~IO XXII PARTE 1."

Ar!. 2. o Fica prohihida a cOIHl11Cçiiode mauci raS {I
rasto dentro das povonçõcs do Município.

F.N.02., (li!))

RESOLUÇ;\'O I .o iSO-DE 31 DE MAIO DE 1850.

llesolllçiio que {/utorisa a Camara Municipal da Villa do
Mal' d' /I ('.~}Jllllhaá arrecadar c0l110 rCllda M IlllieziJllL
os impostos /leI/a declal'lldos.

EIlCUL.\l'O Ferrcil'a Penna, L10 Conselho dc S. M. o
Imperauor ])jrrnitari da Ordem da Hoza, Sl'natlor do
Imperia, illspe~tor Ceral da Caix? l!e All1ort~saçio, da Di-
viua Publica, Prcsidcnte da PrOY1I1Cla de l\llllas Geraes:
Faco saber ú todos os seus hahilantcs que n ASSImhléa Le-
gislativa Provincial sobre proposta da Camara ~lUnicip?1 da
Villa do Mar tle Hespanha Decrctou a Ilcsoluçao seglllllle:

Art. 1. o A Camara Municipal da Villa do Mar d'lIe •
panha lica ,1lltor:saJa ;1 arrccad; r como renda Municipal os
seguintes impostos:

~ L o De cada barril de oito lIIcuiuns tle agu;l1'llcllt
dL: canlla ou restillo que se vender dentro das pO\'úaçÕe5
e em talj('rnas /las estradas do l\Iullicipio, 320 réis.

S 2. o De cada licença all~IlJnl para !lI.as.catcar JazCll(~~S,
teuhiio ou nflo o' masc<ltes 10J3s 110 iVIlIUICI\1I0,110. 000 lS. ,
licando ~Issim clerad<l a ta:a que existi<l.

S 3. o De cada lic?nça annual para ~ll~s~atear fazendas
SCllUOos mascates reSidentes fora do l\lUUIClpJO,50.zt,OOO 1'5.

~ 11.0 De ('<Ida liclJn~a anllllal para ter carro,. cm~ elão,
on outro qualquer "c1uculo, de qua/llucr d~/loIllI/Jaç;1O lJuc
sej<l, que se destine Ú cOllducç:io de l1~a{('rIaes,. tOIllO .~e-
jão madeiras, pcuras, !el1l[1s e outros oUJectos, 2<tllOOO reis.
, Exceptuão-se os carros empreITados ."a COlIl~IlCçã~.( ('
gClleros de primeira ncces .idauc , como sC.Jãoos alllllcnllCIOS
e combustiveis.

Ficão revogadas as disposições em contrn-Art. H .•
rio.

. Art. 8.' ~s p~s30as que fizerem contractos para 'a ex-
tlDcção dos fO/'mlguelros se obrigarão a repetirem o trabalho
gr.atlli!amente, se.den~ro de um mez se reconhecer que o for-
migueiro ou formigueiros não forão completamente extinctos.

Art. 9.' A imposição do art. 2.' será cxclusÍ\'amcnte
empregada na extincção de formigueiros.

Art. 10.. A Camara dará um regulamento especial
para a execução destas Posturas.
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.Mando por tanto á todas as Autoridadcs, á quem o co-
nhecllnento e execução da referida Hesolução pertencer, que
a cllmprão e fação cumprir t,io inteiramcnte como nella 'se
c~ntêm. O Secretario desla Provincia ti faça imprimir, p'u-
bhcar e correr. Dada no Palacio da Pres'deucia da Provin-
cia de Minas Geraes aos trinta e um dias do mez de Maio do
anno do Nascimento de Nosso SenllOr Jezus Christo de mil
oitocentos e cilJ(wenta e seis, tl'igesimo quiuto da Indepen-
dencia e do Imperio.

(L. S.) HERCULANO FERRE1R;\ PENNA.

Parizmaio Carlos M drelles a fe~.

Sellada na Secretaria da PresldenCla da ProvinCla aos 7 di'
Junho de 1656.

Olímpio Carneiro Yiriato Catão.

_ Registrada a f. 39 'v. do LIvro 4.' de registro de Leis c Res6-
luçoes da Assembléa Legislativa Provinctal.

Secretaria da Presidencia da Provincia do Minas Geraes [10
de Junho de 1856.

Manoel da Colta Fonseca.

_ Nesta Secrolam da Presldencia foi publicada a presente Resoht-
l,;ao em 19 de Junho de 1856.

Olimpio Carneiro Yiriato Catdo.



FOLHAN: 3.PARTE L"

Art. 2.° lIa reillcidencia quando o contravcntor já foi
conuemnauo neste Municipio por ler nclle cOlllmellido a mes-
ma contra\'enção.

Disposiçaes Gentes.

Art. 1.°, lia contravenção, ou infracção quando se não
observa o delerlllinauo em qualquer artigo ou ~~ destas Pos-
turas, e Editacs que dellas façiio parte. Contravelltor é o
que com melte contra vcn~ão.

I
" ~ ERCUL\I\O FERREIRi\ PENNA, do Conselho do S.
M. o IlIlperrdor, Dignílario da Ordem da Bosa, Senador do
Imperio, Inspcclor Ceral da Caixa de AlIlol'lisaçiio da Divi-
da Publica, Presidenlo da Província do Minas Ceraes: Faço
saber ii louus os seus habitantes que aAsselllbléa Legislativa
Pro\'incial, sobre proposta da Camara l\1u'nicipal da Villa .da
Piranga, Decretou a Ucsolu1;üo seguinte:

Art. 3.° Praças são os largos que com melhor uispo-
sição se achul'l'm no interior das povoações, e havendo du-

BESOLUçio N.o 78'1-DE 31 DE MAIô DE 1856.

TITULO 1.0 .

Besolução lJue approva as lJOst1t1'lISda Camara Munícipal da
Vílla dei Pirallga.

TOMO _ XlI.

LIVRO, DA LEImI~_<EIRA
i8S~6~

OUIIOPRETO t85G-TYP. 00 110MSENSO.

(L. S. )

. Mando P0l' bnlo á lodas as Auloridad "
c/luenlo c CXCCIlC'iOdo, refer",1 I) I _ CS.l qnem o conhe-
_ ,'" Il a teso :Icao pcrLcn '

p~ao c fação CUI~lpl'ir tão inlciramc;llc COmo ~~rl(ue a c,um-
lCm. O Scc,'chno desL" I) ." f c a sc COI1-o ," rO\ll1(;la a aca illl ' '. .
cal' c correr. Daua 110Palacio da Pn'sicÍen ,'0 (ll'lm/l, p,nol,l-
de Minas Geraes aos lrinta e um dhs do"Ille Cdlo~~(lla,P'I'oVJl1CJa
d N ' I I N°Z (,11 aIO ( o annoo aSClIncn o (e osso SCl1hor JClllS Cf ,'1 d " ,e l' . o ,!liSO mtlollo
C:" os c Clncocnta c seiS, lrigesimo «uinlo d I I. -cla c do Impcrio. a 1]( epcndCIl-
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Art. 3. ° O Procurador d' Crecadação da rcnda do art. 1.~ ,amal'a p rcebcr<í (lel~ ar-
trada 15 ;O c o d ' f(uando por elle adlllJl1is-, o, f(u,ln o lIITcllJalaua, um POI' ccnlo.

1
',;0.- Art. I,. ° Ficão rcvogadas as àisposic.,ões cm conll'a-

Forlwwto Carlos ilJeirefles n fez.

Sallada na Secretaria da Presidencia da Pr . ,Junho do 1856. ' , ovmcla aos 2 de
Olímpío Carneiro Yiríato CatiJo.

Registrada a f. '~Ov do LI'vro '. ° d' .I - d . '. I.. e re"lslro de L ' H
50 uçoes a. ,\ssClnl,lea Leglslaliva Provincial o eis e c-

Secretaria da Presidencía da Prol'lnc', d' .1\1" GJunho de 1856. hl e mas eraes 10 de
Manoel da Costa Fonseca.

Nesta Secretaria da Presidencia f" LI' d
çi'i(l em H) de Junho de 1856. OI pu Ica a a p~esente Ilesolu-

Olímpio Ca1'lleiro Yeriato Catdo.

Impressas e revistas nesta Secrclaria por ordem da Presldencia.
Olímpio Carneiro Víríato Catão.
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Art. J2. As mullas e importancia Jas licençns s50 des-
tinadas ás Jespczas da Call1llrll.

Ar!. '13. A' olHigação qne nestas Posturas SB impõe,
de fazer, ou dcsfazer, será assigl1~1I10 o ter mo Jo 2!~ horas
para começar a cumprir a obrigação, e o que for. rasoavol
para ultimar I e qU:Jndo se não observar o determlllUqo na
senlença, manJará o SubJelegado fazcr, ou d!'sfazcr á cus-
la do que ú isso fOI', ou tiver sido conJemnado na sentença.

Arl. 14. Quando nestas Posturas se impõe a obrigação
dc tazer qualquer servi~:o, ou obra, e o obrigado não cu~n-
prir nO' lermo que lhe for assignado, nn forma do artigo
nnleceJente, será posto em praça (I scrviço, ou obra, o ar-
rematado por qucm fizer com melhores condições. Não ap-
parecendo lançador, e não excedenlX> sua ilJl(lortancia a quan-
tia de '100,ztl000 rs , o SubdelcgaJo a mandaní fazer, e so
procederá contra o infraclor para a cobrança das despezas
que forem feitas exeeutivamente.

Art. 15. Os trabalhadores llcostumados a trabalhal' a
jornal sendo chamaJos por determinação dos Subdelegndos
pal'n alguns dos serviços, ou obras determinadas ne~~as Pos-
lurus, obeJecerão promptarncnte, uma vez que seJao em.

TO~IO XXII PARTE 1.'

Art. It. 05 que sc sentirem ng.;raval)ns )leia concllssão
ou dencf1ação das Iicençlls fei tas pelos S libdelegados, pode-o o o

r50 recorrer á Carnara cxponJo em rC1lucI'IIllcnto os motI-
vos do nggravo, ou queixa.

la, e fora dolla em outros Dislrictos nos lugares que os Sub.
delegados designarem p guardada a Jecencia necessaria.

Arl. 1.0. As licenças de que neslas Posluras se impõem
obrignção, dever-se-lIa entender que nesta Villa as concederá o
l)resiJento da Call1ara, e nos Districlos de fora os respeclivos
SubJelegados I salvo se no artigo ou ~ em que se impuzer
a obrigaç<io da liccnça for designóluo á quem se lia de pedir.

A~t. ~_o O termo-pena-comprehende, priziío, mulla,
ou oobl'lgüt;,1O do fazcr, ou de nno fazer; e quanuo em um
artigo se declara que Il !,cna é a de ou(ro arli"o se enteude
q?C o conlr~ventor fica sujeilo ú priz;io, multa o, ou obrjoa-
ç:JO ~sl"belecl(l" no ill:li_go ú qu.e se.refere: e ell'pregando~se
o~ lelll1os-.m.ulln , Pl'lz:Jo, obl'lgnçao qunndo o conlr:JvenlOI'
~no ficn ~UICllo se não á urna uns penas cslalJelcciuas no ar-
tigo refendo.

. Ar~. 6.° Nã~ ser~ imposta pena de priz;io, mulla Oll
oLllgaçao, que nao srJa eSlaueleciJa em qualqller nrligo Oll
~ dcslas Poslurns, ou EJillll que Jos rnt'SlllllS faça IHlrtc
nos casos expressos. '

vitla se nlguns devem ou não ser assim considerados, 11 Ca-
mara t.lecidiní por Editaes, que ficarão fazendo parle "es-
tas Posturn5. u

Art. 4. o As palavras-prizão, mulla, ou olJl"ioação de
fazer, ou de5fa~zer, entende.se ficar sujeito o conl~~venlor
pela c~nrrü\'ençao de caua urna das disposições estabelecidas
no artl"o ou ~ 1.1 •• '" ~, sa vo quanuo no mesmo 5e fizer expre.saIIlcnçüo. ' '.
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o ~rl: 7,. o Qua!IJo o rnulllldo n50 tiver mcios com quo
pn,.,al a. Olulla , os.era. csln cornlTll1tada em priziío, conlanJ0-so
~ada dia de ~r~zno a 300 rso , Sl'nJo n mu/ln lIIenor de 300
IS. , será a pflzao sempre de um dia. Dia enlende-Ec 24 horas.

Art. 8.° Qu d Ir o, fan o o mu auo OI' escrnvo, o noo tivel' coro
quo pagnr,. ou seu senhor, ou outro por ellc lli'io pagar a
mulla , sera oSla cOllllllulada em açou{es na razão de u rn
n~ou te por caJa t ~O 1'5. , oalé q \le preenclla a som ma I niio
:e dan~o porcm maIs de clncoenta açoulcs por cada c.lill al-
crnadamente, e em quanto se não fin:Jlizar o casli"o será
o escra vo conservado preso. ::> ,

Ar!. 9.0 Os açoutes serão daJos na cadêa, nesla Vil-



dos arls. 58, e 59 da lei do 1.0 de Onlu-'cederá na forma
bro de 1828.

Posturas não
sa lisfazerem o

lhe convier, autoris,ará ao ~eu
que iul"ar necessul'las nos In-• o
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Ar!. 21..
quaesquer que
ciações.

PIse eslnbelec.e o ma-Ar!. 25. Quando nestas os ~ras . I lo entre os
' , " o meulO sera amaI .xilllo e mlOlmo na~ penas, luas quantidades, e ap-

dous termos dados, soma~do.se I?S 1- <lo "ráo <las mesmas
plicando-se a melado; cUJa app .•c~çaou Juiz o qual con-

confia,se ao prullenlo arbl~rlO _ o " ,'aI do Imperiopenas I d' 'I o \e"lslaçllo Cllrnln dforme as regras (e (reI o, o t ou allelluantes c
' , 1~llcias a""ravan es , )allendera as ClrCUlls u 00. ' f' cção <la lostura.

quo for revestida a conlravença.o, ou In l'I3tt'IIIoInais <.Ieuma' , J"J tiver comm
Quando um mesmo In I~~ UO J 'rá sOl' con<lemnado no mes-
infracção na mesma occaSIllO, po c e siver incorrido,
mo processo, em lodas as penas em q u ,

- t' bens nem meiosArt. 26. Qnando o infraclor na~or 1:~ndell1l;auo, occul-
de pa"ar a multa, e cusl1s em que ssuir 'será preso c
lar, alhear, ou dispor <.Ie ~ens qu~ u~~to eq:livalha á qua.n-
rccolhi(!o á cadea por tanto ,empo, I,. na forma que dls-

d . um dIa ue IHlzao '.tia, contan O-SI) pai. . ou tonuo SltlO sera
põe o art. 7,° Não SCI'a porem pleso, nte ou alguorn em
immediatamenlo solto, logo que aprese ,

rOMO XXII PARTE L.

F. N.° 3.

Ar!. 21. A Camara, se
Procu radar a fazer as despezas
lervaHos das sessões.

. inrra~cões ues[lls Posluras é oAr!. 22, O p,rocesso pOl I ,',i do 3 <le Dezembro dodetehninado no cOlllgo do proc?sso, c
1841, e regulamenLo respectivo.

t '>3 \s Ilenas estabelecidas nestasA r ~'. 1, I' - do' tã; os conlra ventares da o lI'IgaçaoIsrmp I • ullar<lamno que ua conLravençao res '

Eslas Posturas obrigão 11 ~odas_ ~s poe~s~::o:
sejão seus privilegias, corporaçoes,

Art. 16, As auverlencias que se houverem de fazer á
deterlllinadas pessoas para cumprimenlo de quaesquer arli.
gos, ou ~ ~ dl.lslas Postu ras, senio fei las por ordem do De-
legado de Policia, ou Subdelegados, ou Fiscal, ou Inspe-
ctor de Quarteir<lo, e pelo Escrivão, ou qualquer Omcial'
do Justiça, quc passariio certidão <.lo seu cumprimento.

Art. 17. A Camara autorisará aos Subuelegados para OI'.

denarem aos agentes ou encal'l'egados da arrecada\iio das ren-
<.Ias municipaes, o pagamento das dcspozas o jornaes d() que
trata o ar!. 15, ou uará outra províuellcia, que os unbili-
te a satisfaser aos jorualeiros no tempo do coslume no Ois.trido,
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pregados no traoa/ho e/ll quo de ordinario so ocoupi'io, e te-
rão direilo ao jornal quç costumiio a vencer. O senhor <.lo
escravo jornaleiro que o niio quizel' alugnr, ou o jornaleiro
livre, quo lIão ehedecer ao determinado pelo Subdelegado,
será punido com cinco <.Iins de priliío este, e aquelle serÍl mul-
tauo em 5<trJOOO rs.

Art. 18. Os Fiscaes <.los Districtos de fora participa-
rão ao desla Vil/a as infrac\ões <.Ieleis, e as prevaricações de
todos os Empregados, e as contravenções deslas Posturas quo
tiverem lugar nos seus Dislrictos. O Fiscal <.Ia Villa colfi-
ginúo todas as informações que tivercm chegado ao sou conhe-
cimento pelo sobredito meio, e com as ousorvações que uou-
,'er feilo, inclusive o Dislriclo <.In Villa, fará um relatol'lo
que apresentará á CarJJara no primeiro dia da primeira sessão
ordinaria de cada' anno.

o a
Art. 19, Os Fiscaes dos Distl'Íctos <.lofora participarão

ao destd Vil/a os máos tralamenlos, o lIclos de crueldade,
que por venlura os senhores costumarem á praticar com seus
escravos. O Fiscal desta Vil/a procederá a respeita, como fic,a
determinado no arligo antecedente, formando <.Iesla exposI-
ção um capitulo separado.

Art. 20. Nos casos dos arts. 18, e 19 a Camara r,ro.



"8 Nesta Yilla, o nos Arraiaes não so poderá semArt. .) .
Iicençn :
'f0)10 XXII PARTE 1.'

( 57 )F. N.O 3.

t morador não haja longospara que nas ruas enlre um e ou 1'0

espaços.

\ t 33. Quando dous ou mais individuos r~quorerern
1 r . I ri terá preferencla aq uollosimu1tanenmelllc um rnesr~o ur>a[.'. 'casa com melhores

ue se ohrigar á conslrulr ou azOI a •
~ondiçõos, e para aformozeamenlo tia povoaçao.

Arl. 3';.. A Carnara atloplará o meio mais facil, o van~
tajoso polo qual se faça a ar!ccaunção uo sua;u r~~i~a~'rr~~a~~~

~~~~nis~'~~~~, d~~á a~~~m~~~ç~\~'m.~~l~o~~~~ serã~ ohri~.~d~:r~
'd .' No caso porem do arromalaç,lO, na

em lu o cu mpr ~r'd . d pa~sado um anno ao menos daesla lugar se nao 0POIS e
observação deslas Posluras.

1\1'1. 35. O anno financeiro desla Camara começará do
d D bro de cada anno,. . de Janeiro ao ultimo e czompnmelro

TITULO 2."
lJo aceio das Povoações.

CAPITULO t. o

A.t 36 Haverá os alinhndores nocessarios para esla Vil-
la o pa'r; os L\rraiaes tio seu Municipio, nomcallos pela Ca~lara,
o ~mq~lanlo não houver planos, cingir-so-hão os Ole~mos a In la-
doros ás inslrucçáes que d'ordom da Camara. lhes orom apre-
senladas pelos Fiscacs, o vencerão o salano marcado no res-
pecli vo Regula menlo.

Art 37 Compelo ao alinhador, alinhar, o perfilar o
. . I ti oação se o hou-ellificio casa ou ohra confol'[lIo o p ano a pov , d I

vel', o~ sc"undo as inslrncçóes que lho forem apresonta as pe o
Fiscal.

.,.

seu lugar, a quantia que dever pela multa imposta o cus-
las, a qual quantia será aprosentada ao Delegado de Policia,
ou Suhdelegado que liver feilo a imposição, ou a quem para
isso leuha lIulorisação da Camarll.

Al'I. 29. A disposição do Dl'ligo anleccdenie nno isem.
pIa a qualquer pessoa do povo, que nos casos referidos po-
Úerú requerer e promover conlra os infraclores. peja forma,
e como delermina a lei, e disposições em vigor.

Art. 30. Nos processos por infracções deslas Posturas,
que forem intenlados pelos Fiscaes á requerimenlo seu, ou
pelos encarregados da al'l'ecadação das renJas da Carnara, te-
rão os mesmos direilo á melado da quanlia liquida que-
til'er de onlrar para os coCres da mesma.

Art. 27. Os Pisclles sempro quo sahirem, o andarom'
no cumprimenlo .do seus deveres, poderão ser acompanhados
do Escrivão de Paz, ou da Subdclegacia , ou de qualque,' of-
licial de jusliça, sondo neeessario, lendo para isso requisi-
tado da AUloridade Policial do Dislriclo, e vencerão os mes-
mos o que por direi lo lhes couber pellos aetos que praticarem.

1\.1'1. 28. Os Piscaes promoverão a boa execução des-
las Posluras, e \'igiarão que sej,io observadas, propondo o que
couvier conlra os infraclores, 011 conlrarcnlores nos casos em
que lhes compelir, ou quo OSIl'jão á Seu cargo por delilJora-
çi:io das meSmas.
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Art, 31. A Camara na sua primeira sessão de cada an-
no designará uma grali£icação ao Fiscal da calJeça do Dislriclo
da Yilla om remuneração do seu Iral)3lho no cumprimenlo
dos deveres que lhe são imposlos por eslas Posturas, que não
excederá (l quanlia de 80~OOO reis.

Art. 32. Nas concessões de terronos, ou lugares para
construcção do casas, a Camara deverá rogular-so de sorlo
que a povoação comece do conlro para os lados, evilando que
sejão habilados os tlrraualJes antes de e'slar o interior occupado,



Art. 42. As licenças exi"idas nos ~~ 1 ° ') o d .
38 serão gratuitamente concedidas ouv~i~ .. e - .. o artigo, luO o lespectlvo fiscal.

Art. 43. E' prohibiuo euific f
em terronos publicas sem licença ar, ~u. aze~ qualq~er o}Jra
e 39:-mulla ue 6 á J9,jp000 na OI ma os artigos 38,
para a Camara, .• rs. e perua do edificio ou oh •.a

Art. 41. Ordenado o uesfazimenlo do eu'fi .
certo ou obra, se •.á nolificauo o .. I ICIO, con-
curauor , e na sua falIa o in . 'proprlCtarJ~, ou seu pro-
sos do arli"o 39 ' ." qyillOo, o o allnhador nos ca-
horas e "find .' pai a PIIIICIPHlI' a execução denlro em 94

, aI em um praso rasoav I 'u -ser executado á custa da "c asslg~a o sob pena ue
ficauo peuir ir.demnisaçiio ~:Otleuage.' e .n.ao po~or o noti-
obrigado ao desfazimento "ma. Illqudlno nao pode ser
do proprietario as despez;s ~ut~~nd,o o fadça poderá exigir
gueis que unver, Se nos tenn Izel.' ou es~ontar nos alu-
piada, ou não for finda a os ~ss'gnados nao for princi-
dará procedel' ao .1 f' execuçao. o Subdelegado man-ues aZlmento.
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CAPITULO 2.°

Art. lj.7. A Curnara, quando o julgue necessario , pode-
rá declarar por editaes que ficarão fuzelllJo parte ueslas Pos-
turas, quaes sej~o os lugares em que se palIe fazel' o despejo.

Arl. !I.5. A Camara fica autorisada á confeccionar um
Hegulamenlo ás presentes Posturas, que ficará sujeito á op-
provação do Governa.

Da limpeza.

Art. M). E' prohihido nas ruas e praças:
~ 1.0 Lançar immundicias de chr.ircnlesagradavel, ainda

que seja por encanamentos que as despejem.
~ 2.° Fazer estrumeiras.
~ 3.0 Lançar animaes mortos, ou moribundos: - multa

de 4 a :l2.jDOOO rs. Os animaes OlarIas devem ser enterrados noS
cluintaes, ou fora das povoações, ou lançados ao rio.

Arl. !I.8. Os moradores desta Villa, e llos Arraiaes do
seu Municipio são obrigauos á conscrvar limpas as tesladas
de seus quintaes c casas em que morarem ou possuirem. A
tcstaua comprehelllle metade da rua, ou praça: - multa de
2 á 8.))000 rs. e o dohro nas reinciJencias,

'fOMO XXI1 P/.RI" La

levantamento de casas ó obrigado á p inclplUl' a obra dentro
do um anno, o terminal.a uontro de outro á contar-so da
uata da licença. O quo não cumpri •. a primeira obrigação,
quanto ao começar. a obra, entenuer-se.ha cnhiuo em com-
nll~o, e peruerá o uircito ao terreno, o qual pouel'á ser
conceuidn li outro, ou ueclarado pela Camara para uzo , o
lograuollro publico.~O que tivel' corneçauo a obra c não con-
cluil-a na forma ua segnnda obrigação, sorá ob rigado á pagar
a quantia de 500 rs. POI' ealla mez aLé que conclua a mes-
ma obra. A Camara poderá prorogar os prasos sobreditos pai'
mais um anno, havcnuo circunstancias allenuiveis.

F. N.' 3.

O al'l'enJatal'io, ou o que ohlÍver liccnç~ {lill'aA rt. !~l~.

( 58 )

~ L° Edificar, nem reodifica •.•
~ 2.° Faze •. conce •.to ou qualquel' b'

o alinhamento: mulla do .1
0

1 .1 o I~ que possa otrender
I
. . U )"0 uO salilrJo que d .

o a !nhadol', o quando o edificio con ' eVla vencer
o allnhamonto, será desfeito todo' certo, ou ob •.a otrenderou parte que o otrenda.

Arl. 39. O alinhador que L" .tigo 36 po •. e •.•.o, ali ar ou Lra con la,vlOr á dlsp,osiçiio do ar-
quanLia de 2"""000 R . qualquCl causa, sera multado naw •.eiS, e quando o edifico Ialinhamento' se •.á desfeit " 10, ou o )•.a olrenda o
aLé o ponLo ~m que estavaOqUuaSn~~cfu~taJ' ~o.rnando.o á levantar

uO OI c eSlello.

Art. 40. O alinhauor que I'
perfilar o euificio, concerto ou sem Icença alinhar ou
do art. 38. ,obl'a , incorrerá na 1~IUILa



nas frontes das ruas, serão tapados com muros de auohes ,
taipa, pedra ou paredões robocados, caiauos, e cobertos de
telhas, com altura nunca menos do doso palmos. Se acaso po-
rem cahir algum muro, paredão, ou parto dollo no tOlll-
po chuvoso, poderá o mesmo SOl' substituido por c?rca 00
madeira com faculdade da Camara , ou do seu Presldento,
não estando eUa reunida. assignando ao dono do terreno. um
praso que julgar neeessal'Ío para fazel-o COlllOfica delernllna-
dO:-lIlulta de 8 á 16~OOO rs.

Árl. 55. Os donos do quintaes ou torronos que fazem
fronto para as ruas, ou praças desta Villa, o quo ao
prosente se acharem tapados com cercas do madeiras, serão
advertidos IJolo fiscal do . ordem da Camara , e lhes será mar-
cado um praso rasoavcl para demolir a cerca. o fazer a tapa-
gem na forma na forma do arligo antec~dentc j m~lLa .de 12;zt>.
quando não seja altcndida a ad vcrtcncla. o obl'lgaçao 00 ra.
zer a obra. A Call1ara porem poderá prorogar o mesmo pra-
50 quando h~jiío circullstancias allendivcis.

Arl. 56. A Carnara declarará por Editaos quaes as ruas
o praças desta Yilla , onde ,são obrigados os. pr,orrietarios ú d~-
moliçi'ío das cercas de madeiras, o a suhslltulçao por muros,
paredões e oulros na fOIma dos arts. 5!~c 55.

CAPITULO 3.°

••••
( GO )

Arl. !~9.Os mesmos moradores tanlo da Vil/a eomo ue
fora s50 obrigados:

~ 1.° A rehocarem e caiarem as paredes externas ue SUas
casas nova men te fei tas ou construídas. .

~ 2.0 A caiarem as frentes o lados externos das casas em
que 1Il01'(lrem, ou possuirem, sejão donos ou inquilinos ou
aggregndos. '

~ 3.0 A trascrem limpas suas testadas :-multa do artil,!o
antecedente. v

Ar!. 50. Velarão na guarua destas Posturas os Dele-
gados c Subdelegados de Policia, Juizes do Paz, 'o Fiscaes
pc.rco~rendo as ruas e praças da Villa, e pO\'oações de seu;
Dlstrlctos uma vez em c:lda mez.

Art. 51. E' prohibitlo empachar as ruas' com ?rnateriaes
ou quaesquer generos de entulho:-mu/ta do 4. á 10.tilOOO "
,del~1 d~ ohrig?ção de .d~sent~lhar i~lcontillente, sou pena ~~
DIniS CIIICOdlOs de pnsao. I~xc('p(uao se os dous casos'

~ 1.0 D? .necessidade 13/, que se não possa sem ;)eri"o
ou grave pre)ulz.o , pc.dir a lice/ll;a do ~ seguinte. Nesle ~as~
dever-se.l~a pedir a IIconça dontro de 24 horas nesta Vil/a o
1I0S AnaHles denlro de tres dias. '

~ 2.0 D~ utiliJade pui)lica, ou particular, obtendo-se a
competente licença.

F. N.O 3. ( 61 )

Ar!. .52. Em qualquer dos casos do artigo antecedente
nunca sera embaraçado o livre lJZOdas ruas. ou praça, e terá
lu~ar a pena de d?sellfulhar. logo. que seja intimado e não
oucdeça: . Os quo tIVerem obtido licença senio ohrigados ú pór
luz:s, divisas, ou guardas, como ILes for determinado para
que nenhum damno aconteça ao pulJlico, nem aos panic _
Jares,-multa de 2 á 6r1POOO e o duplo nas roincidollcias. 11

Ar!. .53. E' prohiLido fazer-50 cerca do madeira de qual-
quer especlC nas frentes das rU<lS, e praças desta Vil/a sol
pena de 1O,ZUOOO rs. de multa. e ser dOlllolida a :orcU:

Ar!. 5i-. Os quinlaes OU lerrenos, que não tiverem casa~

--- ~ ~---- - ~ - -

Arl. 57. A conservaç,ão, o roparos das muralh~s:. pa.
redões. o 1 outras ohras feitas para segurauça dos edJllclOs,
ou prisõ('s publicas, calçadas, pontes. chafai-izes,'r~gos.o aquodll~'
tos, poç s, talHIlIcs, o l)lJaeslluor ou Iras cOI~trucçoc~ elll. hcnch~
cio comlflum , ou para decoro das povoaçoes, serao (cllas pela
Camara Exceptuiio-sc:

~ 1.o As obras cuja factura não era da ~hrigação da c~.
mara. salvo l(ualldo forem do urgente neceSSidade, e os oun-
Gildos {j cllas não tiverem meios para satisfazcr:-multa de 4
a l').:";)OOO rs. o o duplo uns I'eincidencias.

~ 2 o I s obras quo a Camara fizer arrematar impondo

10,10 XXll PARTE 1."



( 63 )

TITULO 3.•

Art. 66. O Presidente da Camara nesla Villa, e os
Subdelegados nos Districtos de fOl'a poderão dar licença para ti-
rar-se a agua em horas de'terminadas, com tanto que não
prejudique a servidão publica .

Ar!. 67. E' prohihido aos mineiros, ou á qualquer
pessoa faiscar, ou de qualquer modo cavaI', ou esgrnvalar no
carrego denominado-uas Almas, desla Villa , do assude para
haixo ató o rio:-mulla de !.;mOOO reis, e o dobro nas rein-
cídencias,

Da sllude publica.
\1'1 'ULO 1.°

Sobre a salttbridade do ár I agua, c alimentos.

Art. 68. E' prohibido enterrar-se os corpos humanos

TO~lO XXIl PARTE 1..

do terreno pelo qual passai' ° encanamento, ou encanamenlos,
ao qual sendo feila a participação do Jia e hora om quo se
prelende fazer a limpeza do encanamento, ou concerto, o impe-
dir. Exceptua.se o caso em que o dono do terreno an.les quei-
ra fazer a limpeza, ou obra a sua custa, do que admitlir nelle
pessoas estranhas.

Art. 64. Nas povoações onde se não liver feito ainda os
encanamentos, e chafal'Ízes de agua da serventia publíca, e
que esta cana em fontes, serão os lugares dellas designados,
c marcados, nesta Villa pelo Presidente da Camara, e nos
Arraiaes de fora, pelo Subdelegado com assislencia do res-
pectivo Fiscal, allenuendo ú commodidadc publica.

Arl. 65. Nos casos do artigo antecedente, depois de mar-
<:adas as fonles, o construídas: ó prohibiJo .

~ 1..0 Tirar da mesma agoa para outra fonle, ou arruinal.a
anles de passai' pola fonto marcada.

~ 2,0 Tirar della para servir em paleos, ou quintnes
particulares:-mulla de 4 a '12,iDOOO, e o duplo nas rein-
cidencias.

( 62 )
cortas prostaco~es .. 1(' . pal'a Inuoml' - .1
lorma da Lei do 29 de a"ost ~saç;8 uos emprohondodores na
1 .• do Oulubro do mesC::o a~no~ 28, o artigo 47 da do

Art. 58. Quando um C
poseJ'em á fazel' qualquor otar ~uJar ou, parliculares so pro-
c~sla.' deverão conformar-~o )~~ as I'ofendas á sua p,'opria
rao lIcença quo lhes será gralu'!lt ° plano da camara, e obte-lamento cotlceuida.

AI:t. 59. ,E' prohibiJo :
~ 1. An'[" nal' ou d I

ou parte dellas ainda qlleosma,n~liIr q~aosquer das ditas obras
~ 2. AI,'. mllllllJa seja. '

)111 enca na men tos I r
o graças, som parlicipaça-o pUfi) IClosou particulares nas ruas

~ 3. F ao Isca quo ".
vizi nu; nça~.azol' q uaesq uor esca vações' nas r:::ISl;)';':ç!s0dendo,

rs:! 1í • ' , e suas
;y ". Fazor alpondres o '.

. ~ 5.. Lançar' ma lel'iil~S li pOliles nas ruas o praças,
PII' os encanamentos publico ou quaesq,uor enlulhos, ou entu-
12wOOO rs. o obri"a ão /, .ou parllculares:-'llJulta de 4 a

o ç e Iepor ludo no sou l'
Art, 60 E' , . an 'go estado.

. proh,bldo .
~L. Es"ravatar . .
~ 2.. Ti~al' dos ene lll'al' a ter ra en tro as calçadas.

lares para o proprio ~~~am~~tos agu~s publicas, ou particu.
~a~'a ,mal .filzer:-multa 'de' 8 a m16~l8~IOda~e competente, ou
I elllcldonclils. 'W Is., o o d lipio nas

. Art. 61. A CilllJara pod á .,. .
quol dos fins dos ~~ 1 • 2e~ conceuor lIcença para qual-
sulto damno á 3,~ e' 'l.or' . do art. 60, quanuo não re-

, LI I Ise á nlgnem.

Art. 62. Os d d
(!UOcorrerem em sous ~nU~~la:: a;oas nascid~s, oncanadds, ou
Iem esgotos, o encanaJ'em .1' li paleos, S.lOobrigados á da-
ruas e n ue sorte que nã d 'fid 10'. em os obras o bemf 't '. o amnl 'quem as

e a 20:tf; rs. ' .el afias dos visin!Jos;-mulla

Arl. 63. Nas penas do arli"
00 anteceden to incorrerá o dono.



Art. 81 Só nos matadouros publicos, ou noS particu-
lares com 1.icença , se poderá matar e esquartejar rezes, para
serem cortadas e vendidas ao publico; permiUir.s(l.ha aos

TO~IO xxn PARTE '1.'

tI'O das povoações, tapados, e com decencia consel'vados, po-
dendo-se plantar por denlro em roda arbuslos, quo não estor-
vem a aberlura das covas.

Art. 76. Feito o cemiterio se participará á Autoridade
competente para a necessaria henção, som a qual não so po-
derá fazer enlerramenlos.

( 65 )

Ar!. 79. 0.5 donos de terrenos em que se estagna-
rem as aguas de que trata o art. antecedenle, serão obri-
gados á cumprir o que fica disposto, salvo quando faltarem-
lhes os meios, e forem naturaes as estagnações. o. que fizer
a estagnação, ou para ella der caUsa. cumprirá o disposto no
mesmo artigo :-multa de 8 á 16./J)OOO rs. , quando não alten-
der á adverlellcia do Fiscal, 011 de oulra Autoridado policial
que lhe marcará prasa rasoaveI.

Ar!. 80. Quando houver duvida. se as manufacluras
ou eslagnações de aguas podom prejudicar o sau?e puhlico_,
poder-se- ha recorrer á Camara , ou á seu Presldenle, naO
estando ella reunida.

Art. 77. E' probibido estaheleceJ'oSe nas povoações cor-
tumes de couros ou qualquer outra manufactura que possa
prejudicar a saude publica. o.s fiscaes advertirão aos donos,
ou adminislradores, e feitores de taes mnnufacturas para re-
tiral-as das povoações, e não sendo altendida a adverlencia ,
serão os conlravenlol'es multados na quanlia de 8 á 16 <tt>OOO rs.
e o duplo nas reincidencias •

Ar!. 78. o.s Fiscaes terão cuidado em que nos seus Dis-
trictos não haja estagnação de aguas fotidas, que possão pre-
judicar a saude publica, e sendo estas em terreno porlen-
cenle á Camara, lhes dará c1la lodos os meios áenchugar-
se, sendo necessario.

F. N.O 3.( 6h )

n~sLa Villa, e nos amlÍaes do fora
seja o cemilerio p~IJI,ico, I~avendo-o :' m~~a ~uot~~~uf~rJouOeOnão
e o uuplo nas relncldenclUS. > 'W rs.

, Art. 69. A Camara desirtn á 'L'
c ,nas rreguezias o Capol/as de ror~r os ~~ml erlOS nesla Vil/li,
velS, passauos os quaes não será pe~ss~ll~~ndo prasos rasoa.
senão !lOS cemilerios s~b pe d ml I o o enlenamento,, na o art. anlecedente.

Art. 70. ACamara poderátecedenlo, quando denlro d 11pro~ogal' o praso do arligo an-
terio, ou ceUtilerios. e e nao se possa fundar o cemi-

~ Art. 7L Repulão-se conlravent.ores do artigo antecedente.'
;:p 1.o o.s Fabriqueiros.
~ 2.. o.s Procuradores das Irmandades ou q

vezes fizel'. ' uem suas
~ 3. o o.s Parochos quo d ttos no reci n to dos Tem'plos. man arom azer os en terrá men-
~ 4. o o.s herdeiros, testamenteiros d

ctos, que pela mesma forma ma d ; o anos dos defulJ-n arem lUzer os en terra men tos.
Art. 72. As Irmandades q .

mãos em lugar distincto de~lro' d~1l qUlzel'em e.nte:rar seus ir .•
concorrer para o I': • ,mesmo cenllteno, deveráõ. . aperlClçoarnenlo mteriar t .
IDlteno, em proporção do lJumero Ue I _ ' e efx erlor do ce-
poderem dispor. rmaos, o undos de quo

ou en~:at; ;:~ o~~~::s~~f~s~o~/abricas, o Irmandades, á dar,
mitcrio. será osLe feilo tngenle para a faclura do ce-por em presa sendo i d . d
ompresario pela prestação de 500 rs '. n emlJlsa o o
enterrado á custa da Fabrica o I . P~I dcada corpo que fOI'
for estipulado em praça. '. u rman a e pelo tempo que

Art. 74. E' permittiJo aos' .t' I
ras, ou catacumhas no cemiterio pai ICUares formar carnei-
SUas familias, partando pela licelJl'a geral pa~a enterramento de" .•. a quanlia de 4:t/JOOO rs.

Art. 75. o.s cemiterios s -erao espaços051 e nunca no cen-



F. N.O 3. ( 67 )

CAPITUL@ 2.°

Sobre meios preservativos de enfenmidades. •
d' à o Govel'no ou ao commlS-

Art. 88. A Cama~a pe Ir a. Nesta ~iHa vaccinarà o
sario na provincia ~ vacClUa necessa~I:'fora dena as pessoas que
facultativo do partIdo, haven~o-~a;l'to aquolle. como estas , fa-
forem nomeadas pc.la camad~a , h e lugar, em que SI) bode
,rão constar por edltaea o ia ora,
.vaccina.... fi - de cu-

"d á ercer a pro Issao
.l t 89 Não serà admllll a ex titulos áAr ., . apresente os seus .

,far pessoa desconbeCld~ sem que It d 10 á 20.u>000 reIs.
camarã, e della o~te~ba h~ença ;-mu a e
. o dobro nas remCldenclas. .
c '. ._. d partido Ó obnga-

Art 90. O facultativo ou hClrurglDo á ~uas casas, sendo
• ~ que o c amaremuo á curar os en ermos à' denciado pela camara.

pobres. O curativo dos pobres ser provI d
' d d drogas nas casas eArr.91. E' permittidaa ven ~ e. na uecustaráo
.negocio, pedindo-se para js~o .cspeCl~:al~: 1á '8~OOO rs.
mesmo que para casa de negocIo ,-mu II

. liçença .-mu aArt. 92. E' probibido abrir botIca sem .
de 10 a 20.u>OOO rs. . mittida a venda de reme-

Art 93. Com ~Icença será p~r8 a 16.u>000 rs. e o duplo
dios nas casas de negocIO .:-multa d
nas reincidencias. d tes

t- s artigos aotece eoArt 94. As licenças de que tra ao o m que possãO incor-
. - d dores das penas c re-não exceptuao os ven. e o commetlerem em P

ror pelos mãos remedlOs, ou erros qu
juizo da saude. cada

., - a vez ao menos emArt 95 Os fiscaos vlSltarao um . m á venda dro-
o • • quo tIvere

anno as boticas, e as casas de ~?gOClOcirurgião do partido, ba-
gas ,ou remedios '. ce~ o me ICOou f Ita com uma pessoa no-
vendo-o em seus dlstrlCtos , e na sua a
meada pelo subdelegado.

TOMO :XXIl PJ.RTE 1.l

( 66 )

Art. 82. O gado não será morto, sem que tenhão pas-
do 24 horas depois que chegar ao matadouro; os curraes terão,
agua limpa para o gado beber: -penas do artigo antecedente.

Art. 83. Os curraes , e matadouros se conservarão lim-
pos quanto for possivel, tendo os carniceiros especial cuida-
do em não amontoar os despojos das rézcs mortas de um dia
para outro. Quando não for observada a disposição deste artigo
o fiscal advortirá o carniceiro, e não lendo altendida a adver-
lencia solfrerá a multa de .fi;á 8.J']) rs. e o dobro nas reinci-
dencias.

Art. 84. O carniceiro ó obrigado a repezar a carne, quan-
do o comprador assim o exigir :-muIta de.fi; á 8i'!bOOOrs.

Art. 85. E' prohibido:
~ 1.0 Matar peixe com veneno.
~ 2,° Vender alimentos corrompidos.
~ 3.° Falsificar quaesquer generos, misturando.lhes ou-

tras substancias , que augmentem o seu pezo, volume, ou quan-
tidade:-multa de 10 a 20:tJ) rs., e o duplo nas reincidencias.

Art. 86. E' prohibido lançar immundicias, ou lavar rou-
pas, ou quaesquer outras Cousas, nas fontes., chafarizes, ou
canos que conduzem agua para bebida, ou nos lugares á elles.
superiores, e que offendão á estes :-multa de 4 á 8.J'])OOOrs.,
e o duplo nas reincidencias.

Art. 87. A Camara, julgando necessario, poderà decla-
rar em editaes quaes sejão as fontes, e chafarizes ef!! que é por-
mittida a lavagem, e em quaes não.

donos dos gados condusil-os depois de esquartejados, o ven:
derem pelos preços que quizercm, e ondo bem lhes convier,
com tanto que o fação em lugares patentes em que se possa fis-
calisar a limpeza o salub.ridade dos talhos da carne, o fide-
lidade dos pezos :-multll de .fi; á 8.J'])OOOrs., e o duplo nas
rei ncideucias,



Art. 102. E' prohibido ler casa publica de jogo som li.
cença da camara :-mulla de 1.0 Ú 20.;tDOOOrs. , e o duplo na,
rei ncidencias.

~ 1.. Os jogos de paradas nas casas publicas de jogo, la-
bernas e bolequins,

~ 2.. As lolerias, que não forem concedidas por auloridatlo
competenle.

~ .3.0 As riras do quaosquer objeclos, ou planos. Os con-
travenlores <:los~~ 1.0 e 2. o pagarão Ullla mulla de 6 a 12;11) I'S.
o os do ~ 3.0 pagarão UIl1<1 multa de 10 Ú 20:fj)OOO rs. Em 10-
tios 05 Ires casos a reincidencia será punida com o duplo uas pe.
nas.

( 60 )

Art. 103 .. E' prohihido ti escravos, () Ú moços menores do
vinlo annos , 10tIa a qualidade de jogo, em casa publica de jo-
go licenciaJa ou não licenciada, casa de negocio, ou lugar pu-
hlico. O dono da casa publica de jogos ou de negocio, que ad-
millir, ou que consenlir jogo em suas casas com os ditos es-
escravos, e lIIúÇOSmenores, sora multaõo em 8 li 16:fj)00ú rs.
c o tluplo nas reincidencías. Ü'eseravo que fOI' apanhatlo a jo-
gaI' tlinhelro , ou cpusa que o valha, serà castigado com cinco-
enla açoulcs , salvo pagantlo seu sonhor uma Olulta de 16.;tD000
inconlinenle.

Art. 104. E' prohibido ;
~ 1.0 Fingir.so qualquer inspirado por poteneias invisíveis,

ou predílCr casos tristes, ou alegres, com exaggeração dos quaes
resulte tlamno, ou pr-'Jjuizo Íl alguem.

~ 2.0 Inculcar-se curador ue /IIoleslias, ou enfel'mitlades ,
por meio de feiliços , orações, accionauos, ou goslos :-multa
de 12 á 20.71>000 I'S. e o douro nas rei ncidencias.

Arl. 105. E' prohibido ao maior de quinze annos viver
sem alguma occupação util, e honesla , quando não tem meios
de suusislencia. O conlraventor desla disposição serà obrigatlo
á assignal' termo do se moslral' occupado dentro de um
praso, que lhe serà assignado sob pena de ser entre-

TO~IO XXII PARTE 1.a

1'. ri •• 3.

TlTULO 4.u

Da segU1'ança publica,

CAPITULO 1. o

( 68 )

~rt. 96. Os botica rios , e os donos das casas d •
quo tlverom fi venda drooas ou d' o negocIO,
mult!ldos na quantia de 8á i6~oo3° lOS adultcrúdos, serão
dencias, além de sorem inulilisados o/s., e o. duplo nas reinci-
j'ompidas, ou a/loradas. rernodlOs, o drogas cor-

. Art. 97. O botica rio ou vendodol' do d'
d,IOS (]UO so opposor Ó on Irada om sua b ' Iogas, ou rome-
CIO, e examo sobre os rome<.lios e d ollca ,ou casa de nego-
á 20,'""000 rs e proce" h rogas, sora muI lado om 13

'W ., uer-se- a ao e . d
vontado, lavrando-se do ludo o xame In ependente de suacompelenlo aulo.

Art. 98. O mf)dico ou cirurgiiÍo d .
observar as obrigações que lhe são . o parlldo , quo não
as quo a camara lho irnpuzer no con~~:~~slas ne~las posl~ras , e
Camara ,e não sendo allendida a o , ~era advorlltlo pela
do sorviço municipal. atlvortoncla , sera dorniltitlo.

Sobre artificios prejudiciaes
Art. 99 E' prohil .ti d' •

vocações : m~/la de 4 a ;b~8~0Ir esmolas para quaesquer in-
E

~ n.
< xcepluaõ-so :~ 1.: A lUisoricordia.

SI 2. As irmandades do SS Sacl'a
que ti verem nos seus com : . men to , das AImas, e asJ d .. promlssos licença p d'as, o DIVIno Espirito Sanlo e d P d .ara pe Irem osmo-
do Jugar. ' o a rOClro I ou Padroeira

Art. 100. Nos casos d r
~lIillido pedir esmolas é r~h.rb!9° antecedonte em. que ~ per-
Imagens, paineis ou ~stamP I I o aos que as pedirem levar

, pas :-mulla de 4 a 12;'á)OOO rs.
Art. :101. São prohibiúos :



Art. 112. Os edificios, casas, muros, ou obras, .que
ameacarem ruina de que possa resultar damno ao puhllco.,
ou a~ particular, serão desfeitos, e ree~ifi~ados de manCl-
ra que cesse o porigo. Quando toJo o ed,ficlO , mU,ro ou obra
não ameaçar rui na, mas sómente P?rte della, so esta fica
comprehcndida na disposição desle artIgo.

Art. 113. Se nos termos nssignados, não for o. cJificio,
ohm, ou muro desfeito, ou o edificio não for. h.~b,tado, ou
não so souher quem é o dono, ou se na 0plnl.ao de. po-
ritos não puder demorar-se o desfazimento, será esto Immedl~ta-
mente verificado tI,custa da propriedado, fic~ndo sempro ob~'ga-
do o propriotario; quando não sojão suffiClentes os matenaes.

Art. 114. E' prohihido:
~ 1.° Fauricar polvorn no interior das povoações.
~ 2.. O fogo de roqueiras, o buscapés.
~ 3.. O fogo do ar, salvo sendo lançado nos lugares, e pela

forma declarada em editnes da Camara.

Art. 115. São obrigados os sacristães ú tQcar á ~og? '
logo que lhes for noticiado que está peganJo em algum odlficlo.
A me ma obrigação tem o carcereiro: multa do ',. á 12:t/) rs.

Art. 116. São igualmente obrigados? aC,odirem ao .fogo
mencionado no al.tigo antecedente, os carplOtell'os, podrelros,
ferreiros, e os jornaleiros: multa de 6 á 12:t/)OOO r5.
'IOMO XXII PARTE 1.'
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lJledidas preventivas de damnos.

Art. 106. Os fiscaes proverão que se ponhão guardas 00
divisas junto ás escavações e precipicios que houver nas obras e
e servidões publicas, ou nas suas visinhanças , e proverão com
a possivol brevidade ao seu concerto.

Art. 107. Os fiscaes que tiverem noticia que ha no seu
districto as escavações e precipicios de que trata o arligo antece-
dente, e que estes forão fei tos, ou causados por alguem , lhe ad-
virtirá, que cumpra o determinado no mesmo artigo, e que com
a brevi~ade possivel trate do seu concerto, repondo tudo no
seu anligo estado, e não sendo altendida a advertencia , será
multado na quantia de 6 á 12tij)OOO rs.

Art. 108. E' prohibido fazer fojos, laços occullos, ou ar-
madilhas com armas de fogo, ou com outra qualquer offensi-
va , ainda nas proprias terras, sem que se publique. e noti-
cie aos vizinhos confinantes :-multa de ',. ti Sr1POOO rs., e obri-
gação de os entopir, e desfazer.

Art. 109. Os fojos , laços, e armadilhas de que trata o
artigo antecedento, nunca se farão nas divisas das fazendas não
valladas, ou não cercadas, nem nas chacaras ou quintaes não mu-
rados :-multa de h ti S.]pOOO rs., o ohrigação do desfazimento.

Art. 110. As escavações, e precipícios nas proximida-

( 70 )

gue em qualquer officina, fazenda de cultura, ou erea-
ção, por tempo de um anno , com direito ao sustento, e salario
que se costuma dar no lugar a qualquer trabalhador sem omcio,
o qual salario lhe será arbitrado pelo subdelegado respectivo em
vista da sua aptidão para o serviço. No caso de fuga, proce-
der-se-ha como à respeito dos engajados para o serviço nos ter-
mos da lei sobre locação de serviços dentro do imperio. Quan-
do se proceder contra o maior de 15 annos , e menor de vinte
um , a subdelegado lhe nomeará, e juramentará um curador
para defender seus direitos.

CAPITULO 2 .•
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Ar!. 125. E' prohiuido sollar animal lJamnado que se
puder conservar preso, ou matar :-mulla de2 á 6,n,OOO rs. e o
duplo nas reincidencias. E' permeltido á qua1<luer malar o ani-
lIlal damnado.

noile nas ruas e pl'aças das povoações j-multa do!~ á 12.tt> r5.
Ecxeplua-se o caso do urgencia ou do serviço pl:lulico.

Art. 123. E' prohiuido ter sollos nas ruas. e praças da-
povoaçõO& , o nas cslraJas • animaes bravos que possão ofTender
05 passageiros :-multa de 6ti'J)000 rs. o o duplo nas reinciuen-
cias. O animal poderú ser morto por qualquer, qoando seja
flor elle inyeslido ou acommellido • nao eslando preso.

Art. 12l. Conduzir-so-hão sempre presos pelas ruas, o
pra.;as das povoações, o eslradas, os animaes hravos que possiio
offender as pessoas com quom so enconlrarem. Quando não so
costume, nem possão ser conduzidos presos sem grande diffi-
cuidado os preccderú um dos conlÍnctores ad vertilluQ ao puhli-
co com ~s vozes do coslume: mulla tle 4.J't>OOOpor cada ani-
maI.

( i2

Árt. 117. E' prohiuido:
~ ~.' :t~nçar fogo no.s ca~pos proprios , ou de que Se le-

nha dlsJloslçao, sem prevlO aVIso aos visinhos confinanles.
~ 2.' Queimar a propria roça sem ler feito aceiro de lrin-

la r~afmos pelo menos, e sem participar aos visinhos confinantes
o dIa em que so pretende queimar. Quando, pela contravenção
d~ .quall]uel' des!es ~~, passar fogo aos campos e matos dos
vIZInhos, som'era o contraventor a multa de 8 ú 16ti'J)OOO rs
e obrigação do indemnisar aos visirihos o damno quo causar'
provada a contravenção. '

A rl. 118. O hebado achado nns ruas, praças, eslra-
das. ou outros lug,:Hes pO:Jlicos. seri! preso nos dous casos
-1. o de estar em eslado de fazer mal _2.' de correr perino
por senão poder aca.ulelar de qualquer mal que lhe possa suoc-
ceder. Preso que seja o behado, seri! entregue 11 sua familia,
ou conduzido a sua casa, e quando nem lima, ou outra cousa
lenha no I.ugar , o~ não haja \'izinhança perto para onde possa
ser conduzll.lo, sera conservado elll custodia até que passe a ue-
bedice.

Art. 119 Sendo achado o helJado se"unda vêz em um
dos, casos do arli3,.0 antecedente, será pres~, e não sahirú da
caJea sem que asslgne lermo de absler-so de 1.11 vicio, sob
pena (!e ~Oti'J)?OO rs. de mulla , o duplo e lrinla dias de prisão
nas rei nCldencHls,

Art. 120. Os loucos furiosos ser;io presos e enlre"ues ás
suas fil/nílias, e quando as não tenhão no districlo, o~ c/Ias
não queirão en?arregar-se del/os: serão recolhidos ús casas que
lhes forem desllnadas, e em quanlo estas se niio eslabelecem ,
poJerão ser conservados nas prisões puhlicas.

. AI'~. 121. N?~ casos uos arligos an leceuen les, será prcfc.
flvel aVisar-se a fallllll3, ou domesticas do hehado, on louco para
o recolherem ou guardarem, nãu havendo na demora uamno
ou prejuizo publico, ou particular.

Ar!. 122. E' pl'ohihido correr á cavallo de dia ou de

Art. 126. A Camara poderá por edilaes prohihir nas es-'
fações call1losas, ou nas occasiões em quo apparecercm cães',
tdamnados , ou quo costumão ser acommettidos de semelhante
mal, que se conservem os mesmos soltos \las ruas e praças
desta villa, e nas povoações do municipio. impondo aos coo-
ravenlores as penas do artigo antecouente.

Art. 127, O delegado de policia, o os subdelegauos nos
dislrictos, poderão lomar as mesmns mediuas, ou daI' outras
providencias, em ordem ti prevenir o damno puulico ú tal res-
peito.

Arl. 128. E' prohihido soltar eguas nas povoações, lo-
gradouros , e estradas publicas: multa de 6 á 12.J't>OOOrs. ,
c o duplo nas reincidcncias.

Art. 129. Os carreiros que conduzirem carros puchados

rOMO XXII PARTE 1.a



CAPITULO 3.°

(75 )

Sobre contravenções contra as pessóas

Art. 13\). . E' contrnvenção furlar cousas que não exccdão
o valor de 10~OOO rs. :-mulla do6 á 12.J'j') 1'S., e oito dias do
prisão, e o duplo nas reincidencias.

Art. 140. O laverneirt> que comprar á escravos cousas
que não costumão á ter, sem que sejão autorisados por bilheto
do seus senhores, ou pessoa conhecida, será multado na quan-
tia de 10 á 30~OOO rs., o o duplo nas reincidencias,

Al't. 141. E' prohibitJo occultar escravos fugidos som
p'articipar immediatamento á seuS senlidros, o não se sabendo
quem elle sejão, serão envia'dos para a cadtla , ondo se darão
todas as providencias á fim destes noticiarem quem sejaõ seus
senhores que salisfarão todas as dcspezas atá que dolles tornem
éonta. O quo conlravier á este artigo será punido com as penas
de' multa, o 30 dias dó prisão, o o duplo nas rcincidencias.

TOMO XXll PARTE 1.a
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exercicio de sou offiêio. Pérmilte,sl! aos carreiros e tropeiros o
uso de facas de ponta, e ferrões, e fol1cinhas em qUánto andarem
,em etrecti vo trallalho.

Art. 136. A Camaralogo quo suàs rertdas o permittircm,
iprovorá a illuminação dãs ruas nas noutes que ilãd forem do luar

Art. 137. Quando em alguma rua houver ajuntamento,
desordem, occullação do criminosos ou incondio , as vizinhan-
ças serão obrigadas á illuminar as frentes de suas casas por
aviso do respectivo Inspector de Quarteirão, Fiscal, ou Subde-
legado. O aviso bastará que seja vocal :-multa do 2 á 6.'11>rs.

Art. 138. E' prohibido tocar caixà polas ruas e praças
sem licença do subdelegado respectivo:-mulla do h a 10;mOOO.
Exceptua-se o toque de caix.as militnros, que á independente
de licença, o o quo annunciar qualquer espectaculo para o qual
se lenha pedido Iiêenço. '

( 7ft )

por bois ou cavallos polas povoa ões ..
pagar.ão ulI1~ multa de 2 á 6d>oOO: sem eal,ldllllro , ou g~ia,'
denclas. . rs. , e o duplo nas I'CltlCI-

Art. 130. Não balerá es e t Ilicença da eamara e pela I' ' P c acu o ar'gum publico sem
la

• ' Icença palYar.se ha a u t' dz mençao o art. ~t5 e seus ~u~ o . - q an la e que
ai ao valor da,licença. óYlJ? respectivamente :-multa igu-

Art. 131. :a" prohibida d dções de dia. ou de noite com a I ança e batuque nns povoa-
visin,hança : pena de desf;ziment~ ~aza~ra, que incommode a
dono da casa em 121)7)000 o aJuntamento, e multado o
tamento, multa de 2'''''''000rs. " edos que se acharem no ajun-
d
. I' , :w rs. ca a um e o do.'ro ..oneJas , a lim da de pí'isão de 5 dias,. ,. u. nas remcl-

Art. 132. São permiltido .
o passo da Escriptul'a SalYrada' s o~ro~ep'ls, porem não terão
e o dobro nas roincide~cias ,-m~.a e 0

0 .a 20,trl000 rs. ,, e pl Isao por O' dias.

Art. 133. E' permittiddançar nas ruas e ra as o aos c~cravos tocar, cantar, e
da policia isto ó Po iele d~s povoaçoes, mas os empregados
minar ã es'te resp~ito o ga o , e. suhdelegados poderão deter-
recorrei' dos mesmos parqaue convlOr ao, publico, podendo-so

, ' acamara.
Art; 134, São permittid .

quo costumão fazer os escravos os os qUlmhetes, ?U reinndos
das irmandades do Rosar' acompanhando _os !uizes móres

10 , com tanto que nao seJão de noite.
Art. 135. E' prohibido o d '

povoações ainda com liccn a'- uzo e ar~as olfensivas nas,
nl'mas prohibidas: ç, multa de 10,.1 20;m000.rs. São

~ ~.: E~pingarda, clavina "ou clavin~te.
~ .' Pistolas facas azalY' h ,.qualquer tamanho ~ue s'~ oal~s , C uços , e foucmhns de

Exce luão-s . O ~Jao os ca o~ :-multa de 16 a 24~ rs.
offici~es e ;u~rd~se~~~~~~:e~os muagdlstrfaddos'dopessoas gradas, os.

ffi
. " ' q an o ar a os ou em ser .

os.o IClaes de Justiça em d r lY' .. ' ViÇO,
o e loenCla, o os po!tcl'.les.ou p'edestres em,



uencias i aos dos ~~ 4.° e 5.°, mulla do 20 á 30~, e 30.
dias do prisão.

( 77 )

Art. U,8. E' prohibiJo jogar entrudo nas. ruas e pra-
ças das povoações :-mulla de 300 rs. qU,ando ? .h~lllquedo fOI'

com agua limpa, de cheiro, ou laranJas arllhclllcs: q_ua~do
for com llS naluraes, ou quacs~uer outras quo possao 10-

dusir perigo, ou causar d(lI' , ou com aguas fetidas :-mu\la
de 8 á 16.j;)000, e ° duplo nas reiucidencias .

Art. 149. E' rrohihido:
~ 1.0 Consentir nas tave~nas, ~~ casas de bebidas ajun-

tamentos do escravos, que nao esleJao comprando. O vende-
dor tel à o cuidado do despedir aos quo j11tiverem comprado,
ou não liveremque fazer ali .

~ 2.0 Yenda bebidas espi~il~osas aos que esti~e:em bebe-
dos, ou trouxerem armas prolllbldas :-mulla de .~ a 8.tz>OOO,
o o duplo nas reincidencias.

Ar\. 150. E' prohihido nesta Villa, ~ nas povon~ões do
seu municipio, o passei~ de escravos uepols da corl'lda uo
sino das nove horas da noute: excepto so forem rnanuados
em seniço de seus senhores parn o que levarão escripto dos
mesmos.

Ar!. 151. O escravo encontrado de noulo em conlra-
venção ao artioo anlecedenle será preso, o sofi'rerà a pena do
50 açoulcs. Esta pena porem 'poderá ser comulada à dinheiro,

'j O~IO XXII l'ARTE L"

Art. 14.7. E' prohibido :
~ 1.0 !\Ioslrar em publico as pa,rtes pudondas de propo-

sito, ou seja por ataque, ou dospf)Jo, ou por qualquer ou
tro molivo.

~ 2.0 Pralicar em publico actos 9ue na opinião c0fi.l".).un
são reputados libidinosos, em imlllmllata oITensa da relll~lao,
c do pejo :-mulla de 10 á 20~OOO rs. , o o duplo nas 1'0-

incidcllcias.

1'. \';.0 3.

. Árt. t!~2. E' prollibido negociaI' escravos, o animaes com
19?nOS e pesso~s _desclmheci~as , e suspeilas. Ciganos, e sus-
pelles s~ denofil!nao neslo ?rtlgo os quo são por taes havidos, e
coslumao neg~cJar_por meIO de trocas o compras de animaes e
escravos, e /lao sao ":,orador.es, o estll.belecidos no municipio.
Os que forem achados a /legoclar com cloanos serão multados
em 10 {I 20.)'))000 , e o duplo nas reincidencia~.

. .Art. 1_!~3, O ~c~egado de policia, e os suhdelegados dos
dlstnclos nao consenllrao que nelles se demorem ciganos mais
de 24 horas, findas asquaes serão oxpulsos aind,1 mesmo con-
tra ~ vonlado, salvo 0.C<1S0de moleslia grave que os mesmos
som'ao, e que lhes prohlba a continuação da viagem.

_ Mt. H.4. E' probihido nas ruas, e praças das povoa-
çoes Icva?~ar de nOlle alias grilos, sem que del/es possa re-
Iiultar utl1llJadc alguma, e sem que 5 isso obriguo a necessi-
dade, ou medo :-rnulla de Ü á 10.)J)OOO.

.Art. 1h5: A disposição do artigo anteceàenle é compre-
llCnslya_ dos tll'OS dados 5 noulo, além de mais qualro dia!;
de p~lsao, e o. dobro na.s reincidencias. Noule so considera
depOIS da COrrida dos sinos das AvG-Maria.

Art. U6. E' contravenção ou infraeção :
.~ 1.° Imputar á alguem em puhlico contravenções ou de-

fc,~os quo cxponhão á riuiculo, vexamo, ou irrisão, ou sus-
pella o má reputação:

~ 2.° Praticar conlra alguem aclos, quo na opinião ge-
raI se considerão olfcnsivos o injuriosos:

~ 3.° Espancar animaes mansos, corlar-Ihes as crinas
cauuas, ou maltratal.os só por malfazer: '

~ 4,° Escreve!, uislícos ou letreiros nas porIas, ou pare-
ues em affronta aos uonos, ou á alguem , o sujar as mesmas
I)aredes ou portas com irnmundicias :

~ 5.° Escrever .pasquins , satyrisando, deprimindo, ou di.
vu~gan~o ti reputaçao, e faltas alheias. Aos infractores uos ~~
j. 2. e 3. o: Dlulta de Ü a 12W'000 c dobro nas reioci-
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contendo o ferro da marca das rêzes que se hão de matar: -
multa de 4 á 8.11>000 rs. por cada rêz, cujo ferro não for apre-
sentado.

Art. 161. O que reincidir na contravenção do artigo an-
tecetlenle. alem das penas nelle comminauas, solTrerá a mui.
ta de 2.mOOO pela primeira reincidencia, e pela segunda o tio-
bro e quatro dias tle prisão, e assim por diante.

Art. 162. Os que do proposito melterem gado, ou quaes-
quer outras cI'eações nas plantações alheas, ou nas terras
cercatlas , abrindo para esse fim cercas, ou franqueando quaos-
quel' tapumes, serão considerados animaos damninhos, e pu•

TOMO • 11 PARTE i."
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Art. 157. Os carniceiros serão obrigados á conservar por
tres dias, mas nunca em ruas, os couros das rêzos que ma-
tarem, e á ninguem estorvarão o exame dos mesmos couros: -
multa do li.Jj)OOO rs. por cada couro que occullarem.

Art. 158. E' prohibido entrar nas plantações alheias
sem licença dos seus donos, salvo em caso de necessidade;
multa de 2 á 6.tt>000 rs. , e o duplo nas reinciden«:ias.

Art. 159. O escravo que for encontrado nas plantações
alheias" c se tornar suspeito por não ter motivo algum justo
pllra nellas entrar, será castigado com 50 açoutcs; salvo su-
jeitando-se seu senhor á pagar incontinente a multa de 10.tP rs.

Arl. 160. E' prohibido á todos os creadores de porcos,
ainda que Qm fazendas ou sitios, conservar suas porca das
soltas sem vigias, ou cercas fortes. de sorte que offendão.
ou prejudiquem a lavoura alheia. O conlraventor. s?ndo pre-
viamente advertido por ordem do delegatlo de poliCia, ou do
subdolegatlo, alem de ficnr sujeito á indemnisação dos damnos
causados na lavoura, perde o direito aos porcos que nella fo-
rem mortos, depois do competenle processo instaurado .na
formll do artigo 128 do Regulamento 0.° 120 de 31 de Janeiro
de 181~2.

F. ri.O 3.

~I't. 152. Nenhum gonol'o de trabalho cultura .
d~slrta, ou commorcio pode SOl' prohibido. u~a vez q~e I~;
n~~ dopponha aos costumes publicos, e saudo e se"urança dos
Clua aos. I:)

Sobre a industria em. geral.

( 78 )

TITULO 5.°

CAPITULO 1.°

Ál't. 153 .. E' prohibido laxar os proços de quaosquer
rnros, nem Impor-se-hão outras quaesquer restricções á li-
er ade de seus donos, quo não estejão marcadas nestas Pos-

turas ::-multa do 6 á 12~000 I'S. OS donos dos goneros os
vender~o pelos preços quo ajustal'em com os compradoros sem
attençao á taxa. '

qua.ndo seu sonhor li quoira pagar, regulando-se li commu-
taçao pela regra estabelecida nestas Posturas.

Art. 154. E' prohibido nesta Villa. e nas povoações do
Seu 'Municipio:

~ 1.° Croa r ou sollar porcos nas ruas o praças.
~ 2.° Crear ou sollar cabras: multa de 4 á 12.tP000rs.

Art. 155. Quando não conste de quem seja, ou a
quem .perlença, o porco ou cabra apanhados nas ruas ou
praças, será arremalado na primeira audiencia do subdele-
gado! que o fará publico por edilaes, e seu producto depois
de tIradas as d~spczas, ser~ destinado aos presos da cadêa.
Sabendo-se. porem quem ,sejão os donos dos porcos ou Cl1-
bras, ?" nao sendo attendl~a a advertencia dispoStl1 no ~ 2°
do arlll:)o antecedente, serao os porcos ou cabras i"ualmente
arre~atado~ como fica dito, e o pro dueto entregue â seo dono
depOIS de tiradas as despezas.

Ar~. 156., Os que tiverem de cortar carne nas pevoa-
.çóes sorao obrigados á entregar ao subdelegado um bilhete



Art. 168, E' prohibi[/o matar omas, ~irie"!as, e orubús :
-mulla de 300 1'5. o o douro nas roincldenclu.

Art. 169. E' prohibido aos socios, ou coherdeiros t met-
ter gado, ou quaesquer out~a.s .crea,.:ões em terras do cultura,
ou la ,aura de f) ue não houve dlYISaO aJnd~ .entre os mesmos, se!1l
que estes convenhão, e uma vez que st'Jao tapados, ou haJ.ll
lIella plantações: mllJLa do 2.t1l000 por cada cabeça do aDl-

.mal cavallar, muar, ou vaccum, e àe 5001'8. por cada cabeça
de outros animaes.

Art. 170. E' prohibido aos saci os na prop~iedade de cu~-
tura, ou campos de crear, ellJprrgar maior servl~o ou destrUI-
ção do quo lhe com pelo á respeilo, e co~lra li vontade dos

'outros socios t on coherdeiros. A requeflmento de q~~\que ••
dos socios , ou coherdeiros feilo ao ~elegado de POhCI~, o~
nos Suudelegados de Policia, procedera este, como for do JUSII~
ça, c em relação ás partes quo cada um tiver, lhes marcara
o numero do alqueires que Ibes couber plan,tar annualmento
sem anniquilação das lerras, e o numero do anamaos que .pode:
rá admillir no campo, ou paslo. O cOlllravontol' desla diSPOSI-
ção será llJullado na quantia de 16;;POOO rs. e o dobro nas re-
incidencias.

Art. 171. Quando as terras em commum fore~ de crcaL'
c nlgum dos socios quizer plantar em algum capao,ou, capo-
eira, será ohrigado á cercar, sob pena ~e perder o direito _ao
damno ou indemnisnção de prejuizos occa~lOnlido_s pelas creaçoes
e de pedir a imposição da multa pela Jnfracçao. Quando as
terras forem de cultura e não houverem pastos lapados, haven-
do creação, será o dono della oul'igado á cercai', o á veLlar quo
a creação olfenda as plantações alheias, salvo ~c provar quo o,
socio, ou cohcrdcil'o fez a plantação proposlto para vexal' o
dono das creações, c nos lugares da paslagem das _ mcsma.s ,
havendo outros commodos melhores para a plantal;?o. Os 1Jl-

- -fractores desla disposição serão multados na quantIa do 8 a
16~OOO rs. e o'dobro nas reincidencias.

Art. 172. E' prohibido fazer cercas, ou quacsquer la-
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lJiJcs cs infrac(ores com li multa de 8 á 16""'000, c o QU.
pelo Ulf re: n~idencias.

J~l't jti3. Todos os, fazendeiros, ou proprie(arios, quo
p'ossulrem , ou crearem anlln:lCS de qualquer especie, são oori-

gauos á ler S08S paslagens lapadas com vallos , ou cercas (01'-
t.es, de maneira que suas creações não otrondão os seus vi-

SJllho~, O, contral'cntor pagará 21j)OOO rs. por caua cll/ieça
ue. anlmal_ cavallar, muar, ou vacum, lendo sido umll Vez
IlVJsado para a suslor, por ordem do Delogado de Pai iCia
ou S~hd,elega~Jo. O reincidente pag~rá o duplo pela primei:
ra relncldencla, pela segunda o t/'lplo, alem ue seis dias
de prisão pela sua conlurnacia, e assim por dianto.

AI'L 16'1., Em lodo o caso das penas do arli"o anlece-.
dente, ficarão semp,'e sujeitos á indomnisação que cse haverá
conforme as regras estahclecidns em direito.

Art. 165. Os proprielarios confinantes, que n;io live,
rem suas div.isas t.ap?das, não poJerã~ pÓr creações nos pas-
tos ou capoClras lImllrophcs, som prevlO accoruo com seu con-
fronlanle, ou visinho : - penas uo artigo antecedenle,

_ Art. 1?~, O propriclario.' ou lavrador, quo fizer plan.
tnçoes nas _dIVisas ou ~erras conflnanles, em as quaes pasla-
rem creaçoes, deverao cereal' na parle que confinar com as
terras do seus visinhos, uma vez quo reciprocamenle se sil'-
vão dellas para paslo, ou assim loleraviio; o quando o não
fação, n50 lerão acção alguma sobre o visinho, ou visill!JOS, peJas
offensas que receberem por suas creações.

Art. 167. Todos os moradores d{)s!a VilJa e seu Muni-
cipio, em cujos predios houvel' formigueiros, são obri"a.
dos á lira\.os, e exlingllil.os, principiando pelos mais nocivos~-
mulla de 2 á 6w::OOO rs. , e o formigueiro será exlinclo á sua
custa. A Camaru é obrigada á liral' os formigueiros nos lu"a-
res , e logradouros publicos da Villa, ainda náo habitados °ou
concedidos. '

( 81 )



CAPITULO 2.°
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Sobre as servidões publicas e eslrat1cls •

Art. 179. E' prohihido li qualquel' pessoa cercar ou tor-
nar de seu uzo oxclusivo qualquer parte de um terreno, que
de longo tempo por tença ao uzo publico, ou aos Illol'ado~cs
em cornmum '-llIulta ele 10 á 20.Jj)OOO, e o duplo nas 1'0111-

cidencias, alem do Slll' nelle reernpossada a Carnara.

Art. 180. N;ío poderão os proprietarios impedir, que
nas suas terras so fação estradas do comprimento, o largura
nccessaria. As ostrauas terão em sou leito dez palm.()s do lar-
gura, e o desvio. ou uescortinarnon o de oito palmos pa,ra
caua lauo e esnôtos bons ua duas n duas oraças uo (hs-, c . . .
tancia um uo outro, salvo nos lugares 0111 quo seja Isto Im-
possivel ús forças do uono do torrcno:-multa de 10 ú 20:tf> rs.

Ar!. 18t. O que recusa I' sujeitar-se ao onus dos artigos
antecedentcs, será multado em 8 á 1G~OOO rs. Quando o con-

Art. 176. As pellas IJ.oartigo anteoedente ser~o douradas
quando a contraven~:ãQ (Ot co nmelliua s6 pelo motl\'o do mal
fazol' •

Art. '177 As disposições dos artigos antecedentes, não
comprohendem os faclos praticados pelos propriet.arios em des-
forço incontinente, em damno dos 'quaes seJ80 fOltas as o!Jl'as,
ou porteiras.

Art. 178. E' prohihiJo cortar os maLos das ol'Ígeos das
aguas, o os qoe assombrão os lugares por ondo passão, ain-
da nos proprios prodios: multa de 2 á G.mOOO rs. c o du-
plo nas rei ncidencias.

sorviços alheios, o os que de proposito deixarem abertas as
porteira~ (~lie ed-ão a c trada das fazendas, ou creações nas
plantações, sel'ão multados om 8 á 1GJD rs. e o dobro nas
reincidencias, além de oito dias uo prisão.
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Art. 173, Quando amigavolmonte não so accordom, se-
rá o aviso de que trata o arligo antecedente feito por omcial de
justiça, c 011I virtude do ordem, ou despacho da autoridade
policial respectiva.

Art. 17l~. Os tapumos ou cercas divisorias do que
tratão os artigos antecedentes serão feitos á custa dos moradores,
ou propriet'llfios confinantes, observando-so as regras seguintes;

~ 1.° Quando os vizinhos reciprocos amigavelmente não se
concordarem li fazor o tapume e sua qualidado, ierá a par-
to, @u partes recusantes, ohrigada á comparecer na audiencia
do suodelegado para a qual foI' citada, e nel/a nOllleará um lou-
vado que com outro nomeado rela outra parte, irão ao lugar,
c designaráõ a natureza do tapume em allellção {I localidado ,
economia, segurança o duração. '.
. ~ 2.° Na falta do comparecimento da parto recllsanto, o
subdelegado nomeará á sua revolia o louvado, o fará o que dis-
põe o ~ antecedente.

~ 3,° Na decisão do subdelegado, que confirmar o parecer
dos louvados, será assignado um termo para as parLes come-
çarem a obra, com um praso rasoavel, c outro praso para a con-
clusão del/a.

~ 4,° Findo o praso marcado para começar a oOI'a, se a pllr-
to recusante não a tiver feito, n outra parto continuará com
o tapumo na forma que tiver sido designada até onde deva ser,
formando uma conta corrente de toda a despeza da oora com
declaração separadameího dos jornaes, sustonto e mais des-
pezas que possa provar para haver da parto recusanto me-
tade da somma em que importar toda a oxtensão, ou a par-
te quo tocar pro-rala.

~ 5,° O quo recusar-so oJ.l do qualquer modo 0ppOSOI'-SC,
serà multado em 16 á 24~OOO rs ..

Art. 175, Os que desfizerem ou arruinarem obras, ou

pumos di\\isori s {Jos Limitos comr.nuns das tel'l'aS, o fazp.nda
do cullura ou C/'eação , sem preceder aviso ou participação
aos vizinhos confinantes :-multa do 10 á 20~000 rs, o o du-
plo nas I'oincidencias.



ta's pontos sem consentimento de seul dono. , ou licença da 'ea~
mara, atem de .se'is dias de prisão.

Art. 185. Quando o CAminho ror de alguns moradore~,
fi não éstrada publica', são obrigados os moradore~ que deJle
se senem â concertaI-o, cada um na sua respectiva testada.

Art. 186. Quando algum, ou alguns dos moradores,
so recusarem ou não cumprirem oste devor, poderá qual-
quer delles l~zor o concerto ou limpeza, 6 bavo! a despc~a
respectiva do quo se negou, ou do~ que 50 neg.a~ao, que nau
poderão oppór cousa alguma á quantHI qU? 50 e:\Iglr.

Quando nenhum dos moradores qUeira fazor o trabalho,
poder-se.La recolTer ao Subdelegado para mandar fazer á cus-
ta dos moradores ou donos. Esla disposição comprchende a
uma fazenda que não estej~ ~ividida, ou qu_eeslando.o a tos-
tada pertença á lodos por dlrello ou boa rasao :-multa de 6
á 12W;OOO rs.

M!. 187. A disposição do artigo 18i ó extensiva us pon-
tes dos caminhos para quaesquer moradores.

Ar!. 188. Nenhum proprietario, ou pessoa que suas
vezes faça, poderá estorvar o córlo de madoiras_nas suas matas,
nem arrancamenlo de pedros para conslrucçao, ou conccr-
10 <te ponles, e estradas, urna vez que se lhes pagu~ o s.cu
valor em commum o gorai oslimação no logar. <? propl'letal'l~,
ou quem suas vezes fizer será avisado para desl~nar a madel-
1'3, que sendo igualmento apta para a conslrucçao, o concerto
lhe é menos necessaria :-multa de 8 á 16W;000 r5. e o duplo
nas reincidcncias.

Art. 189. E' prohibido passarem carros carregados nas
pontes de madeira. salvo os dos que as fizerem a sua cus-
la ou os que anles liverem pedido liconça da Camara, ou
do; Subdelegados nos Districtos de fora :-multa de 4 á 12~
rs. , c o duplo nas reincidencia,s.

Art. 190. E' prohiLido uzul'par, tapar, mudar, cslrci-
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fravenlor lonba de qualquer modo embaraçado a estrada será,
multado em 10 á 20:]t) rs. , o o duplo nas reincidencias •.,

Art. 182. O onus do estradas, c servidões puhlicas ,
tomprehende o de dar csgÓlo ás aguas, c immundicias, que
arruma0, ou fazem menos commoda as mesmas servidões.
Quando so não poder conseguir o esgoto sem que se dirijão ou
lancem as_ aguas ou immundicias para os quintaes, terreiros,
ou plantaç0es, ou sem quo se faç;io huracos em muros. ou
quaesquer ~ap.umes, o proprietario, ou quem suas vezes faça,
não lem (!JrCllo á ohstal',. e quando lhe incumhe conservai'
limpas suas tesladas, serà o seu maiol' cuidado dar o dito
esgoto :-mulla de li á 811>000, e o duplo nas reincidellcias,
alem de se fazer a obra.

Arl. 183. Em quanto se não executa a Lei de 19 de
Agosto de 1828, continuarão os proprietarios li concertlll"
c lrazer descmpachadas e limpas as estradas que passão POI'
suas lcrrns c fazendas, dando esgMo ás aguas, desassombran~
do os caminhos, quanlo for necessario, na forma ordena-
da no artigo 180 destas Posturas. O que á isto 'se recusar
depois de advertido pelo fiscal, ou pela Autoridade policial, será
intimado por ordem do suhdelegado respectivo, marcando-
se-lhe um praso para fazer sua lestada, na forma do citado
artigo 180, o findo o praso não lendo cumprido o determi-
nado, será multado na quantia de 20 á 30.{1> rs. , e o du-
plo nas reincidencias, alem do ser fei la a eslrada á sua custa "
cohrando-sc execulivamenle as despczas.

Ar!. 18.f.. Os Fazendeiros, ou donos das telTas de cultura
ou mineraçllo, como até agora, são ohrigaüos à fazor as
ponles soLro lodos os rios, ribeirões, o corregos , quo não
tiverem mais de setonta palmos do largura no lugar, ou
immediações da estrada, ou caminho :-multa <lu 10 á 20.{1>
rs .• o o duplo nas reincidoncias " alem do fazer-se. a ohra Ú.
sua custa, o cobrar-se as despezas como dispõo o artigo an-
tecedente , findo o lermo assistlado. Nas mosmas penas incor-
rerão Oi que de proposito arruinarem, ou demolirem as di. ;



ferramentas de qualquer cspecie ,ou trastes de camaradas tra-
balhadoros de qualquer especie sob pretexlo de torem os mes-
mos recebido quanlias , jornal, ou cousas adiantadas á troco,
ou POI' conta de serviços, e não o lerom feito :-rnulla do 4 á
12 ~OOO réis.

Art. 197. E' conlravenç-o conlractar alguem para qual-
quer serviço, 011 occupação, tondo recebido o jornal, mensali-
dade, trimeslre, qunntía convencionada, ou pàrle del/a, a
não fazer o serviço ajuslado, c não preencher os dias equiva-
lentes á quantia adiantada, ou IInalmente desamparar om ca-
minho o gado de qualquer aspecie. carro, tropa, ou ohjectos,
;lI1lrs de chegar á seu destino, ou lugar ajustado, e convencio-
nado ;-lJIulta do 4 a 'lO<11'000 rs" o prisão POI' oito tlius .

Árt. 198. As disposições do artigo antecedenle não tom-
prehendem os serviços de carpinleiros , ferreil'os, çapateiros,
Ifaiates , ou outros de lluaesquer omcios sl'melhunles. Não sof-

frerão as penas do ref'rido nf'li~o: 1.0 os que por doentes,
ou enfermos não pOI!erem lrabalhar: 2. o os que antes de se
relirarem restituírelll a quantia recebida, convindo nisto o
'lue a atliantou: 3" oS que forem emprugados em tliligencias ,
ou serviços publicos Para terem lugar as penas 00 artigo ante-
codenlo é neccssal'io quo a quanlia adiantada conslo da decla-
ração escripta, o assignada pnlo que recebou, ou outro á seu
pedido, quando não saiba escrover.

Art. 199. Todos os pezos , medidas, o balanças, deve-
rão ser nferidos antes que pela primeirn vez se abra a casa
de negocio, ou se estabeleça o talbo. O encarregado da arre-
cadaç,io dns rendas Municipaes, fafá carimbar as halanças,
pezos ,o medidas, c acertal-ns pelo padrão; os que não o 11-
zerem .na forma desta disposição serão mullados em 6 á 12./t>
1'5. , e o duplo nas rctncidencias.

Art. 200. Os pezos. medidas, c balanças quo devem
aferir as casas de nogocio , serão os mesmos de quo se scrvil~e(l1
nas vendas quo fizerem. A cumara declarará em oditaes quaes
.soj~o os pezos , a medidas indispcnsa.veis.
TO~IO XXIl PARTE 1.'

( 87 )F. N." 3.

,..

8 )

tar, entulhar., ~u de qualquer modo art'l1in.a ,ou damnifical'
as eslradas. caminhos, ponles, ou quaesqucl' obllas p.ublicas :_
multa de 10 á 20:t/) rs. o o duplo nas reincidencias,

Ar.t. 191. A. disposição do arligo anlecedonte ó com,.
preuenslva do camllllio particular ainda de um só morador.

CAPITULO 3,"
Sobre a venda dos generos

Art. 192. ~inguom será obrigado <lvender suas cousas
á ,certa e delormlnada pessoa, ou corporação qualquer que
SOja. O quo conslranger alguorn á ~ender SUas cousas, apos-
~ar.so del/as, por pequena quo sej<l, será multado em 10
a 20JtOOO rs. o o duplo nas reincidencias.

. Art. 193. Em tempo do fomo serão obrigados os condu-
ctOles, e vendedores dos gonoros do que faz menção o arlioo a _
tec~donte, que são os d,1 pri meira necessidade da vida, â co~-
duzJl-os. aos lug~res que forem designados em editaes da cama-
ra, e ah. vonl1~rao ao povo pelo preço que livremenle IIxarom.

Quando nao compareção compradores, podenio então ven-
dei-os fora dos lugares marcados :-multa de !~á 8:t/)000 além
do haver-se por nullas as vendas feitas.

Art. 1~4, lIa fomo quando a producção for tão mingua-
da, que seja provavol ?Ílo.ser sulTIcicnlo para subsislencia do
p.ovo, ou por qualquer Incldenle temporario , ou extraordina-
fiO •• elevarem-se os pr~ços dos generos seguintes-feijão, milho
fannha, arroz, louclllho. •

Art. 195. Nenhuma loja, ou taverna, casa do bebida,
ou ,armazem .• ,o~ qualquer outra casa de negocio, se estabele-
cera no mllnlclplO sem Jicen(;a , a qual terá lugar em lodos os
annos pola forma declarada nos arligos deslas posluras.

CAPITULO lho

Sobre damnos, e f'ixas entre as pesloas
Art. 196. E' contravençiio: lomar , reler, c occu/lar



CAPITULO 2 .•

postos alé .a idade de se-toannos o que Cor rasoavel ,e quo sa-
tis[a~a a quem delles So encarregou.

Art. 208 Os meninos orphãos pobres o desamparados,
e ..os exposlos, serão entregues a querQ os oduquo aló 17 an-
nos, os quaes servi lio a seus educadores gl'utuitamento, du-
rante oslo lempo com a declaração de que aprenderão ú ler,
escrever, contai', sendo nas escolas publicas onue as houver .
A camara podorá incuRlbir a execução dírecla desle arligo 110
suhrle!ogado do respectivo' tlislriclo, q an o o mesmo n?o o le-
nha [eilo á requerimenlo do orpuão pohre, ou ex-omclO.

Arl. 20r>. Os pnes dos exposlos que os reconhecerem,
serão obrigados ú pagai' a sua criaçiio, o ellucação até a idade
de sele, annos.
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Sobre as escolas de primeiras letras.

Art. 210. L\. camara inspeccionará as escollas do primei-
ras lelras , lanto as que forcm pagas pola fazenda provincial,
como ns parliculares,

Arl. 211. A inspecção consislirá no exame do mollo pelo'
qual os professores desempenhão seu.s deveres, o será feil? pe-
la mesma camara, pelo Fiscal, ou por qualquer commlssão'
pela camara nomeada.

Art. 212. Ncnhum professor podorá embaraçar' que os .
Jesignados no arli,go anlecedente nssistão ús Ijções, o hajão
lodos os conheci lIlenlos , o infor.mações necossarias, pa;rll se
formar juizo da maneira pela qual ti ensinada a mocidade:-
Illulta de 6 á )2.tAOOO rs,

Al't. 213. Os paes, ou creadores Jo orphãos pobres, ou'
do exposlos, I'equcrerão á cantara pa a lhos mandar assislir
com o necossario papel, tinta, o lapis nlls escolas quo forem'
sórnento de ensi no publico. Seus req,uerimon,los -serão -in~ofma-'-
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Art. 201. Todos os pezos serão de melai , e os medidas
da figura das da municipalidade.

Art. 202. A camara espera que os subdelegados. de
accor~o com os fiscaes , ,isitem todas as casas de negocio para
oxarlJlnarem os pezos o modidas, se estão ou não aferidos, na
forma dos al'llgos ontecedentes.

. Art. 2~3. Quando.a medida. bala~ça ou pezo for in-
fenor, o nao [OI' conheculo o culpado, será corno lal conside-
rado o dono da casa do nogocio, ou administrador, ou talho
que Uzar dos referidos pezos , modidas , ou balanças. e puni-
do caffi a multa do 6 á 12.tbOOO , o o duplo nas reincidencias.

Ar\. 204. E' prohibido;
~ 1.. Fa~er accrescilDo aos pezos quo não forom soldados.

tIo maneira que se não possa mais separar delles.
S 2.. O uzo de posas de argolas. ou de ganxos, que se po _

são tirar e tornar a pór facilmente :-multa de 6 á 12ett> rs, ,
e o duplo nas reincidencias.

TITULO 6 .•

Arl\ 207. Pagar-so-ha pela educação I e creação dosex-
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Art. 205. A nonhum escravo se concederà licença para
c~s.a do negocio, o quando fOI' concedida por se occultar ma-
lIC1osamonlo esla condição será o escravo multado em 6 II
12;rpOOO rs. , o immedialamenlo a casa [echada. Poderá porem
conceder-se licença ao escravo, sondo au&orisado por seu senhor
tomando sobre si toda a responsabilidade.

Sobre a educação , e a casa de em' idade.

AI.t..206. A camara logo que poder, estabelecerá uma
ea;a .destanada á recepção dos expostos para depois serem dis.
tnbUldos por amas. Haverá na casa uma roda de expostos.
uma ama de leite para amamentar as meninos em quanto não
forem dados a quem os crie.
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~ H. De eada casa de bilhar, e outrQS j'ogos licitos, 12;ft> 1'5.

S 12. D? licença para cada tarde do cav/ll~ada8 , 8.'f/JOOO.
~. 13. Dita para cada tardo de curro de bOIS, 12:t/J000 r5.
~ 14. De cada casa ainda particular em que se vender s6

aguardente de cana, 6;;tlOOO.
S 15. De cada casa ainda particular, dentro das povoações

em que com titulo, ou denominaçiio de deposito, ou commis-
são, se vender generos seccos do paiz , 5.'f/JOOOrs.
S 16. De cada carro tirado por bois, ou outro conductor,

qoe transitar dentro dos marcos desta viUa , quatro mil réis.
Entende-se comprobendidos neste artigo os carros que conduzi-
rem lenha, madeilla, pedras e outros materiaes, e generos ,
para o consumo, edifi'cios, obras, e outros misteres de nego-
cio, e em que se inleressão os donos dos carros; ficando por
isso exceptuado aquelle que transitar por uma 56 vez, e que
nada troucer ã vender, e nem perceba pelo transito interesse
algum pecuniario.

~ 17. Por cada presepio . 5./7)000 rs.
S 18. Por cada representação theatral, 5./7)000 rs.
~ 19. Por cada uma noite de circo, ou cavalJinhos, 5:t1> rs.
S 20. Por qualquer outro espectaculo publico, 4.'f/J000 rs.

Arlo 216. Quanto á tua das licenças. para casa de nego-
cio, observar-5c-lIa o disposto na resolução n. o 633 de 11. de ju-
nho de 1853, que fica em seu inteiro vigor.

Art. 217. O dono, ou adminislrador da casa de negocio,
festeiros, empresarios, ou directores de. espectaculos, o'
divertimentos publicas, que recusarem. se , e de qualquer sor-
to negarem-lie ao pagamento dos impostos mencionados nos ~~
antecedentes do artigo 215. serão constrangidos á fazel•.o exe-
cutivamente , c pagarão o duplo do que deverem pelo imposto.

Art. 218. Oencarregado, ou encarregados da art'ecada-
ção das rendas municipaes, procederão na aferição dos pezos,
medidas e balanças das casas de negocio. na forma c como.
determina o artigo 199 destas posturas, que deverão ter con-
cluido. até o mez de março de cada anno.
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CAPITULO 1. o
Sobre impostos municipa,s.

Ar!. 215. A Camar ~. d1\1 '" '. a Iara arreca ar annualmento em SQ~
j UUJCIPIOos seguIntes Impostos:

~ 1. o De cada casa de negocio em que se vender fazenda
sdeca, . o ou~ros s.eneros que não sejãó considerados de fora nem
o palz , OIto 'ml 1'5. ' .
~ 2 o D .•• d '. adom qU? se vender fazenda secca, molhados de fOI'a

u o palZ, oze mil rs.
~ 3.0 d Da ~m que se vender molhados d() paiz o faz3nda

secca, ez mil rs. . '
. .$, 4.0 Da em que se vender fazenda seCCae remedios dez
ml rs. '~ g': D~ em <Iue se vender s6 aguardellto de canna, 6:t/J rs.

;:y • Da em que se vender drogas 6.t/J réis~ 7.: Decada botica, 8:t/JOOO ;'éls .
t ~ 8. 6 De cada •.mascate de fazenda sueca sondo morador no
ermo, o ~OOO reiS, e sentia de fora, 10~000 réis. '
~ 9. De cada um mascate que vender obras de ouro

pratda, e pedras, sendo morador no tormo 8.'f/J000 réis ~
sen 0

1
de fora, 12.'f/JOOOréis. ' . ,

m~nic?pio ?25a~ÔOOn r~~s~tista, que executar sua profissão no
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do; polo fis I.d? respectivo districto, ou curalo , e docu mel1-
ta os com cerlJdao do parocho, ou capellão do lugar.
. A camara mandará dar aos meninos em taes circunstan

CI3S os soccorros compativeis com o estado dos cofres. •

'11 Arfo 21.4. Os fiscaes dos districtos participarão ao desla
~~ ~co Ique tJVer~m nota~o nos seus districtos relativamente

• o as, e enSIno, assim corno á respeito da criacão c edu-
caça0 dos expostos e orphãos desamparados c pobres' para que
em resumo .0 ~o.nsigne no relatorio que deve apresentar á ca-
mara no pl'IllClplO (,\e .suas sessões.

.TITULO "i..o



ll/anoel da Costa Fonseca.

FOLHA N;O 4.PARTE L"TOMO XXII.

rt. 3.. Pl'3ças são os largos no interior das povoa-
o çóes, e. baveodo duvida se alguos largos devem, ou não,
~er assim considerados, a Camara o decidirá em Editaes, que
:fica.rão tfazendo parte das Posturas •

'Disposições .ge1'Clcs.

'Art. '1.0 Ha contra\'onção, 00 infracção, quando se não
. observa o delerminado em qualquel' artigo ou ~~ de posturas e
fEditaes que dellas fação parte. Conlravonlor, ou infl'aclol' é o
que' commetto contravenção.

i\rt. 2. ° na reincidencia, quando o contrnventor já foi
condemoado o'esle Município, por ter neUe commethdo a
mesma contravençiio.

TITULO 1.0

HERCULANO FERREIRA PENNA, do Conselho do S.
M. o Imperador, Dignilario da Oruem da Rosa, Senador, d.o
'Impel'io, Inspector Gorai dll Caixa ue Amol.tisação da DIVI-
da Publica, t1resiclenlo da Província de Minas Geraes: Faço
saber á toJos os seus habitardes quo 'aAssombléa Legislaliva
'Provincial, sohro proposta da Camara Municipal da Villa Leo-
,poldina, Decretou '1) Resoluçiio segumte:

RESOLUÇ.:\O N. ° 788-DE 31 DE~L\lO DE 1856.

,Ilesolllção que appr,ova as Posturas .da Camata ltlunieipal da
Villa .Leopoldina .

"LIVRODA LEIMINEIRA
1856Sc

Manoel Jot:é Ferreira a fez

. HERCUf,ANO FEP,RElTIA P£NNA-(L. S. )

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 22'\1
JunllO de 185.6.
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•OURO PPETO .1857. -TYPOCRAPIIIA PROVINCIAL.

Art. 219. Ficiio revogadas as dispoiições em contrarie.

, Mando por ~anto á to~as as Autoridades á quem o conhe-
cimento c execuçao d:1.refenda Resolução pertencer que a CUDl-
prão e fação cumprir tão inteiramente como ueHa se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
Car e correr. Dada no Palacio da Presidencia da ProVÍncia
de l\finas Gernes aos trinta e um dias do mez d~ l1aio do anno
do Nascimento de Nosso Senhor .Tczus Christo de mil oito-
centos e cincoenht c seis, trigesimo ({uinto da Indepcnden-
cia e do Imperio.

,Olimpio Carneiro 'Viriato Cateio.

Registrada a f..U v. do Livro 4.° de registro de,Leis e Re-
soluções da Assembléa Legislativa Provincial.

Secretaria da Presidencia da Provl11Ciade l\Iinas Geraes 20 de
)aneiro de-1857.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a p:'esente Resolu-
o çi:ioem 26 de Janeiro de 1857.

Rodrig() José Ferreú'a Bretas.

11mpressa e revista nesta Secretaria por ordem da Presldencia.
,Rodrigo José Ferrezra Bretas.
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. Art. 4.~ Quando depois da disposição cIe qualquer ar-
~Igo se seguirem as p~lanas-prisã.o, multa, ou obrig~ção de
~zer ou desfazer! .deslgna. se a pnzão, multa, ou obriga-

çao a que fica S~JClt~ ? conlravonlor pela contravenção de
cada UUla das dJsposlçoes estabelecidas no artigo, salvo quan-
do no mesmo se fizer expressa t1ifferença.

ob . A~t. 5.. O termo-pena-comprehende prizão, multa,
. ngaçao de fazer, ou de não fazer, e- quando em um ar-

tIgo se declara que a pena é a ~c. outro artigo, 50 enlen-
tendo 9.ue.o contra,vc?,tor fica 5UJllItOá prisão, ou multa,
ou o_bngaçao estabelecida no artigo 1\ que.se reCero; e em-
prega0-se os ter~os-mult?.' prisão, ou obrigação, quando
Ohcon.traventor ~ao fica .5uJelto se não á uma das p'enas esta.

elecldas nO arhgo referado. '

. Ar~. 6... Nã.? ser.á imposta pena de prizão, mu/la •. ou'

SObrlgaçao, que nao seja estabelecida em qualquer artigo, ou,
destas Posturas, ou Edital q,ue das mcsmas Caça parte

nos casos expressos.

Art. 7.. Dia. é o espaço de 2'" boras.

. Art. 8.. Quando o multado Cor escravo, e. não tiver
:,elos com que pague a multa, ou seo sellbor não a pagar,
erá commutada c"' açoules na. rasão " ou proporção seguin-.

to: A multa aló 1.tt>000 rs. será cornmutada em 25 açoutes"
de, 1.tt>000 rs. ató 4.moOO rs. em 50 açoutes;' de 4.m rs:
ate 10.n; rs. em 100 açoutes: de 10.zt, rs. até 20~ rs.
!50 a~oules: de 20~ rs. ató 30./t) rs. em 200 açoutes; a
de maIs .de 30./ílOOO rs. até 45.]'))000 rs. em 250 açoutes:;
e _de maIs de 4?W; rs. até 60W;OOO 1'5. em 300 açoutes.
Nao so dará maIs de 50 açoutes. em dias alternados e em
quanto não for finalisado o. castigo, será o escravo c~nserva-.
do preso.

Art. 9.. Os.açoutes são dados na cad~a n'esta ViIla
e Cora deUa nos lugares que os Subdelegados designarem."

Art. 10. Quando nestas Posturas. se impõem a nccessida-
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d-e de licença, e não se declara á quem se ha de pedir, en-
te ude-se que, nesla ViUa, a concederá o Presidente da Ga-
mara, e nos Districtos de Córa os respcctivos Subdelegãdos.

Art H. Os que se sentirem aggravados pela conces-
,ão, ou denegação das licenças feitas pelos Subdelegados, ou
pelo Presidente da Camara, nos casos em que são aut?risa-
dos, poderão recorrer á Camara, expondo em requerimen-
to os motivos de aggra.o, ou queixa.

Art. 12. As multas e a importancia das licenças são
destinadas ás despezas da Camara.

Art 13. Quaesquer quantias pertencentes ao coCre da
Camara Municipal serão recebidas pelo Procurador da mesma,
o qual deverá ter um agente em cada Distrlcto de Paz para re •
ceher as mullas, e producto das licenças: estes age.n~es se.
rpo nomeados pelo Procurador, sob sua responsabilidade,
titulados., e jurameo tados pela Camara.

Art.U. Quando nestas .Posturasse impõd obrigação
de fazer ou desfazer será assignado o termo de 24 horas,
para começar a cumprir a obrigação, e o q1le for. rasoavel
para ultimar, e quando so .não obser.vo o detormmado na
sentença mandará o Subdelegado fazer ou desfazer á custa do
'9\1e ã .isso .for .conuemuado ,na senteRça.

Art. 15. Quando estas Posluras impõem a obrigação
de fazer qualquer serviço, ou obra, o O obrigado não a cum-
pdr no termo que lhe for assignado na forma do artigo
antecedente, será posto em praça o serviço, ou obra, e ar-
rematado á quem o fizer, com melhores condições. Não ap-
parecendo lançador não excedendo sua importancia de 100~
rs., o Subdelegado a mandará fazer, o se procederá .contra
o infractor para a cobrança das dospezas que forem fOlias.

Art. 16. Os jornaleiros chamados por determinação dos
Subdelegados para algum dos serviços, ou obras determina-
das nestas Posturas, obedecerão promptamcnte, u\Ila vez que
TOMO XXIl PARTE 1.~



Art. '22. 'o erocurador da Camara é QD~orisadoá. fa~
• zer despozas no intenallo de cada sesrio que nau elcedao a
( 60c/'t)OOO'rs.

Art. 23. O processo por infrac~ão de 'Posturas é o
.' determinado' no Cowgo d(l P.rocesso, Lei de'? de Dezembro
. de 1841 t e regulamento do Goycrno 100pcflal.

~Art. 24. As penas estabe.leci~as nest~s 'Posturas não
! isentão os conLraventorcs da obngaçao de satIsfazerem o dam-
, no, que da contravenção resultar.

Art. 25. Estas Posturas obrígão á todas ~s pessoas,
, quaesquer que sejão os- seus pri vilegios , corporaçoes , ou as
, sociações,

. Art. 26. 'Quando nestas -Post~ras seest'aDcle.ce o ma-
,. :timo, o minimo das penas, o medlO serà to.matl.o entre os
dous termos dados, sommando-se as duas. quanlldades, o

.. applicando se a melade.

~Art. :27. A applicação dos gráos da~ penas confia-se no
i prudente' arbitrio do j~iz, o q~JaI. devera .confo.~me as re-
, gras de direito, e legislação cflmmal do' Impel~o. attender
ás 'circunslancias aggravantcs,' ou al!enuantes do ,qu~ for re-
'vestida a' infracção , .ou contravcnça~ 'da .P~stura.Quando
I um mesmo' individuo tiver commeltldo maIs de uma IOfrac-
'ção na mesma occasião , 'poderá ser c?nde~'nado. no mesmo
• processo em todas as penas em .que tiver Incorrido.

Art • .'28. Quando o iitfractor não tiv r bens;'nem meios
de pagar a multa e custas em que for co~demnodo. occult~r,
; alhear, ou despozJ)r dos .bens quo possUIr '. ~erá preso e ~e-
. colhido li' Cadêa ,por taoto tempo quan o eqUl.valba á, q~an\la.
. contando-se um ,dia de 'prisão por cada mil rs. Nao será
! preso'porem, ou, estando-o, será immedialamente ~olto,.Iogo
, que apresente ,ou alguem' em seu lugar, aquanha ou co-
'nhecimento firmado 'peloProeur,!ldor da Camaril, ou s~u
..agente 'no~Districto, do .qual conste .haver entrado çom .u
_~~~o ..xXII. PARTE .1.a

("91 )

Art, 18. Quando n'estas Posturas so manda adVertir
á detllrminauas pessoas o cumprimento da Postura, ou Pos-
turas, será a advurtencia feila por ordem do Delegado 01] Sub-
delllgado , e pelo Inspeclor de Quartei"ào, Escrivão, ou qual-
quer omcial de justiça, que passará certidão da nOlificação.

Art 19 Os Fiscaes dos Districtos de fOl'a parliciparão
ao da Villa as infracções de leis e prevaricações. ou negli-
gencias de todos os empregados, e as contravenções das Pos-
turas que tiverem lugar nos seus Districtos. O Fiscal da Villa
cQlIigindo todas as informações que pelo 50l)l'e dito meio che-
garem ao seu conhecimento t e addicionando.lhes as observa-
çoes relativas ao seu Dislricto, fará um relalorio para seI'
p~esente á Camil a no prime'ro dia de cada sessão ordinaria.

Art. 20. Os Fiscacs dos Districl.es de fora parficipa-
riío ao desta Villa os mlÍos tratamentos, e aetos de ofuelda.
00 que por ventura os 51'S. coslumarem ú praticar com sous,
escravos, indicando o meio de preveni-los. O Fiscal da Villa
procederá como I está delerminado no artigo antedente formaB-
00 desta cxP'OSiÇãOum capitulo separado.,

. Art. 2'1. Nos casos dos arts. 19 e 20 a Camara proce-.
derá na forma dos artigos 58 e 59 da Lei do L o de Outu- ..
tubro de. 1828._ -

Sej80 empreg-adas no trabalbo em qU;6 de ordinario s~ éccu.
pão. e terã0 direito li<) jornal. que taes trabalbadores C05-

tumão vencer no Dislriclo. O senhor do escravo jornaleiro,
que o não quizor alugar ou o jornaleiro livre, que não obde-
ccr &otléLermina.r1o peJo Subdelegado, será prezo por cinco>
dias, este e aquelle multado .em 5JZ)OOO rs.

Art. 17. A Camara aulhorisará aos Subdelegad 5 para,
mandarem aos agenles do Procurador da Camara li que
trata o artigo 13. que paguem as despczas, e jOl'I1ilOS de
que lralão o~ arligosanLecudontes, ou dar.á outra provi'~f ncia •.
que os habilite ú satisfazel' aos jomaloiros no le,mpo do cos-
Lume no Dislriclo.



tes, fiscaes, ou el-omcio , os termos finaes das execuções po-
derão ser promovidos pelos mesmos, ou por qualquer outra
pessoa do povo.

Art. 35. Quando os infractores forem condemnados,
e appelarem para o juiz de direito da COlDarca , o procurador
da camara. ou o fiscal do districto da villa, nos processos
ox-omcio começados. ou n'aqtrelles.em que as partes não quei-
rão continuar, procurarão obter vista em tempo, e arrasoa-
rão os autos conforme o direito, allegando, e requerendo o
que convier.

Art. 36. Nos processos por infracção de posturas, que
forem tentados e concluidos até execução á requerimento do
procurador da Camara ,ou por seus agentes no~ djstr!ctos de
fora, terão os mesmo!! direito á metade da quantia liqUida quo
tiver de entrar para os cofres da Camara ; mas no ca~o ~e ab-
solvição do infrador I pagarão as custas de sua algibeira, o
quP não fazendo em tempo a Camara poderá pagai-as, ha-
vendo-as ou descontando-as dos ordenados ou por centos á que
(, procurador e agente~ ~iverem direito '

Art. 3'7. Sempre que para cobrança dos ir,npostos , li-
,cenças ou emolumentos de que tratR o titulo 7 .• capitulo 1:0,
artigos 207 e seguintes, for necessario o emprego do~ meios
judiciaes , etfectuando.se penhora, o executado é obrigado a
paga,r mais 25 por cento sobre a quant,ia pela qual sotfrer exe-
'cução. .

Art. 38. Nas concessões de terrenos, ou lugares para
construcção de caza , ou cazas , a Camara deterá regular-se de
sorle que a povoação comece do CQntro para os lados, evita.n-
do-se que sejão babit~dos os arrabaldes, anles do estar o ID-
terior oecupado, e para que nas ruas entre um e outro mor~-
dor não haja longos e'paços.

Art. 39. Quando do,us , ou mais individuos re9uererem
simultaneamente um mesmo lugar, lerã preferencla aquelle
que por termo obrigar-se â fazer construir caza de sObrallQ ,
l'OMO nu PARTE 1. a
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Art. 34. Nos processos cOll1eçados e terminados, ou só-
mente promovidos até certo ponto peta procurador, seu& ageo,

Ar. 30. Quando a infracção consistir em alimentos af-
terados ou arruinados, remedios podres, alterados, 00 de-
teriorados. &c serão chamados peritos, e pessoas entendi-
das na materia.

l 98 )

Art. 29. Os Fiscaes sempre que sahirem, e andarem
no cUl,uprimeoto de seus deveres, far-se-hão acompanhar d()
Es~rivão do Paz ou Subdele~acia, ou de qualquer omcial
de Jostiça que deverão requisitar da .-\.utoridade policial do
Districto.

quantia para 08 Corres Municipaes. Na falta do Proc.urador
da Camara, ou do agente do mesmo, o Delegado ou Sob-
delegado poderá nomear um deposita rio, ou agente interino
que sirva, communicando-o á Camara.

Art. 31. Os autos do achada o infracção do Po!!turas.
serão feitos na presença do Fiscal, escl'iptos pelo Escrivão, ou
Official de Justiça, e assignados pelo Fiscal, peritos, e duas
testemunhas que serão chamadas por ordem do mesmo fiscal.

Art. 32. Lavrado e assignado o auto de que trata o
artigo antecedente, se o infractor não pagar incontinenle
a multa e custas, á que estiver sugeito, o Fiscal remelle-
rá o auto ao Procurador da Camara, ou ao agente nos Dis-
trictos, ou directamente, e COIRomcio ã Autoridade com-
petente, para que se proceda nos termos do Codigo do Pro-
cesso, Lei de 3 de Dezembro, e regulamento n. 120 de 3t
de Janeiro de 1842.

Art 33. As testemunhas, peritos, escrivães, ou om-
ciaos de justiça quo sendo chamados por ordem do fiscal recu'-
sarem-se, serão ou toados, e sotlhl'ão a multa de 10 á 30ti'tl rs.
salvo os escrivães e officiaes de justiça. estando em exercicio,
ou não tendo precedido autorisação do delegado ou subde~
legado.
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e Oh t-re C!lS quo fá isto 18 obr.igarem terá prefereocia aquelle; '.
q~~ na mesma-p~loaçi~ já. tiVêr feito 'atSlíma 'caza BelJ!&lhlDle .

TIT:ULO 2.°

D" aceio .das .Povoaçõi1s.,

CAPITULO 1.~

Do alinhamento.',

Al'l. 40. Em quanto' não houver planos, os' alinha'- _
dores cingir-so-hão ás instrucções que lhes forem ,dadas de -
orilem da Camara apresentadas pelos Fiscaes. .

Art. 41. Haverá os alinbadores necessarios para esta Villa,
e para os Ar:r.aiaes do Municip,'o. Os alinhadores SCFãono-
moados pela Caulara, e seu mero fixado pela mesma do
m~nei~a que as distancias, e consegujntemcnte as despezas,
seJão as menores possiveis. Os mesmos alinbadores vencerão
o salario marcado .. no capit.ulo e artigo, do. respectivo rogula-
mento.

. ~I't. 42: Compete ao alinhador alinhar,. c perfilar o
edlficlo eon.formo o plano da povoação, se o houv.cr, ou se-
gundo as IDstrucções que IheJorem apresentadas pelo Fiscal.

. Art. 43. ' O alinhador que contravier á disposição do ar-
tlg~ antecedente por erro, ou por outra qualquer cauza ,
safoa ,mullado em l.z;OOO rs .. 0 quando o edificio, .ou obra of-
fenda o alinhamento, será desfeito á sua custa, e tornado Q

levantar até o ponto em que estava quqndD foil desfeito.

AI't. -44. " Nesla~ViI1a, c nos arraiaos não sepodel'á sem
licença: . '
~ 1.0 Edificar nem reedificar •.
.S 2.0 :Fazer, concertos" ôu ,qualquer obra qu~ possa. of.

f61'lder o alinhamento' :-multa. 'do 'tres(Jobro da importan-
'cia do"salario ,qu~lhayia 'de vencer o alinha'dor, e qu~ndo,o ..

( :101 ) ,

edificio, conce.rto, ou obra Qff~q~!lr o alin,hamonLo,sor . I

desfeilo todo, ou a !lA tel que' otfen~er.'

Art.' 45':. O ulinhadOl" que' sem Lio41oçaalin,har, ,o per.'
filor o edificio, concerto, ou'obra, incorrerá na muJt.a do or- -
ligo antecedente.

Art. 46'. Ordenada li de p}ição do' edificio, concerto, .
00 obra será notificado o proprietario,' ou seu Procura- -
dor o :10 sua faha o illq mno, c o alinhador nos cazos do
artigo 43, para principiar a execução. dentro em 24 bar,as, .
o ,findar em um lermo rasoavel', .asslgnado jsob pena ,ue
sor executada á custa'.da propriedade,- e não pouer o nollfi- -
cado peuir indemnisação alguma •.' O inquilino. não' podo selO
obrigado á uemolição, o qua nuo o faça poJera pagar:so na
forma do artigo 112-parle ultima. So nos tel'm?s Qsslgnados
não for principiada, ou não for .finda a cxecuçao, o Subde-
legado .mandará procederá emolição.'

Art .. 41,' As' liconças exigidas neste' capitulo, serão con-
cedidas por ,despacho., ouvido' o respectivo Fiscal.

Art. 48'. E'''prohiLído' edificar ou fazer qualquer ohra
em terre'nO!l .publicos, sem licença ou arrendamento na f~r-
ma dos artigos 44 e 45 multa dll 4 a 20t/'POOO rs:, e pcl da
uoedificio, ou obra para a Carnal'a .•'

Ar!. 49, O arrenualario, ouo que ohtiver licença'para
levantamento de cozas, é obrigauo á principiar a obra denlro
em umanno, e á terminal-a denlro dO' ~utro á oOIl.lar-so da
data da licença, a qual deverá ser' regIstrada em livro com-
petente; Os prllSOSpara as.reedifiQações serão fixadosr~cl(l. frs-
pectivo' Fiscal com recurso para a. Camara. O quo nao cum-
prir a primeira'obrigação uesto arllgo, qUll'1llo ao c~m.r~\(Ir,
entender-se-ba. cabido emcommisso, e perderá o dlrello (lO

terreno ~ o qual poderã ser cOtTcedid'O á ou~ro, ou declnr3.-
do- (leIa Camara para uzo, e logradour~ publico. O quo tI- :
ver commeçado. a obra, o não conclUI-la na forma da srguJl-'

'IMO. XXIl~.PAaTE.1.' .. '



CAPITULO 2. o

( 103 )

Das Obras publicas.

Art. 58. A cOllscrvação e o reparo das muralhas, pa-
redões, ou outras obras feitas para segurança de edificios,
ou prisões publicas. calçadas, pontes, chafarizes, regos,
o aqueductos, póços, ta.nques, e quaesquer outras const!uc-
ções em benelicio commum ou para decoro das povoaçoes,.
serão feitas pela Carnara.

Exceptuão.se :
'IOMO XXIl PARTI 1..

CAPITULO 3.0

dos, Subdelegados, Juizes de Pu, e Fiscaes, percorrendo'
as ruas, e praças de seu Districto até o 4.0 dia de cada mez.

Art. 55. E' prohibido empachar as ruas, c praças
com materiaes, ou qualquer genero de entulho :-mulla de 4 a
10r1P00Q rs, alem da obl'igação de desentulhar incontiner.-
te logo que seja intimado. Elceptuãose dous casos:

~ 1..0 De necessidade, de maneira que se não possa sem
perigo ou grave ptejuizo pedir a licença do ~ seguinle. Neste
caso dever-se-ba pedir a licença dentro de 24 horas nesta
Villa, e de 3 dias nos ~rraiaes.

S 2.0 De utilidade publica, ou particular, obtendo-se an-
tes a competente licença :-multa de 4 à 10.jpOOO rs.

ArI. 56. Em qualquer dos casos do artigo antecedente,
nunca será embaraçado o livre mo das ruas ou praças j e os
que tiverem obtido licença SO[-O ol)flgado~ a pôr luzes, di-
visas, ou guardas, como lhes for determlOad?, para que ne-
nhum damno aconteça ao publico nem aos parttculares:-mul-
ta de 1.)'1)000 á 4.)'1)000.

Art. 57. Na sentença em que for julgada a contraven-
ção, e impostas as mullas, será o contravenlor ob.ri.gado á
fazer a limpesa desempachando, ou á pÔr luzes, dmsas, c
guardas elO um termo rasoavel que lhe será assignado, sob
pena de fazer-se á sua cusla, e do duplo da multa nas re-
incidencias.

F. N.. !J.

Vclarão na guarda destas Posturas os Delega-Art. 54.

( 102 )

da3~8rigação, será obrigado á pagar um aforamento do 120
a rs. por braça de frente annualmente. A Camara 0-
dderá . prorogar ?s prasos sobreditos por mais um anno bay~n
o Clrcunstanclas 8tlendiveis. ,-

Da limpesa.

Art. 50. E' prohibido nas ruas e praças:
. ~t: o Lançdr immundicias de cheiro desagradavel ainda
quo seJ~ por encanamento que as despejem. '

S 2. Fazer estrumeiras.
de~4 3~Ot2~OgÔr aniÕes .mortos, ou morihundos :-multa
d . n. s aOlmaes mortos devem ser enterra-

OI nos qUlOtaes, ou fora d povoações.

Árt. 51. A Camara, quando julgue necessario od .
declarar .por edilaes que ficarão fazendo parte d'estas Po~tur:~a
quaes sOJao os ~ugares ~lJl que se pode fazer o despeJ'o ou qu/)~~
os em que se nao pode. '

Art. 52.0 Os m rad - b'r o ores sao o rlgadas á conservarem
;mt~::ad:s ctestadas dos quintaes. e casas em que morarem:
de 5 a 10_'I'i"I°OÕ.~rehendead metade da .ru~, ou. praça :-multa

'W rs. c o uplo nas relOcldenclas.

Art: 53._ Os .mesmos moradores, tanto da Villa como
dos arralaes, sao obrigados até o dia 15 de Abr" d. d. .~ t o A' b . . I eca a anno:

~. re oca rem, e calarem as paredes exteriores de
suas ca~as nov~mente feitas, .e construidas. '

S 2. A calare~ as frentes e lados externos das casas em
qn~ 3?rarem, seJao donos, inquilinos, ou aggregados.

d
~ . A calçarem, quanto aos moradores da Villa com

pc ras as suas testadas da rua '
S 4.' A trazerem livres, '0 I'Impas as mesmas testadas.
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Dá sawJe publica',.'

CAl'lTUL& 1.0
'

Salubridade da m", agoae alimentos :

Art. 66 ... E'/ pl'ohibido enterrar-soos corpos humanos
nu Villa , ou nos lll'l'aiaes, 'o em' outro 'lugar quo não seja o
cemitcrio publico. ha'vcnuo.o :-mulla de ,20 ã 30~000 rs,
e o duplo 'nas 'rcincidencias. Se'rão -igualmente punidos com
a mesma multa, e 8 dias de prisão os que praticarem ou man-
darem praticar cxhumaçõcs decada\'cres sem estarem para
isso autorisados.' .

Art. 67.; A Camara' designará ó~ ccmiterios das-fregue-"
guezias c .Capellas do fora desta Villa, assignando prllsos ra- '
soaveis, passados' os'quaes'não scrá permittido o enterramon.'
to senão nos comiterios, sob pena do artigo antecedcnte. \:,

tOMO XXl1 fARTE. i.•

TITULO 3.';

qller' dos fins dos SS 1..0 e 3. o do art. 60;. quando; nill:j'"
resulto .damno.â lerc~ro~' o ul,lise' á alguom,'

Art: I63.:: O,' donos' das '08UaS'!\3Scidas -ou :encanadas .-
em seus "qujntaes', ou palco",' são obrigados á darem eSio- -
tos e lVIcanorem', de sorte que não 'datnnifiquem as ruáS nem .1

as obras c bornfeitortas dOHisi'nbos ':-mu\ta de' 10 'li 20";Jj) rs.'

Art: 64',' Os \ encanamentos' 50' co'OSor'Varãosem pro lim-
pos, e em bom ostado ú custa do seus donos :-muhu do 10 I

á 20.m000 .rs, 'e obrigação do 'o fazer;'

Art. 65\ I Nàli ponas' do' artigo anteccdeúleincorrerá o
dono do terreno, pelo' qual passar o encanamento ou en-
c~namentos ,. ao' qual senuo feital participação do dia' e hora
em quo. se protende faier a li mpcza ou concerto do encana-
menta, o impedir. Exceptua-se o caso em quo o dono do
terreno antes queira fazer a limpeza ou obra á sua custa da .

.qup admittir nelln pessoas .estranhas','

í.Ârt. 62. A Camal'a, poderá conceder licença para ,qutll.

)

t~ 1..' .t! obYa~, cuja, ractura alé' 0 pregltn(e nia C"fãG

'da ob~l'gaçldda' Ca~a'fa, salvo quando forem de urgente
n(l~essldade , o os obrigados fi cllas não ti verem meios para
r.a~ls'r~icr :,-mulla de.5" á 10.jtlOOO rs. e o. quadruplo nas
rei C1detl'cliis,

.~ 2." ~s obras .que a .Carnal'a arrematai', impol1\lo cer-
tas prestaçoes para Indcmnlsação dos emprehenderJurcs na for-
lJIII da Lei do.29 de Agosto do 1828, o art. 47 da dO.1 .•
do ,Ootuhro do mesmo anno.

',Art. ',59, Quando um particular, ou particulares so
proposerom á fazor qualquer das referidas obras á sua propr.ia
cus.la,. doverãó col'lforll!ar-se com o plano da Carnara, e ob-
ter;~o !lCença quo gratuitamente lhos sorá concedida :-multa
de.;) a 20~000 alom da obrigação de desfazor a obra.

.Art. '60. E' prQhibido:
.~ 1.0 .Arruina.r, ou desma?cbal' quaosquer das ditas obras,

ou parte .del/as amua quo OlIOlma seja.
~ 2.° Abrir encanam~n.tos puhlicos, ou particulares na~

d
fuasd' c, praças som, partICipação ao fiscal, que assistirá, po-

, en o.
~ .~.: . Fazer quae~quer escllvações nas ruas, praças, ou

~suas :Vlsmhanças.~'4',: }<'azor alpendr.es, ou .poiaes nas ruas .ou ,praças.
~ 5. : Lançar mntoflacs, c quacsquor entulhos, ou on-

! tuplr os .encanamentos publicos, .ou particulares :-mu!ta ue
dO.fl 30,mOOO rs" alem .da obrigação de repÕr ludo .no sou.
antigo estado,

'Art.6f. E' ,proliibido :
~~I1." E~garavalar,e tiral' ,a terra enlre as calçadas:
. ~ '2." l'flrar dos. e~canamentos aguas,publicas, ou par-

tlculares. para0 propflo UZO, .ou ,desviai-as de seu curso
dando~lhe uma ,outra .dirccção I ,som autorillaoo competente:
ou par~, '!lal. f~zer :-multa ,do::20 {t 30,mOOO rs., e o dpplo
nas rcmcldcnCHls,
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Art. 79. Só nos matadouros publicos, ou nos parti.
culares com licença so poderá mala r, e esquarlejar rezes para
serem cGrtadas, e vendidas ao publico; permiltir.se-ha aos
donos dos gados condusil-os depois de esquartejados, e ven-
derem pelos preços quo quizerem, e onde bem lhes convier,
contanto que o fação em lugares patentes em que se possa fis-
calisar a limpcsa o salubridade dos talhos da cnrne , e fide-
lidade dos pezos :-multa de 5 á 10.;'1)000 rs. o o dupl.o nas,
reincidencias.
1:0MO xxu Pi.RTE 1..a

Arl. 76~ Os Fiscaes terão cuidado em que nos seus
Districtos não haja estagnação de aguas infectas q.ue possa
prejudicar a saude publica, o a Camara logo que tiver dis-
so conhecimento lhes mandará dar curso ,. e encbugar os ter-
renos, sendo necessario, qmndo farelO pertencentes á Camara ..

Art. 77. Os donos dos terrenos em que se estagna-
rem as aguas do quo trata o artigo antecedente, serão obriM
gados a cum.prir o disposlo no arligo, salvo quando falo
tarem-lhes os neccssarios meios, e forem naturaes ou ac-
cidentaes as estagnações. Sempre o que fez a estagna-
~ão cumprirá o disposto no artigo antecedente :-multa
de 10 á 20.t1>OOO rs. quando o obrigado á obl'a não allender
á advertencia do Fiscal que lhe assignará praso rasoavel.

Ar!. 78. Quando houver duvida se as manufacturas Oll
estagnações de aguas podem prejmlicar a saude publica, poder-
se-ba recorrer a Camara ou ao Presidente I não eslando olla
reunida.

Art., 74, E' probibido estabelecer-se nas povoações corM
tumes de couros, ou qualquer outra manufactura quo possa:
prejudicar a saude publica.

Art. 75. Os Fiscaes advertirão os donos, ou adminis-
tradores, e feitores do taes manufactnras para retiral-as das
povoações, e não sendo allendida a advertenci-a. serão os-
contraventores multados- em 10 á 20;m000 rs. e o duplo nas
rei ncidencias.

r. N.O !t.

_Ar!. 70. As Irmandades que quizerem enlerrar seus
Irn~aos em lugar distineto dentro do mesmo cemilerio, de~
vcrao c?ncorrer pa~a a. construc~ão c aperfeiçoamento interior
e exterIOr do cernltel'lo em proporção do numero de irmãos
e fundo de quo poderem dispor. . .'

Art. 71. Recusando-se:as .Fabricas ou Irmandades a dai'
ou: e~trar co~ o !1ec?ssario contingenle para Jaclura do ce~
100lel'l0 " sera este fOitO por empresa, sendo indemnisados os
empresarlos pela prestação de duas patacas (640 rs.) por cada
corpo que for enterrado, á custa da Fabrica ou Irmandade
pelo tempo que for estipulado em pra~a. I , .. ,

Art. 72. E' permitliqo nos particulares formar carnei.
ros, ou calacumbas nos ~~milerios geraes para enterramento
de pessoas de suas famdlas, pagando pela licença a quantia
de !•..tt>000 rs.

Art. 73,. Feilos os cemilerios.se participará a autori-
dade eccleSla~lIca compelente para a necessaria benção, e quan-
do recuse, IOlerpor.se-llão os recursos legaes para a aulori.
dade competente. .

( 10'6 )

Art. 68. A Carnara poderá prorogar o praso do nr\ÍM
'go antecedente, quando denlro delle não se possa fundar o
cemilerio, ou cemiterios.

Art 69, Repulão-se conlravenlores dos artigos prece-
.denles .:

~ LO Os Fabriqueiros. •
~ 2,0 Os Procuradores das I.'rnnndades.I ou .quem suas

vezes fizer.
~ 3 o Os Parochos que mandarem f!lzer os eoterramen-

los no recinto dos Templos. .'
S 6.0 Os ~erdeiros, ou testnrnenteiros que mnndarcm en.

touar nos reCintos dos templos.
~ 5.0 Todos os quo mandarem, ou consenlirem fazer

os enterramcntos no recinto dos Templos, e os que abrirem
as covas,



. cJlico tio' partido vaccitlarâ,' fora dells as' possoas q~er f?~
rem Domeadás :pela. arriá1'á', ~ tah10 81111àUecomo estas farao.

, constar por' ed.tao .OI logar, dIa 8' hora em que.lIe vacclna'rá.
\l\rt. 8'1. ão será adftlH I/fS'é 'exen:er prOfissão de. cu-

r rar pessoa lfflscoirliecida, 'Som que apresente seus titul-os á.Ca-
mara para serem examinados, o registrados, o della oMe-
nb~ licença:-multa do 20 fi '30~OOO r5. 1 e' o duplo nas
r mcilJencias ,.a1em (J oito djas dq prisno.

. 8. A:C ma a lea autori ada a despender com o
, medico do parlido um ordenado quo não excedA li 400.jj)OOO
, rs. por anno, o será' o mesmo medico obrigado a curar os en-
i fermos polires que o chamarom, ás suas' casas .

Art. ~89. E' permitl'ida a' venda do drogas nas casas do
, negocio, podindo-se para isso especial Iiconça li qual cuslará
o mesmo que para casa do negocio:-mulla do 4 a 8.tt>OOOrs.

Art 90. E' prohibido abril' botica som licença:"-mulla
'do 20 á .30.Jt>OOOrs. o o duplo' nas reincidencills.

Arl. .91. Com I licença da Cllmara será pormilliJa a
, venda do remedios em casas do negocio:-mulla de 20 à 30~
, rs. e o duplo nas reincidencias.

Art. 92. As licenças do qué lratão'os arligos anteco-
. denles' não isenlão das ponas em que possão incorrer os ven-
, dedores-polos mãos romedios, ou orros :que commelterem em
I prejuizo ,da saude .

.Art .. 93. Os 'Fiscaes" visitarão'uma voz ao menos em
. cada anno, as boticas, e as casas de negocio em que 50 vendorem
drogas'em seus d.istrictos com o modico do partido o na sua
1falta com 'uma possoa 'nomeada, pelo. subdelegado.

'Art,"94. Os,hoticarios, e'os 'donosldo casas 'de nego-
. cio, quo .tiverem a venda dregas 'ou remodios adulterados,. p~-
. garão 'uma multa 'do' 10 a 30.J't>OOOrs. e o duplo nas relllCI-
dencias , alem do serom inuliliiados os remedios o drogas cor-
'rompidas c alteradas.
. ,.:l:Wl.O UH PARTE 1.•

,'CAPITULO:?2. °

Sóbre,os meios ipreventivos 'de enfermidades.

:Art.' 86 .. 'A' Camara pedirá ao Governo da 'Provincia ,a
vaCCJnll ou ao, Commissario na. Provincia. Nesla'.Yilla o.me-'

,Art. 81. oOs curraes e matadouros se conservarão lim-
,posi quanto for. possivel, -lcndo especial cuidado. o carneceiro
em não amontoar. os despojos das rezes mortas, . de uns dias
para.oulros. Quando não: for,ohservada ardisposição, desto ar-
tigo o fiscal adverlirá.o carneceiro, o não sondo altondida.a
adverlencia, sa!frerá a mulla de,5 á lO.jj)OOO .fS. e.o duplo nas
rei ncidencias.

Art. 80.0 gado não será .morto sem que tenbão HSa.•
•do-2t\. .~loras, depois, que tiver chegado ao matadouro. O. cor-
raes terão coches com agua limpa. para o gado beber :-muUIl
de 5 á !O;mOOO rs. e o dobro, naS reincidcncias.

. Art. '82. 'O carnecciro é obrigado a-pezar a carne quan-
do o compradol' o exigir:-multa do~2 ã 10..jj)OOO,rs.

'Art. ;83. .E' prahibido:
~,~ 1.0 Malar.peixe com veneno.
~ 2.° Vendor alimentos corrolllpidos'para.o homem.
~ 3.° .Falsificar quaosquer'generos, misturnndo.lhes 011-

t:as substanciasque augmenlem.o sou peso,. volume, ou qUlln-
.,l,dade:-mu/La 110:20 á;30.Jt> rs, e,o,d~plo.Das roin-cidencias.

Art. .8-í. E' prohilJido: Jançari immundicias, 011 Invar
roupa, ,ou ,quaesquer outras cousas , .nas fonles, chnfarizes ,
. ou outros lugares em .quo ó permillida a conservação das aguas
I para bebida ou nos I"gares.á eUas s~periorcs:-.mulla de ;~,
- á 8.Jt>OOQrs.

.Art. :85. A' 'Camara julgando.necessa'rio .poderá'declarol'
, ç!'l editaos quaes sejiio as fonles o chafarizes em ique Ó prohi-
I })I?~ I~var , ..ou. quaes, spjão.os lugares em, que,não .•ha Inl pro-
I }lJb'çao.
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S 3." As, rifas de quaesqu~r objectos ou planos. Os eou-
traventores dos ~~ 1.0 e 3.° pagaràõ uma mulla de 5 a 20:tl> rs.
e os do ~ 2 ° pagarão uma multa de 20 à 30.~000 rs. Em
todos Oli tres casos a reiAcidencia será punida com o duplo das
,penas.

Art. 100. E' prohibidõ ter casa publica do jogo sem
,licença da Camara:-multa de 10 à 20<21.'000rs.

Art. 101. E' prohibido a escravos, 6 menor.es de 20
annos toda a qualidade de jogos em casa publica de jogo li-
cenciada, ou nao, casa de negocio ou lugar publico O dono
dá casa publica de jogo ou negocio que admittir, ou consentir
,jogo com escravos, e moços menores de vinto an •.os, será
multado em 10.â 30.7tJ000 e o duplo nas rcincidencias. O es-
cra'vo apanh~do a jogar emlugllres publicos será casligado com
59 açoules, salvo pagan~o seu senhor UUla multa de 20<21.'
;rs. imrnedi~lalllcnte.

Art. t 02. O homem .Iivre achado a jogar dinheiro, ou
,cousa que o villha CO'" escravos ou moços nos cas!>sdos artigos
antecedentes, será multado om 15 a 20~000 rs.
".' ,.

Ari •. 103~ .E' probi1.lido :
~ 1.0 Fingir-se inspirado por potencias invisiveis, ou pre-

dizer cazos trisles, exlraordinarios, ou alegres com oxaggo-
ração dos quaes resulte damno ou prejuizo a alguem.

~ 2.. Inculcar-se curador do onfermidades, ou molcslias
por meio de feiliços, orações, gostos ou accionadosj-multa
de,20 ã 30.jj:)uOO reis o o duplo nas roincidencias.

Art. 104. E' prohi1.lido ao maior de 15 annos viver sem
alguma occupação util, e honesta, quando não tem meios tio
subsislencia. O conlraventor das disposiçõas acima será obri-
gado a assignar termo de ,se moslrar occup'ado dentro do corto
prazo, sob pena de ser ontregue em qualquer officioa , fazend.a
de cultura ou creação por tempo de um anno com diroito ao
sustonto , vostuario, o melade do sala rio que se costuma dar
no lugar a qualquel' tr!!balhador sem Qfficio e~pecial. ~o Cil.-

TOMO XXII PARTE 1. a

TITULO 4."

. .Art. 9~. Nos cas~s do a.•.t.igo antecedente em que é per-
tmllldo pedir esmolas, e prohlbldo aos que as pedirem leva-
rom imagens, paineis ou estampas:-multa de 10 á 20i/t) 1'5.

Art. 99. São prohibidos.
~ 1.0 Os jogo~ de pal'ada nas casas publicas de jogo, ta-

vernas, e boteqUins.
~ 2.0 ás loterias que não forem concedidas por auto •.

ridade competenle.

Da 8egu.rança publica.

CAPITULO 1.".

So~re artificios prejudiciaes~

~rt. 97. E' prohibido pedir esmolas para quaesquer il1>-
vocaçoes :.-multa de to a 20.tt>000 rs,

Exceptuão-se :
S 1.° A Misericordia.
~ 2.° As Irmandades do 55. Sacramento, e das Almas-

o as que tiverem nos seus compromissos licença para pedi,
fem esmolas, do Divino Espirito Santo, o do Padroeiro do
lugar.

( 110 1

. Art.' 95. ~. botica rio ou vendedor de drogas, e reme-
dlos, que prohlblr, ou se oppozer á entrada em sua botica
o casa de nogocio, e exame sobre os remedios e drogas se:
rá mulla.do em 20 a 30.7tJOOO rs e proceder-se-ha ao Clame
independeotemente de sua vontade, lavrando-se de tudo o
competente auto.

Art. 96. O medico do partido que não observar restri-
ctamenle as obrigaç?es que lhe são impostas nas posturas, e as
que a Camar~ lhe unposer no conlracto, será advertido pela
Camara, e nao sendo altendida a adverlencia > será dem.il-
tido do serviço municipal.
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Art. 1f 1) 0'8 'edifiéiol', muros -, ou obras " e cua. que'
ameaçarem ruina de que possa résullar damno ao publico, 08 .

ao particular, serão desfeitos, e reedificados de maneil'll que"
cesse o perigo. Quando louo'o edíficio , muro. ou oLra não'
ameaçar ruina. mas somente parte d'elle, sõ esla fica comprchen-
t1ida nll disposiçãodl)ste 'artigo.'

Art. 112. A obrigação {)o'desfa'zer, e reedificar ou COn-
certar . imcumbc aos propriotarios , ou á seus procuradores. OS-
inquilinos p9 !erão tomar sobre si esta obrigllção com direito'
de haverem as despozas dos donos pelo modo'ordinario,'ou da'
maneira seguinte: quando os inquilinos concertarem ou reedi.'
ficarem os edificios em que morarem, so pagarão nos alugueres '
quando os proprietarios lhes não quizerem satisfazer ás despezas' ..

Arl. 11 3: Si 110 'prazo lIssigRlIdo não fo'r o cdiflcio, obra'
ou muro. desfeito, ou so oedifiéio não for habilado , ou não'
se souber quem é o dono', ou se na opinião ,de peritos não po..:.
der demorar-so li demolição' serã immediatarnente desfeito a'
custa ua propriedade, ficando' sempre obrigado o 'proprict-ario'"
quando l1ão' &ejão' sufficientos os matcriuús.' ,

A 1'1. 1U, " El p~ob~bi~o: ~ '
~ t.. Fabricar polvora no jnto'rior da~ .povoações:
~ 2.. O fogo ou 'liro' de rouqullira , obuscapós.
~ 3." O fogo do úr, salvo sendo lançado no& logares dr.....

slarados e.lcditlles da Cilmara:-muha de 10 á 20.tt>000 réis>

Art-. H5.-' São' oL~igados .os carpinteiras, pedreiros •.
ferreiro~ ;? os jornaleir~s a accudir ao fogo. que pegar em qual.'
quer ed.fidJO nas poyoaçocs:-multa de {),à 20.tt>00t') 'reis;

ÁrL t16{' 08 sacristães são obrigados a tocar fogo logo'
quo lhes for noliciado que está pegando om algum edificio.
muma obrigação tem o carcereiro:-multa de IO~OOO rei'
1"0110 1111 PARTI 1.~'

Mio o~ ,damno pOssa resultar, impondo .'. obrj~a~ã.o!as gu.'
ardas, divisas ou IDzes. Os que lel\du oblJdo Iic:en,a DIlO eam-
prirern as condições nella ,deelaradat, :e,:lo multados .em fi á I

1Q;mOOO r8,'

~ .

zo"de Cuga Rreccder-se,.ha,cQmo .6 l1e1Jpt,ilo dos eftaajAAos 'parll-;O •
serYiç~ nos;, terBJos, ,.da,lei .sobre rotação. de'! selr,iços dentr.o; do
I"pe~jo. ,QL1:lndo se.procoder, cpnlra ~ ,maior .de,15 8,flnos.•
ou menorde,2L, o Sl}bdelega~o Ihe1nomeará,. Q juramoolará .1

curador. qll~,o deCendal .

CAtPITULO' 2.° "

Sa6rc-mediààs preventivas de" damnos.'

.. Art. 105. Os Fiscaes ,mandaràõ 'pôr guardas, ou.divi.'.
sosJunto ás escavaçõos I e procipícios quo houver nas obras o
servidões publicas, eu nas suas yizinbanças, e proverão, com a '
possive~ Lrev.idadoao seu concerto.

Art. 106., Quando as escavações e precipicios de que
trala o arligo anlecedente, forem feitos ou cauzados POI' al-
guem , será este obrigado ao concerto, e á reposição de tudo
no soo antigo estado, e multado em 20 á 30olJ)OOO reis so não .
aUondor logo à advertonciado.Fiscal.

Art. 107 ~ As escavações .. e precipicios nas proximidades
das sorvidões , e obras publicas, serão concertados pelos donos
do. terreno em que estiverem, quando não seja publico. O Fiscal
advertirá ào obrigado ao concerto a.que o faça,- li não sendo at-
tendida a adverlencia no, praso que lhe for declarado serà mui', I

tado om 8 á 16.',tj; rs e no concerto. '

Art, 108. E' probibido fazor fojos ou laços occullos, ..
ainda nas proprias terras sem que.se publiquo , o not,jcio aos
vizinbos confinantes:-multa de 5 1120W) rs. c obrigaçãd do os
desfazer, ou o.ntupir.

Art 109.'~Os Cojosou laços de que trata o arligo anlece-
denle nunca se farão nas divisas não muradas das fazllndas, cha-
caras J ou qui,ntaes:-multa de ,5 á.20:t/) rs. e otirigação' li',?5
desfazer. • ' .

Árt. ~10: A.' Caroara concederà licença para as es.•.<..-
cayaçõ~s dos. artigo~ antecedentes qu~ndo d'ellas nenhum pc,:;'-



Art. 1.28. Não haverá especlaculo r.lgum public,o som li-
cença da Camara , o pola lice,nça pagar-sc-I!a a quantia de que
faz menção o arligo 212 e sous ~~ respec~1 v~men ~C:-multa-
igual ao valor da licença e o dupln nas relllcrdenclUs.

Arl. 129. Os presepios não lerão passos da ~scr,iplur? sa-
grada:-multa de 20 á 30<tD rs. e o duplo nas rOlncldenclUs.

Ar!. 130. E' prohibido a dança do baluquo nas casas
das povoações com algazarra de dia, ou denoule, ~e sorlo que
incommodo a vizinbança:-pena de so desfazer o ajuntamento,
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. Art. 123. E' prohibido correr á cavallo denoile ,nas ruas
e praças das povoaç,ões:-multa de 5 á 10.;pOOO I"S. Exceplua-
se o caso do urgenc!a.

At't. 12.l. E' probibido ler liOltOSnas port?s das c~sas ,
ruas o pra~~as das povoações , e nas eslradas publicas anllnaes
hravos que possão olftlnuer os passageiros:- multa de 4W;00,O
I's. por cada animal bravo, e nas reincidcncias o duplo, O an,l-
10:11 poderá ser morlo po q~alqucr passageiro, quando sOJa
por ello investido ou acomellldo.

Art. 125. Conduzir-se-hão sempro presos pelas ruas e
praças das povoações e estradas publicas os animaos bravos que
posslio orfender as pessoas com quem so ?ncanlrarolll; e quando
não so coslumo, nem possôo ser condUZidos presos .som grando
uimculdade, os precederá um dos conduclores adverlllldo ao pu-
blico com as vozes do coslumo:-mulla de 4W;000 rs. por cada
animal.

. ArL. 126. E' prohibido soltar llnimal damnado que 6e
POUtll'consonar preso, ou lIIalarj-m~ll,a do 10 á 20W;OOO rs.
e o duplo nas roincidencias. E' permlllldo a qualquer malar
anil/Jal dalllnado.

Ar!. 127. E' prohibido puchar carros a bois ou cavallos
na~ povoações, som candieiro ou guia:-multa do 4 á 12;)'1)000
1'01S.

1'. N,o á.( iH. )

A~t. 117. E' prohihido. lançar fogo ao campo, ou ma.
to alholO:-multa de 10 á 30W;OOO reis.

Art. 118. E' prohibido.
~ .1,0 . ~ançar rogo I~OSca?Jpos proprios , ou àe que se ten-

ha dlsposlçao , Som prevlO aVIso aos visinhos confinantes.
~ 2. o Queimar a propria roça som te~ foilo acoiro de 20

pal?Jos pelo menos, e sem participar aos visinhos confinantes
O dia em que so pretende queimar. Quando pela contr!lvonção
do qualquer desles ~~ passar fogo aos campos o maios dos vi.
sinhos, so(frerà o conlravenlor á mulla de 10 á 20W;OOO e o
duplo nas reincidencias.

Ar!. 120. Sendo achado o bebedo segunda vez em um
dos cazo,s do arligo anle,cedente, será prezo, e não sahirá
~a Cadela, sem que asslgne termo d'ubsler-se do lal vicio,
so~ pena do ~ú,~OOO,rs. de multa, e o duplo e 30 dias de
pnsao nas relOcldenc,as.

Art. 119. O bebedo achado nas ruas, praças o estradas
ou outros logares publicos, serà prezo nos dous cazos: 1.0 de es-
tar em estado de fazor mal; 2 o de correr perigo por si , não
podendo aca~lelar,so do qualquer mal que lhe possa succeder.
Prezo quo sOJa o hehedo sorá entregue a sua familia ou con-
duzido à sua caza ,o quando nem uma nem outra lenha no
logar , ou niÍo haja vizinhanças para onde possa ser conduzi.
do , será consorvado em cuslodia, em quanto aturar a bebe-
deira.

, Art.' 1,2," Os loucos furiosos serão presos e entregues
as suas falllllJas, e quando não as lonhôo no Districto ou el-
las não queirão encarregar,so delles, serão recolhidos !ts cozaS
quo lhes forem destinadas, o emquanlo estas so não eslabele-
cem, poderão ser conservados nas prisões publicas.

Art. 122. Nos casos dos artigos antecedentes será pro.
ferivel avisar-se a familia ou domeslicos do behedo ou louco
para o recolherem e guardarem, não havendo na demora
damno ou prejuizo publico, ou parlicular.
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Arto 1'42. E' prohibido. negociar eSCrOV?Ii, .~nimaes
'com siganos , e,pessolls desconhecid.:s. ~ s~speltas'l Clga~os o
'sloIsp.eitolise denominão neste artigo os que sa. por taes haYl~os ,
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Art. 140. :'E'prohibiuQ:
~ 1.. Occultar escravos -fllgidos-sll'm .participar -immedia.:

t ta'mente a seus.senhores, <Ientro de 2ft horas, sendo lf!orado-
ll'adores .D0 lugar ou om distaucia de <luas logUB~; de.48.~o-:
.ra& não-sendo ,'em distancia de mais de qualro legoB!!, e aBSlm
1progressivamente ,contando.se 'ã duas leguas por dia.

~ 2 .• ;Guardar cousas ,que os escravos furt~rem:-multa de
'10.á30oiJ>OOO , (lO duplo nas reincidenc'as.

Art •. LU. O sonhar do esçravoa quem &0 fizera p~r,,;
t licipação do artigo antecedente, serà obrigado a pagar ~{)-
,das ai d1JllpeZaSfeitas com a mesma., e com os Cllcr-a,os o~ es~
-crovo.

'CAl'l ULO 3.•

-:Sobre contravençiJeS"contra 'a$ pessoas.

'Ar't. 138. E' contravenção furlar 'cousasque não ex-
I cellão o valor de lOoiJ>OOO/s -: multa do'5 á 30,m000 , e8
dias de.prisão: e,de .20 á ~OoiJ>OOOnas: reinci.deneias.

.Art. 139. O taverneiro que comprar a 'escravos cousas
'ique não coslumão tcr , sem que sejão autorisadospor bilhete de
ipessoa oonhecida:-multa de 4 á 3O~OOO 1'8., e do'duplo :nas
I reincidcncias., alem de 8 dias de. prisão •

,rs lbeeptoa-seo toque de caius mi1itar~. que é illdepta-
g;Qte do ~icença , e o que anRuneiar qualquer e!!pectaeulo pa-

I ra o qual ,se hou,er. pedido lioença.

Art. 137. N-enhum malcate, quitltndeiro ou .quitandeira
I poderá ,ender em qualquer '1IIeOdl, lem licença do dono, fei~
'.lor ou administrador:-mu1ta,de-tS 4 30~OOO r!l•• (l "dup"
, lias reineideneias.

-Art. 136~ -E' próhihido tocar caixas.pelas ruas e praças
sCUllicen~a l.Io.re~pec\i,o'Subdelegodo:-.nlulta d.4.á 12.~OOO

('H.'6 )

"o mlJlt~ de, ã;J1).OOj) rs. por ealla ,POiSa.1 que f~r achada no' LQlB-
'iqUQco-m algalarrl~ .

Arl. ,fU. E' .permiHido aOS~iCFnos. tocar, canlar .•
~ançar nas ruas c praças das povoações, Ulas' os Suhdelegados
. poderão determinar a este respeilp o quecomier ao publico .•
: podendo, recorrer.se.dos mesmos par.aa cnmara.

Art. 132. São permitlidos o -quimbétas ou réinados
,.<)uocoslumão 'fazor os escravos acompanhanuo os iuizes.more~
.4as irmandados .do Rosario, conlanto .que não .sej,iodc fioule.

-Art. '133. E' prohlhhlo o .uso ,de .armas o'ffensivas ms
! povoações:-multa de 20 á OOoiJ>rs.

São arlllas offensivas:
S 1.. Espingarda, clavina., ou clavinolo.
S 2.. Espada, sobro, rde , ou elrpadão.
S 3.. .Azagaia, lança, chuço e foícinhado<jual'quer la-

-manbo que scjãoos cabos:~mulla do 20 .à '40oiJ>OOOrs. na~
.reincidenciu.

Exceptuáo.se os ospadifls nos rnagistra,dos, e PCSSÔlIS gr.a.
.'dos. os officiaes.e .guardas nacionacs, quando clJl.sorviço ou
'fard~dos: os officiacs do justiça, quando.em dilligoncia. e os
.policiaes. ou pedestres. em exercicio de .seu ameia. Permitle.
se aos carreiras e tropeiros o uso de 'facas de ponta ,ifcrrões

.• foucinhas em. quanto. andarem em effeclivo trabalho.

'Art. '134 A Camara proverá ,li .ill.uminação das ruas.,
.nas n"iJes que não, forem de, luar.

-Art. 135. 'Quando em olllguma.rua'houver ajuntamento,
llesordem J occullação .do.criminosoll ou incendio, as "i.c:in-
hanças serão obrigadas á illurninarcm immedialame~tc as fron-
tes de suas casas. por aviso do respectivo inllpeC\Or.de quarteirão,
fiscal ou Subdelegado:: o.aviso lbllslará que srja vocal.'-rnulta
ue'5 6 .20:/t000 rs.
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o costUll1ão negociar par moio de trocilS e cómpras de aliimaes,
o escl'avos , e não são moradores e estauelecidos nos munioipi.
os , e não tom pessoa capaz que os conheça e abone. Os que
forem achados a negociar com ciganos serão multados em 10
á 30~OOO rs. e o duplo nas reincidencias. Na mesma pona
incorrerão os ciganos, a/em de ser-lhes sequestrada toda a mo-
bilia , e negocio, o não ser.lhes entregue em quanto não pres-
tarem fiança.

Art. 143. E' prohibido nas ruas e praças das povoa-
ções dflnoute levantar altos gritos som quo deUes possa resultar
utilidade alguma, ou sem quo á isso obrigue a necessidade ou
~êdo:-multa de 10 á 20.]1l000 rs. , e o duplo nas reinciden-
clas.

Art. 1.44. A disposição do artigo antecedente é com-
}ll'ehensiva dos tiros dados de noute.

Art. 145. E' contravenção ou infracção:
~ 1.0 Imputar a a/guem om publico contravenções ou de-

feitos que exponhão ao ridiculo, vexame, irrisão, ou supei-.
ta e má reputação.

. ' 2.° Praticar contra a/guom actos que na opinião geral
se considerão otrensivos ou injuriosos. .

~ 3.° Espancar animaes mansos, cortar-lhes as crinas,
ou caudas, ou maltrata-los só por mal fazor.

~ 4.° Escrever disticos ou letreiros nas portas ou nas
paredes em afronta aos donos, ou 11 a/guem , e sujar as mes-
mas paredes ou portas com imrnundieias. Aos infractores
dos ~~ 1.0, 2.° e 3. ° multa de 10 á 20.mOOO. rs. e o duplo
nas reinoidencias. Aos infractores do ~ 4. ° multa de 20 á 30.m
o oito dias de prisão, e nas reincidencias multa de 30 á 60~ 1'50.
rs. o trinta dias de prisão.
prizão.

Al't. 146. E' prohibido:
~ 1..° Mostrar em publico as .partea pudendas de propo.

sito, ou soja por ataque ou despejo, ou por qualquer outro
motivo.

( 119 )

~ 2.° Praticar 010 puhlico aetos que na opini~? commum
são reputados lihidinosos em medita~a .otre/l~a do pelJoj-multa
de 10 á 30.]1l000 o o duplo nas rctnCldenOlas

Art. 147. F' prohilJido jogar entrudo naS rua~ o pra-
cas das povoações; -multa de 300 rs .. quan~o .o bnnquedo
.£01' com cheiro, agua limpa, ou laranjas arllficlaes, e quan-
do for com as naturaes ,ou limões. ou quaesquer outras co~u.
sas que possão induzir perigo ou causar dór , ou ~om. agu~s e-
t'd' lt de 1.0 a' 30 'H.. rs c o duplo nas remcldenclas.I as :-I&U a WJ •

TITULO 5.°

Sobre abastança de vi'lleres,

CAPITULO 1..0

Sobre a industria em geral.

Art. 148. Nenhum genero de trabalho, cultura , indu~-
iria ou commercio podo ser prohibido ,uma voz que 50 n~o
opponba aos coslumes publicos, segurança o saude dos CI-
dadãos •

Art. 149. E' prohibido !axar os pr~ços uo gauo, o~
quaesquor outros gonoros , nom Impor-se-bao oulr~~ quacsq~e •
restriccõos a libordado de seus donos, que não estepo marca da
nestas posturas:=multa do 20 á 30.]1l rs. Os donos dos ga O'

os venderão pelos preços quo ajustarem com os compradores,
sem allenção á taxa.

Art, 150. E' prohibido nas povoações: .
.~ 1.0. Soltar cabras s~m. estarom peada~ de ma~olra que

não possão olfonucr o proJudlcar as plantaçoes alluilIas.
~ 2.° Soltar porcos sem pastor:-mulla do t:tp rs. por ca-

beça .provando-so quo os contravcntores costu.mao ~oltar ca
bras ~u porcos' sem as condições acima monclonadas.

Art. 151. Quanda não conste de quem seja ou aque
'I()~10 XXII PARTE La
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Alr' 159. pilO 'bido mail3\'1~m8J ciriemas ou 'UIIU-
Jjús. Jt. contra enção ser:á punida coro I~ulla de 1tj't)006,rs.

I. uando se não nosso veflllcar O numeru, ell)-por caueça, e q.. . I'~ •

4.mOOO rs. o o duplo nas remcIIlonclas.

Ih . 1: O E p,J;ohibil~ aelSsocios, oUlcóhef.Jeif,~Slmet .•.
s ter glJd terr<8S'dI} cuitural, oUllavoura18 do,quo ,nao ,b~u-

• • - '.1 e..Jtr'" os mesmos sem q.uo estes ol)venbao,. ver IY S8 unlll 11 U , • I _.
uma vez quo sejão tapadas. ou haja ?ellas p n t . 0,.-

multa de 4;:1> rs. por cada caboçado alllmal oavalJar, . muar
d I 1'.8 011 e.ada cabeoo d o ro&ammaes.VII ., . •

TtIO) ,

per:t-ença a cablla , 011 r() porco apa bad" '& fazer damno , ser: J

auem ladp' Da primeira laadierteia do'Subdelegado'que o far~ •
p~blicar P<?t edita0 ••,

Arl. f52. Os 'que tiverem' de' cortar .carne nal '0.
faações ser-ão obrigados a entregar ao Subd(Jle~ado um bilbe-
te con endo o ferro .das rezes que bão de matar : ••••multa d.
!•.á Si/]) rs .. por_cada rez cujo ferro não for apresentado.

Art. 153.. OS' ca1'niceiros serão obrigados 11 conservai"
IJor trez dias nos matadouros, ou nos lugares mais proli mos .'
a olles , nunca ero ruas, os COUI'OSdas rezes que matilrem ,
e a nioguem estorvarão o exame dos mesmos couros l-mllltà
úe 2l/) I'S •. por-cada.couro occultado. I

Art. 154.. E' probibido entrar nall plantações sem li-
cença do seus donos, salvo no caso de necessidade :..,...multa do
5á 10~OOO ,e o duplo nasrciocidencias,.

Art. 155-. O escravo que for acbado nas plantações, Oll .
casa alheia, e se tornar suspeito por não ter molil'o algum
para nella entrar, será castigado com 50 açoutes , salvo su-
jejtando-so seu senbor a pagar. a multa do 2o.~OOO I's.

Art. 156 .• Os'que de proposilo meHerem gado 011 quaes ..
quer outras creações nas plantações albeias, ou nas terras >

cercadas, abrindo para cs~o firn cercas i .ou franqueando
qaaesquer.tapuRles, serão considerados os animae. darnninbos,
fi .punido. os infraclores com a multa de .10 .á 30~OOO n ..
e o .dupl!, nas reincidencillS.

Art. {57 ... O dono do gado que fer achado nas pranla~.
ções alheias, ou nas terras tapada. ainda. quo. não plaata-
da., pagará a multa de 2;m009" fi. por cada cabeça deaDi-
mal cavallar. muar, ou vacum. e de cem réis pO,rcabeça
de outros animae" tendo. sido uma lez advertido for ordem
do Subdelegado; .

Eoteádo.ae .pqr terroso cercado o qllp estiver lljrcuD1~.do.



Cereneia 118 deva empreg"ar em attenção a localidade, racili.
dade economia, segurança, e duração.

S 2.. Na falta do comparecimento do q?e faz menção o S
antecedente, o Suhdelegado nomeará a reveha da parte rf'CU-
sante , louvado ou arbitro por ella.

S 3 ° No caso de divergencia nas opiniões dos louvadoll,
ou arbitros, decidirá o Delegado ou Subdelegado I adoptando
a opinião de um dos louvados.

S 4.. Quando a duvida ou opposição da parte recullante
lcrsar sobre direcção do va\lo, muro, ou cerca, proceder-
lio-ha ;:010 louvados ou arbitros na forma dos SS antocedentes
na parte em que forem applicaveis.

S 5.. Na decisão do Subdelegado q~e confirmar o laudo,
ou parecer de um dos louvados, será asslgnado um termo nun-
ca maior do oito dias para ambas as partes começarem a 0-
J)ra : outro praso rasoavel será marcado para conclusão da obra.

S 6.. Findo o praso marcado para começar a obr~, 50 a
parto recusante o n<io tivor feito, a outra parto contllluará
com o tapume, muro, cerca ou valia, até onde deva ser,
formando uma con la corren te do toda a despeza da oura;
censignará separadamente os jornaes. sustenlo, Q custo dOi
materiaes se for muro, paredo ou cerca, para haver da
parterocu~ante metade da somUla em que importar toda a
extensão tapada.

~ 7.° A conta corrente formada e assignada em obser.
vancia do ~ antecedente, faz prova no .caso vertente, e a par-
te contraria não poderá aUegar se nao erro na conta, ou
ongano na somma.

S 8.° O que recusar-se, ou de qualquer modo oppozer-se,
ierá multado em 20.j'j) á 30.j'j)OOO rs.

Art. 166. E' prohibido :
~ 1.. Deixar de proposito abertas as porteiras que vedão

as frentes das fazendas.
S 2.. lnutilisar ou arruinar obras, embaraçar ou vedar o

uzo de serviços alheios, ou desviar aguas que servem a ou-
trem que das mesmas esteja de posse. Os contraven.tores
do ~ 1 ° serão multados em 5.j'j) á 20;rj) rs.: os do S 2. em
TOMO XXII PARTE 1.a
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Art. 163. E' prohibido fazer cercas ou quaesquer tapumes
di,isorios nos ItmÍles 80mmuns das terras, fazendas de cultura,
ou creação, som preceder aviso, ou pal'licipação ao visinho , (lU
visinbos confinantes: -multa de 20'f/J á 30'f/J rs. e o duplo nas
reincidencias.

multado em 30.j'j) rs. e o duplo nas reincidencias. Nã.o com-
parecendo a parte ou partes citadas, o subdelegado nomeará
ou approvará os arbitros a revelia daquelles.

Art. 162. Quando as terras em commum forem de criar,
e algum dos socios qllizer plantar em algum capão ou capoeira
sorá obrigado a cercar, sob pena de perder o direito aos
damnos, ou indemnisação do prejuizo occasionado pelas crea-
ções o de pedir a imposição da multa por infracção. Quan-
do as terras forem de cultura, ou lavoura, o dono das
creações e I;ados será obrigado a cercar os pastos e vedar que a
creação, olfenda as plantações albeias. Nos casos acima mencio-
nados a parte olfendida fará intimar ao dono do gado para
cercar o pasto, ou cercar a roça • quando em campos d&
crear :-multa de 10.j'j) á 30.tf> n.

Art. 164. Quando amigavelmente não se accordem •
será o aviso de que trata o artigo antecedente feito por
oflicial de justiça, e em virtude de ordem ou despachos dI)
Subdelegado do districto.

Art. 165. Os tapumes, 08 cercas divisarias de que tra-
tão os artigos antecedentes serão feitos a custa dos morado-
res, ou proprictarios confinantes, ohservadas as regras ie-
guintes:

~ 1.0 Quando os visinhos reciprocos amigavelmente não.
se accordem sobra a qualidade do tapume, isto é, se deverá
ser com muro de pedra, adobe, valia, acbas de brauna ou
de outra qualquer madeira a prumo, ou horisontal , a par-
te recusante será obrigada a comparucor na audieocia do Sub.
delegado para a qual for citada, e ahi nomeará um louva.
do, o qual com outro louvado nomeado pela outra parte, i-
rão ao Jogar, e designarão a natureza do tapume que de pre-
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cornprebende o..de daI' e~lo as ~goas 'lO as," m' undicias'
.que1uruio-àa ou f~R1 meno .commodas as ser.v.id.óe pUbW18S.

Quando se não po~r. <:QQll«lguir-.o'e~89sto sem qUO-60 dir.j-
jão ~ou lancem, as agoas, ou !ÍOImundicias p.a~a~ qui n,laos,' ter,
tÍl',os ,ouipla.ntaçõe8; ou otn qu e f~ão bUf'l(COS10m ,mu--
1'05, ou quaesquer' tapumes, o proprielario, ou quem suas veZtlS'
fizer, não ..tem direi o a obslar, 6 qult'lldo lhe 'ooumbi1' con-
servar limpa sua teslada, ser.á ,o sou 'ma.i6lr ouidado dar o '
dito esgoto :-.mulla de 5~ á 12.tbOOO e o duplo nas reinci-
dllnGias , alem de se {alor a óbra.

Ar!. 173, Em quanto se,não exccuta'r a Lei de 29 de
A.gosto do 1828 continuarão os proprietarios a concertar e
trazer limpas suas estradas, ddndo esgolo as agoas, dC$as-
soniurando os ,caminhos quanto for necessario o ordenado
n'eslas Posturas o d,e,ompachando-os: mulla de 10,j'p. á 30.tb
e o dupl,o nas reincidencias.'

Art. 174. Os'fazendeiros, ,ou' donos de .tClTas de cu 1- '
tura , creação .ou mineração, como alê ligara, são obriga-
dos a fazerem pontes sobro todos 'os rios, ou dboirões o cor-
regos que não ,tiverem mais de 70 palmos de largura n9 Jugal'
ou immodiaçõos da estrada' ou caminbo: multa de 20.tb á 30<,tr>
1'5. o o duplo nas .reincidencias," alem do fazer-lIe a obra á sua
custa, não a fazendo ,no' tormo assignado.

Na, mesma' multa incorroráõ ,os ,que' de proposilo ar-
ruinarem ou demolirem .as ditas,' pontes ',sem consentimento
tios don.os ou ,licença da Ca mara ..

Art. '175',- Qu'antlo' o caminho for d'alguns moríldorcs ;
o não estrada puhlica, .são obr,i;gados mor.adores, quo '
d'elle se senirem, a cOllcedal-o, pl\gas, aS,;d~po.zas a pr,opor- '
çã<l das testadas -de cada um d'clles.'

Quando algum ou' al~un • .dos-moradores não cumpri-
rem este dover, poderá qualquor d'elles fazer o concerto ou .
limpeza' ehavor' a dcs,peza 009 ut1'&8 c não. concorrorão ,
sem que p08são oppor 'lousa alguma a _ijuan,l.Ia quo se Ibe .
exigir. ,Quantlo nem um dos moradores quizcr fazer o tra-' ,
-fOMO. XXll PARTE 1.~,

) ,( 1

20ttb 3Q~ rI-. dobJlIldo'l86IQa einoidenciu oi.o dias pi.
.são, obl'igação de repor- ,rtu~o,no &eU e&tado p imitiv.o , 8~
~as ~ "~t litlltclas (P«tkl~cedj80.'1r'61ati,yam •• t&1do d'llmoo.

Art. 167:- As disposiçGeB ,do ar-l1Bo" 8;l\teee«wÜ'e não
compMbendem os' faotos praticados pelos pl'oprielar,ioos •.m dGS- ,
fot~o jneontinent.,~m !damno dos.quacs sejão: feitas as obras ou
p<?rt.iras.... ' ,

,Art.' 168. E' probibido cor; ar 09 malos,das (orig~nsr.dl~ ~
aguDs , ':e os ,gue ~ssombrão os lugares por onde 'passão .
ainda nos proprios predios: - m.ut'a de JQt1j) á 2o.~OOO f5. ~.
o,,duplp nas roi.uoid,enci&8,~

Art. \ 1'7L 'O'que recusar sujeitar-se ao onus .dos arti- -
gos antecedentes, será multado em;:l0~'lá,30,tbOOO, Quando o
c9,n~ra\'~ntql' teJlha de gualqper modo ~mba'raçado,a ~stNaa,
será multado ,cm 20.jt) á' 30 1J)OOOe o dupl,Q nas reinGidencias.

Art/'1.72. O ~nus de estradas. e scnidões pU,blicas •, '

Sobre Be,:vidões, p.ublieas e esttradas _'

Ar.t. 169. 'E' prob;ibido a qualquer .pessoa, .eercar ou
tomar de seu uso exclusivolqualquer parte de ,um terrono
que de longo 10!11poperlença aos moradores em COQlIllUIO:
mulla.de 10,.jt) á 20"",000, II/emde ser ,immediatamenle nalle
1'eempqssada a,Camara •.

Arto 170'. Não poderão os proprietarios impedir que
nas sua,s le~r.as se fa.ção estradas do comprimenlo ,e lafgura
que for.em ntlcessar.ias. As,estradas ,leráõ em seo leito dezlpalmos
de largura, e o desvio ou descorlinamento de dez pa-Imos de
cada lado, seodo em mato e cinco, do cada lado, sendo em.
capoeira; salvo nos lugar~s emlque'seja isso impossivel às forças
do dono do torreno,:-mu/la do 1o.~ á 30.jt)OOO es, e o duplo
nas roincidencias. , '



1.271. N." la.'

Ar!. 183. Ha fome quando a producção for tão min-
guada que seja provavel não bastar para subsistencia do po-
vo, ou pai' qualquer incidente temporario ou extraordinario •
elevão se os preços dos generos seguintes: feijão. milho, fa-
rinha. arroz, e toucinho.

Art. 184. Nem uma loja ou taverna, caza de bebida:
ou armazem, ou qualquer oulra caza de negocio se estabele-
cerá no Ml:Inicipio sem licença. a qual terá lugar em todos
os annos pela forma declarada nos artigos destas Posturas •

Sobre damnos e rixas entre as pessoas.
Ar!. 185. E' contravenção, tomar, reter 011 occultar

mochãdos , foucos , cnchadas, cavadeiras, ferramentas, rou-
pas. animaes e arreios pertencentes a camaradas, traba-
lhadores de roça, cultura, criação, conducção, carro ou tro-
pa sob o pretexto de terem os memos recebido dinheiro,
jornal ou couzas adiantadas a troco ou por conta de servi-
ços em roçadas, derrubadas, valias, capinas. colheitas.
cal'reação, conducção ou marcha, e não o terem feito:-multa
do 4:t/) á 20.t2)OOO rs.

Árt. 186. E' contravenção contraclar.se alguem p~ra
TOMO XXII- PARTE 1.'

CAPITULO 4.0

sebo O que constranger alguem a vender-lhe SUM cousas ,
ou porte dellas, por pequena que seja, será multado em
20;;]) á 30.J7>OOO. 1'5.e o duplo nas reincidencio5.

Art. -182. Em tempo de fomo serão obrigados os con-
ductores ,o vendedores dos generos de que se faz menção no
artigo seguinte a conduzil-os aos IlIgares que forem designa-
dos em edilaes da Camara , e ahi venderão ao povo pelo preço
que linemente fixarem. Quando não apareção compradores.
poderão então vendei-os fora dos lugares marcados:-multa
de 4.J7> á 12.t2)OOO rs. alem de haver-se por nullas as "endas
feitas.

:J ••( ~26 )

halbo, poderá recorrer-se ao Subdelegado lparà mandar razer á
custa dos !D0radores ,ou donos. Esta ~isilO~içã.oçOlllprehen-
tle os herdeiros do uma fazenda quo não estoja dividida ou que
8~tando-o, a testada pertença a todos, por di~eito ou boa ra-
zao : multa tIe 1.0.;t á 30.jt)OOO rs. e, o duplo' 6às reincidenciaa.

CAPITULO. 3.0

Ar!. 176. A disposição do artigo 1.74 é extensiva ái
ponte. dos ca minhos para quaesquor moradores.

Art. 177. Nenhum propriotario, nem pessoa que au-
aa vezes ra~a, poderá estorvar o corte de madeiras nas suas
maUas, nem o arrancamenlo de pedras para oonstrucção ou
concerto de pontes ou estradas, uma vez que se lho pa8ue
o s~u ~alor, em commum e geral estimação no lugar. O pro-
pne\ar~o ou quem suas. vezes fizer será 8\'isado para designar
a madeira que, sendo Igualmente apta para a construçiio e
concerto, lhe ó menos nacossaria: multa de 1.0.jt) á 30.jt)OOO ri.

Art. 178. Não será. pcrmi llido passarem carros carre-
gados nas pontes de madeira, salvo os dos que llzorom à sua
custa as dllas ponles, ou dos quo anles ohtiverem licença;
multa de 4;jj) á 1.~.mOOO, e o duplo nas rejncidepcias.

. Art. 179. E' probibido u;I;urpar, tapar, ID9dar, eli-
tr.cltar , cntulhar , ou de qualquer modo arruinar, ou dam-
mfic~r as estradas. caminhos, pontes, o.u quaesquor obras
p.ubhcas. :-Olulla .de 2~.t2) á 30;jj)OOO, e o duplo nas reincidon-
Clas , alem da olmgaçao de repor tudo a sua custa no antig'o
estado.

_ Art. 180.. A prohibi.ção e pe~as do artigo antecedente
sao comprehenslvas do camlllho parlJcular ainda de um só mo-
rador.

Sobre a 'llenda dos generoso
. Ar!. 181. ~inguem será obrigado a vender as suas cou-
Bas a certa e determinada pessoa, ou corporação, qualquer que



1\1'1. 19ft. E' 'prohibi'do': '
~ 1.. Fazer accresci mo aos 'pezos que não forem' soi~'ados '

do maneira que se não possa mais 'separar d'clles.' _
~ 2.. O uzo de pezos de argollas ou ganchos que se passa0 '

tirar, c lornar a pÔr facilmenle-mulla de 5:t/J a 20:t/JOOO rs.'
c ,o . duplo na~ reincidencias." ,

Arl. 195: 'fodos 'os pezos e medidas a.excrão cst~r li~. I

pos, sem fendas. nem queLrudura, de maneIra que nl\O seJll
pr;CJudicado o publico :-multa de õ:t/J a 20.tt>OOOl's.-

!Art. 196.: A nenhum'escra'Vo se concederá .Iicen.ça para
ter casa de negocio, e quando for concedida por se oceu\tal'
maliciosamenle esta condição, será o cscrt\vo multado em.

TOM.O XXll l'Al\TE .1.~

tanuo certos com o padrão. 0'5 quê não aferirom, na fer,mil:l
desla disposição, serão ntllHado~ cm,5:t/J a 20.jtOOO, e 0-'

dupla nas' reincidencias.~

Art. 190. Os'pezos', mediJas'o lJalanças'quc"de'vem"
afc'rir as cazas de 'negocio, ,serúó os de que servirem.se na 'Ven- -
ua que fiierem. A "Camara declarará :em '6ditaee quaos sejáo .
os 'pezos o' medidas inuispcnsaveis.'

Art. 191. Tollos os pezos serão do metaH eras IOC.'-
. didas da figura das da municipalidade:.

Ar\. 192; A Cámara espera que 'OsSubdelegados, de ac~'-
cordo com os I'iscnes, vizilem todas as cazas de negocio para'
exnminarem os pezos e medidas indispenso'Vcis , e 56 'estão 611"
não aferidos na forma. dos :artigos antecedenles.-

Art .. 193: Q'uando 'amcdidn, bàlança ou 'pezo fo'r in.'
feriol' , o não for conhecido o' culpado, .serácotllo 'tal con~'
siderado e punido o dono', ou 'ndministrador dacaza de ne"'-
'Sacio, ou talho que uzar dos referidos pezos, medidas; ou ba--
lanças, com amultade5."fb a20~t'OO r5. e o -duplo nas re.'
iIl'éidcncias~.

'('US)

.iJU~ti r. Ill!hrço, citro ou 'lro'p'o, coreb' ou vallo, te" O,".
ce"bldo O'Jor ai. me~saliaado, trimestro quantia co vcn ionad c

ou parte d~st3, ~ao .fi'zer o, serviço lIjustadó, ou rrão pt'e •.
encher os ,dias equIvalentes á quantia adiantada o damno ou
finalmente .desamp,arar ,em caminho o gado vaccum c~,al.
I~r.'. muar, lanigero, ou suino, carro, tropa ol1'~\)jeclos
an~es de c?cgar aO,lugar ou destino ajustado, o convenciona.
do .. multad,e 4:tf) a. 30~OOO'e priziio por oito dias, alem do

,e9ulvalente a. q~anll?' adiantada, exigido pelos meios ordina.
fiOS. .~as retnC\denCI8s, multa de 8:t1J 8.60.)11000 e lrinla dias
de pnsao.

Art. 187. 'As di?posições do artigo antecr.donte não
, cO~l1roliendem, os serviços de carpinteiro, ferreiro sapateiro

alfalato,ou dO.,qual,quer outro omcio semelliante.' ,
,," Nos 'casos do artigo antecedente as quantias adiantadas de-

,ve.,IO constar ,de dcclaraçáo escripta, assignada pelo que rc-
ccbe~ 11 quantia ou o \'3101', ou por duas les!emunhas pl'li-
senClaes, quando aqr\Jelle não.souber escrever.

Não sotrr'e'l"lÍo porem aS.peRas do' referido artig.o: 1.' os
que por doentes ou, enfermos .não' podcr.em trahallrar; 2,"
os: q:ue(ant~srdCJ rellrarem.se restituirem a quantiarrecebida,
conVindo !,~sto ? ,que a adiantou ; 3 .• os que forem emprl'°a-
lIas om dlhgoncla o.u serviço publi o. o

Art. 18. EJ probihido:
~I 1.. Consentir nas lavernas ou casos de bc.bjtlíls ajun-

tamento de esc~avos que não. estejijo comp,rando O vende.
,dor t~rá. o cUJ(lado do despedIr os que já .. tiverem ,comprado
,OUI nao hvorern ,q,ue.fazer ,.ali. '

~ 2..0 \Vender behidas,os.piritllosas aosqueoi-',esliverem he-
hallos~, ou IrouxerelIl' armas prohihidas.: multa de,5.tD a '10 .
rs. 6,10 duplo naSr reincidellcias, 'f,

_ ArL 1~9. Todos os pezos, medidas e, hal-anças deve-
rao.ser afcndosantes que pelo 1.' vez se abra a caza de ne.
g9CIO au,se estabeleça o talho. O Procurador li Camafa ou
seo Agente furá carimbar a balança, medidas o pezos" ,es-



Sobre os impostos ~JUllicipacs,

CAPITULO 1.0

Das licenças para edificação, negocio c cS}Jectaclllo,

Ar!. 206, A licença para edificaI' c~sa, cuslarà ncst.i
Villa 8ottl000 rs" e nos afl'aiaes das Malmos 6~OOO rs.

Art. 207, A licença para abril' casa do negocio na
TO~10 ,;lu. ARTE 1.a

( 131 )F. N.. A,
Art. 202. A inspcllçiio consistirà no examo do mod.o

elo qual os professo,'os desemponhão seus de,ol'cs, e será flll-
fo pola mesma Camara, pelo liscal do Distl'icto, ou por qual-
'luer com missão pela Camara nomcada.

Art. 203. Nenhum pl'ofussor ~~r1tt ernb.ar.8çnr a qult,?S
uesignados no arligo antec~Jonte a~lstao ás I~~oes" o haj8.0
toJos os conhecimentos e Inforrnnçoes ~ecessallos pa~li se fOI-
mal' juizo da maneira pela qual ó ensmada ~ n,lOcllJ~do:-
mulla do 100ttl a 30,'ft>OOO, e o duplo nas rcancldenC'í18,

Art. 204. Os paes, ou cl'eadores dos orfão" PO~I'~s, ou
do expostos requererão á Camara para lhes mandar aSSlSlu' ~O!lll
o necessario papel, tinta o lapes nas escolas ~oll~enln quo falem
de ensino publico, Seus requorimentos seno mformados pelo
fiscal do respectivo Districlo ou. Curato, e ~ocumenta(~os com
certidões do Paroc1lO, ou Cape.Uno do lu.gal, A Ca~I~1a man-
dará dai' aos meninos em taes ClI'cunstanclas os SOCCOIIos corn-
puli\'eis com o estado dos Cofres.

, Art. 20;), Os Fiscaes dos Disll'ic[os par.ticiparão ao ~es.
ta villa o que tiverem nolado nos seus DlsII'Icl,OSrelnllva-
mento ás escolas de ensino, assim como á respOllo da edu.
cação dos expostos e orfiios desaml~arados o poLr?s, pa~'a Clu~
em resumo o consigno no relatorlo que tIeve aplescntal à Cn
mara no pl'incipio tIo suas sessões.

TITULO 7 o

TITULO 6.°

( 130 ,

5.:t/J a 30,mOOO, e em lImbos os casos 11 caSa de negocio immo.
I1H\tame~re rechada. PodArá porem concoder-se licença son-
do ~~tonsado por seu senhor que tomo sobre si toda a respon.
sabllldade,

S(J&re a educação e soccorro aos expostos.

CAPITULO 1..0

ArI., 197., A Ca~ara, logo que podor, estabolecerá uma
ca,58~cshnada ,I recopçao dos expostos para dopais serem dis-
lr.buldos por amas, Haverá na casa, ou roda do expostos umll
ama de 101te. para amllffien.tar os meninos ,em quanlo não fo-
rem dados a quem os cue,

Art, 198. ~aga,r.se-ha a mesma quanlia (ou a que for
rns~avel) que alo h?Jo 50 cosluma pagai' pela creaçâo,e edu-
caça0 do expostos ato a idado li" sate annos,

Art. 199. Os meninos orfãos pobres c desamparados
? os expostos serão e,nlregues a quem os eduque ató ~
Idado. de 17 annos, os quaes servirão aos seus educadores
graIUlla"!l'nIO durante eslo lempo, com declaração do quo
nprenderao a ler, escrover o conlar, selldo nas escolas publi-
c~s onde as hooyer. A Camara podoráincomhir a execução
dlrecta deslo ai ligo li? Subdeleg~do do respeclivo Dislricto,'
quando o mosmo o nno ,lenha ,f01[0 a requerimento do orfão
,pobre, ou ex'omei!> ' ., .

Art •• 200. ,Os paes' de expostos, que os roconhece-
r~m , serao obrigados a pagar sua creação o educação a[é
ps soto annos,

CAPITULQ 2,°
-,Soh,'e escolas de 1." Letras.

Ar!. 20L A Camara inspeccionará as eseolas do f. ai le.
;Iras, l?nto as quo forem pagas pela fazenda provincial, como
,f,lS ,parllculnrcs. '



qual se vendão razend s seccas" .drogas. ibobi4u e~' 'ituG-
sas: o.u (j'Uill'sqrUo~ gonoros do .palJ ou es!rlA18iliQi A~.sl-ará
na vllln 8:~OO.O rs. : n05 alTaFaeS das matri'JCS ,6.ttlPQ{) n.,
~os oulros al'/'alncs o c~lradas lt;rrOOO rs. A,'mesma <wanlia Alo
4./.1>000 rs. cuslarà a licença para corle, ou casa ,qlle fender
-'()al~ ao' i&ihQ.e:m qJUalquer povoação do, uDiei to, A licen-
çaserá requerida lodlils os unos alé o dia 15 do Janeil'o
ou ~.lé <5 .dias depois de abel'la a casa de negocio O,U llllh", qua.ll'•
.,dO.ISfo ,lIvar lugal' em qualquer outro mez do ,an'Oo. Pela
. nferição d,os pelQS, ualanças e rneuidas .pagal'ão nnlilualmen-
i te, e nnles de aurir a casa de negocio ou talho, 2.J't>OOO rs.
A contFucnção desle nrliga será punida com a mulla de 20:t/J
:á .3.o1tr>000 J1 '. e o .lll~pio .nas. ruillcidencias.

:Ai't.208. !A:licença para mascalear, \lonJer os mes-
,m~s ~bjectos 'ef.eridos no arligo anlecedc.nIQ, . pel'corr~lIdo ,os
;Dlstrlctos, oosLbrã 1.2;Jt>ODO ri .. Esta lico.nça uevol'á.ser .obti da
. Ü'nles .de.v;cnt!el' :qU;)~q.ucl~Oihjecl.o de Ol:lscatcação" ..e \\alená
.por. um anlw. O mascale,do\lor.à trazel-aco-msigo, e sorá
. oJmgado.a a.prosental,a .a,o.Fiscal , SuJ)dclegauo., 'Juiz {/o Paz,
,ou J nspect.61' :de Quarlcir.ão, I.oga :quo 1110.soja assim oxigiuo:
.~molla 'do .tf20.J't>.a 30;l'1)O@0 rs. o o duplo nas reinciiJen-
,c~a~. ;Exc?ptoão~se os ,q.uo li verem casa ,de nc:gocio no muni- .
,ClplO.

'.Art~, Totlas ,as '.fIessoas que possuirem.seis, ~u mais
,CSCI'avos malOl'es de 1~ annos, pagarão annualmcnlc 4.'21)000
~~'s., elcept.uan~D.so 1JSmorndol'es .desla Vi 1111, os qllaes ficão.
dsenlosàeste'lmposto :,..."rn.ulLa Jc:20;l'1) .ã 30~OOO l'S. -o ,o
.duplo nas rci,r;lcit1eneias.

''J\rt. 210. 'Pol'ca'lla -um banil do ,agll"r.dente .~uo se
,ven~e.r dentro do Municipio.se .pa~al;á 320 rs., e "quoJle que
~,ahCIOS"JI1,elltese sublr.ahir á eSla,illlposição.será multado oin
:a~OOO'n. POI' cada um barril de llgnartlenle ~UiJ 5e veri-
ilical' ltcr .vcnu ido. -

..Arl, 211. O dono ou fTt'.lS!1'1J JIJ qllalfJlIl1r offiein;).;
-tonJa, ou casa tle porta abel'l'l, n-) 'Iual tr,)ha~harcOl olJi-
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:D • t ada a f 1>4do Livro r..- de registro d. Leis e Resol11.:aeglsr. . . 1
- d A sembléa Legislativa ProvlncIa.

çoes S8 s. da Pres'ldencia da Provincia de Minas GeraM Ulecrelarla
21 de Janeiro de 1857. MaMd da Costa Fon,et(J.

Nesta Secretaria da Presideneia foi public.ada a presente Resolu-
çliQ em 26 de Janeiro de 1857. .

Rodrigo José FerreIra Breta,.

Secretaria por ordem da Pres\dene:~.
Impressa , revista nesta RlJdrigo Jos4 FerreIra Bretas.

HERCULANO FERREIRA PENNA.

José Rodrigul's Duarte Junior a fez,.

Sallada na Secrotaria da Prcsidencia da Provincia aos 11 de-
Agosto de 1856, Olimpio Carneiro Viriato Catão.

( 134 ')

Art. 2'6. A Camara fica autol'isada a pagar ;'80 Fiscal
da Villa um ordenado quo não elceda a 300~ rs, por anno:

Al't, 217. 05 Editaes da Camala que contiverem dis-'
posições administrativas. ou policiaes, o comminareRl penas
~om a declaração ~o que ficão falllndo parte das PosturilS,
dependem da approvação da Assembléa Legislativa Provincial,
entretanto produzirão todos os seus etreitos legaes e terão in-
teiro vigor por um anno coutado da data da rcsolução da Ca.
mara , sendo approvados polo GOVCI'OO.:

Art, 218, O regufament() para a boa execução destas
Postul'as, na parte relativa á contabll'ldade, escriptnração
o arrecadação _dos impostos, ou quaesquel' rendas Munici-
paos, dependorà do approvação do Govorno da Pl'oYincta,

Art. 219, Em quanto não forem postas em execuç.ão
estas Postu.ras, a Camara poderá pagai' a seus empregados, o
6espendel' a sobra de suas rendas com os objectos do (Rais
urgente necessidado.

Art. 220. Ficão revogadas as l~osluras, ou quallsq.uel'
dispOSições em contrario.

Mando por tanto á todas as Autoridades ã quem o co-
8hecimento e execução da rderida llesolução pertencer que a
cumprão e Cação cumprir tão i'nteirameute como nella se con-
~m. o. Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
c.r e correr. Dada DO Palacio da Presidencia da Provincia de
Mioas Geraes aos teFota c um dias do /Dez de Maio do Anuo d.
Nascimento de Nosso Senhor Jezlls Christo de mil oitoccnto~
t't cincoenta e seis, trigesimo quinto da.ludependcncia e do.
Imperio.
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Disposiçües geraes."

F()LUiÍ N,'o 5.PARTE L" '

Arl. 1.0 }-Ia conlra\'ençõo,' ou infra'cçiio, 'quando' se nlío
observa o ucterminaoo cru qUllcsquer arls. ou ~~ ,de Postu-
ras e Edilaes, que dellas fação parte. COnlfll\enlor, ou in-
fraclor é o que comrnelle contrannçiio.

Ar!: 2.~ }-Ià rcincidencia, quando o conlfneDlor já foi '
conoemnado neste l\hinicipio, por ter nelle commcUidol a
mesma conlravcnção. '

RESOLUÇ..lO' N. o 789-DE 31 DE .MAIO DE 1856.

IVBO.DA',LEIMI :.',EI{
1856~"

Art. 3.° l>ràças são os largos no illierior das po"oaçêics,
c 1H\\'endo duvida se alguns largos deycm ou não ,er a>s~im'co .....

HE'RCULA '0' FERRElRi I)ENNA, 00 eónselbo de' .:.'
M.' o Imperador" Dignitario da Ordem da Rosa, Scnador d(1

Imperio,' lospector Geral da Caixa do' Aniortisação da Di"i.
da, Publica, Presidento da' Provincia do Minas Geracs: 'Faço
saber ú todos os seus' hahitantes' que' a ~Assemhléa Legislativa
I)rovincial, sobre proposta da Camara 'Municipal da ,Tilla ' lOHl '
da, Formiga., Decretou a ResoluçfJ.O seguinte:

llesoluçiZ(}' que apP,'ova' as posturas da Camara lJluuicipal
da ,Vilia .Nova, da Formiga. '

TOMO XXIL'



Art. 9. Os açooles são dados na Cadea desta :Villa, e
fora della nos lugares que os subdelegados designarem.

Art. 10. Quando nestas posturas 'se impõe a necessi-
dade lIe licença J e não se declara á quem se hade pedir,
entende-se que nesta Villa a cORcederá o Presidente da Ca-
mara, e nos Districtos de fora os respectivos subdelegados.

Art. t t. Os que se sentirem aggravados pela concessão,
ou denegação das licenças feilas pelos Subdelegados. ou pelo
Presidenle noS casos em que são autorisados, poderão recorrer
fi Camara, expondo em requerimento os OlolilOS do aggravo,
ou queixa.

Art. 12. As militas e a importancia das licenças são
destinadas ás despezas dll Camara.

Art. 13. Quaesquer quantias pertencentes aO cofre da
Camara Municipal serão recebidas pelo Procurador da mesma,
o qual deverá ter um agento em cada Districto de Paz para
recllbol' as multas, e produclo das licenças; estes agent'ls
serão nomeados pelo Procurador sob sua responsabilidade ,
titulados, e juramentados pela Camara.

Art. 14. Quando nestas posluras se impõe a ohrigação de
fazer ou desfazer, será assignado o lermo de24 horas para come-
çar a cumprir a obrigação, e o que for rasoa~el para ultimar, e
fiuando se não observar o determinado na sentença mandará
o Subdelegado fazer ou desfazer, á custa do que á isso for
condemnado na sentença.

Art. 15. Quando eslas Posturas impõem a ohrigação do
fazer qualquer serviço, ou ohra e o obrigado não a cum-
prir no termo que lhe for designado na forma do artigo
antecedente, será poslo em praça o serviço. ou obra, o al'-
remalado a quem o fizer com melhores condições. Não ap-
parecendo lançador, não ex.cedendo sua importancia á 100;;P
reis, o Subdelegado a mandará fazer, e se procederá contra o
infractor para a cobrança das despczas que forem feitas.
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siderados, a Camara o decidirá em Ezendo parte das Posturas, ditaos, que ficarãct fa-

Art. h.. Quando depois da d' '.
ligo se seguirem as palavras- . I.SpOSIÇllOdo qualquer ar-
de fazer, ou desfazer d' pnzao-multa-ou obrigação

. á ' eSlgna-se a prisão IIgaçao que fica sujeito ' mu a ou obri.
de cada uma das disposiçõ~s c:s~~~~~:~.I;).r pela co.ntravenção
quando no mesmo se fizer C~l as no arllgo, salvoexpressa dlfferença.

. Art. 5.. O terrno-pena- .h . -obrigação de fazer ou de • corrnprc ende prlsao, multa
I
. ' nao azer o I 'ar 'go se declara quo a p . d ' quon! o em um

q
ena e a e outro art"

lIe. o conlraventor 6ca su (lita á r" IgO, se enlende
gacao eslabelecida no arli"~ fi ueP Isao, ou multa, ou obri-
50 os termos-multa, ri~o q s~ re!ere, e empregão-
tra.ventor não fica sugeflO se 'n~: :bragaçao, quando o con-
lecldas no artigo reforido. uma das peníls eSlabe.

. Ar!. 6.. Não será imposla d' -
obrigação, que não seja (lSlllbolec~;~a e pflSao, mult~, 011

deslas Posluras, ou Edital :J1Il qualquer arllgo, ou
te nos casos expressos. ' que as mesmas Jaça par-

Art. 7.. D' .la e o espaço de 24 horas.

Art. 8.. Quando o It d f .meios com que pague a :ult 11 Q OI' escravo, e não tiver
ga~, será comrnulada em aço~t;:' :au se~ senhor .não a pá:
gUIDlo: A multa ató 1,",000 r~sao ou proporção Sf/l-

açoul~s : de 1.tz>000 I'S. até 4;mOÓ~ sera comrnutada em 25
rs. alo 10,m000 rs em 100 em 50 açoutes : de !J;mOOO
em 150 açoutes : 'de 20:tiJoo6~~te: 3 de 10.tz> rs. até 20:t/) rs.
a de mais de 30<tl>000 rs. I' .45 w.. o~ rs, em 200 açoules :
tes: a de mais de 45.tz>000 a e ,wO O I'S. em 250 açou-
teso Não so darão mais de ~s. ale 60.jt000 ~8. em 300 açou-
em quanto não fór finaJisad O açout~s em dias alternados, e
senado .prezo. o o casLJgo, será o escraTO «:011-



Art, 21. NdS casôs dos arligos 19 o 20 a Cam I'a pro-
, cederá !la forma dãs ãrLígos 5 e 59 da Lei do 1.0 de OuLu-
• )ro de 1828.

',Art.) 22, Ó Procuradâr da Camár, ó aútór'isildo á fa-
I zer despl!,zas' no intervíillo (le cada se lia, qõo nao cxcedãG á
(. Ocit>OOOrs.

(:li)I r. N,. 5 •

Art. 26. Qunn't1o ne ltls P11sturils se eslnheleCll o 01<1-

ximo, e mini mo MS penas, o medio serà tomado entre áS
dous tel'mos dados, s 1I1mando-5'ó' as duas quanlidó e , (l

applicando so a melade .

Art. 27. A appliC11çiío dós grãos ifns penas cortfia-se no
prudenle arliilrio do Juiz, o qual Jevorá, confórme as i'e-
grns do diroito, o legislação criminal da Imperio, llltel1dcl'
ús circunstancias nggravanlcs, ou aUenuanlcs, do que for 1'0-

. vestida a infl'ncção, óu cbHlravençãó da Postura, Qunlldo
utn mesmo individuo tiver cÓ01moUido mais de uma inft"ác-
ção na mesma oc'casião, poderá SOl' coil elillYadti hb niOSÓlo

, processo em tod'ils ns penas cm q~d t1v r in 01'-ido.

Art. '28. Quando () infrlfct :r 1156 'ver hens, nom meios
. de pagar fi multa e custas, Om ~'úe for cantloml1ado, odcultal",

nlhcnr, ou dispozer dos bons que possuir, será preso o re-
, colhido á Catlêet por tunlo tempo qliarllo c'quivnl!ln á qunntia,
, outando-se um dia tle pl isão p(jr cada mil rs, Não será
,TO~IO XXII PARTE 1.'

, Ar1. '23, O 'processo por ii-&acção do Posluras é o
I uetel'minnd'O no Codigo do Processo, LO! <to 3 de Ue2.omhro

de, 1841 , o regulamentos do .Gover'no Imporial.

Art. ' 2,~, As ponas . oslahorecidas . neslas 'Póslurns niio
isentão os conlraventores dil obrigação de salisfn2.erem o dâ 1-

, no, quo da contravenção resultar,

Ar!. 25. :Eslas Postutas ob'rigaô li lodas as p'éssoils ,
quaosquel' que sejão os seus privilegIos , coq)óraçõcs , ót\ as-

, sociações.

( 1li() )

Art. J8. Quando nostas Posturas, so manda adverlir á
deLermi nadas PIl$SOilS o cu lJl pri menlo da Poslu ra ou Postu-
ras, sera a advortencia feita por ordom do Delegado ou Sub-
.le/ogudo, e ,polo Inspector do Quarteirão, Escrivao, 011
qualquel' OffiClllI do Justiça, quo passará certioão da noti-
ficação. •

. .Art. 16. Os jornaleiros quo forôm cha ma os pôr do-
termlOaçao ~os Su&dofogados para alguns dos serviços, ou
obras detormlnadas nestas Posturas ,. ouedecorão, promptamon-
to, um? vez que s~jão om~reg~d~s no t~abalho, em que do
Ordl()a.no se oCWP~lO, 6 torao Oll'OltO ao Jornal, que taes Ira-
~)albaJ~res costuma0 vencor no :Dlstricto. O senhur do cscrno
.I~_rnalelro; quo. o, não, qui~er alugar, ou o jornaleiro livro que
nao ?úedec~r ao doternJlnaoo pelo Subdelegaúo, será prezo
por ,Cinco diUs eslo, o aquollo multado 010 .5~OOO rs',

Art. '17, A Carnura autorisará aos Subdolegados para
. mnndarell'l, aos Agentes do Procurador da Camara, do quo

fral~ o arllg~ 13, que paguem as despozas. e j(,)rnaes do que
trata0 os artigos antecedentes, ou dal'<Í oulras providlJncias
qUll os habilitem ri salisfilzer nos jornaleiros no tompo do
coslume no Districto,

. Arl~ 19 .. Os Fi:caes Jos. Districlo~ do fora participarão
:l? da V.lla as mfracçoos de (OIS o provul'lcaçõos, ,ou negligen-
CiaS do lodos as emrrogados, o as conlravenções das Postu-
ras li quo tiverem lugar nos seus Districlos. ° Fiscal da
vil/a, col/iginuo louas as informações que pelo sobredito meio
chegarem ao seu conhecimento, c adúicionando-Ihcs as obser-
vnções relativas ao seu Districlo, fará um relnlorio. para ser
presente ,í Camara no L° oia do cada sessão ol'dinaria •.

~ Art. 20. .Os Fiscnes dos Dislrictos de fora participa.
o rao no dosla Vtlla os máos tl'ntamcntos e netos do cl'uolda-
do'qu.e por ventura os senhores costurFlurern n pl'atical' com

~se.us escra\lOS, indicundo o meio de preveni-los. ° Fiscal..da
Vdla procederá como está determinado no nrtigo anleceden-

do, formando desta .exposição um capilulo s,cparado.



( ua )

Art. 38. Nas concessões de terrenos, ou lugares para
cODstrucção do caza , ou cazas , a Camara deverá regular-se d
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Art. 37. Sempre que para cobrança dos imposlos, li-
cenças ou emolumentos de que trata o titulo 7. o capitulo 1...,
arligos 207 e seguintes, fOI'necessario o emprego dos meios
judiciaes , elfectuando.se penhora, o executado ó obrigado a
pagar mais 25 por cento sobre a quantia pela qual solfrer a
execução.

Ar!. 36. Nos processos por infracçiio de posturas, que
forem tcntndos e concluidos alé execução á requerimento do
procurador da Carllara, ou por seus agentes nos dislriclos de
fora, terâo os meslllos direilo á melado da quantia liquida que
tiver de enlrar para os cofres da Camara ; IRas no caso de ab-
solvição do infractor. pagarão as custas dt! sua algibeira, o
que não fazendo em tempo aCamara poderá pagaI-as, ha-
~ndo-as ou descontando-as dos ordenados ou por centos á que
o procurador c agenles tiverem direito.

sarem-se, serão auloados, e solfrerão a mulla de 10./'1> á 30~
reis salvo os escrivães e officiaes de justiça, estando em serviço,
ou não teAdo precedido autorisaçâo do dt'legado ou subde-
legado •

ArL. 34. Nos processos cOllleçados e terminados. ou s6-
ment6 promovidos alá cerlo ponto pelo procurador, s '\15 ag~n.
tes, fiscaos, ou ex-omcio , os lermos finaes das execuções po-
dorão ser promovidos pelos mesmos, ou por qualquer outra
pessoa Jo povo.

Ar!. 35. Quando os infl'aclores forem condemnados,
8 appelarem para o juiz de direilo da comarca, o procurador
da camara. ou o fiscal do dislriclo da villa, nos processos
ox-omeio começados. ou n'aquelles em que as partes nfin qui-
serõm continuar, procurarão oUler vista em tempo, e IIrrasoa-
rão os autos conforme o direilo, allogaodo, e requerendo o
que convier.

( 142 )

Art. 31. Os aulos de achada e infracção do Posluras,
serão. feitos na 'presença .do Fiscal. oscriptos pelo Escrivão, ou
Olliclal de Justiça, o asslgnados pelo Fiscal, peritos, e duas
tostemunhas que serão chamadas por ordem do mesmo fiscal.

. Art. 32. Lavrado e assignado o auto de que trala o
arllgo antecedento, se o infl'actor não pagar incontinento
a mulla e custas, á quo esliver sujeito, o Fiscal remelle-
rá. o aulo ao. Procurador da Camara, ou agentes no Dis-
lnclo, ou drreclamenle, e com ollicio á Autoridade com-
petente, para que so proceda nos termos do Codigo do Pro-
cesso, L~i de 3 de Dezembro, e regulamento D. 120 de 31 do
Janeiro de 18~2, No caso de pagamento independente de pro-
CBiSO, o quo nao terá lugar quando o infraclor incorrer igual-
Iftente em pena corporea que não seja commutavel pelas pre-
sentes Posturas, a multa será sempre a do gráo minimo •.

A rL 33. As leslemunhas, perilos, escrivães, ou om-
ciaes de justiça que sendo chamados. por ordem do fiscal recu-.

Art 30. Quando a infracção consistir em alimentos at-
ter?dos ou arruinados, remrdios podres, alterados, ou de-
terlOrados, ~c. serão chamados peritos, e pessoas entendi-
das na matena.

Arl. .29. Os Fiscaes sempro quo sabirem, e andarem
no c~n.lpnmento de seus deveres, far-ae-hão acompanhar do
Es~nv~o do Paz ou d,o Subdo.lo.gado, ou de qualquer omcial
de.Ju~t,ça que deverao requlsilar da Autoridade pol.icial do
Dlstncto.

,preso porem, ou, estando-o, será immediatamente solto, logo
que apresente, ou alguelll em sou lugar a quantia ou co-
nhecimento firmado polo Procurador d; Camara ou seu
ageRte no Districto, do qual conste haver enlrdd~ com a

. quantia para os Cofres Municipaos. Na falta do Procurador
da Camara, ou do agente do mesmo, o Delegado ou Sub-
deleg~do poderá no~ear um deposita rio, ou agente interino
que sirva, commuOlcando-o á Camara.



Art. 4.7. As licenças exigidas nesle ca ilulo c 'ào gF lui-
lamonle concedidas por dl:5pacho, ouvido o respectivo Fiscal.

( 1lJ5 )

!Testa Villa, o nos arra,iaes não so pooerá sem

j N•• 5.'

Ar!. 45. O alinhador que s,cm licença alinhaI', e por-
filar o edificio, concerlo, ou obra, i\100rrerá na multa do ar-
li~o nnlecedclllo.

Ar!. 46. Ordenado o de~fazimenlo do odificio, concerlo, .
ou ohra, será notificado o proprielario, ou seu Procura-
dor, e na sua falta o inquilino, e o alinhadol' nos cazos do
artigo 4.3, para principiar a execul;iio denlro em 2'~ llOras ,
o lindar em um lermo rasofl\"el assignado, soh peua do
ser executada á custa da propriedade, o não pouC!' o notifi-
cado peJir inJelllnisaç50 alguma. O inquilino não p040 ser
oorigado ao desfilzill\enlo, e quando o faça poderá ragar-se na
forma do arligo t 12-parle ullillllL So nos termos llssignados .
não for principiaun. ou n50 fuI' linoa a execução, o Subuo.
legaJo mandará procoder ao desfazimenlo.

Ar!. 48. E' prohihido edificar ou fazer qunlqupl' ohra
em terrenos publicos, scm licen!;;) ou arrendamcnlo na for-
ma dos artigos 44 e 45.-mulla do .i..:ti>ti 20.:ti>QOQrs., o perda
do cuificio, ou obra para a Cama,l'a. ~õo .jderados ter-o

TOMO lXl1 Al\TE 1.ll.

Ar!. 43. O alinh~dQl' que conlravicr ú dispo i~~q tio ar-
tigo al\teç~den(c pop erro, OH JlH' outra qualquer llau.za,
sorá lllull\ldo em 1.:ti>OOOrs. o quando o edilicio, ou ol)ra of.
fl)lléla o alinhamento, será lles(cilo á sua custa, e tOl'llíldo a
levantar' íI.~éo ponto em q,uu ostn~a, quando foi desfeito.

AI'!: M~.
licença:

~ 1.. Edificar nem reeuific"I'.
~ 2.0 Fazer conot:rtos, ou qualquer ob~n que \lGssa of-

fénJer o alinhamonto :-mulla do Ires dohro ~a importan-
eia do sal<\llio quo ha ia de vencer o alinhador, e quando o
edificio, concorto, ou ohra offcnder o nlinhamento, sorá
dosfeito todo, ou a parte quo otfen<Ja.

( 1,. te) .

Df1. aceio ,das Povoações."

Do. alinhamento. ,.

• Art. 39.' Qua,ndo dous ,ou mais indiviou.os requen~rem
sImultaneamente 4rn mesmo Jugar, terá preforcnc;a i1quelle
qu,o por teJ(l)o. obrigar-se á fazer constr.uir caza de sobrado,
e OIJtro OS,.,que á isto 50 ohrigarem lorá p'refel'elÍcia aquetle,
quo. na mesma poyoação já .tiver feito alguma .caza semelhante •..

CAPITULO 1.0

TITULO 2.0.

Art. 40. Enf quanto não houver planos, os alinha:'
dOI'os cingir-so-hão ás instrucções que lhes forem dadas do
ordem da Cam,ara aprçselltadas pel.os Fiscaes ..

Arl. 41:~lIavor.áõ os alinhadores nécessal'ios para esla Villa ,
e para s .Arraiaes do Município. Os alillhadores serão no-
mead?5 pela Camara, e seu numoro fixado pela mesma, de
m~.nell'8 que as distancias, e conseguinternel'lte as despezas,
seJ'llo as menol'cs possiv.ois. Os mesmos alinbadores vencerão.
o salario marcado 110 capitulo o arligo.do r.especliv.o, regul'íl-
menlo. I

. -;\r!. 42; Compete,.ao alinhador alinhar, e perfilar o
edliic o conformo o plano da povoação, se o houver, ou se-
g.~lldo as !nstruqções que. lhe for,em apresenladas pelo Fiscal.
li I~a de.sde lá eslaJHlolecido que nas povoações nenhuma caSil se
edificará J ou reedificará com ,pé direito inferior a 20 palmos
conlados do nivel da rua, e nenhum muro; com menos de
10. sob pcna~ para os iflfraclores, de desfazimenlo da .obra, (l ,

pl'caachimenlo a allura ,. Q multa de 10:jj) .~ 30.Jb090 1'5. ~.



Art. 52. Os moradores s:io obrigados á conservarem
limpas as testadas dos quintaes, o casas em que morarom:
a testaria comprehende a metallo da rua, ou praça :-mul~
de 5 a 10""000 rs. e o duplo nas rei ncidoncias.

Art. 53. Os mesmos moradores, lanto da Vil/a corno
dos arraíaos, são obrigados a té o dia 15 do A bril de cada a n no:

S 1.0 A' robocarem, e caiarem as .paredes exteriores de
suas cazas novamente foi tas , ou construldas.

~ 2.' A caiarem as frentes e lados externos das casas em
qne lIIora 1'0 11I, s(1jão donos, inquilinos, ou aggrogados.
. S; 3.' A calçarem, com pedras quanto ás moradas da
Yilla, cinco palmos de suas tostadas do rua.

S; 4.' A trazerem livres, o limpas as mesmas lesladas.

Arl. 54. Velar1io na guarda destas Posturas os Delega-
dos, Subdelogados, .Juizes de Paz, o Fiscao .•, percorrendo
as ruas, e praças do seus Districtos até o 4.' dia do cada mez.

Art, 55. E' prohibido empachar as runs, o praças
com rnatcriaos, Oll qualquer gonero de entulho :-m.ulla d? 4:;])
a 10.1]')000 rs , alem da obrigaç;io do (Iescnlulhar Inconlllleli-
te logo que lhe seja intimado. Exceptuão-so os dous casos:

~ 1.0 De necessidaJc, de maneira que se não possa sem
porigo ou gravo plejuizo podir a licença do ~ soguinto. Nesle
caso devcr-se-ha podir a licença dentro do 2!~horas nesla
Villa, o do 3 dias nos Arraiaes.

~ 2.' De utilidade publica, Oll particular. obtendo-se. an-
tes a competente licença :-rnulta do 4:jj) à 10""000 reis.

Art. 56. Em qualljuer dos casos do artigo antecedonto,
nunca será embaraçado o livro uzo das rllas Oll praças; e os
quo tiverem oblido licença sorão obl'lgado~ a pôr luzes, di-
visas, ou guardas, como lhes fúr determlllad?, para que ne-
nhum damno aconteça ao publico nem aos particulares: -mul-
la do 1./'1>000 á 4~OOO rs.

Art. 57. Na sentença em que for julgada a conlravcn-

.1;OMO XXIl PARTE 1.a

( lha )

renos publicos nesta Vil/a, alem dos já como taes I'econheci-
d?s, os das ruas novamente abertas-de St. Antonio, e Muni-
cipal , na parte em que ~e não edificar ou tapar com !IIuros
de ado~es ~eoocados e caladilS no praso de um anno contado
da pubfJcaçao do presente artigo por edital da Camara,

Art. 49. O arrendatari.o, ou o que obtiver licença para
levantamento de cazas: é obl'lgado á principiar a obra dentro
em um an~o, e á terllllnal-a dentro de outro á contar-se da
data da licença, a qual deverá ser registrada em livro COIO-
pete.nte ~s prasos para as rcedificações serno fixados pelo res-
pect~vo ~Iscill ~om recurso para a Camara. O que não cumprir
a pl'JI/lClra obl'lgação d.o artigo anlecedente, quanto ao come-
Qa~, entender-se-IH'! cabl~o em commis.so, e perderá o direito ao
telreno, o qual podera ser conce(bJo á outl'O, ou declara-
do pela Camara para uzo, e logradouro publico. O que ti-
ver co~nm~çado a obra.' e não conclui-la na forma da segun-
da obl'lgaçao, será ohl'lgado fi pagar um aforamento de 120
a 320 rs. por braça do frente annua/mente. A Camara po-
derá .prorogar ?S prasos sobreditos por mais um anno, haven-
do Clrcunstancl8S allcndiveis.

CAPITULO 2, o

Da limpesa.

Art. 50. E' prohiLido nas ruas o praças:
S 1:' Lançar immundicias do cheiro dosagradavel , ainda

CJue sOJa por encanamentos que as despejem.
~ 2. o Fazer estrumeiras,
~ 3.' Lançar animaes mortos, ou moribundos :-mulla

de 4:rJ) a 1~:jj)OOO rs. Os animaes mortos devem Ser enlerra-
dos nos qUlntaes, ou fora das povoações.

Art. 51. . A Camara, q~ando julgue neccssario, poderá
declarar',~or edllaes que ficarao fazendo parto d'estas Posturas,
quaes sepo os lugares em que se pode fazcro despejo, ou quaes
os em que se mio deve fazcr.

F. N,' 5. ( 167 )
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i\rl. 65. as penas do artigo anteceutmto incorrerá o
dono do lerreno, pelo qual passar o encanamento, ou en.
canalllentos, ao q{lal sendo feita parLicipaçiio do dia {l bora
em quo se prfltende fazor a limp ll1, ou concllrto do OI cnna-
menLo, o impedir ExcepLua-se o caso em quo o uO'no do
terreno anLes queira fazor a limpe'la ou obra á sua custa do
'q 13 admillir nella (l'essoas tlstranbns.

IF: N" 5..
S 3.0 Fazo\' ql1aesquor escavações nas praças, ruas, ou

. "UOSvisinhnnças.
~ !~o Fazer alpendres, ou poiacs nas ruas ou praças.
~ 5.0 Lançar materiaes, o ql1nesquer entnlhos, ou en-

tupir os encanamontos publicos, ou particulares :-multn de
10.tf> á 30q'pOOO rs., Irl~m da obrigação de repôr tudo no
seu antigo estado

Art. 61. E' pr híhlllo :
• 1.0 Esgrllvatlil', 'o tirar li too'a entro as ca1çadas:
~ 2 o Tirar uos encanamentos aguas publicas, ou par~

,ticulares paro ° proprio uzo, sem autoridade GompMonte ,
.ou para mal fazer :-mulLa de lO.#> á 20<1POOO rois, o Q duo
plo nns rei ncidencias.

Arl. 62. A Camara podorá concedel'liconça para qual-
quer dos fins dos ~~ 1.0 e 3.0 do 8rt. 60, .quando não
rosulto damno á Lerceiro, o utiliso á alguom.

Ad. 63, Os donos das nguas nascidas ou encanadas
em seus quintaos. 01:1 patcos, são obrigados á darem esgo-
tos o encanarom, de sorte que não damnifiquem as ruas htllll

,ns obras e uemfeiLol'ias dos visinhos :-muILa d 10 á 20:tb rs,

Ar\. 6!h Os oncanamentos so conservarão sempre limo
IPOS, o em bom estado á custa de sous donos :-llIu\ta do 10
,á 20W'.>000 rs. O obrigação do o fazel'.

( 1h8 )

rÇ'â'o, o I.impostas as multas, ser,í o conlt'a\'cnlor lJ' dazer n Impcsa dese h d o I'Igà {) •
guardas em um mpac an o, ou;í pOr luzes, divisa'S C
pena do f/lzar-so termo rasoavel quo lhe sani assignatlo, ; Il

ti SUa custa, o 00 duplo .I~ Itincidencias, u•• mu a nas re-

I ., I • f

u.."PITULO 3."

.DaS: Obras Publicas.
Arl 58 \ -d- ' . 1 conservaçao o o reparo das muralhas a

,re ues.,. ou oull:as obras feila~ para scguranca do edifi~i~"
~~ P~~~O~~torubl,~as, calçadas, pontes, chafarizes, regos':
çõesq em b 'fi poços, tanques, o quaesqucr outras construc.

ene ICIO commulIl ou para d dserão feitas pela Carnal' . ccoro as povooçõcs.,
Excoplufro.se :

b ~ 1.: As ouras, cuja factura aLé o presonto erão da

c
o r~gJaçdao da Camar?, salvo qnando forom do uroenle R;.

, ess/I 11 e o os olmoa lo : II -' '"
l
. f' '" ( S ,I e as nao LIverem meios pora

.sa IS azer '-multo de 5""" : 10"""000reincidon~ias. w ,I 'W rs. e o quadruplo nas

tas~ 2.0
1

~s obras .quo a Carnara al'rOmntal', impondo ccr-
I ma p;os ~ç?e~ p~~ IIIdcmllisaçiio dos emprehendCllores na for-
do O a

l
I OI .,0 UO AgosLo do 1828, o arLigo 11.7da do 1;"

u U)fO uO mosmo arano,

, ~r,t. 50, Quando um particular, ou parLiculares, se
,plofo~eI3m á !azer qual1luer das referidas ouras á sua propria
cus. a,. Oferao conformar-se CGm o plano da Carnara u
ter'ao IlConça que oraL 'L 11 . '. ' o o -uo •. 7J) . 20 ""'ood' UI amenLe lOSsora concedllla :-multa

;) a 'i.JJ alem da obrigação do fazer a ohra.

Art. 60. E' prehihido :
~:l0 A .~. rrUloa.r, ou desmanchar quaesquCl' das uiLas onrns

.ou p~r~o dell?~ (unJa quo minima seja.'
~~. Abfll encanamontos publicos, ou particulares nos

ruas ou praças se 'L'"dend~, ,rn paI Ic'paçao ao fiscal, que assisLirá"po,



Art. 76. Os Fiscaes lerão cuidado em que nos seus
Disll iclos não haja eslagnações de aguas felidas, que possão
pl'pjudicar a saudo puulica, o a Camara logo que tiver dis-
so conhecimenlo lhes mandará dai' curso, e enchugar os ter-
renos, seudo necessario, quando forem perlencentes á Camara.

Ar!. 77. Os donos dos terrenos em que se esta~na-
rem as ilguas de que traIa o arligo anlecedente, serão obri-
gados a cumprir o disposto no artigo anlecedente, salvo quando
fallilrem-Ihes os neccssarios meios, e forem naluraes ou ac-
cidenlaes as estagnações. Sempre o quo fez llS estagna-
Ções cumprirá o disposto no artigo antecedenle :-multa
rOMO XXII PARTE 1.a.

( 15t )Y. !'l•• 5.

Art. 7\. Recusando.se ilS Fabricas e Irmanllades a dar,
ou enlrar com o necessario contingente para faetura do cc-
miterio , será esle feito por elllprl'Sa, sendo indemnisallos os
ompresarios pela presldção de duas patacas (6!~0rs) por cada
co"rpo que for enlenado, á custa da Faurica , ou Irmandade
pelo tempo que for estipulado elll pril~'a.

Ar!. 72. E' permiltido aos particulares formar carnei-
I'OS, ou catacumbas no cemiterio geral para enterramenlo
de pessoas de suas familias, pagando pela licença a quantia
determinada pelo ari;go 208 ~ 1.•

Arl. 73 Feilos os cemiterios se participará a aulori-
dade ecclesiastica competente para a necessaria benção, e quan-
do recuso, interpol'.se.hão os recursos legaes para a aulori-
dade compelente.

AI'!. 74.- E' prohibido eslabelecer-se nas povoações cor-
lumes de couros, ou qualquer outra manufactura que possa
prejudicar a saude publica.

Art. 75. Os Fiscaes adverlirão os donos, ou direclores
e feilores de laes manufaclurils para retiral-as das povoa-
ções, e não sendo attendida a adverlencia I serão os con-
lraventores multados em '10 á 20<7])000 rs. e o duplo nas re-
incidencias.

Irrnã~r~m7~~11 As/r?1andades quo q,uizerom enlerrar seus
verão concorre~ar Istrncto dent~o do mesmo cemilerio, dc-
e exterior do .pa~al a. construcçao e.aperfeiçoamenlo inlerior

COIIJI erlo em proporçao do d .
c fundos de que poderem dispor. numero e Irmiíos"

dent~r: 69. Reputão-se conlravenlol'es do artigo antcee-

~ 1.. Os Fabriqueiros.
~ 2,. Os Procuradores d Ivezes (izer. as rmandades, ou quem suas

~.3. Os Pilrochos que m d' rlos no recinlo dos T I an alem lazer' 05 onlerramen-
em fi os.

~ 4.. Os herdeiros, ou lestam t'
terrar nos recintos dos templos. en olros que mandarem en.

~ 5.. Todos os que manda' '
os enlerramentos no recinto d I~m, ,ou consenllrem ~azel'
as covas. os emp os, e os que abrirem

( 150 )

TITULO 3.•

Da saude publica.

CAPITUL@ 1.•

Salubridade do at", agoa e alimentos

Ar! 66 E' 1'/ 'Jlia ViII' . ;; pr.o li JI o enterrar-so corpos human0~
a, ou nos arnllaes o o I I -cemilerio b!' h ,m ou 1'0 ugar que nao so'a o

pu ICO, avendo-o :-mulla de 20 á 30"""000
e o uuplo nas reincidencias. ( 'IJ-. rs.

gUezi~:t~ ~~)'pel~s C~:n<~~~adde~~gnar~os com,ilerios das fregue-
soaveis., passados os ' !sla Villa, ~ss~gnando prnso~ ra-
to senão nos ' . , 9uiles nilO será perrlllltldo o onterrilmen-

cemlterlOs, sob pena do artigo antecedenle,
Art. 68. A Call1ara j ,/ ,"O antecedente J J POI eld prorogal' praso do arli-

0com't' ' q~an ,o ontro delle não so possa fundar o
I erlO, ou celllllerlOS.



Sóhl'IJ I1S meios preserv(llívos de enfermidades.

Arl•. 86. A Camafà pedirá ao Governo da P'tovi~cia n
yaccina ou ao COnlmissorio na l}rovincia. Nesta Villú o Facul-
talivo uo partido, havendo-o, vaccinará, e fora de\la, as possoas
que forem nomeadas pela Camora; c fardo a(juelle corria ãqucl-
las farão conslal' poroditaes o logclr, dia e hora eru que ~e vac~
cinará,

( 11)3 )

CAPITULO 2. o.

Mt. 87. Não será admittidn a exercor 11pl'ôfi~são d~cu-
rar, pessoa desconhecida, som quo apresento souS li[u/o's á' Ca-
mara, o dlllla obtenha lieençu:-mulla do 20.)'1>{\ 30.)i)000 rs. ,
e ('j duplo nas rcincítloncias.

Art. 88. O facultalivo ou cirurgião do pal'lido é obri.
gado á curar os enfermos que Os chamarem á suas casDs, sen-
d~ pobres, o curatim será providenciado pela Camata.

Al't. 80, E' pormilliJia a vonutl do drogas nas casas do
negocio, pedindo-se para isso especial licença, a qual custará
o mesmo quo para casa do ncgocio: multa do 4.)'1> a 8:tfJOOO •.s.

Art 90. E' prohibido abl'ir botica sem licença:-rnulla
de 20.jt) á 30:tfJOOO rs, e o duplo nas rcillcidencias.

Art, 91. Com licença da Cllmllra, será pormiltida li

venda de l'emcdios em casas de nogocio: .•.•.multa de 20qr> à
30~OOO rs. e o duplo nas rcincidencias.

TOMO X~ll PARTE 1.•

Ar!. 84. E' prohibMo ~ant;ar immundicias, 011 lavar
roupa, ou qu-aesquor oOtr.1J8 COUSal nas !'untes, choliaritils "
ou canos quo cooo-usem 8guas para bebida, ou nos htQotes
á ellas sllperiores:-multa de 4:tfJ â 8:tfJOOO ti.

Mt, 85. A Ca.manl, jfJlgondo neco~sado, pod'erá Jl!c/ll-
•.ar em etlilllos quaes sejáo ll~ fontes "thllfóti~5 e 611tr'óS' !tI"
gafes- eltl que Ó pe-rmiLLido la"ol', oU quaes Se"j~tj os! é'UI tjU&
não tia. (<lI pfSmlt8&ió.

F. N.O 5.

Ar/. 79, Só 1I0S maladouros publicos '
culares Com licença so )(,).1 .' , ou nos parll-. I .u e I a 10oIa r o os I1 'I' 'S01'om cQrtado9 ti' I '" '1lla I cJar rezes para, e ven 1\ as ao pllblic .'
donos .uos gauos conuusil-os de ois u ,o, POlllll,"ar se-lia QOS,
derom. pelo PI'~ÇO ' , p e oSlJllurleJados, c veu-

• Oi. que (Iulzor o d I 11contanto que ~. - I ' ou o )um ws cOllvil'r" o ,\ÇilOoro ligares patentos em ( • '
~allsar a limprsa e sol\lhridaJe dos lalho u;U se possa fis-
Jld,ad~ dos pelOs :-mulla do 5 ti 10"""00 s,' C1\rue, o fido-
relnCIUOnci3i. <,J) O IS. o o duplo nas

do 2trt• ~O. O ,gado q,50 será rnol'lo sem quo' tonhiio OS511"
ra t !lolas/dopoIS quo IIvo/' cho!{i1r/o ao ruatndouro O~'os ora0 coe lOS com aoua ,. , S I ur-
do 5 á 1Q,"""'OOfl, '/'>, Impa para,o~alloheuer:_lJlulla

. W '" JS. C q u4plo nas rClOcldoncias.

Art. S I. Os CUI'l'a~s c I ~pos quanto for possivol (t /10 ,1\ ()~ros se, consurval'ão lim-
em não amonl ' " d' ~n ,) e~p()r.HlI CUidado o Cill'Iucoiro

!lal os CSPOJIlS dns n'z Ipara outro. Quando n10 r ' " I S f/ln,"las, dn I\JIl dia
tigo, o fisCill qdvcl'lirá ~ cur~~. ':,.,scl'vada _a dlspnsiç:io df'sl0 ar-
~d.vcl:tenci? solfr;c 'iJ 'I lIIulta J~c5'~'l~,I:aOlJo ,'r~Jo 'l!l';ndida 11
IOIÇlcldQI~elllS,.. (f/) OIS, (J Q JlIplp nas.

Ar~. 82:' O carnccoil'o é QUl'i, 'Ido a ('
do, o comprador assi rri o e ' '" g, P ZíP' a car'oc fi Il'ln-xlglI . .,.--mulla de 2.ii 10.,1/)000 '

Mt. 83. E' prollloido' . rs.((' 1 o. ' .'l' 'o <,falar pou:o com veneno.
~ 2, V(Hlder alillJcot . .~ 3 o L' I 'fi os. COIrompIdos pal'a o !lomem
\iJ • l'íl .1 leal' qllal'sql,l!lI' g' ,11:S suhs' ',. '. enelOS, fII1slul'ando.lh(,s ou-

, • .ill; quo aurrrnl1llllllfl o sou Itulad.e:-=Inulta de.20. á °30_~" peso, vo II~C" ou q.uun-
-- w ..rs, c o duplo nas rOlncluonclílS,

(1'2)

do" J O á 20w:>OOO rs, quaQ~o o /"0 d' - •
á advcrtoncia' do Fiscal (lue lho ~:,/:a~,li o/,lra n'lo {lllender

( s onala praso I'asoílvel.
Art. 1'8, Quando houvor d 'd

ostaanações ue aguas od ' , ~,VI a so as manUfllp-IIII'lISou
'f '. p Om OI eJli<-Jlcara suuu' li'se-ha /Ocorro!' á Camaf'a ou ~o P,'d (J yu ) ICU,podeI'.

reunida. IOSI. enle, IIUOoslando el/a



- ~ 1.° A l\Jiscricordia
~ 2.° As Irmandades do 55. Sacramenlo, c das Almas,

c as qU(~ liverem nos seu compromissos licença para pedi-
I'em esmolas, do Divino Espirito Santo, e do Padroeiro do
lugar.

( 155 )F. N.O 1).

Art. 102. O homem livro achado n jogar dinheiro, ou
causa que o valha COIIIescravos ali moços nos casos dos artigos
antecedenles, será mullado em 15:tj) a 20~OOO rs,

Art. 103. E' prohibido :
TOMO XXII PARTE 1.'

Art. 98 Nos casos do al'ligo anlecedente em quo ü per-
millido pedil' esmolas, é prohihido aos que as lirnrcm levar
in.l:Igens , paineis ou cslampas:-multa do 10~ á 20;fJ) rs.

Arl. 99. São prohibidos :
S 'l. ° Os jogos de pal'ada nas casas publicas do jogo, ta-

vernas, o hotequins.
S 2.° t'S lolerias quo não forem concedidas por aulo-

ridade competente.
~ 3,° As rifn3 do quaesquOl' ohjeclos 011 planos. Os con-

lraventores dos SS 1.0 03.° pagaràõ uma multa de 5;ftJ a 20:t/)
1'5. e os do'~ 2 ° pagarão umn multa do 20:t/) à 30.t1)000 rs.
Em todos os tres casos as reincidencias seráõ punidas com o
duplo das penus.

Art. 100. E' prohibido ler casa publica de jogo sem
licença da Camara:-mlllla' do 10.ji) à 20.jpOOO rs.

Art. 10l. E' probibido a escravos, e menores de 20
annos toda a qualida(le de jogos em casa puhlica de jogo li.
concia(la, ou não, casa de negocio ou lugal' publico. O dono
da caSil puhlica de jogo ali negocio que admillir, ou consentir
jogo COIIIescravos, c moços menores de vinte anl.OS, sel'{r
mullodo om 10.,'lp á 30,11> rs. o o duplo nas rcincidencias. O es-
cravo apanhado a jogar em lugares publicas, serú castigado com
50 açoules , salvo pagando seu senhor U1ll1l multa de 20Ji.)
1'5. immediatamente.

( 15h )

. AI'I. 95. ~.hoticario, ou vendedol' de drogas e reme-
dlOS, que proh.,b,,', ou se oppawr iÍ ontrada elll sua hotica,
ou casa do 1I0~OC/O, a (JX,llllOsohro os remedios o drogas, scrú
~ultado 011. ~O:tba 30.mOOO rs , (J proceder-se-ha ao exal)\e
IIldependelltclllonto <le sua vontado, lavrando-se do ludo o
competente auto.

o Mt. ,.~,6.•0 medico ou. cil:urgião do partido que não ollser-
lar as obll"aç?es que lhe sao Impostas nas posturas, e as . quo
~ Carnar~ lho Ilnposor no, conlracto, será advertido pela Carna-
I a , e I~ao send? ,nllendllJa n advortencia, será demillido
do seI'V'ço mUniCipal.

TITULO 4.°

Da segurança publica.

CAPITULO 1.°

Sob,'e artificios prcj lldiciaes.

,~rl. 97. E' prohillido pedir esmolas rara quacsqllcr in-
vocaçoes :-mulla do 10W'.>a 20.;ttlOOO rs.

Exceptuão-se :

Art.. 9~. :'-S licenças de que lratão os artigos anlece-
dentes nao Isenta0 das penas CIO que possão incorrer os ven-
ded,or.es p,~losmiÍos remedios, ou erros que cOlUmellerem em
prejulzo da saude,

Arl. 93. ~s Fiscaes visitarão uma vez ao menos elll
cada anno as bot~cas: u as casas de negocio em que so venderem
drogas em seus d/stnctos com °medico ou cirurgIão do partido,
o na sua falta com uma pessoa nomeada pelo subdelegado.

. Arl: 94. ~s bolicários, c os donos das casas do nego-
clO..9uO tlvorem a venda drog.as ,ou rOllledios adulterados. pa-
gala? uma muILa do tO~ a .3~W'.>OOOrs. o ° duplo \las roinci-
donc.as , alem d~ serem Inullhsados os mmedios e drogas alie.
radas o corrompidas.



Art. 1H. Os edificios, muros. ou obras, o cazlIs CJue
ameaçarem ruina de que p(\ssa resulla~' damno ao publ~co , ou
ao parLicular • serão desfeitos, e reelhficados do manOll'll q~e
cesso o pr.rigo. Quando todo o edillcio , muro, ou obra nao
.meaçar ruiníl, mas somente parlod'el1e, só esta fica comprehen-
dida na di; posição deste arligo.

Art. 112. A obrigação de desfazer, e rcedifical' ou con-
cerlar, imcu nuo aos propriolarios , ou á seuS procuradorc.s. ~s
inquilinos po 'erão tomar sobre si esla obrigação. CO":I dll'Olto
de haverem as despezas dos don08 pelo modo ordlllon,O, ou da
maneira so"uinle: quando os inquilinQs rL\lldificarem ou conC8l'.
tarem os eJilicios em que mo arem, se pogarão noS alugueres,
quando os proprielarios \hqs não quizerem satisfazer á daspeza.

A~t. 113. Se no pra~o assignado não for o. edifieio, OU!lI
ou mUl'o desfeilo. ou 50 o edifieio não fOI' bll\}Itndo , ou nuo
fiO souber quem é o dono, ou se na opinião de peritos não po-

'COMO XXU PARTE 1.'

(' 157),. N.a 5.

ád,ertirá Ao &hrig8do 80 eoncerto que o raça~ e não sendo at-
tendida a advertencia no praso que lhe for declarado, serà mui-
tado om 8.tD.i 16.j'f) rs e no concerto.

Ar!. 108. E' vrohihido fazer fojos nu laços Ot'cultoli,
ainda nas prnprias terras, sem quo lõ(l publique o noticie aos
yizi~hos cOllfinantes:-lIlulla de 5;ftJ à 20<ltl rs. c obrigação do
os desfazer, ou entupir.

Ar!. 109. Os Cojos0\1 laços de qno tril i\ (') artigo antece-
dente nunca se farão nas divisas não lIIuradas das fazendas, cha-
caras. ou qninLaes:-lIlulta do 5;JJ) á 20;rp rs. e oLrigação de
os desfazer.

Arl. 110. A Cnrnara conccderà licença pora as es-
cavações uos arLigos anteceuentes, quando ô'ellos nenhum pe-
rigo ou dalllno possa resulLar , impondo li ohrigaçao das H"ar.
das divisas ou luzes Os que lendo oblido licença não wm-, , 5 .
prirelll as cOlldições nelln declaradas, : erflO mulLados em ;/t) li

10;mOOO 1'5,

( .f 56 l
S l.a Fingir-se inspirado por polenciu jft¥lIivei9, ou Pf:G.

dir..r cazos .Crisle., p.llraordinarios. O~Ialegres.cDm el8gjc-
raçao, de& quaes resulte dllmno, ou prcJuizo a alguem,
~ 2.' Inculcar-se cnrador do anrl~rmidades, ou rnolestias

por meio de feitiços, orações, gestos ou accionodus;-mu!t
do 20i]) á 30.jj)000 reis e o duplo nas reincidencias.

Art. 104. E' prohilJido ao maior de 15 annOi viver sem
al~uroa occupação util, o honc~ta, l1uand~) não tom meios de
subsislcncia. O contravcnlol' das llisposições acima será obri-
gado a assignar termo cle se moslrar occnpado dllnlro de certo
prolO , sob pena de sor entfl!guc UIIl qualquer ollicil\<) , fazenda
de cultura ou cl'eação por tempo de UIII anno com diroito ao
Sllstooto , vestuario , o melado do salario que se costuma dar
no lugar a qualquer trabalhador sem olliciQ esp(' 'ial No Ca-
zo do fuga procedel'-Se-ha corno ;I raspei to dos {JlIgajados pa ra o
serviço nos termos da lei sobre locação de serviço~ (Iolllro do
Imperi@. Quando s<tprocoder contra o maior de 15 annos ,
ou menor de 2. , o SlIhdC'legado lhe n()meará , O jurarnontará
curador para o defenda em seus direitos.

CAPlTl)LQ 2.°

Sobre medidas preventivas de damnos.

Art. 105, Os Fiscaes mandaràõ pôr g~Jardas, ou divi-
~as jUQto ÓS /}scavações , ~J precipicios quo hou\'er !las obras ()

S1'rvidõcs pulJliclIS, ou nas suas vizinhanças, e proverão com :J,
pos$.ivel brevidade ao seu concerto.

Art. 106. Quando as escavaçees e precipícios, de que
traIa o artigo antecedente, forem feitos ou cauzaLlos por al-
guem , será esto obrigado ao concerto, e á rcpo~ição de (mIo
no seo anligo eslado , c mullaLlo em 1O.tt> á 20./'1)000 reis 56

não allQnder loso à ndvçrtenci(l ~o fiscal,

Art: ~07. As cseavaç?f)s e pre<;ipicios nas pro$imidades
das senldoes , c ohras publicas, serão concertados pelos donos
do terreno em que cslivcrem, quando não ,eja publico. (') Fiscal



Ar!. 120. Sontlo achado o boborla segunda vez om um
110s cazoS do artigo anlecedente, será prozo , e não sahirá
da Cadeia, sero quo assigno tormo UO abster-se uo tal vicio,
sob pena de 30,mOOO rs. do multa, o o duplo e 30 dias de
prisão nas roinciuoncias.

( 1.59 )

Art. 121. Os loucos furiosos sorão presos e entregues
às suas fa mil ias , o' qualluo não as tonbiio no Oislricto , ou cl.
las n:io queirào oncarrogar.so delles, serão recolhidos fts cazas
quo lhos uestinarem, e cmquanto estas se não estabelecem,
poderão ser conservauos lIai prisões publicas.

Art. 122. Nos casos uos arligos antecedentes será pre-
ferívol avisar-se a família 011 uomesticos uo behedo ali louco
para o rocolhol'otn e guardarem, não havendo na demora
damno ou preluizo publico, ou particular.

Art. 123. E' prohihillo correr á cavallo denoito MS ruas
o praças das povo1lções: multa UI' 5JI> á IO,'jj)OOO rs. Ex.ceptua-
se o caSO de urgcn(~ia, ou serviço puhlico.

Arl 12\.. E' prohihido ler soltos lias portas dns easas,
ruas o prac;as das povoações, o lias ostradas pnhlicas animaes
bravoS (IlW possão oll' ..nder os passageiros:- multa de 4.tJ)OOO
rs. por cada animal bravo, e nas reincidencias o 11up\0, O ani-
mlll podorá Sei' morto por qualquer passageiro, Iluantlo seja
por ello investiuo ou acomoUiuo.

Arl. 125. Conduzir.se.hão sempre p.;esos pelas ruas II

praças uas povoações e estriluils publicas os animaes hravos que.
possão orrelluor as pesso:Js com quom so oncanlrarOlllj o qU:Jndo
não 50 costumo, nom pos.são ser conuuzidos prosos som gramlo
uifficuluade, os precederá um dos cOllduclores advertinuo ao pu-
blico com as vozes uo coslume:-mulla de 4~000 r5. por cada
animal.

Art. 126. E' prohibido soltar animal damnatIo que so
poder conservar proso, ou malar;-multa tIe t;m á 2~OOO rs.
o o tIuplo nas roincidencias. E' pl1rmittido a qualquer matar
anilllal damnado.
TOMO XXII PARTE 1,"

1''' N•• 5.( 1 áS )

der uemorar.se o l!t'sfaziment á . .
custa ua propri,~uaue , ficanuoo, ser ~llIrnel!ralal/lenl(l desfeilo a
quando não Sf'J'ÚO sumcl', t ' se 11I[lI 11 o~r1gauo ° lll'opriclario

cn es os Inalel'l;ll'S '
. Arl. f 14, E' prohihiuo: .

. ~ f ,o Fahricar po/vora !lO interior das -~ 2. O f,' povoaçOI'S.
~ 3'0 O /go .~u liraS ue rouqur.iras, e buscapés
.i))' ogo uO ár' salvo send 1.1 '

.Iarados em ediiaes ua C' '. o ançauo nos logares de-
alllaJ3. lIIulla ue 10:/j) á 20.)p000 rs,

Art. 1-15. São ourinauos '.
ferreiros, e os J'ornaleiros '1° J~s ca:pII1IClros, peureiros. . ' aCCUl Ir ao IOnO qu '
quer edlficlO nas povoações:-IIIulla d 5.~' e pega,. elll 9ual-. e 'IV a 20:/j)000 reis.

Art. 116 Ossacml'ies - I'
que lhes for noliciauo que ~Sll sao o mgados 11 locar fogo logo
mesma obrigação tem o carcOal'e'pI~~anuo c,m alguOl euificio. A

Iro.-mu ta UO 1O./tl000 reis'

Art. 117. E' prohibiuo lan' f,
to alheio:-mulla UO 10.1')) á 30.'lt>Ó~~~:i~.ao campo, ou lI1a-

Art. 118, E' proh i hido.
~ '1.,0 ,Lançar fogo nos campos propri .

nha UISPOSIÇão, selll Ilrcvio aviso a . " , lOs, ou oe que 50 te-
6: 2 o Q ' . os \ISln 105 confinantes
\9' uelmar a propl'la roça S I f . . .

palmos pl'lo menos, e som arlici Hlr
em

er, .cllO aceiro ue 20
() dia om que se Ilrelendo 111;el'll ' ,I 'Q aos, vlslnhos coulínantes
,I I lal, uanuo pela o t -
ul' qlla quor destes 6:~ IHlssar f c n r!lvençao. I ;)';)J ogo aos campos e I ,I •

sln lOS, solfrerà o conlravenl' I ma OS uOS VI.ar a /!lU ta de JO-~ • 30.'f!..0
o o duplo nas reincidenc;:Js. 'W a w OOrs,

Al't 1J 9. O hebedo achauo n '
ou outros lagares publicos serà pre' as rUJs , praças e estradas
tal' em eslauo ue fazol' m'81 • ') o "zo nos ous C1lZOS:1.

0

ue es-,'" uO correr' .
podendo acautelar.so UO ual uer perrgo por SI , não
.Pre~o que seja o hehedo, ~erá qentre

m
:
1

quo lhe po~~a succeuer.
uuwJo à sua caza o quando g o a sua famllJa, ou con-
logar ,ou não hala vizinhanç~:m a~:J() nJm oulra tenha no
UO , serú conservado em cuslou' p on e possa SOl' recolhi-
duira. la, em quanto aturar a behe-



Art,i 1.\.0, E' prohibido:',
1 a 'TO)(OnllARU " .

, ••.• 5- ( 16 T . '.
lJ j". • • '" ••dl •.~ ._.' .1', .

, I)' .'" I • " oV'''''''ío d~ seú Qffici!), IPerJJlIh~-.
PóWciâHs

1ou Dodestres e~n exer~lc d r cas de ponla .,rorroes "
, ,.\ lronelros o uso e ". IhS6 aos carrélra e "" Ir. 'i '.' ••om' effcctivo traba o•.• .< • 'I' • uanto anua rem.

c' IOUCIOlas cm. . I .• ;" "." • ,:'

'3~ A é ar~ p.:over'â, a' ill'u'ffiinação ,das' roas",.Art, 1 'I' a \
• -', _h! fórem 00 luar.nOS nOites que' nao .

I a roa houvOI'lIjpnlamento;.
Ar!. .135. Quando em'~, g.~~sos ou incendio, a~ "(i~i-'

dõsordum, occúllamctnlo.de1 ?n?,1 1""I~l~odiala'nllm\e' as fron-'
-. li as ü 11 umlare ~. ,. I . _uhanças sorao oUl'Ig?( ( . d pcclivo inspoc~or de'quar C1rao,'

tas do suas casas por aVISO ~ ros IJ slará que soja yocal:-multa •
filical ou SulJdelegad?,: o llVISO' a
.1" ~"Ii'\'á 20<11JOOO I'S." , •
u6 ;)W , I". I

&I"t 136: E" prohiliido"',\cicn~ énix~~'IPle~ads.,ru43lclI~~:.
lU • • • , 's' ,'j 10gado'-nlU a o ,w , ,.'W

semlic~'n'ça' do I'~SpocllVO,J )'c~jxns .~ilii;;rcs qüe ,6 )1!4Ilpe,~j-
1'5 Excopiua-.se o" ~oquel1 e, ••.. ~...lqu' 'a'J:q'u'or éspé'ctaculo pa-'. , . .' que annunClu&'donlo dc licenças " o o.' . .' I

, W s&haja podido .llCença.. . '"
la o q , ;. ". h,l' •

•• I"';' u" .1', u"ouitandelra I
~ft. 1'37: Nonhúm. milsc~to, qUlla,rll",OIr~od~""d'ó'nó, féi~,'

I r faz"núa som Iconça .'
poderá vcndor 0111qua que I ti 6;;P á 12.tf>000rs. , e otluplo .\orOll administrador:-mu la o
na ' I'cillcidencia,

C 160 }

, A:tt. 127. E; prohibido conduzir carros puobados POI'"
bota ou ca\'allos, sem candiéiro nas povoações:-multa de 4:tJ>
á 12;mOoo reis.

Art. 1.28" Não haverá espectacliro ólgum publico sem Ii-
t:&uça da Camara , e pela licença pagar-5c-ha a quanlia de que
fllz ówí1ção ° artigo 212 e seus ~~ respecrivamcnle:_ multa
igua'I aó valor da licença e o d.uplo ~as reinciúencins.

AI't. 129. Os presepios não lerão passos da escriptura sa-
grada:-rnulla de 2O,m á 30.;ft> I'S, e o duplo nas reincidencias.

Art, 130. E' pl'()hihida a dança de baluqno uas casas
dás povoações cotu Dlgut.arra de dia, 011 donoule, de sorle que
incornrnouo a vizinhança:-pena de desfazimento do ajunlá .•
menlo, e multa do 2e1iJOOO rs. por cada pessoa quo f01' acbada
no batuque com algazarra,

Art. 181. F.; , ptll'l'nitlido aos escravos, tocar, cantar,
dançar nas ruas e praças das povoaçõos ; mas os Suhdolegados,
poderão delerminar a lJblo rospeito o que con vier ao publico,
podendo recorrer-se dos mesmos para a Camal:a,

Art. '132. São pcrmillidos os quimbêlc8 ou reinados.
quo coslumão fazor os c cravos acompanhando os juizcs-moros
das irmandades do Rosario, com laolo quo não sojão de noutc.

Art. 133. E' prolllbido o uso de armas olfonsivns nas,
povoaçõos:-pona de 10;7;) Li 20.Jí) rs.

São lIrlJlas offensivus:
S 1.0 Espingarda, c/avina , ou clavinolo ..
S 2.0 Espada, sanro , retro, ou espadão.,
S 3.. AZBgaia, lança, c1lU{JOc foicinhà, do qualquer ta-

manho quo sojão os cabos: mulla de 20:jj) à 4'.O:jj)OOO rI;., nas.
l'eincidencias.

Excepluão~se os espndins n05: magislrado!i,. ~ possóas gra-
diS ; nos omaiaes e guardas nacionaes t' quondG em s8rv~o OUl
fardados: nos olflciaes de justiça, quand.o. em. d~lligenciil" o: no;



( 162 )

1.. OCCUltllf "seravos rugi,Ios Sf!lIl parlicipar' i 11IfIll)rii.1-
111menle 8 SAIU senhores, dl'nlrn cl,. 2'1 horas. 8"011.• '"ora-
dorl's no 11I~ar ou 01/1 disfanei:1 do dua~ IC'I{U;IS, IIe ,i8 ho-
ras não senljn 011I dislllllcia dl1 I ';IIS dl~ l/lIalr~ 'l'goas , e assim
pro!lr('ssiv.ll/1eflll! , cl/fllando-se á du,ls leguas por dia.

~ 2 o Guardnr COllSitS IJIIO os O.,,'ravns fUrlarf!lll:-muila du
10<Zt> á 30'11100U, e o duplo nns !'l'iocideuc as,

,\rl 141. () sonhor do escravo á (1'1flrn se fizer li pJr-
licipa/;;jn: on arligo antecodeute, sl'rà nhrigaoln a p,lgar lo.
das as despl'zas ("i la' eom fi lIIeSllla • e COlll o oscra to.

Arl 112, E' prohibirlo negociar escr;) vos , o allirnaos
com si;.:nllos , e P"SSOilS desconhecid s, o sUSP"iIIlS. Ciganlls \I
sllspeilns so dOlllllllinao nesle arligo os quo são Jl')r laos havi,fos ,
c CI/SIUlI,all nc:.!ociar pllr /IIeio do Irnc,ls, e COlllpr,ls de ilnimaos,
6lJSCr,lvns, o nào são ulIlI'a.!ol'OS o oslah,~lecidos nos muuil'ipios.
O 0,11) 1"'/1 pesslla capaz quo os clIllhet,'il o ahono Os IJue
f0'-"111 •• d',ldos éI llogociar ('Otn cigallos. serão 1JIIlllados en, '10tiJ)
á 30!J)1 )U 'S, e o duplo nas rClllridOllcias Na IJI()SllIa I"ma
int:ol rOl',1l) os eigllllOS , alem de ser-1111'S sOI/lIeslral/a toda a mo-
l,i/ia , fl III!Kllcio , " não sel'./hes onlregue elll t/uanLo não (Ires-
tarem fia Ilça.

Art. 143, E' p"ohihido nas ruas e praças das (l0von-
ÇÕI'S delloulll levanlar altos grilos som qUll deites possa rrsllltal'
ulilitlaull alguma, ou sem '11Jf!á i,so obrigue a rtl'cessidade 0\1

mêdo:-lJIulta do 10,z; á 20,]tl000 rs, , O O t1nplo nas reinci-
dencias.

1\1'1. Ui. A disposição do urligo anlecodenle é com-
prehensi va dos tiros dados do nou te.

Art. 145, E' contravenç,jo ou infracção:
S 1.

0

Impular a arguom em publico contravellções ou de-
feitos que oxponhão no ritliculo, vexame, irrisão, ou supei-
ta c má repul,1çno

~ 2.° Praliear conlra alguom actos quo na 0f,inião puhlica
se considerão OffilOS;vOll c injuriosos,

( Hi3 )T, M,' 5. .
, cortar.lhes as cnnas ~30 EspancaI' aOltllae:l mansos, f .S . tis só pnr OIal azel.

ou caudas, ou lIIaltr~, at: o li ou lelreiros nas por,tas ou pu-
S 4" Escrovor IS 1('0 oU a al"u~1II • o sllpr as m0S-

redes em afronta aos donoo~, immuodi"ias Aos infraclores
mos paredt's ou P?rlaS c I 10.)'1.>á 20.1j)OOO. rs, C li c1upl~
dos S~ t ,o, 2,: e 3. mul~a (O I res do ~ 4- o multa de 20.)'1.> a
nas rei ncidell~lus., AOS, Jn.fr~(~ IJ o nas reincidencios OIulla do
30""" e 0110 dlall de pl'lsa , ..

'w rs . I' de prlsao30.1) á 60.'JLI rs. II 1l'Il1la.l ~as .
146 E' prohlllldo:

Art., 'arte~ pudondas do propo-
~:1,0 Moslrar om pllhllc~ as'p ou por qualquer outro

'I ou seJ'u pllr alaquo ou espeJo,
s, o t •• _ I
1II0Ii\'0 Ir cIos quo na 0pll1laO gera

6: ~ o Praticar, em pu I ICOd~' I' oITtlllsa do peijo;-mulla~ I 1'1' III1I1S0S om mo 1,1 a .
siio Illpllla( lIS I II'OJO' e o duplo nas reincidcnclIIs
de 10,m á 30.jp

• • J '" entrullo naS ruas o pra-\ I '147 E' prollllH' o J!l"ar I brinquedo
I, r. 'I~ões' -lIIulla do 300 rs. quall~fio ,o o quan-

cus I as povo,.. ('. ou laranJ'as arlllCllles.
. I '11'0 'Ioua I 111Ih! , Iras cou-for com c l<~ ," ~ I. - 011 quacslluer oulur'los ou J lIloes • fcdo f'lr com as na • . '. ,.' lôr ou COIII oguas _

. ' lUZir pefl"o ou C<lUS,11 (. • 'd '"
.05 quo possuo Inl . 30~ o duplo naS relnCI onCI"S,tidas: Ir.ulta de '10,z:; a J1) rs. e

TiTULO 5,"

Sobre abastança de vilJcres,

CAPITULO 1.0

Sobre a industria em gcral.

I' Ih cullura indus.148 Nonhum gonoro do tra la o, '~
Árt. '. • 'ohilllllo ,uma voz quc se na.o

tria ou COllllllercw podu st.r.pl á rança e saude dos CI-
oppooua a06 costullle~ publlcos , segu
dadlios.

, . ço do glldo, ou
Art. U9. E' prolll!)Jdo . taxar -s~-~~~ outras quaesqucr

qUlIesquer outros generos t ncm Impor

'1'0.'\10 XXII PARTB i .•
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Ar,t. 158 'rodes' os moradores ilcsla,V,il1a. e.'soU ,u.
'nicip~o, ern. cujos predios ou. fazondas houver,formiguoiros,
-sã.o. obrigados a, lil'al.os e, e"li\lguil-os, principiandol pelos
.m~i,s noci vos :-mulla de '5r'1J) ai :tO,Jj)OOO I'S, e o formiguoi1'o
.si,rá e~lincto a su~,custa. A Comar.:! Ó obroigodo.t\ lirar os for-mi-
~U!liros n,os lugaros,e.logradoul'oS pulHico Un Villo, aifld não
hnhitfldos,ou. concedidas.

'Art. '159, E' proliibi'Jo matar. êmas" ciricmns, OU.UI'U-
hús. A conlravenção sOl'á punida com mulla. do l;nlOOO, rs.
por cada cabeça, e quando so não possa 'verificar o ,numero, em
.!~.mOOO rs, o o,duplo nas reincidonciali.

Art: 160, E' ~roliibiJ!> aos.socios; ou coheruciros met-
'ter gado em lerras de cu1tu~a, ou,lavoura e de quo niio.llOu-
,ver di isão ainda enlre os mesmos. som quo esles,ConvenJlão,
.c uma voz quosejão tapadas. ou haja nellas plantação :-
multa, de.h;ft> rs, por, &aJal c,abeça do a imal cavnllar, muar
.e vaCCU!OI, e, de l;ff) .rs, ,Bpr cad . CQtJuçados!oulr animaM:

Art. 161. E' pl'oltibido aos SGoioslna, p.ropriodndc\ d

'IOllO XXII ,PARTE 1,'

IqUQr QlJtra cra39fíoi fiai planta õe•. alheias, oU terros cer-
.c.da$. abrindo para esse. fim IlerOOl. ou franqlJeando
. 'illlle~quer tapQIIIGS" !lerão punidos oS ~nfraclores COm a mui
. ta ue 1();má 30;n')OOO fi, !110m do perderem direito á inll'el'tt-
;nisê)ção polo eslrag~ que occasional1 \lO gado a necessidade do o
,exPlllir com força.
. Art. ~57. 'O d()o,o do gado que r achado nas planta-
ções alheias, ou nai lccra tnpa1Ia&, ainda quo não plalila-
.l\~s. pag á.a mulla. de 2;ztlOOO r.s. poll cada c(lbcça 'ani-
Qlal cavallar, mua,r, ou va£um., o 4e cem réis por ca tlça
d.e o,ull'OS animaeli, lendo sido uma .vez advertido por ordell
do. Suudclcglldo..~nlond,o-se "0I' terronO cercado o que esti"er ciroumdado
'p'0r ceJ;ca do madoira em. ptÍ, ou, deitada, ou de muro, oU' va o,
. ou ol'uuslo de espinho~ capazos dOlohskal1 li ontraUn de quaes-
quer .animaos.

~t~t.1:'0 .' rrohibi~o ~a~ IP,o,"oaçõo¥:
.;, t: _ S8ltpl' cabras som oslaro d d 'I~ao possao ot'tendor'" o . 'd' ' , ,11,1 poa as o mªnol~a qUQ
I~ 2 I. I' S i 'li"'. I preJ\l Içar a plantações alhoias

b
. o tal' porcos sem pastor'- I d t •

eça, provando-so quo os' contra ' mu ta o -:ti> rs. por,ca-
Ib~as ou p.orcos som' as cond'. _ vc~~ores COS1~lIIãosoltar .ca.

r. " I. )' I, , lçoes aCWla mçllclOoadas.

Art. 151. Quand9 não consle d .,p'?,rtença a cabra; ou o e quem seja ou a.qucl}l
ancrnalãdo 'na 'rilIi'\' ror~~ apanhado a fazrr darnno s rá
:puÍJHéo ,por c(W~es.J~',r "ulh~.?8ia do Subddc,ga~o /lua ~ f:rá

:l\rt. 1,52, Os qy,e li,erem de.voaçõesserão' obri ado '. cortar carne nas po-
,to conlo'ndo o fo;'r~ gdas . a çnlJ:ogar ao. Subdologado um'bilbc
'."J'!'\ J 8" •••• " " J ., rozes quo hão. d.o I .-:t:'o/. a WA rs. por cada r " .. r _.ma ar :-mulla de

•• '''' I e~ cUJo .Iet;ro nao for ~presonlado.

i\ rt. ~5~. Os ,camecoiros será b':por lrez dias nos matadouros - (o lO I'Igauos a conservar
. II ' ou nos usa .,a e os, nunca em ruas os' . '. d' ,ros malsiproximose ' ' COUlos as rezei na nmguom eslorvarão o oxamo dos ;IUO malarem.,
,de 320 rs. por cada coúro q' I mesmos couros :-multa. ue occu la rem.

Art. 1'54. E' prohibido entra' I -
,~ença do seus (lonos, salvo no di nas p.anlaçocs Sem li-
:\)W á 10,mOOO o ~ dU[I(Ó n' cas? ,o'dnec.e~sldade::-mulla de, , as remcl encJas

Art. 1'55. O escravo fIuO for 1,ca$a nl~eia, à se ló'rhar' 'sus li 'i I a:913f.~rlPslrlantaçõoswoq
tP~'ra n'elfa"ontrár: será' éas i~;~op~r., nN?: lcl', rno)ivo algulll
iJQltando-so seu sQnhor a paga; li o c01lln5dO llçoutes , salvo 5\1;-.

. rnu a c 20:tl>OOO ,rs,

Art, 156. Os aue ue .
",. • O£{ .,)r~~OSI ? m9,\lc~e-m&9~J oq~qua~;



Sobre servit!(jes publicas e estmdas.

dohrll-
lI,otivo

( 167 )

Arl '169. E' prohihido á qualquer pessoa, (~ercar ou
tomar de snu uso l~xclusivo qlli\lquer parle de UfII teneno
que de longo !l'mpo por\fmçi\ aos 1II0rad.orcs e~" commulII:
multa de 10.jp á ~O'wOOO , alem de ser 1n1lJledlUlalllonte 1'0-
ompossada a Camara.

Ar!. 170. Não poderão os propriela~ios impedir que
nas suas terras se fação estradas do compl'llllcl~IO e largura
que forem necessarias, As estradas teráõ em soo 10110 dez palmos
de largura, e o dosvio ou descortinamcnto do dez palmos
para ('ada la,lo, sendo em mato, c cin~o ~Io c~da lau?, sendo em
oapoeira, salvo nos lugares em quo seJll ISSO Illlposslvel às forças
do dono do terreno :-multn do 10011.> á 30.jpOOO 1'8. e o duplo
nas reincidoncias.

Art, 17t. O que recllsar sujei lar-se ao OnUS dos nrli-
TOMO XXII PARTE L'

Art. 168. E' prohibiclo corlnr. os !\latos lIa ori~cm ~a
aguas, o os que assomhrão os lugares por ondo "passa0,
ain(ia nos proprios prl'dios: - multa d" 10./1) á 20.]])000 n, \l
o duplo nas reincidom'ias,

CA PI1'ULO 2, o

Art. 166. As penas do artigo anll'c~df'nlo. serno
das quan1lo a contravonçao for COlllfllellllla sO 1H'ln
de ,"al filwr,

,\ rI. 107, As (lisposic;õl~s dos lIrlillos lIn."'('I'I~l'nIOS não'
cOlup •.••hendl.m os factos pralifados pel(\~ l.lfOpl'I.elill'lll ,'m des-
forc:o illcontinente em damllo UOSquaos SI'PO fel las us obras ou
porteiras.

F. N.- 5.

Art 165. Os (lue desfizerem, ou arruinarem ohras ou
serviços alheios, e os que de prllpnsilo deixarem alwrtlls as
porroiras quI' vod lO a enlrada das fazelldas, serao multados em
10t1D á 20.]1>000.

Art 164. Quando amigavelmenle não so accordem ,
ar.á o aviso de quo trata o artigo anlecedente feito por

omcial do jllstiça, e em virlude de ordem ou despacho do.
ubdelegado do dislricto. .

( 1M )

cultura, ou do campo de crear, empregar maior sl'ni('o, ou
destruição, e cort,! de maltos do que Ibe co'''pele a respei-
to. e conlra a vonlade dos socios 00 coherdeiros, igual-
mente a respeito dos animaes lançados nas fazendas, e call'pos
de c/'car, pelo quo á rll1luorimonlo dos socios que não con-
vierem, concorreruo todos á presença do Suhdl~IC'l:i1tlo, ti

nomeando arhitros que decldre'" o numoro de animaes que po-
dem pastur nos campos 5011I deslruição desles, c do numero de
alqueires que so poderá pJantur annualmcnl,' de 1l111"O~I' ca-
po(!iras, SlillO anniquilaçilo dos mesmos. O Sllhdlllt'~ado dc-
si~nará á c1\lla um dos socios o nUIIlllro do alqlleil'l's que
Ibe loca á planlar allnualmenle II o nUIUl'ro de anilllilt's que
podcrà ad'lIilli •. no cam(l", ou paslo O cOlllravelllor ~cr~
puni,lo com a mnlta de 30,11> rs. e o duplo nas rciocidf'llt:ias.
Não cOlnparecl'ndo a parte IIn par(ps citadas, o suhtlel'1gado
nomeará ou apprllvará os arhitros a revelia daquelles.

Arl. 162. Quanllo as terras om cOrJImum forelll de criar,
II algulII ,los socios 'I11iZlH' plalllar em algum cap;io ou eapoeiro,
será ohri;.ladn a cen'ar, soh p,ma de 11I'I'IJel' o direito ao
da m no, ou indernn isação do pmj u izo occasiona 110 pelas .:reu-
ções. e de pedir a imposiç:io d<1 multa por infracç,io. Quan-
do as terras forem do cultura, ou lavoura, o dono das
creaçÕ(lS f' garlos será ohri~ado a cercar os pastos ou vedtlr que a
creação om'nrla as plantações alheiils, Nos casos acima mencio-
nados a parlo oif'llllli(la fará intimar ao dono du gado pal'a
cercai' o paslo, ou cerrar a roça , quando em campos dl)'
ürear :-lIIulla de 10./1) á 30aJ I'S,

Art. 163. E' prohilJido faz!!r Ctlfcas 011 quaesquer tapumes
divisorir.s nos limiles communs das tonas, fazendas do cultura,
ou creação, sem preceder aviso, ou pal:licipação ao visin!Jo, ou
'lisinhos confinantes " -multa de 20rlD á 30./1) r!l. e o duplo nas
I'eincidellcias, .



~" T
gps. all-loccc.len{os,: S6l1á multado em !Ot)'tl. á 3~OOO:. Q ~ndo o'
contr.a"e tal' tOflJW dl} <i.ua1quer modo embar~l1rdo e!tra\J',.
sllliá muUedo em 20;0:> ih 3ü!D 000 e ()'dupfo' ~aJSl rllihllidei'iet •

Art. 172: O'onus de estr1das- I) 'servidões publicas
coinpt'ohunufJ o U dar esgolo, as'.agoas d. as" i\imlUrldicias .
que, ar.ruinão ou fazem menos colIimodas~as' servidões pUblica "

Quando so não podor consl'guil' o esgosto som' quc'so díri4
jão ou lancem as agoas ou irnmundicias para os quintaes, ter.
reiros ., ou' plantações., ou som que se fação .buracos el11 mu-.
ros" ou quaesqu81' tapumes,. CI propriotario~ ou; qÚàlll'suas',ert: '.
fiwr, não tem direilo'a obsto r , o quantlo' lho inllumlJil' cOÍl-'
servar limpa a sua testada, sorá .0 .sou maior cuidado dar ó
dito esgolO :-'multa de 5:t/J á 12~OOO e o duplo nas roinci-
dencias , alom de se/fazerl a obra ,.

AI'I. 173, Em quanlo se não'e:tceula a Lei de 29 (le
Agosto de 1828, conlinuariio os proprielarios' a concórtal" c'.
trazer limpas suas tostadas, d.lOdo esgolo as agoas, desas-
somurando os caminhos quanto' for' necessario e ordenado
n'estas Posturas, desempachando-os,: multa .do 10Jt) á 30
00 duplo nas reincitlenciasl.

Art. 174. Os' fazC'nd~iros; ou I donos do LEmas dê cul- _
tura , creação O-u minorllçã()', como alÔ agorá , são obriga:' .
dos a fazerem pontes sohro todos os rios, ou ribeirões e cor-
rogos que não tiverem mais de 70 palmos -de 11IrgUl'a n9 IOga,I'
ou immodiações da eslr'ada ou caminho: multa de 20.)15 á 30.t5'
rs. e o duplo nas reincidencias,' alem do fazer-se a obra á sua,
custa'; não a' fazendo lia' termo ,assignado., .

Na mesma multa illcorroráõ. os quo, de pr.opostto ar-
ruinarem ou demolirem as ditas p.onles, semr consontimentu I

desdonos ou,liconça da.Camara ..

Árt. ,175. Quando o caminho for d'alguns ,morlldores ,
o, não estrada publica, são obrigados os moradores" que,
d'eUe se servem, li concorlal-o, pagus as despezas a propçr.., .'
çã,Q; das tosladas do cada um,d'cllcs •..

( 69), N CJ 5,. . . .
I d 5 moradores não cumpl'lr

Quando alguM\, 00 ~uns d'ellos fater o concerto, _ou
este dever, poderá qualqu~r ul~ s que não concorrcrao ,
limpeza o haver a dospeza 0S IGuma á quanlia quo so lhe
sem que possão o,ppor couJa a~oradoros quizer fazer o tra-
exioir. Quando ne{n um ;s bd legado para OIandar fazer á
balhol poderá recorrer-se aOd U e Esta disposição comprchen-
custa dos moradores , ~u ~l\Os'le não estrja dividida, 00 que
do os herdeiros do uma aZ&1Ia q.\odos por direito, ou hoa .ra-
eslando-o, a testada 'M~ri~;1'5. e o du"lo nas rúnciJencllIS.
zão : multa de :lO;Jt á .

. . - do artigo 175 é extensiva ás176 A dISposlçao .1Arl. '. quaesquer mora\.lores.pontes dos camInhos para
. ~soa que suas'li roprietDflo, nem 1'--Art. '177. Nen um P t de madeiras nus suas

d á 'storvur o cor e - o Olllezes faça, po er. c t do pedras para construcça ,
maltas, nom o al'rancamen °d' uma vez quo 50 lhe pagu

.• tes ou ostra as , I I' O pro-toncerto ue pon 0'01'01 estimoção no uga. . .
o seu valor, em commum c o lizer sorá avisado para desl~nal
prietario, ou quom ~uas, v~:~~llente' apla para a constr~6~0 'l
a madeira que, sen o Ig saria' mu\la do lO<#) á 30WJ rs.

'los lhe ó menos lIeces .toncel , d . á
. , carros com ma C1ros ,

Art 178. E' prolllllldo passar It do 4 .•••á 12.tD •.s.
. I 1 villa sob mu a 'I-f.J ff• raslo rolas pontes I e~ ,a " , ão do estrago quo so rOl' li.

alem da obrigação de IlldemUlsaç
ponle. .

tapar mudar, os-
A t 179, E' prohibido uZl1rpard, 'In~I' ou dom-r . d IquCl' mo o arru ,

treilar , enlulhar ,ou e ,qua ontcs, ou quaesquer ~br~s
nilicor as estradas.'.) canll.~~~s.ibo~o rs .• o o duplo naS relllCI-
publicas: Illu\la de ••O::t/) •
lloncias. d I

.. - do artigo anteco en o
Ar!. 180. A pro\lIb,~aO (; ~~ti~~lar.ainda uc um sómo.

ia comprohol1sivus do caminho p
rauo!' .

i.aT01l10 XXll PARU



ços em roçadas, vallos, capi nas, colheilas, .c8neação, con-
ducção ou marcha, e não o terom foito:-mulla de 4;ftOOO
á 20~OOO rs.

Art. 188, E' prohibido:
~ 1.0 Consentir nas tavernas ou casas de ueLidos ajun-

lamento de escravos que não eslr.jão comprando. O vendl)-
dor lerá o cuidado de despedir os quo já tiverem comprado
ou não tiverem quo fazer ali,

S 2.0 Vender uehidas espirituosas aos que csti\'erem heLe-
dos, ou lrouxerem llrmas prohibidas: multa do 5;rj) II 10;W
rs. e o duplo OllS rcincidencias
'I~MO X:X:ll PAl\TE 1.'

( .171 )

Art. 186, E' contravenção: contractar-lie alguem para
qualquer. serviço, car~o ou lr?pa, eerca ou ~allo, e let~do 1'0-

6obido o ]ol'oal, mensalidade, tnmestro, quanlla convencIOnada
ou parte desta, e não fazer o serviço ajustado, ou não pro-
lincheI' os dias equivalentes á quantia adiantada e damno, ou
finalmente desamparar em caminho o gado vaccum, cavaI.
lar, muar, lanigero, ou suino, carro, tropa ou objectos
anles de chegar ao lugar ou destino ajustado, e convenciona-
do: multa de 4;fD a 30;mOOO rs, e prizão por oilo dias, alem do
equivalente á quanlia adianlada , oxigido pelos moios ordina-
rios. Nas reincidoncias, mulla d.e 8:jj) a 60:jj)OOO e trinta dia.
de 'prisão.

Ar!. '187. As disposiçõas do arligo antecedente não
eomprohendem os serviços de carpinteiro, ferreiro, sapateiro,
alfaiato ou de qualquer oulro omcio semelhante.

Nos casos do artigo antecedente as quanlias adiantodas de-
verão constar de dcclaraçflo escripta, assignada Jlelo que re-
ceber a quantia ou o v310r , ou por duas testemunhas pre-
senciaes. quando aquello não sou1Jer escrever.

Não soITrerão porem as peRas do referido artigo: 1,. os
que por dOllnles e enfermos não poderem trabalhar; 2 .•
os quo antes de relirarem-se restituírem a quanlia recebida,
convindo nisto o que a adianlou ; 3.• os que forem emprega.
dos em diligencia ou serviço publico.

F, N•• Ó.r 170 )

CAPITULO. 3 .•

Sohre a venda dos generos.
Art. 181. Ninguom será b' d

SMa cerla o detorminada pess . o figa o a vonder as suas cou-
S' O oa, ou corporacão r
IIla. quo conslrangor a vond li " qua quer que
dellas, POI' pequena qu . er- lO SUas cousas , ou parIa
30~OOO. 1'5. C o duplo ;ass~Je~;ci~:~~cia~.ultado em 20;rp á

Arl. 182. Em tempo d f -
duclores , c vendedorf's" e amo sorao obrigados os Con-
t" uos gonoros de quo far Igo segulIlte a cond u " I se az mr.nçào no

d .' Zl -os aos ligares que f d'os por ed,laes da eamara h' _ orem eSlgna-r ' o a I vnnderllo ao Ique ~vremente fixarem. Quando niio ( _ povo pc o preço
poderao cn tão vendei-os f d I 11 ppareçao com prlldorcs ,
de.4;jj) á 12./7)000 rs. lllelllo~a hOS .ugllres marcados:-Olulla
fallas. c avel-so por nullas as vondas

Art. 183. II f'

d
. a lomo qna ndo a prod ~ f - .gua tl que Sl')a pro\'av~l I Ucçao 01' liJOmlll-" nJO Jastar para b' .

vo, .ou, POI' qualquer incid"n!l' , " su slstencla do po-
eleva0-se os preços d . temP?lallO 011nxtraol'dinario. h os SI'noros segulllt •. f .. - . '
fia a, arroz, e toucinho, os. (1)00, milho, fa-

Art. 184. Nem uma loja o t
ou . armazelll , ou qualqner out u averna, ~aza do bebida
cera no Municipio sem ficen ;a caza dt negocIO, se cslabelll-
os annos peJa forRla d 'I ,Ç, a qua. terá lugar om todos

. cc araI a nos artIgos destas Posturas.

CAPITULO 4 .•

Sobre tlamno .s e nxas entre as pessoas
Art. 185. E' contl'ave/lçiío t '

machados, rouces encha das ( 'd ~mar, retel' 011 occultar
r;sd' anímacs e. ~rreios pe/te~~:~t~~ra:, ferram~ntas, I'OU-
a ores de roça, cultura criacão (ca~nara as, IraLa-

pa, sob o pretexto de I' .', conducçao, carro ou 11'0-

jornal ou couzas adiantade:se~ ~s memos recebido quantia,
roco, ou por conla de servi-



CAPI'l'ULO i,'

( !73 )

TITULO 6,0

CAPITUt:O' 2.'
Sobr'e esCOlas' de ti.a. Ütl\àr. ,

C . . á I tloi,'~le-Art. 201. A amara IOspecclOnar as esco as

TOMO XXlI PARTi i.-

SolWc a educação e soi:êotrds' aos explJslo'S.

Ar!. 191. ACamara, Jogo que poder, csta~elecerá u!,!,o.
ca~a destinada à recepção dos expostos para depOiS serem dls-
tribuidos por amas. Haverá na casa, ?U roda de exposto~ uma
ama do (eite- para amamentar os meninos em quanto nao f
rom dados á quem os crio.

Arl. 198. Paga sc.ha a" mesma quantia (ou Dique fo.
rasoavel ) que at6 hoje so conti nua a pagar pela creaçãd o cdll'
cação de expostos ató li idade' do sete' ar/nos.

Ar!. 199. Os mrmincs orfãos pohres e dcsamp3rados •.
l'l os expostos serão entregues a .quem os eduque atá :'!
idade do 17 annos, os ,qnaes serVirão aos seus educadOl'es
gratuitamente durante oslo tempo, com declaração do q~o.
aprendorão a ler, escrever e contar,' sendo nas escolas publt..:
cas ando as houver. A Camara poderá' incumbir a execução
directa desto artigo no Subdelegado do respectivo Districto,
quando o mesmo o não tenha feito a requerimento do orfão
pobre, ou ex-ameia.

Art. 200. Ós paes de expostos, _ que os rcco~hcce-:
rem, sorá() obrigados a' pagai" sua' creaça o soa edu'caçao alo
os~ seto' aonos.

Mt. 196. A rtó hum o8C1'avo'se'CóriCé()erã' llélf ça p:lrà"
tor casa de negocio, e quando for concedicllr'por elocóuRar
maliciosamente.... esta condição, sorA o escravo mu!ta~o em
5~ a 30.üOOO;'é érri amhó os casÓs a casa de negoCIo 1I111OC.

di;1lamllil lo fechatl a. OUI1f,\ porém COllcedhr-se licença seBi-
do' Dutorisado por se s"Cllhor que tom\l sobre si toda a reslJoh-
sahilidade,

f. N.' 6.172 )

Art. 1&9. Todos1os pezos med'J b I
í1feridos antes qu~ pela 1'''' . I aS1be a anças deverão 8ft'. . vez se a ra 11 caza d
CIO, 9U 50 estaboleca ° t't1llo O PIe nego.A ,'. roeuralor d C
500 geate fará carimhar a balllnca I" I a, amara 00
tando cortos com o padr'io Os . ,.mel 11 ~s e pezos, os-
d I u' '- (, qU(} nllo aferirem ~

d
os la ISPOSIÇ?O"serão' multados 0/11 5;W 1120"';OÓO na armA
up o nas relOcl(lilncias. w.; 1'5., e o

Arl. 1!M. E' prohibiuo:
$ 1. o Fazer accresci mo aos -

do maneira que se não possa pezos que nao forem soldados'mOls separar d'elles
• ~J 2~0 O uzo de, pezas de.ar" 11 ( • -
lIra.rl, e tornaI' a pôr facilOlenteOO ~s tU, ~anc?osl que se passa0.
e OI duplG' nas reincidencias. u la e 5:jj5 a.20w;OOO rs.

Art 195.! Todos os'pe . ~'d .pos, sem, fendas,'nem ueb' z9s e me I oSld.evcrão eslar Iim.
prejudicado o publ' . q radl!ra, de manelfO~ quo não seja

ICO .-mulla.do.5.)7) o 20.Ji)OOO'rs.'

Arl, 190'. Os pozos r J '
nferir as cozas de neoocio s' .~~elll 7 (1 halan~ns que devem
dll que fizerem AoCa " C'.rjlOlOS ( c q!le scrvlfom-se na van-
os pezos e modid . ",':Ira ( l!C a!'ar'á em editaml quaes seJ'ào

as !nu Ispensa VClS.

Art. 191. Todos os pelOS s r-o do melaI
didns da figura das da munici(wlidol ., ' o as me-

Arl. 192. A Camara es' Scorda com os F' pelll que os ubúeJegados, de nc-
. ,scaes, vlzlle/ll lodas as. cazas U •

examinarem os pelOS e mo r, . . e negocIO para
na forma dos arligos antec~~(e~ISt;s,e,so oslao ou n50 aferidos

Art. 193. Quando a IJ I d'
f~l'ior • e não for ~onhecidb a ;n~ai ~e 1(10, ou pezo fOI' in-
slderado e punido o dono, udPa, ~, será. como tol con.
gocio, ou lalho que uzar d~s ~~f a ,:lnlslrador da caza de no-
lançns. com a multa de 5'1'1.. 20'1 os pezos, medidas, ou ba-
incidencias. 'w U .)7)(\00 rs. e o duplo lias rc-



( 175 )F. N•• 5.

Art. 207. Gontinua igualmente a ser arrecadad~d~/mi:
osto do 2:jj)000 sobre cada rez que se matar para vo p

~adall\onlo, ou ainda em quartos,
.m' oslo de licenças, som nenhum ~utro

Art. 208, O aI l .•PlUlo do aferição, sorá d'ora em dlanleonus , nem ainda
o seguinLe : , fio de casa de

~ 1 o A licença para aberLura ou conhnnaç, Lará 6:jj)
\j • .1 S fel'fagctls e droglls. cus

negocio de faznnu~s seccu , L' ~amhem sal ou gonoros do
rom o Ifnpelranle Ivor . 2'H.. rsrs, • se po . d'li' u 50pllradametlte, pagllrá lIIalS W '

paiz no propl'lo e I ICIOo d sal bebidas espiriluo-
~ 2.0 A de casa. ~u arlllazom :enda' ela propria conta

sas, ou gen.er~s do palz expos~~~ á orlas af,crlils, 6,jj)000 rs.
ou de 1:0101111ssao , lenha ou, I ~ se tal'S as casas 0111que se

~ 3 o A do lave.rna, consl! eran o 'd" 4:jJ) rs.
\j' • denlo de cana ou generos o P,IIZ,vender fi varejo aguar bl' de jo"o !j.:jJ) rs.
~ 4 o A de hotica, ou casa pu Ica de ~a~a ainda
~ 5"0 A de corte de carne de porco ou 2-"""'0'00'rs'
Oi ' I I ' elas ruas 'IJ.,I •fazendo-se a venda omdta )0 C1r~sPdo qualq~lOr especio dos po-
~ 6.0 As de casas o negocIo

voados, 4.]])000 rs, dl"O"as o ferragens,
. ~ 7.0 De lIIascalear fazendas seccas '11 " - ' levando obJ'o-

;'jl D' . 1 ou parLo de es, nao
percorrendo os IsLnc o~ " 000 rs, ; leva ndo estes ou con-
eLos dI' ouro ou prata, O:zp I lo Plloar-so-ha 50100n-
sislilldo osla sOlOenle nelles l' 0_( uf~r ~omp~~d" em sua lota-
1 2'H.. rs quando a masca caça0 l' , ,
e W' , d t aborla do 1\ unlclplO, .lidadl! a negoclanLe e por a I' ou pÓr denles C de

li:.' 8 o \s de tirar rolraLos, Impar,
Oi • I, • 10.]])000.

officinas porLatels de c.aldorClr?J d avalbada 5,j'tl000 rs,
~ 9.0 A do um dia ou lal e ~ c ,,' i ox osla ao pu-
'~IO Ade umil represenLaçao LI/C.llI.a, .p 5'H..rs
Oi r . r occasião do festIVIdade, w .

hliro em tablado C1LOdPO tal'de de CIII'I'Oou cavalhadas,
~ t1. A de um la ou

20;mOOO rs,
~ t 2 A de um prosepe, 5,'J!lOOOrs, u ou de
.~ 13 A de um dia ou lardo de da.l~ça ~m ~:s a~resentes'

qualquo;' espeelaculo pubico, .não mencIOna o
PosLuras, 10.j't> rs,
TOMO XXII PARTE 1.a

TITULO 7.,

Art. 202. A inspecção consistirà no exame do modo
pelo qual os professores desempenhão sous deveres, e será fei.
to pela mesma Camara, pelo fiscal do Dislriclo, ou por qual-
quor commissão pela Camara mandada. .

( 1711 )

Iras, lanlo as que forem pagas pela fazenda provincial, como
as parlicularl'S.

. Ar!. 203. Nenhum pl'ofessor poderà embaraçar a que os
designados no artigo anlecedenLe assisLão ás lições, o bajão
todos os conhecimenlos o informações necessarios para se fOI'.
IIHII' juizo da maneira pela qual é ensinada a mocidade:_
multa de 10~ a 30~000, e o duplo nas reincidencias.

AI'I. 204. Os paes, ou cl'eadores dos orfãos pobres, ou
de exposLos roque.'el'ào ã Camara para lhes lIlandar assistir COIl1
o necessario papel, linla e lapes nas escolas somenle quo forem
de ensino publico, Seus requerimonLos serão informados pelo
fiscal tio respectivo Districlo ou Cur'alo, o documentados Com
cerlidão dó l'orocho, ou Capcllão do lugar'. A Call1ara man-
dará dai' aos meninos 001 laes circunslancias os SOCCOJ'l'OScom-
pali veis com o eslado dos Cofres.

Art. 205. Os Fiscaes dos Dislrictos parliciparão ao des.
ta villa o que liverem noLado nos seus DisLriclos I'elaliva-
menLe ás escolas de onsino, assim como á respeiLo da edu.
cação dos expostos e orfãos desamparados e pobres, para quo
em resumo o consigno no I'elalorio que deve apresenLal' à <::a-
mara no p"inc;.pio de suas sessóes.

Sobre os impostos JJwzicipael.

Art. 206. Conlinuão a ser arrecadados em beneficio da
faclura c conservação das eslradas , pontes e calçadas os im-
postos de 1 ~OOO sobre as casas das povoações, do 320 sobro
o barril de aguardenle de canna que se vender, e laxas de
passage~l dq rio do S, Francis~o.
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( 177 )

lIERGULANO FERREIRA PENNA.

Silverio l'eixeira da Costa a fez.
(L. S. )

'd ' da Provincia 30S 30 de
Se\\ada na SecretariaOdl~p~esClalJn,.~I:iroYirialo Catão.

crulho de 1856, _ !mpto

d L, e 1\esolu-, d r 67 v do Livro r..• de registro e eisRegistra a a.. , 'I
~õas da Assembléa Leg!slati~a Pdrov~~I:i~cia de Minas Geraes 901

Secretaria da Presldencla a .
:21 da Jan0iro de 1857. Manocl ela Costa Fonscca,

Nesta Secrelaria da Presidencia foi publicada a presenle Res91u-
'. d 1857

<'aO aos 18 de Feverello e ' , 'Y' 't Catão.~ Olimpw Carnc!ro lrw ()

ordem da PresllIencia,
9 revista nesta Secretaria ~or

Impressa Olímpio CaTf!~!ro l'il'iato Cattio,

Arl. 214. Ficão revogadas as PostUl'as, ou quaesquer
diiposlções etn contrario.

á todas as Autoridades á quem o co-
Mando por tanto 'd 'f:1 llcsolucão pertencer que a

h' 1 execuc'ío a re Cfl( a.l "n ecsmen o e _' .',', ão inteiramcnte como nclla seco~-
cUlDprão e façao c,urnpI.u, t p 'neia a faca imprimir, pubh-
têm, O Sccrctaflo des~,\ r,~v~,\ Presidducia da Provincia de
,cal' e corrcr. Dada ,no a aCI ,'do mCl de Maio do Anno do
Minas Ceraes aos tl'1l11a c nm drs Chri.sto de mil oitocentos
Nascimcnto de Nosso ~e1l~\Or CZ,I~sLOda IUllepcndellcia e do
.e cincoenta e seis, tngesllllo qUI
!Imperia.

,1':. N," 5.

: 4r~. ~09. A~ licenCi!s ~,l? lI,rlig~ 41ll:1ecedrp,te ~~o obri.
g~~ori,ll~, o ~ nãp lirada delJa~ no~ prj\w$. ijudOi, i '-1-
porIa na mu/la uo quaurup,l,llo do respdclivo cuslo, não ex-
codendo esle li 30,]])000 rs o excedendo, na desla quanlia
alem do cu to da lice~ça, A dos ~~ 1.0, 2.9, 3 ?, 4 • 5,. e 6.0
serão tiradas annualmento do 1.P' a' 15 do Janeil'o, e quando
li casa se ahril fora desle mez, t5 dopois da aberlura, As dos
~ 7. ~ e 8.. sor~p t~ Inbem ,lI,Onuaes e tiradas na en Irada da
pl'Íwc.jr~p.ovpação 90 l\J!lnicipig c,oma mascaleação ou oLje-
elo da licença. AS,~<:lS o~ais ~~ pelas quaes são obrigados os
feste"iros) procuradores, c,npres~rios, tlireclores, ou aclo-
re~, serão tiradas anles dos ospoctaculos, o do começo de
qu,alquer arcilill;ão do lllulado, ou cousa semelbanle DílS ruas,
ou praças.

Art. 212. Os Editaes oa Camala que contiverem dis-
posições adminislrali,'as, ou policiaes, e comminal'ellJ pQnas.
com a declaração de que ficão fazendo parlo destas Posluras ,
~.ependem da approvaçpo da A~~çlllbl~a Legislaliva Provincial,
enlretanto pro~uz.il'ã<;llodos os seus eff~ilos legaes e lerão in.
tiiro vigor por um an~o çOI1I~doda dala da l:esolução da Ca,
mal'3 , sendo approvados pelo Governo;

Ar!. 213. O regl;1la'1len~o para a boa e¥ecução dçstas-
Posturas, na r.arto relaliva li contauilidade, escripturação-
e alTecadação tios impostos, ou quaesqucl' rendils .Mul'lici-
paes J dependel'à. de appl'ovação do Governo da. Provincia.

( 170 )

Art. 210 Os masr.olos, oenlistas, rotratistas, c cal-
doireil'Os oeverão traser cornsigo a licença, e apresental.a-hão
ao Fiscal, Suboelegado, Juiz' d.o Paz, ou lnspector de Quar-
teirão, logo que for assim exi"ido. O que a isso so recusar
lendo licença, som'orá i! multa de 4WJ á 10WJ rs., e não tendora do arligo antecedenle.

Art. 2.11. Quando os impQslos l\funicipays nlio f~rem
paBos 010 prompto, o nas opocas marc~das, procedl1l'-sc-ha
execulivamente ú coLrança dos mesmos, como se proceôe á
respeilo dos impostus provinciaes.
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Art. 2.. Os contraventore8 do art. -1.. incol'I'cl'flo nas
i>euas dc dOlls á quatl'o dias de prisão, c multa de qua-
tro á oito mil reis.

Art. 1.. A Camara Municipal da Villa Jauual'ia fica
autol'isada á arrecadar como renda Municipal, os seguintes
impostoS:

:o~ 1." De cada hani! Oll ganafilO d'agual'dentc de canna,
ou rcstillo, que sc vendei' no Municipio, 320 rs.

S 2,. De cada rêz que se matai' pnra so vender ao talho,
1;WOOO rs. , ficando aS!lim elevada a imposição que c:is-
tia.~ 3.. De cada I'~z filie se matar para se vender a car-
lIe depois de secca, 500 reis.

HERCULANO Fereirra Penna, do Conselho dc S. M. o
Imperador, Digllitario da Ordem da Roza, Senador do
Imperio, Inspector Geral da Caixa de Amortisação da Di-
vida publica, Presidente da Provincia de Minas Geraes ~
Faço saber á todús os seus habitantes quc a Assemhléa Lc-
;islativa Pro"incial, sobre proposta da Camara Municipal da
Y-illa Januaria, Decretou a Resolução s~guinte:

Auto/'isa a Camara Municipal da Villa Januaria á _Irrt-
cadar como renda Municipal os impostos nel/a decla-
rados, e contêm outras disposições á respeito.

TOMO XXlI.

LI 'RODA LEI IYIINEjRA
18S)6~



uA DESPEZA PROVINCIAL.

CAPITULO 1. o'

FOLHA N .• 7:,PARTE La

LEI N.o 791.-DE 20 DE JUNHO DE 1.85G.-

.hrt. 1.0 O Presideulc da Provincia é aut'orisado a
despender no exercicio do 1.0 de Julho de 1857 ao ullimo
de Junho de 1858 com os objectos designados nos seguin-
tes SS a quantia de reis oitocentos c noventa contos, seiscen-'
tos e trinta e sele mil, seiscentos e cincoenta c oito "
890:637.w658 , á saber:

S 1.o Asscmbléa Legislati\'a Provincial,
sentlo Us. 36:000.w000 para as dial'ias c aju-
da de custo dos Deputados; Us. 11:700W)000;

l"I;:ra a ({espeza provincial para O e:r:ercido do 1.o de J 1l-
lho de. 1857 110 ultimo de Junho de 1858, (Juloris(l o'
Presi'dente. til Provincia II {azer (Jrrecadar as impo-
sições 1/011(1 declaradlls c contem outras disposições.

HEHCULANO Ferreira Fenna, do Conselho do S. M.
o Imperador, Dignitario da Ordem da Roza, Senador do'
Imperig , )nspector Geral da Caixa de Amortisação da Di-
"ida Puhlica, Presidenle da Pro\'incia de l\linas Ceraes::

• Faço saber á todos os seus habitantes, que a Assemhléa Le~
gislativa Proyincial Decretou, o ou Sanccionei a Lei se-
guinte :.

TO~10 ~XII.

L IVR.O DA LE mINE! R
5 lC

,

C 1
•.J~r'. 8, o A Galnara fica nlifOristll1<t 1'1 '

c~ ••no ullllllentoil plIhl II JjO[l I'" '-'e /J(}d,' os ne-.
çao destas í'cnd as. ' ,l'eCllull <io e fi clIlislI-

Art: 4. o Estas PoslUl'as olne 'arão aue jJubllcado8 os Regulamentos. vigoral" depois-,

A:rt. 5. o Ficão revogadas as. disposições em contrario ..

Mando pai' tanto á t J' ,nheciiilClllÓ 'o ,.' Ol as as ,autoridades á~quem o co.
, . e _execllç,lO <la referida. Hasolnção ) ,', •.

'lue a clllllprao e facão CUmIH";I't'io illt •. .. J el tence! ,-
se c.olJt~m. O Sccrciarlo tlesta p'r ' ~.I",lInC'!te C?IIJO,ne!Ja
pilblrc,II', e cdrrer, D'/Ih no P I' O,VIU/CI'r'a raça ~IIJJlrlnlJr,.
vinci'l d M G " a ,ICIO(a resldcncla da Pro
Maio' do Cannl~~o J~'::i~n:~~o \;i~Jl~e _U~l dias do Illez d;:
to de mil oitocentos e cincoen~a eO~s~s enJ~.or~csus CI~ris-
da 1lldcI)endenCla c "0 I . O, tllgOSllIlO qUInto.

, u mjlol'lO.

(L. 8.) HEnCuLAxb FERREIRA PENNA.

---Francisco AnlonlO do Carmo a fez.

nho ~~"~~a58.a Secrelaria <Ia Presidencia da Provincia 1I0S 2 de Ju-.

Olllnpio Carneiro Viriuto Cat'ao.
Registada a fl 81 rIoLivro 3 e d .

ções da Assemblóa Le•.•.'.slat.I\'a I) ". o, regIstro de Leis e Resolu-.
S

. o rovlflCJa.
ecretal'la da P 'd . dJUIlIO do 1856. resl eucla a Provincia de Minas Geraes 8 de.

Rodl'igo José Ferreira Btelds.

Nesta Secretaria da Preside . C' bl' d~~o em 18 de Dezembro de 1~~~~OI pu 10aa a presente Resolu.-
Rodrigo José Fer"'eira Bretas.

Impressa e rensla nesta Secretaria por ordem da P.'d .
R d

. leSI encw.
o ngo Jose Ferreira Oretas. .

OURO-PRETO 1857 ~-TnOGRAPlIl,\ PROV1~cLo\L.



I's. 1:000./1J com a construcção d.e .uma pO,nte
sobre o Hio Pandeiro liO l\1unicl[lro da' dIa
Januaria; Rs. 2:000.jj)OOO para a concln-
~ão da estrada que da Cidade da Campanha
se dirilYe ás AlYnas gazoZ<ts e Rio de Ja-

"" I - dneiro; Us. 1:000rUl0oe para a couc US:l.o a
ponle de pedra no Hibeirão Santo Anlomo na
dita Cidade da C:lmp<lnha ; Rs. 1:000.t1!~OO
desde ja á disposição da Camar:l Munlclp~1
da Villa Ch, istina para o concerto da C~.-
trada entre a dita Villa e a ele lt:lj"bú; 1'.5.
500rUlOOO com a aherl,lra da f'slrada para
a Cidade da Itabira a come 'ar da ponle so-
bre o Hio Santa Barhara enlre ~i:Miguel c a
dita Cidade, devl'1Il10 I'S!<lquantia, ~cr entre-
gue ;í Camara Municipal d;~ llalJlra ; ~\~.
300,n,OOO ú disposkflo da (.<Imilra !\111liCl-
pai da Villa do Uhú para m ndar concertar
a ponte sohre o Hio Chllpo.tú na estrada en-
tre o Porlo de S<lnlo AntoniO, I: a Fazenlla de
Domingos de Souza LI/lw; reis MO,mO()O
desde .ia p<lra auxili:lr o con.c('r~o da po~ItC
sohre o Hio Guanhans no ()Islnclo da.Se:-
nllora do Porto; lls. 2:000.j1)OOO deslle .I" a
disposiçflO da Camara Municipal da Villa Nova
da Formiga para a factura de tres . pII~lte!S
em seu Municipio, sendo duas no RIO l' o~-
mirra e lima no Pouso Alegre; ns. 350.zv

" , . I' - I'd-esde.ia Jl:ll'a coadjuvar a cana Izaçao ( aglla
potavel do Arra;al do Morro de G:lspar So~-
res' Us. 1:500rUl000 desdcja para a canali-
zação de agu<l polavel para um Chafariz publi-
co no Arraial de Congonhas do C<lm)lo, de-
vendo o Governo nomear urna COlllmissiio
que se cllc<lrrçgue da ohra, e que preste COI~-
tas da despcza; Hs. GOO.jj)OOO desde ;l'l
para a canalisação de agua. potavel do A/Tala,1
do Espírito Santo da Varglllh:l; Us. 11:000~
I.0WO XXII. PARTE 1.Q'

"
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'}lara as despezas com os Empregados pel'lna-
nente3 e exlra/lIJ/lIerarios de S,la S~creLlria e
Paço, sendo os ordcnauos dos Empregados
regulados desde.ia pela TalJefla-.\-ann,'xa
a esla Lei; Us. !I:ft20.j)000 para I,xpedien-
le, publicação dos lrabalhos, co'npra de li-
'TOS, encardenaçrlo de ACtas, Pru.iectos, e
Pareceres, quarenta e cinco contos e "inte
m/l rllis, 45:020wOOO

S 2. o S~crelaria da Presidencia, }lllblica-
~:ão das Leis. Heglllamentos, Relatorios,
expediente c vencimenlos dai Empregados,
conforme a TalJe,la N. o 1. o annexa ao Regn-
1a1ll2n!0 N.• 30 de 10 de Janeiro de 185ft,
triHla e Ulll contos duzentos e quarenta e
cinco ulil, seiscentos e cillcocnla e oilo rcis. :\1 :2/15", -0&8

S 3. o Estradas e ouras puhlicas, Ueparti-
ção enc<lrreg<lda da inspcq:f1o geral das mes-
/lias, Engenheiros, IJcsJflhadores, e instru-
mentos g-r:odesicos, S 'ndo Us. 5:000wOOO
para serem app'icados em um aleno e ponte
Je pedra no cenlro da Villa Leopoldina , em
Ire3 pontes dentro da FrL'guezia de S. José
do Parahyba, na eslrada do Porto Novo do
Cunha, e Iinalmcnte na f<Jctura do Cúes á
IIlIem c além do Rio Parahvua. e concerto do
aparelho que sene ,. Barca de passagem 110

referido Porlo; lls. 2:000",1>OO() co/n <I re'.
conslrucçiio da pOllte soore o lUo das Ve-
Iha~ no Arraial de Haposos; Us. üOO./1JOOO
com a ponte denominada-do Jorge-no Rio
Pomba na estrada qlll~ da VilIa d'esle no-
me segue para a Cidade de ilarh<lcena, de-
vcndo esta quantia ser desde .ia entregue á
Camara Mnnidpal da Villa do Pomua; rei~
1:000.jj) desde .ia para auerlllra de uma nova
estrada, que do Arraial do Espírito Sanlo da
Vargiuha se dirija {\ ViII" de Tres Ponta' ;
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j52:580./jOO(}

36: OO()../j).OOQ,

800~OOO
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S 6." CommissáD-?os C()llectocs, e seus
Escrivães trinta. e ~ cootQS de rolS .

~ 7. o 'DircctQ.t ~a ~bratl 'il! bliuas da ~a-
pital, oitocentos DlII .rels, • '. . • • •

~ 8.0 Saude publica. C llospltacs ~.c Ga-
ridade gendo reis 3~OQO~ desde p da-
dos á 'Santa Ca~ MistlricOl'di da Copitali

• para a £ompra de um Ilfodiq, ouile estabeleçá
v seu Hospital; reis 2~500~()OQ. {lara a~l-
xiUo 110Hospi\al'de Cm:1idade qUo' se proJe •...
eta fundar na Cidade,da Itabíra; Rs ..2:0t)O~.
desde já pat'il () da Cidade <ia Cmnpanha;;
1\s. 1:500w:>0OO pm:)l O !la (;:i\ktdc DiaJUa~-
tina; e l\s. 200.)'bOQ,(). do ordenado do FIS-
cal dóilSAO"uasVirtuo9<ts da Campanha, nove

ti •
contos e duzentos JU.II1'5. ,.' • • • • •

~ 9••' Jardim: llotanico , yencendo o cU.
Director desde já Q onlcnado de Us .. l':OOOw~rr
lendo alem disso, !ffi for Medico,. a gratifka~
£1\0 de Rs. h00w:>00Q. pelo curalivO' dt'ls.A[ri-
êilnos livres. al~ ew:pregado:l'~ quatro conlolt
llJovecentos e eine-oenla mil r.cis • • .. •

S tO. Cowo Policial, inc~usi"e a gfJatÍtfi-
cacão diaria de dUl'cut6s reI' á p4'ô'lças.oo
pr~t em' diligencía r em.em marcba até diega-:-
rem ao lugar de dcsta€áme~t(;), regulando-s.e-
o soldo dos'Officiaes desde Já pela Tabclla an-
nexa á Lei" N.o 771, c ficándo igualados os
vencimentos do Alferes SeGJ:ctario' aos moS"
mos qne tem os Al£cr:es de.fileira,. conforme'
a dita TabelIa,. cento e dncocn a o dous con~
tos quÍnhentos e oitenta U1i~,reis' • . :

~ 11. Sustento, curatlivo', ~estual1la c
condllcção' de 1'1'0508 pobr(JSi,. VInte e qua.
tI'O contos de reis. . .

S 12. lnstrucção Puhlica, send? réis
!i:OOOo/'tlOOO annuilhnento, e desde Ja en-
tregues ao Reverondo Bispo Diocesano como<

'ltJJQ lXll PARTI 1."

com a continuação do encanllmento da~ aO"uas
potaveis da Cidade de S. João d'EI-Rei;
fis. 1:000.jbOOO com a canalsaçào de n"das
potaveis li? .villa de St. Barbara; Us. 2:000,ft)
,como auxilIO para a callalisaç;lo de :lgua pu-
laveI lia Villa de Lavras; Us. 2:000.t;)OOO
para o mesmo fim na Cidade do Parahybuua ;
ns. 1300.jbOOO COIDOauxilio ao encanamento
de agua poLavd do Arraial da Bana Longa;
Rs. ~:~OO.jb09~ entregues desde já li Camara
MUllIclpal da Clllaue de Barbacena paI'a come-
ço das o!}I'as da canalisac;<io de agua potavcl
p:lra :l .mC~JUaCidade; Us. t:üOO.jbOOO COIU
:l c:lnahsaçao de aglla potavel da Cidade tio
S~rro; ~ts. :OOOw.O?O de de já ú disposi-
çao da C?I~lara MuniCipal ua Villa da Olil'eira
P?ra al~xdlar a canalisação de agurI potavel da
dIta Vdla; reIs 1:000 •./ 000 para o me-
lhoramento da fonte das aguas sulphurosas
,U? Ml~nicipio d,e Caldas; H'. 500 ••.'If;0()O ÍI
dlsposlç,10 da Camara j lunici)lal da Cid:lde
de 13:lepenuy para bencliciar :l fonte dns
aa-llas gazozas da mesma Cidade cento e
oitenta ocont~s d.e re~s. '.' .'. .'. 180:000.jj)OOIJ

S 4. Ill.lIlllllaçao publIca, sendo Rs.
8:000;t>OOO para a da f.apital, eRs. 1:000w:>
para a compra, cond llcção e collocacflo de
.vinte lampeõ.es na Cid:luC da Itabira; nore
,contos de reis .. . . . . . " :OOO~OO()

~ 5. o .Mesa das !tendas Pl'orinciaes, 1'e-
.~lllando-sc os o,rdeuados dos respectiro~
Empregados pela ra~elIiI-B-annexa a esta
Lei, tendo o Thesoureiro rs. 1:200,m000 de
.ordenado e .gratificação, e 1'cis 800.)2)000 piu'a
queb!as, c fJcando (~esuc já arbil1'll~a a grati-
ficacao annual de reIs 200W)OOO ao Emprega-
do, da S~c~etari:l que tiver li seu cargo o ar-
,cJnvo, trlllta c quatro con.tos tl'cscntos e S 's-
-senta e dOlls mil reis. . . . . . . . 8/1;302.7J)OOO
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600.tbOOO

ltOO.tb000

6tOOO.w000

12:000.Jt>OOO
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aO Dircctor do Collegio Duval em S. João.
d'EI-Rei o oruenado e g.ratificação annual.
rclativos á Cadeira publica d.e lnglez. d'aqucl--
la Cidadc, que ora eslá vaga, com ~ cOI.ld_i-
ção de que o dito Director .porá á dJspo~lçao
do publico a sua aula parl c"lat: ~a mesma
materia, ficando lambem, dl.lsue Já clcvau.o
a 600.tb000 o ordenado anIUlal do. ~espech-
"O Professor' e bem assim para auxiliar desde
.fú o Colleg{o HOllssin ~om ~ sub~enção. ~n-
aual que ao mesmo Colleglo fOI concedida
pclo S 12 da Lei N. o 660 d.e 20 de J.UI!lOde
1853, independente da ultulla cOllulçao do
dilo S ccnto e setenta e dous contos qua-
troce~ltos e quarcnta mil reis . ", 172:ltltO.J't>000

5 13.. Estabeleciment? das lrn~ãas. l1e
CaLida<le em l\larianna, seiscentos IUlI réis1; 1lt. o Calhechesc e civilis~çãO dos in-
l1igenas , sendo 600.tb000 ao D/rector Gcral
como indcll1nisação das dcspezas a cargo do
mesmo , dOli~ contos de rs. . . . . . 2:000.J't>OOO

S 15.. Bibliothecarios Jas Bihliolhccas p~-
hlicas do Ouro Preto, e S. João de EI-llcl,
tItliltrocentos 1U!1 1'5.. • . • • • , •

S 16.. Diligencias policacs, seis contos de
reis. •....S 17.0 Empregados liccnciados c aposen-
tados, doze contos de rs. . . .S 18.. Contcncioso da Fazenda Provin-
cial, ficando elevados a rs. 600.Jt>OOO os o<lre-
nados do Solicitador, c 110 Escrivão dos Feitos
da mesma Fazenda, um conlo c oitocentos
mil I'S. . • • .' ,. 1:800;tf>OOt..

S 19 .• Beparas dcl\1atrisese Igreja', sen:
do 1\5. 1:000.Jt>OOO para cada uma (jas l\lalfl-
Zi:S segnintes: Cidadc do Serro, Serra do ~rão
l\lo"dl Cnrral d'EI-Rei, Uhã, Paulo 1\Iorclra,

o , I CPonte Nova, '!'amanunú, Lagóa Donral a, <1-

'lOMO XXII f'ARTE 1.'

( 18i3 )

subvenção ao Seminario de l\farianna para a
educação Iitteraria de vinte e quatro mocos
pobres, que se destinem ao estado ecclesi~s-
tie~; Us. i:OOO.Jt> de prestação annuaJ e des-
d~ Já ao CoJIegio Benjamin estabelecido na
Cidade. da Itabira; Us. 200.Jt>000 desde já
de gratIficação allnual ao Professor PlIblk:o
de Francez. da Cidade de Sabará, Henrique
Brutus Tluebaut, em quanto leccionar Geo-
graphia e. ~istoria; R~. 2:60011> desde já
como auxilio ~o ColleglO Barbacencnse ; Us.
6:000.Jt> desde Já a arbitrio do Governo, para
se snbvencionarcom reis 1:000.Jt>OOO cada
um dos seis Collegios particulares d'instruc-
ção dos mais antigos e acreditados ficando
U:'csta d.isposição incluido o CoJIegio Ubera-
bensc; Us. 5:000.Jt>000 á pessoa que estiver
exer~endo o ~argo de ~uperior do Collegio
do Caraça, fIcando asslln explicado o S 12
do urtigo 1. o da Lei Provincial N. o 699 de 31
de ~aio de 1854; Us. 200.tJ)OOO de grati-
fic.aç~o ao Professor de Rhetorica do Lycêo
J\1IllClro ; Rs. 200.,'tD000 de gratificação ao
Professor de Geographia e Distoria do meSmo
Lycêo, licando elevallos a reis 2:ltOO11>000
o ordenado do Director Geral da Instruc-
Çã~ Public~ ; a r~is 1:200.Jt>OOO o do Secre-
tano da Dlrectona Geral; a reis 1 :000.tJ) 000
o ordenado do Professor do 2. o anno de Phar-
macia do mesmo Lycêo; a reill 800.Jt>000 os
ord~nados dos Professores de instrucção pri-
mana ;l'esta Cidade; a reis 600.J't>000 os
das Pro.fe~soras d'instrucção primaria do se-
xo fenll111nOdas Freguezias do Ouro Preto e
Antonio Dias desta Cidade, e da de Marian-
n~; ~ reis ltOO.J't>OOO.0 do Porteiro do Lycêo
MlIlCl~O, tOllos dcsde Jí ; ficando o Governo
aulonsal1o para mandar cnlregar desde já
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nicipio da Diamantina t' OapetlQ Novado Des-
:terro do do Bom-Fim., Villa da A~uruoca t e
lIara as Capellas do "Ro'tU FilD e do 'Morro de S.
Sebastião ílc.sta Cidade .• quarenta e seiscpn-
.:tos e DovecentOi niil réis ' ~ • • • • A6:9.()()~OGO

'S '20~'0 .construcção e epafOs de CadêaS t

""inte e .éillGO oootq; de s. • • • • • • \25:000~Q
S 21.. 1A,dmillist-raçãDde1lleeebedollías ~on-

1forme a abella-'B9u-ata á ei .0 '33 e 23
.de Maio .dc 18á5 e objeetos necCllsarios ás mcs-
.mas" vinte quatro contos cento e.oitenta mil rs. l~tt:180;WOOO

.S 22:0 ,.F15catisu~ãOldaloobrafl,a e dil'ei,.
,tos:sobre bestas~novas , um conto ,de'réis • d\ZQOO~OOO

S .23•• 'JuroslClarnor.\isação do'Empr ti-
::1110 !Milleiro .•,sessenta e :U:lD .contos ,oitocentos
e ,quarenta -lllil ,rs. • ' • • . • ,.

.~ 2h. 8 lleposiçãO ,e res\ituiçüo de direitos
outras., ,quat-ro !Contos,de' foS.. • •S 25.0 Despezas eventuaell, nas,quaes seI in-

c.luem : custas aOS 'Empregados do Juizodos
Ji'eitos;lg-ratificnção no 2. o Tabelião Bern di no
-l\odrigues de Sousa; Congrua ao Vigal1io do
Cuiolhé ~rei Bent.o de Bubio, em eonf-ermidade
da Lei N.or563 ; tRs. hOO.~OOO,de gratilicação
,ao .CílPuchinho F.rei ,Ber:nardino ,do :Lago c-
.:gro.en.carregado,de 'reger.a 'Pnrochia de S. José
do Jacury; ergrlltilicações desde já a Emprega.
.dos do Correio pela maneira .seguinte ;

.r:A.?lnillistrador:GcraIJla Capital "300ltt>
'Ajudante Contador • ..' . 200:tb
.amcial Papelis.ta. 150.ti>
Escripturario e Porteiro. . . 1.20~

. Extranumerario José G-oncal"es
'Barbosa. • • . •.. • 150~

,'Fiel da. Adnlinistraeão Antonio
iJ osé d oSSantos. '. • . . ,t 00:tb

.Age~tena.Gidude'da' Uabira . 1.0()~
ClllCOcontos' tresentos .c ."inte'-'lllil réis
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pella do Rosario de Tres Pont •
e para a Matriz do DOUl'adinho' n~ ' Sdes

de já,
para as l\fatrizes-de ".S 11lr" I' s. OOi/iJÓOO
d P

. 11 l"ue do P' .
a rata, de S. ;f fio 'Biipfísta d' M IraClcava ,
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çãO com a do Rio de Jabeiro, e ouu'as do littoral, ou que
tlesta atravessarem para aquellali; la.o os animaes que con-
duzirem generos alimenticios de primeira necessidade, ou
objectos tendentes a desenvolver a industria agricola e manu-
fatturelra elltrando noS pritI)ltil'os os instrumentos arato-
rios, e todO e qualquer geilero lIe ma.chinas que tenh~o ~or
fim desenvolvei' é aperfeiçoar a agricultura na ProVIDcla;
5.0 os porcos; 6. o as ovelhas e cabl'as. Dos comprehendidos
nas quatro I)rjmeiras excepções, só se cobra rã na estrada
do Parahybuna a tala de 320 r.s. de cad," Utn, e ~;l.S outr~s
estradas a de 160 .rs. obs comprehcndldos na 5. excepçao
só se cobrará na estrada do Parahybuna a taxa de 1001's.,
e nas outras a de 50rs, Dos comprehendidos na 6.' cxce-
pção só se cobrará na estraila ao Parahybuna 80 rs. , e nas
outras laO rs •S 2.0 De cada um carro, exceptuiulof. os animaes que
o tirarem, 19~200, lialvo quando for somente carregado de
generos ou objectos comprehcndidos em algumas das exce-
pções do S antecedente, colal'mulo -se D'este caso Da estrada
do Párahybuna 2;jj}OOO rs, e nas outras t ~OOO I'S.
S 3." De cada uma besta nova que entrar para a Pro-

"incia, 5.)'1)00'0 r:s., ficando seu dono, ou conductor isento
de qualquer cOIlU-ibuiçâO POI' lli e sua bagagem. O intro-
ductor que passar bestas novas, subtrahindo-ns a este imposto,
pagará de cada uma o auplo da quantia estabelecida neste
S, OS Administradol'es que consentil'em n'esta fraude, paga-
rão tambem 5.)'1)000 rs. de cada uma das bestas subtrahidas.
As letras que para pagamento d'este imposto aceitarem os
doOlls, ou conlluctores de bestas novas, continuarão 11 ser
passadas da mesma for.ma, e com o mesmo praso até aqui
estabelecido.S la.o Nas cstra,das de communicação ~e uns com ~tltl'OS
Municipios cobr.ar-sc-ha a t~xa na confol"lUldade <las Lets .'0
18 e 78, licanüo isentos os animaes que .conduzirem generos
alimenticios, c tIe primeira necessidade.

( f~.J
S ilI.. Cobrança da metade da div.ida activa q pano a

ser Provincial pela Lei de 22: de Ou ubro de. :tiS6
S 15, Cinco por cento s?bre 0 valor ~ co~ra& v.en-"

das de cscra\<os,. e. sobre a dlfferença de v~lles 1IIOS trocas-
de nns p6t out&OS" qualquer que se,m., Sl,lóll .a.!'ÜI~ idade ,.
sobre a!Tcnd3luentos ti q,~esqJlel: ~utros con~c~ oUElro-
50S,. Je~s ~'\la.es se tran'Sfirao os senlços'IlOt' maa.sde ei'DflO an-
lIas.. Este J~sto. cobrar-se. lia someute até' & laloJ; ~ u~
£Olllt? de IlCJs.em relação, ít cad~ um escravo,. ficanoo isent
do Imposto.. qualquei- quantia. que exeeder.

S.tô. Pr~lJ.Cflo dfl. venda do ,chá e cêra m . lead~s n
Jardim: BQtanlco~

S 1T. Bens do Evento.
S,18i. Juros de quatro A:pollces da ntYida Geral' ~oa ••.

das a esta Pro\lincia.
. 19.. Multas DOI' iD!racçõee.. de Leis ,. ~

contractos.
S. 20.. ])tVidpcn,dO'das acçoos dã Compl\lImjl d M¥Aur-y,.

ertellGCtltes á rovincia.
. 2t. ~~tituições, r.eposi.çtres" e Ilroducto dos I?ro-

prlOs prOVIDClaes. por venda, oU.a ren<lamento.,
S 22., Cobrança da Divida activa.
S 23_ Benda axtraonlinaria.,

CAPITULO 3."

, Art. 3: o- O Dresi<lcllte da Provincia é igualmente antl)-
msado a.fazer arrecadar no exer,ciçij) d'esta ~i as seguin-
tes taxas itincranias ::

~ :1,. , De cada animar que tl'~n5itll' pelas estl'auas <1e
oOlUmun~cação d'ést~ Provincia COI~ outras do-- hnperio,.
3.jtJ920.\s. Exceptuao-so: 1..• os anunoes que ooodusil'em
os o genero: sujeito.s ás il~1l? 'çõas ~eDcionadas os ~ 1 ~o ,.
2. ,. e 3. do artigo 2~ d,est(l LtlI ;.. 2!.o os animaes vasios
os que t~ansp().rtarem cavalleiros " e trens 006 esootéiros:.
os que tirarem os Cll1'I'OS,. os cav-allal'es" muares, e \\accuns,
tocados; 3.0,os animaes. que das Provincias centraes IiJlli-
tr0Hhcs atravessarem por esta p'ela estrada de comIDunica .•.

Y. li•• 7. ( i:03 )
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lú~mptificar salas para collocaç50 das mesmas, podendo mar-
car os vencimentos dos respectivos Bibliothccarios.
. ~ á.. A supprimil' o Emprcgo de Director Geral das
Obras publicas d'eita Capital, quando publicar o Hegulnmento
autorisado pelo artigo 7 .• da Lei 1 •• 628, annexando ú He-
partiçãO novamente C1'eada o Emp.'cgo de Almoxarife Pro-
vincial , cujas obrigações serão mal'cadas por essa occasião.
, ~ 5.. A fazer noS Ucgulamnetos da Secretaria da Prc-
sidencia, da lnstrllcçào publicn, do Corpo policial e da Mesa
uas Rendas Provinciaes as modificações que a experieHcia
tiver aconselhado. Esta autol'is<lçào , bem como a que o Go-
verno tem relativamente ao Lycêo d'esta Cidade, compre-
hende qualquer augme'Jto de despeza , ou de ordenados.

~ ô" A despeuder a qlwntia necessal'ia com a construc-
ção de uma ponte sobre o !\io Preto no lugar denominado-
Flores-. ou abaixo dentro do esnaço de uma legoa , onde
se julgar mais conveniente. •

~ 7" A coadjuvai' com a quantia necessaria a canalisação
de ngua pOlnvel das Villas de Queluz e Christina, e do Arrainl
de Catas Altas de Mato-dentro.

~ 8.. A despender a quantia necessaria com o nlinha-
mento e construcção d'uma estradn propria par:! o lral1sito
de carros de duas rodas desde a C idade de Marianna até a
Fregllezia de Abre Compo, tocando, ou aproximando-se o
mais possivel ás povoações tle S. Sebastião, S. Caetano. Bar-
ra Longa, c Ponte Nova com uma lnteral no-ponto Jllnis con-
veniente pnra a Freguezia do Antn.

~ fi.. A nwndar conclllll' a cannlisnção da ngua plll)lica
da Cidnde de Mariann<l, fic<lndo pnra esse eU'eito concedido
o preciso cl'edilo.~ 10~ A mandar construil' a estrnda d<l Villa de Itajubá
até o alto da Serra da Mantiqueira na ui"isa da Provincia de
S. Paulo.. ~ U. A mnndar fnzer os reparos precisos, e com urgen-
cia nn cstl'ada que da Villa de Caldns se dirige 3 Provincin de
S. Paulo, devendo a me~ma estrada passar li direita do Al'-
raial do OUI'O Fino, e sahir na Freguezia do Soccorro.

~ 12, A despender a qunntia nccessaria cOm a construc-
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CAPITULO !J ••

DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. !J.. Fica desde '1 r
v!ncia um credito de I'S. 2~1~~.t;f~Ido a? Presidente da PI'O-
vIdas de eXQl'cicios findos PI'O t' pai a pagamento de di-
tadoria da Mesa das Rendas P ~e~sa~ as lia 3. a Secção da Con-
relações annexas á 'esta Lei. r VlaCltleS, lia conformidade das

Art. 5.. Os impostos dbella annexa á Lei N.• 5-0' efiP~ssagem estabelecidos na Ta-
Gra d/' Icao 'Ievados a d In e, e nos Municipios do Ub .. I o up o no Rio
" . Art. ü. o Serão observadas e: a )a, e. DesemlJOque.
\ Inclaes todas as disposições de Le;: A~esJ das Rendas Pro-
e ordens do Thesouro N'}' I ' cgulamentos Geraes
d

,Clona relativ' .' ,evem pagar os Exactores .1 I) I' ,\lncnte aos Juros que
q

, . , ue lCn( as Pro' .uel outras pessoas que 1'11 I '.1 VlnCltleS, e ('uaes-
bl

' ' (eVluamente ' l' ' t
pu lCOS, quando nãt) houverem I . p" e .•v~rem dmheil'os

Art. 7.. As certidõe ~C1S 10VmCl1lesa respeito.
da Directoria Geral da lnst~Jc~~ose p~ssal'elll_ lia Secretaria
mesmos emolumentos .~ PublICa. fica0 sujeitas aos
d

. que paga0 as d'l S .enCHI, e o seu ploducto fa .. ,eCI'etaraa da Presi-
Art. 8.. Todos E'r,1 parte da Uenda Provincial

C
. os 'mpregados p, .. ' .

na apItai receberão l1Iensal IOVlnCltleSresidentes
ceptuados os Professores d m?nte. os ~eus v~ncimentos, el-

Art 9. O P' e IOStluct;ao 1)J'lmaria.. reS1(lent I I)' ,.torisado: . e (a rovlncia fica desde já all-

,~ 1.. A despender por conta d
blrcalI a quaNtia necessal'ia pal'<I : . a verba de Ob,'as Pll-
cOlltractar, ou eJlcal'l'''O'~I' '.1' g' altlficm' os Engenheiros (Iue

'. "OU ue qua quer .Cla, amda que excedão o servIço da PI'ovin-
Lei N.o 628. numero fixado no artigo 8, o da

~ 2,. A compl'ar e manter por .
Typographia, em que se im rímã cont~ da Provlncia ul1la
gulamentos, Relatorios e ni, ' o as LCls. Provillciaes, He-
seI' puhlicados. . . a!s nctos. officlaes que devereI"

~ .3.. A expedil' novo RegulampublIcas do Ouro Preto S J _ento para as Bibliothec<lS
e . oao d'EI-Hei, e a malHI~r



~ão d'uma ponte no lugar derromioado-Taquarassú de bai-
xo-onde passava a antiga estrada da Cidade do Sabará para
as do Se.~ro e Diamantina.

S 13. A mandai' alinhar e levantar a.planta d'uma es-
trada, q le d'esta Cidade se dil'ija aos limites da Provincia
em ~ireeçã& ao Porto de Itabapuana. passa~do pelas Fre~
guezlas da Bana do Bacalháo e Anta, e bem assim a CORS-
truir meia estt'ada, ficando-lhe para estes fins concedido o
preciso credito. ,
S llI, A mandar fazer os I'eparos precisos na estrada

que da Cidade do Serro se dirige á de Minas Novas, despen-.
dend para esse fim a quantia necessaria. .
. S 15. A expedir um Hegulamento especial sobre a Po-
liCia da. Nat'cgação do Hio Gequiünhonha- na parte com-
}ll'ehendioda no tenitol'io da Provincia J e hem assim a man-
dar fazel' os pre~i~os concertos na estrada q ••e da povoação
do Calháo se dlflge á .do Salto Grande, consistindo esses
reparos na C0Dstrucção das pontes necessadas, e descortina-
JDen~o, elevando-se a viate palmos a largura do leito de
.mesma estrada.
~ 16. A mandar construir as pontes de João Velho Mãi

Domingas, e ponte pequena na Cidade do Sabará des~rui-
das pelas ultimas enchentes. '

S 17.. A mandar faleI' a ponte sobre o Rio Grande 110
lugar denominado-'favares-na estmda de S. João d'EI-Rei
para o Sul da Prolincia.

S 18. A .mandar fazel' uma .ponte no Rio Sapucahy no
lugar defi.6llJlDado -Porto do Vlann3- em S. Goncalo da
Campanha. .
~ 19. A mandar fazer meia estrada, pal'tindo do Al'aial.

de Catas Altas de 'Mato-dentro até a ponte normal construida
~a Barra do ~aethé, sendo sua direcção pelo alinhamento ul_'
tlmamcnte feito pelo Engenheiro Thomaz Martins.
S 20. A despender a quantia neces!lal'Ía com a construc-

ção de uma .nova Cadêa na Villa do Rio Pardo.
S 21, A despender a quantia necessa.ria cam a constl'UC-

ção de uma nova Cad~a na Cidade de Baependy. .
S 22, A mandar constróil' uma ponte no Rio Lou cnço
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'Velho., entre a ViUas, Chris . a e Itajubâ no lug-ar d'enomi ..•.
nado-Anno Bom.

S 23. A mandar construir lima; ponte no Rio Lambary
na estrada da Ca paoha p<lra o Rio de Janeir~.
S 24. A mandar eonstl!uill u ma ponte. sobre o Rio Pal:á.

no lugar denominado-Vilella-DiIUricto do Claudio, MUlll-
cípio da Oliveira. _
. S 25. A mandar conel ui., a ponle sobre o Rio. Doee no
lugal' denomioado-Gambá-e igualmente reparal' a ponte
sobre o Rio Carmo pouco abaixo do arraial da Barm
Longa. , 'S 26. A mandar constl'ulr uma ponte sobre o RIO AI'as-
suahy na estrada que segue da Cidade Diamantina para a
de Minas Novas, passando pelo Ponto Euxino; outra sobre
o Rio Ventania na estrada entre. a Villa da Serra e a do
Rie Pardo, e outra finalmente no !\io Vaccaria na mesma es-
trada.

S 27. A despender a quantia necessaria com a consu~uc-
cã'O de uma ponte sobre o Rio Paraopeba , entre os Arralaes
da Capella Nova e Morro de Matheus Leme DO lugar que
fOI' mais apropriado.
~ 28. A IBandal' co~struir u~a ponte n? Jlio Ubera-

binha na estrada que \'al do Regllltl'o do RIO das Velhas
para a cidade do Uberaba.
S 29. A.despender as quantias precisas para a construc-

e fio de uma ponte sobre. o Rio Tm'vo na estrada que do
A,'raial do Anta se dirige á Cidade de Mariauoa , passan~o
pelo AITaial da Barra do Bacalháo. e outra sobre o RIO
Chopotó do Municipio da Pil'anga , na estrada que deste se-
gue para a Villa do Ubá.
S 30. A despender as quantias necessarias para os con-

ccrtos das pontes do Barl'oso e Poute Nova, ambas no mu-
nicipio de Barbacena e sobre o Rio das Mor.tes. .
S 31. A d-espeDde~' a quantÍ'l necessaria com os reparos

da ponte sobre o Rio Capi-vary na 'trada que segue da Ponte
Nova pal'3 a Ponte do Ingahy. ,

S 32. A mandar cons ••.uir uma ponte no-1\lo ~ardo (~a
Freguezia da VilIa de Caldas entl'e as fazendas de Joao Ro~l'l-
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ção aos Empregados da Secretaria da Policia, pela maneira
que julgar COllveniente.

S lJ1. A mandar entregar a Sebastião Pereira .Gano a
quantia de Rs, 856.j']'}300, que delle se cobrou executivamente
pelo facto de considerar-se não empregada na obra da ponte
sobl'e o Rio Doce no lugar denominado-Gambá-para que
era destinada, e bem assim a de 1'5. 294.j']'}995, qne do mes-
mo se cobrou a titulo de juros, sendo a entrega feita como
restituicão.
~ h2'. A mandaI' vir da Em'opa o numero de colonos que

julgar conveniente para fazer um ensaio de colonisação nes~a
Provincia, podendo para este fim despender' até a quantia
de cincoenta contos de rs,
~ !t3. A mandar fazel' os concertos e melhoramentos de

~ue trata o ~ 3.° do art. 1.0 da Lei N.o 510 de. 3 de ju-
lho de 1850, e bem assim a reedilicação da ponte sobre o
Rio PiJ'anga no Anaial do Càlambáo,

S 44. A mandar examinar se a estr'ada decretada pela Lei
N.° 677, passando POI' dentl'o , ou o mais aproximado pos-
sivel da villa de Tamanduá, é pl'elerivel á que está alinhada
pelo Espraiado, e no caso affil'mativo, que clla se realise POl'
onde mais interessante seja ao publico, e aos interesses da
fazenda.S !t5. A mandar' examinar a constl'llcção da ponte so-
1>I'e o Rio Mainart no l\1nllicipio de Môll'ianna, e atlen(ler
á reclamacão do al'l'ematante Theotonio de Sousa Guerra,
um" vez qúe por aquclle exame se reconheça a lezão al-
legada pelo dito anematante.

S 46. A subvenciona/' o Hospital de Cal'idadc da Cidade
de Sabarà com a quantia que fOI'possivcl , tirada da quota
respectiva.

~ 47. A havei' por meio de compra, ou de desapropria-
ção o tel'l'eno que for preciso para bcnelicial' os põços de
aguas thermaes no Municipio de Caldas.
~ !t8. A despender até a quantia de 4:000.j']'}000 para levar

a elTeito a conclnsão da abertura da estrada de S. Matheus,
alem dajá decretada pela Lei N." 571. Aos generos impor-
tados e exportados por eSSa estrada ficão concedidos os lUes-
TOMO XXII PARTE 1.'
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sues da CO,sta, e Manoel Rodrigues da Costa, assim como
outra no R,o das Aguas Verdes na estrada que da V'lI d
Tres Pontas se dirige á de Passos. I a c

~ 33. A despcndcr a fluanlia neccssaria com os conce1'los
~ reparos da estrada do Arraial do Leite dO Pires e d' Ir
a Serra chamada tia Boa Morte. ' a.

S 34 .. A mandar construi.' uma ponte sobrc o U' P
raopeba)unto ao arraial dc S. José do Paropcba do TIO 3-
da Capital. ermo

S ?5. A des\lcnder as quantias ncccssarias com a con
tr."cçao dc tl'CS pontcs sobre o Hio Setubal Gravatá C s.
plvary , na cstl'ada entl'e a Cidade de Minas' Nov' e a-
voação do CalMo. ,IS , c a po-

. ~ 3ô. . A .mand<lr concluir o Paco da Assembléa Le . I
.tlva PI'ovlnclal, comprando a molJiii'l e o /li . f gli a-
o mcsmo necessario. 'aiS que OI' para

3 '~Og7. A pr:star uma subvcnçiiO, que niio exceda' a Rs.
, <f!'000 POI anno, a uma Companhia Dl'amatica (u

se, ObJ'I~U: a lcvar ú sccna nesta Capital <10menos' d;ta's ~'e~
JH esentaçoes por mcz. Se a Companhia for Lyrico D' .
:-podcrÍl a despeza chegar a Heis 8'000."1'10.000 - Iamatlca

6:! • W annuacs.
;;' .38., A mandar. pI'estar a subvcnção annual lIC ) , _

cel laso<lvel a dous Jo~ens Mineil'os de.' I' fll pilec mo al'd d' . econ IeCI( o talentor 1 a e, que se proponhão a seguir na Eur
so de estudos \ll'orrios .dos Engenhei ros dc' )Ollt~pa o Clll'-
das, mediante um contracto pelo qual se obrlgll s e cal ça-
sal' á Provo . I 'em a regres-InCla ogo que se achal'em habilitados
gal'-sc no senico della I)c/o temllO e ' , e a empre-. , com o vencimentoflue marcaI' o mesmo contracto.
. ~ 39. A mandai' pagar, depois da Iiquidac'io
te, ,ao capitão Manoe/ Joaquilll de Lemos' ó' cO'~lpetell-
q~e deixou de percebei' como COllllllan<1ante d~ v~~~Jn1Cnt~s
clal desde ~3 de Novemhro <1e18/,8 nté 13 de Abl'i/ d~ol~~g-
quando fOi revogada a Lei N ° 4'1lt ..,,'ciedade do sE' que galantla a vlta/l-
o d' eu ~mpl'ego, tendo em aUencão na liquidac'io

ISPOSto no art. 30 da dita Lei N.o 4Ú, .'
~ 40. A despender a quantia de 500;p000 com sratifica-
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Art, 16.

At'l, 19. a produeto da al'l'emalação da casa, que sei'.
vio de Paço da Camal'a e Cadea na extincta Villa de São João
Nepomllceno, será entregue aos mezarios da lI'mandade ~o
Santissimo Sacramenlo daquella povoação. para ser emprega-
do nos reparo.s e paramentos tia 19l'eja que ali servio de Ma-
triz.

Art. 20, As licenças sem tempo, ou aposentadoria"
concedidas pela As cmbléa FrovilJeial ás Praças do COI'POPo-
liciaI, são sujeitas ás disposições do Ucgulamenlo N,o 35, seja
qual for a forma em que ellas scj'ão concedidas. '

Art, '21. Ficão concedidas duas Loterias a benefici
das obras da Capella di) Rosado da Cidade de Barbacena ,
TOMO XXII PARTa 1.a

~\rt, 17. Fica desde jà conce<ti(la a gratificação de cem
mil rs, ao Tachygl'''pho Janllario l"l'ancisco lia Rocha pelo
trabalbo extraorllinario das p,'(}rogações da pre~ente sessão.
da Assembléa Legislativa Provincial,

Art. 18. O Presidente da ,Prol'incia ficn desde jà autori-
sado a conceder licenea com todos os venci 'ncntos ao Cho-
fe de Seceão da Sec,:cl;lria do. GOVCI'110 \lnnoel da COSIa
Fonseca, é ao 1.. ameial da mesma, Carlos Benediclo Mon-
teiro, pelo tempo que julgaI' indispensav I para tralal'em
de sua saude,

F. ~,. 7,

ser ''Cncart'egada 1)01 mesmo mado a uual~n ' allh'a l)es-
soa, 'Ü Govt'lrno fica esile ,fã creditado lia uuntia ,preci-
sa para o cumprimenta desta disposição.',

( 200 )

mO!! pri\lilegios ,que pelo S,U sãp ,dados á' companhia Mu-
~ury no Contracto por esta celebrado com a Prowin'cia • c
Isto, !Iomente par quatro annos a contar da data da conclusão
c entl'ega da estc.ada ao Governo.

~rt. 10. A Camara Municipal da Cidade do Serfo0 fica
exonerada do pagamento da quantia de. :796./1)390 deposi-
tada em seu cofre para a obra da nova Cadêa.

Art, 11. ,A commissão pela cobrança da divida, :letiva.'
será de dous por cento para o Juiz que despachar nos Fei-'
tos da, Fazenda Provineial; dous por cento para o Procura-'
dor Fiscal; um por cento para o Solicitador; e um por cen-
to para o Escrivão, Esta disl)()siçãO terá lugar desde, já,

~rt, •.12. A palavra-ordenado-~mpr~gada no art. 160a
Lel~, 699 de 31, de MAio de 18M, cOIQprehende todos os
ve!1clIDentos do FIei do Thesoureiro da Mesa das Rendas
Provinciaes.

Art, 13, Fica desde já supprimida a Barreiraestabeleci-'
da na ponte sobre o Rio Peraopeba no districlo de S, Gon-
ça!o do Termb do Bom Fim,

J\rt. U, Ficão isentos' de revatidacão os 'titulos de es-
cravos vendidos at~ a llUblicação da Léi N," 733 de 23 de
Maio de 1855. com tanto que dentro do praso de dous
annos,' 11 contar-se da publicação da presente Lei. os seus
possuldore:; paguem o imposto de cinco por cento relativa-
mente ao valor dos mesmos escravos,Os que a' não. fizerem
neste periodo. ficão sujeitos ás Leis em vigor.

Art, 15. Sempre que o Governo mandar construir, 'au
r~parar qualquer estrada, salvará no- contractoa' obriga-
f.ao em que fica o empl'esaI'io, ou arrematante, de conSer-
nl-a ,em,'bolO estada por espaço de tres annos, mediante
a retribUição que se convencianal' , excepto o caso de dever
••, co~servação ter lugar independente de qualquer indem-
Dlsaçao, Dos tres annos em diante paderá a conservação
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em

t :ltOO.Jt>OOO
1:1.00.tt000

500011>000
300;m000
900;m000
200.tj)000

. .
a 700.m000
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da Provincia do Minas Geraes 26

-B-

llcrwlano Ferrclm PC111l11.

TABELLA DOS EMPREGADOS DA MESA DAS RENDAS PI\Ol'lNCIAU •
SEUS lENCIMENTOS E CATIIIiGORIAS.

TABELLA-A-

DOS ANNUAE~ nos EMPREGADOS DA SECRETARIA \lA AS-
ORDENA SEMRLÉA LEGISLATIVA PI\OVINCIAL.

i Omeial Maiol'
2 Ofliciaes .
1 POl'leiro .
1 Ajudante do dito.
i Continuo.
i Correio e servente. •

Pala cio da Presidencia da Pro\'ineia de Minas Geraes
20 de Junho de 1856.

F. )I.' 7.

Secretaria da Presidencia
de Junho de 1856. Manoel da Costa Fonseca.

Publicada avulsa em virtude da Rcso)uçliOn.O r~03 aos 31 de
':Julho de 1856. Olimpio Carneiro Vir iato Catào,

IlEIICULAXO FERREmA PENNA.

rio.

•(L. £,)

Art. 23. Oull'o sim fica o mesmo Presidente aulorisado
a ceder á dita Companhia"a metade da taxa da Bal'l'ei;a 110
Parahybuna que foi reservada para a Provincia pelo conlrac-
lO firn1ado com O Governo elu 23 de !\Iaio tIe 185/" mediante
as condições que julgar convenientes.

I

Art. 2lt. Ficão revogadas as disposições em contra-

Art. 22. O Preliidento da Provincia fica aulorisado a
g:H"antil' juros addicionaes aos que houverem de ser garan-
tidos pelo Govemo Imperial á Companhia-União e Industl'ia
-mediante a modificação dali condições eSlabelecidas pelo
Decreto N.o 1,031 de 7 de Agosto de 1852.

as quaes correrãõ com o plano que o Governo estabelecer I

devendo cada uma dellas produzir a q.uanlia liquida de rs.
2:000.Jt>000 pelo menos.

Mando por tanto á todas as Autoridarlcs, á quem o co-
nhecimento e execuçfio da l'derida Lei pertencer, que a
cumprfio e façfio cumprir t,io inteiramente como nella 80
contêm. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provi/)-
cia de Minas.Gcraes aos vinte dias do mez de ,Jnnho do an-
no do Nascimento de Nosso Senhor Jezns Christo de mil
oitocentos c cincoenta e seis, tl'igesimo quinto da Inuepen-
dencia e do Imperio.

Carlos Benedicto LUOI1leiro a fez.

. Sellalla na Secretaria da Presldencla da ProvinCla aos 23 c/li~ Junho de 1856.
O/impio Carneiro Viriato Catüo.

Registrada a f, 82 v, do LIVrO!~,o de registro de Leis e RiSO-
lu-ções da Assernbléa Legislativa ProvinCial.

i Inspector.
1 Contador. • .
1 Procurador Fiscal •
3 Chefes de Secção
• 1.o. Escritul'3rios •
li 2. o. Ditos.
h 3. o. DitOll.

NMO XXII PARTB 1.•

. . .
1:ltOO.tj)OOO
1:000.:1>000

800~000
600;mOOO

2:ltOO;m000
i:600.tj)000
1:ltOO.Jt>OOO
4: 200 .Jt> 000
S:OOO.tj)OOO
3:200;m000
2:AOO.j1)000



f! .4. o' Ditos
A Praticantes
1 Thesol 'OI' •

1 Fiel •.•
l' Ga-rtol'lIl'io.
1 Porteiro .•
2 COl'lthfUbs.
2 Pedestres a 1ô,m000
1 AlmoxaJ'ife

(»4 .)

600~600
300.jj) 0001

I'S. cada lun.

SeCrL taria,

1:,(J@0~OOO
1':~O@!~'()OO)
2: 000:t1J000

üOO~OOO
r;o0.j'J) 000
500.t/)OOO
600./'1)000
38h./'1)OOO
400./'1)000

r. N." 7. ( 205 )

• 1 :hOO,mOOO
800./'1)000 1:6 O.J'])QOO
600.jJ)OOO 1 :200./'1)00
• 300~000

P,'ovincia de Min'lls GOI\1'CS

Bel~fão dlU 1I'lalltlos calahlas em !,xer•..l-
elo fi11do pa•.a euJop08'a.~etato laa luls-
ter de e•.edlto da AsseluJJléa•

•...•...•... •...•... •... •...•...•.......... <7><7> <7> <7>0000<7> 00 <7>0000 c.n '" c.n c.nc.n""c.nc.n c.n"""" ~ l..:;l: CIO: "" •.••c.n~t,:). : ~~ ...... 0",..0": O" •••• ~~~ .. ••.0" •..
c.n """"""c.n"" c:."~"" "" ", ",,,,,,,,

""'" """"'" p. ~ 1-:1

--------:J1~8:;l':.::7-. -::T:YP:-O':;G::R:AP:B;;I;A~P~R~O~V~IN~C~IA~~~.---OURO PPETO :L iJ

1 Omcial Maior
2 Ofliciaes. •
2 Arnannenses •
:1 Praticante . . . . •

Palacio da Presidencia da
em,20 de Junho de 1856.

. Ilerculano Ferreira POnlza'

... ..;..g <:>... Nomes dos credores . Annos Civil.;:;
o ..,

• <:>~~ ~

"1 éamara Municipal de BlIependi 1854 â 1855 167,m6803 Camara Municipal de Ilajubâ 1852 á 1853 55./'1)520,56 José Juslino Alvos 4854 á 18551249~'50~,

"v',, J .. . . 412:11>'160
,,'Terceira, Secção" da Conladoria da Mesa dàs Renda ()ro-

\'i'nciaes 1'9 do Mai9 do íS56.-0 f.o Escrjplur.ario servindo
de Cbe1'e-Antonio BrheslQo de Oliveira 1l'lachado.--Rslâ COR.
forme-O Omeial maior José Jân~ario ,de Çerq~eira.
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TOMO XXII. PARTE :La FOLHA N." 8.

RESOLUÇÃO N. o 792-DE 20 DE JUNHO DE 1856.

Alllorisa a Camara Municipal da Cidade do Serro á li-
quidar, dentro do praso de um anno, as suas divi-
das activas, e contem outras disposições d respeito.

HERCULANO FERREIRA PENNA, do Conselho do S.
lI. o Imperador, Dignitario da Ordem da Rosa, Senador do
Imperio, Inspector Gorai da Caixa de Amortisação da Divi-
da Publica, Presidente da Provincia de Minas Geraes: Faço
saber á todos os seus habitantes quo a Assembléa Legislativll
Provincial, sobre proposta da Camara Municipal da Cidade do
Serro, Decretou a Lei seguinte:

Ar!. Unico. A Camara Municipal da Cidade do Serro
fica autorisada á liquidar, dentro do praso de um anno, as
,uas dividas activas, separando em quadro distincto as que
reputar fallidas, ou incobraveis, conservando com tudo so-
bre ellas o seu direito salvo: revogadas as disposições em
conlrario.

Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o co-
nhecimento c execução da referida Resolução pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se con-
têm. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publi-
car e corroI'. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes aos vinte dias do mez de Junho do Anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos



LEI N. o 7CJ!l DE 21 DE J NilO DE 1856.

l\lalldo por tanto a todas as Autoridades a qucm o co-
nhccimcnlo e cxecuçfio da referida Lei pcrtencer, quc a
cllmprfio c façfio CUlllprir tfio inteiramcnte COlllOBella se COI1-
l(!m. O Secrctario desta Provincia ti faça imprimir, publi-
car c corrcl'. Dada no Palacio da Prcsi<1cllcia da Provincia dc

FOIJHA N. o 9.PARTE 1.•TOMO XXII.

Arl. Unico. O Presidenle da Provincia deverá levar em
conla na aposentadoria conce(lida ao Professor puhlico da
Cidadll de Ptlracatú, Manoel Ferreira de Almoida, os dous
períodos. em que o ",esmo servia no magistério publico, fi-
cando eHo com direito aos respectivos vencimentos, desde a
data cm quo lho foi concodida a aposentadoria; J'o\'ogadas
as disposições em contrario.

Al/Iorisll o Prfsidcllle da Proviuci,l á l('var em conia na
aposentadoria cOl/cedida (10 Professol' puúlico da Ci-
dade de ParacatlÍ, Manoel FeI'l"eira de Al'/;eida, os
dOlls periodos, f/1l flue o mesmo servio no magisterio
puúlico, e cOlltem ouiras disposições II respeito.

\ HEl\CULANO Fcrreira Pcnna, do Consclho dc S. M.
o Imperador, Dignitario da Ordem da Hoza, Scnador do
lmperio, lnspeclor Geral da Caixa dc Amortisação da Di-
vida Puhlica, Prcsidenlc da Provincia dc l\linas Gcrac,,:
Faço sabcr ú todos os seus habitantes, quc a Asscmblé" Lc-
gislaliva Provincial Dccretou, c cu Sancciollci a Lci sc-
guintc:

LIVRO DA LEI IYIINEIRA
i85iÔ~

OURO-PRliTO 1857,-TYPOGRAPHJA PROVIl'(ciAL.

( 2:10 )

Francisco Antonio do Carmo a fez.

SeHada na S . d
h

ecretana a Presidencia da Pr . .n o de 1856. OVInClaaos 21 de Jll-

Oltmpio Carneiro Viriato Catà~.

Registrada a fi. 88 v do Livro 4 o d .
ções da Asse~bléa Legisla'tiva Provin~ial~ regIstro de Leis e Resolll-

SecretarIa da Presidencia d P . .Março de 1857. a rOVInClade ~Iinas Geraes 12 ue

Rodrigo José Ferreira Oretas.

Nesta Secretaria da Presidencia ~ . br18 de Dezembro de 1856. OI pu lcada a presente Lei em

Rodrigo José Fer"cira Bretas.

Impressas e rCVlstas Snesta ecrctaria por ordem da Pres'u .
Rodrigo Jose Fcrreira nret~s~nCta.

'1,
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OURO PPETO 1857.-TYPOGRAPHIA PROVINCIAL.

'700g000

7;>ogOO
!~OOSOOO
3008000
4008000
8508000
102800'l
708000
3508000

'FOLHA N.- iOai~RTE

rt. 1. o As Camaras l\lunicipaes da Provinéia ucMina'
iGeraes, abaixo mencionadas, ficão auto risadas a despender no
,anuo linanceiro do 1.0 de Outubro de 1856 á 30 de etem-
,bro de 1857 as seguintes quantias:

> 1.0 Ouro ,Preto 8:3728000 ,i),<'lber .:
Com o Secrelario •

« Amanuensc.
« }i'isca I .
« Medico.
« porteiro. •
« Caminheiro.
« Helojoeiro. . " • •
,( Administração de Barreir~s. • • ,.

Porcentagem ao Procurador" Fiscal, o
Agentes

.L 'I N.. 705 llE 21 DE JUl U@ IDf: I 850.

EIlCULAN0 Ferreira Penna, do COllsélho tle S. l\I. o
;Imperador , Dignitario da Ordem da Roza , Senador do lm-
'perio, lllspeclor Geral da Caixa de Am@rtisação da Divida
PlIblica" Presidcnla da Provimcia de Minas Gentes: Fa.;o sa-
!ber II todos O' seus habitantes 'luc a Asselllhléa Legislativa
.Provindal Decretou a Lei seguinte,:

,Carta de l.ei qlle (::r:rz t'LS despezas das Camaras M llllicipaes
"eUa der/aradas para o flI11l0 finallceiro do 1.0 de Outll-
bro de 18;ltj ao ultimo de Setembro de 185.7 , e contem
outra disposições a l'e~]Jcilo•

T0 Q X .

.LI RODALE;' MINEIRA
8S6

lI"ERCULANo FERREIRA PENNA.

;Fortllllato 'Carlos de ~feirel!es a fez.

(L. S. )

( 2'f2 )

l\Iit as GCJ7a s aos ,'jnre c um dias do m 7. d J
Nascimcnto de Nosso Scnhor Jezlls CI~~"c, llnlw, do.AnuO,do
e cincocnta e seis" trigesimo guillto ti IS:O ~.e m:' olt?centos
Imperio. j a IH ependencJa e do

S(.Jl1ada na Secretaria da P' 'u ' tiJunho do 1856 ' O/,I~SIClJnCHl, a Provincia 30S 30 de
. IInplO arnelro Viriato Cattio.

Registr3tI3 3 'r. 80 do Livro 4 o tI
çõcs da Asse.mbléa Leg!slativa Pro~inci~l. registro de Leis e HI:sol11-

Secret:ma da Presluencia da P , . d .,13 de l\larço de 1857. rOVIOCla o 1\1lOas Geraes em

.Manoel da Costa Fonseca.

Nosta Secretaria 'da Presidencia foi I r d
aos 18 de ))ezemhro de 1856. PU) lea a a p~cscnte Lei

Olimpio Carneiro Yil'iato C l-a ao.

,Irppressa c revista Snesta ecrelaria por ordem da Presldcnci
qlimpio Carneiro Yiriato .Calc7p,
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«
«
(

«
«
«
~c

cc
«
«

Porteiro • •
Expediente. . • • • 'd C . .
IlIuminaçllo e limpeza da casa a amara e
Cadêa. . • • • • •
Eleições poLiticas. .' • .
Aposent:ld?r.ia. ao JUIZ de DlrOlto.
Cu tas judlclarllls. ..... •
DiVIda passifa que se 1Jqulllar
Fis I. . •
Crea~ào de expostos . • • • . d •
Obras Publicas. porcentos ao prOCUl[1OI',
Aferidor, ou arrematanles das Hendas 1\1u-
nicipaes . •

5 5.0 Serro 3:!)00gooo á saber:
Com o SecrelaflO . •
cc FIscal.
cc Porteiro
c( Expediente. • • • . d'

A~u" Luz e limpeza da Ca êa«( o li , ,

cC EXllostos..: •
cc Eleições PO!It!cas.
cc Obras Publicas
cc EV(Jlltuacs.

~ 6 o Caclhó=1 :3278714 á saber:
. Com os Empregados '.' • 'c d'ê •

• A"u" Luz e Itmpeza da a a.« nU, ~,

cc Obr3sPublicas • •
cC Caminheiros..
cc Jury. . •..•
cc Eleições Pohtlcas •
c( Credores.
cc Presos pobres •
« Evclltuaes. . • . •

I>orcc(}taro'em no Procurador
4 b

• 7.0 Santa Barbara=3:/)80S?00 asa er:.
Com o Secretario, PortClro, e Expeddlêente

( .Luz arrua, e limpeza da Ca a.c • o I"c( Eleições 1'0 It)cas. • . .
cc Expostos, e cllrer.!l'0s pobres .
c( Impressões do Ta)oos

TOMO XXII PARTE 1..'

1'. N° 9.

[~OOSOGO
lI~ogooo
:308000

2008000
2008000
1008000
100S000
!~'goDO
[~08000
80ROOO

1208°00
1008000
3208000

17.[~SOOO
7GO. 000
70g000

6268100'

2008000
2°°8°00

1:0001)000
2008000
5008000

2:00°8000
40°8000
2608000
1008000

280g00(}
728000
50g00(}
80gooo
508000
508000
80go00

5188000
1008000
1008000

2008000
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« Expedientec!:J Secretaria
cc Eventuaes. • • •
c( CreaçliO de expostos . •

j1roc;ssllo de Corpo de Dous •
« Il1llminaçllo interna da Cadêa.
cc Olms Publicas. •
cc Custas judwiarias. •
c( Eleições Políticas.
c( Solicitador •

~ 2.0 l\Iarianna 3:5008100 a sabor:
Com o SecretariO

cc Porteiro.
cc PregoeIro
cc Fiscal . • • •
c( Procissllo de Corpo de Deos.

. « Expostos. • . .
cc Divida Passiva • • •
C( Expediente da Secretaria
c( Eleições Politicas
« C:llnintJeiros. .
cc Custas jlldiciarias.
« 1~l'entllHcs . . . • • • . •
cc l>orcelltagem ao procurador. . • •
cc Com os encarregados de arrecadar o impos-

to d'aguardente .
cC JllullJinaçllO publica
cc Dita interna . •
cc Obras publicas •

S 3.0 Barbarena 1 :3808000 a saber:
Com o Secretario.
« Portl'iro.
« Expediente. . . . . .
« II/uminação e limpeza da C1tded
cc Eleições politicas .
« Estafetas.....
« Fiscal. . . .
« Obras publica;;. •
« (ustas judíeiartas.
cc Eventuaes...

•• 4.0 Piranga 2:2008000 a saber:
Com o Secretario



( 21U')'

220g000
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1008000
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100g000
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3°8°00
258000
50~000
350g000
1008°00

22"8000
608000

1008000
2008000
1008000
100g000
2008000
60g000
508000
2008000
1208°00

( 217 )F. N.' :lO.

Obras'públiclls. • •. •.. ' •
~~ Eventuaes, Jury , o Cnhimhelrl:>s o

( Rego d'agua. • • o ..,

~ 11.0 Uberaba=8r.5g000 á saber:
• Com o Pessbal. '. .

« Expelliente da Secreta Fia • • •
« tlunfin3~lio, e limpeza da Cadôa
« Eleições p jltic~s .
« Custas j'udiriaFlas •

Obras publicas. • . • • •d •
: Evel'lluaes, e r'or rentos ao Procura OI'.

~ 12.0 Caldas=t :r.148000 á sabe~ :
• (om o Secn,tano e expe,hc'nIO

« Porteiro ••••• i;C;
« Luz, .'gua, o limpeza da Ca.a -

mara c Cadêa • . • •
u. Eleições politicas, e Jury. . o

( Prociss!lO de Corpo de Deos
« Conservação d'agua P?lavel
« Despczas Eventuacs I'

« Caminheiros
« Creação Ua expostos • ,'. .) rdo •
«( Concerto da ponte sobre o 1\10 1 a o

( Fiscal... . • .
13.0 Conceiç1io=2:COOgOoo, a s.aber :

Com o Sec~e~ario e Expelhento.
« Porteiro • ••
« -Fiscal. . ... . . .
( Água, luz, o .limpeza da Cadêa.
( Eleição, e quahficaçfio.
« Custas judiciarias. •
« Eventuaes.
« Obras Publieas

lr. .• Dezemboque=r~808000 , a sabor:~ .
Cm o Secreta no •
«( Porteiro.. •
«. Obras publicas
« Expediente.. . 'c d'
« Agua , luz, e lil~pela da a ca
« 'Eventuacs • •

rOM XXII PARTE :l.'

2008000'
IJ08000>
fOOSOOO,
70S000~
5808000,

8238333'
200g000
1508000
ft.OSOOO,
1808000
ft.008()OO
1008°00:

fJ:OOSOOO

2208000'
~5g000)
(J°SOOo~
368000 )

2i'i°SOOO
208000 l

308000

208()00
308000;
0508000\

2008000;

«.

«
«(
«
«.
«.
(e

Costas judici,lrias •
Caminheiros. .'. o

Gratiticaç<ie do Fiscal . ••. o

Casa,c misteres ao Juiz' de D"reito.
EVlllltuoes c pOI'cenlos80, procurador •
Obras P.iJlJlicas '" ticando applicada á
cst~ v(JrulI ljlJo..lesquor souJ'a's quo. se \'0-.

rinfluem. '. '. . •. o. o 1:73080001
• o CampankJ~5:1508000 á,saoor:: ,

Com o. Pessoal.. .
«( Fiscal. •_ '. • . •
«(. Professor liccncin\lo do, narlitlo •
«(. Expedinte... '. • '. '. .
« lIJulIlinnç<io, o limposa dn Ca(Pa o o'

«.. Ex postos •. '.' . •.
«(. VrocissiiO .1-0 Cwpo do Dcos • • •.
«(, J.ury, .elbiçücs politicas o custas judici--

3\ ias '. '. •. . ••.
Obras publicas, o pagalllon to da divida~
passi va, bom como G50~ 000 no l\Iedico
actlwl do.. partido , e 4008ao Secretario
licenciado, . •. '. .• o . 2:~COSOOO

«. Aluguel da Casa. pura 'lls~essõos 1208000
'«" El'entu:tOs-..... _ . 3368667:

~. ~o TamanJulÍ=l :2008000 á saber:
Com o Secretario, o r,ortelro • o •

«( Expediente.. . _ . . • •
«( Luz, agua , o limpeza da Cadêa • .
« Junta de Qualificaçüo, Consolho 1\1u-.

Ilicipal o Jury .
« Eleiçõespoliticas
«.. OlJras publicas. .
(I Eventuaes, Estafetas, o porconlos

ao Procurador •

10.0 Oliveira=2:0{J2S939'{j silhar:
Com o Secretario. e. oxpoclienlo • _ •. . •

« llorteiro . . •
«( , Eleições Ptlliticas • • • •
( llluminação , agua , o limpeza da

Cadêa •



2008000
(01)000
3°8°°0
708000
808°°0
6°8°00
2°8°°0
1~008000

2:0008000

3008°00
{JOgo 00

3008000
208°°0
308°°0
r~osooo

18°8°°0
15°8°00

2:2808°°0

300\)000
758°°0
508000
308000
""08°00

2:0°°5°00
5°5°00
5°8°00

10°8°00
1508000

1:8005°00
6°8°00

30°8°°0BO~OOO
508°00

4008000
1008000

1:4.1t-t,S""00
2008000

. .( 21.9 )

( 1l1uminaçl'iO Publica •
( nitn da Cadêa
«( Creaçlio de oxpostos. " •

Alurrel do matadouro publico.
( )lrocisSlio de Corpo de De03 . • •
:: Pa~amonto de custas á cargo ali Camara
c( Eleições Políticas , . •
( Obras I1ublicas
«( Despezlls e~cntuaes • •

18.0 Gr1io Mogôl=2.81t-58000 á saher. :
Com o Secrtltario.

« Continuo ..
«( E~q.astos.. • • . . •
( Agna , luz" e limpeza da Cadêa.
c( Eleiçlles Pol!tlcas •
«( Obras Publicas .
(( Expediente • •
«( ne~pozns eventuaos
( Fiscal,..
« Custas jndiciarias .

~ Hl. Baependy=3:QOOgOoo á sa.ber :
Com o Secretario, e IlortOll'o "

( Expediente da Secretan3. •
:( Luz, agua, o limpeza da Cadêa
( Eleições Poliliclls. . . •
(( Porcentos ao Procurador .
( En.nluaes. • . " '.
( Obrns l)ublicas e dIVIda

5 20. Pomba=2:020SOOO á saber:
Com o Secretario .

«( Ilorteiro... ,
(( Expediente da Secretaria. '. .
(( Luz, ngua, e limpeza da Cn~lea '_
«( Eleiçlio, e Juntas de Quahflcaçao .
( Caminheiros.......
(( Illuminação nos dias ~a~ionacs
(( Evcntnaes..
( Ohras Publicas . .

5 21. Bom Fim=1'200S000 á saber:
Com o Secretario .

« Portoiro
'fOMO X'X1l PARTE L'

F. N" 10.

6608000
1208000
1208000
60g000
60g000
50g000

5008000
5008°00
1008000
20°8°00
10°8°°0
20°8°00
ü0800V

6008000
1008000
10U8000
3008000
3608000
5008000

3508000

4208000
3008°00

1:980SOOO

2008°00
408°°0.
1,08°00
5°8000
30SCOO
1,°8°00

1:200SOOO
40gcOO

1008000
200SOOO

( 218 )

~ 15.0 S JoITo d'J~I-Hei=6:0808000 á saber:
Com o Secretario
« Fiical • "
( • Portei 1'0 •

( Expediente
«' Canlinhelros.
c( SesSilo do Jury . • . . . .
c( Expostos, curativo de prezas pobres

á 'cargo da CasJ de Misericordia, con-
forme o contraclo. . .

c( ProcissITo de Corpo de Deos •
( Eleições politicns . . .
« Custns judieiarias. • . . . .
« lIIulIlindção interna, e externa da Cadêa
« Eventuaes, e porcentos ao Procurador.
( Dez (lar cento aos Agentes do imposto

d'aguardento . . . . . . .
« llara a estrada que segue para Maltosi-

Ilhas e Villa du S. Jo ó. ..
« Passivo... . . . . .
( Estradas, I1ontes. 110\'0 matadOuro &c.

.' 16.0 Trcs Pontas=2:030g000 á saber:
Com o SecretHrio .
« Portei 1'0 •

« Fiscal..... .
« Expediente e caminheiros'
( Ex postos .
( Eleições........
( Obras puhlicas, e pagamento do que de-

ver de annos nnteriores . . .
( Agun, luz, e limpoza da Cadêa.
« Custas judicl3rias • . s. . .
( I1orcentos ao Procurador, e'éventuaes.

S 17.0 Diarnnntina=6:06/'8400 á saber:
Com o Secretario licenciado .

(( Dito interino. . .
(( Gratilic{lção ao mesmo
«( FiscnJ.....
« Gratilicnrrio ao mesmo •
( Portei 1'0 •• • • • •

( Expediente da Secretaria.



3008000
1~l>8000

/Jogooo
208000
208000
308000
80:-;000
20,08000
308000
758000

2;:)08000
60S000
25g0gu
328000

608000
608°00
/,08000

908000
2080002°8°00

1:08°8000
2008000

7n89t!~
2008000

28Q8000
368000ft.ogooo
368°00
208000
108000
808°008QlSgooo

15lSS000
/~8S000.-
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(

c(

(

C(

«

«(

(

(

r. N. o 10.

Fiscal.
Porteiro . • .
l)rocissào IJe Corpo de ))eos .
IlIumi1wçi'io, agua, e limpeza da
Cadêa
Oualjlicac1io. •
Expediente. . •
Obl'3s puhllcas •
Custas judiciarias . . • • • •
Compra e costeio de um lampello para o
char~ rir.

« E\'entuacs.
S 25. Lavras=1:510g00() á saber:

Com o Pessoal. . • .. : •
c( Expediente e camlllhe!ros.
« Ui vida passiva.
« Com os expostos. • • '.
« Agua, luz, e'limpe,za dal{Cad~
c( Eleições....
( Custas Judiciaria'i.
« Obras publicas • . •
« Porcentagem ao Procurador
« Eventuaes.

S 26. Intlaiá=835g000 á saher:
Com o Secretario •

« Porteiro..........
« lIIuminação, agua, luz, e limpeza dll Ca-

dêa •
« Expediento. . . ..•..
« Aposentadori~ 30 Juiz de Dlrp,lto.
« Eleições poht,cas.
« Ohras puhlicas .
« Cus! as j udiciarias
« Caminheiros.
« :Eventuaes

~ 27. CUl'Vêllo=1:927~ á saber:
Com o Secretano . .
« Porteiro.
« Expediente.. . • • • •
« Aluguel de cazas para as sessões

'fOMO XXIl PARTE i. a

3208000.1
80güOCN
:128000
508000
158000
258000
7°8000
3008000
20pgooo

3508000

5°8°00
2CO~000

358000,
158°°0/JogoOO.
308000
2°8°00r~ogooo

2(>°8°00
2LOSOOO

5008000
40°8000
2008000
1208000
~08000
260gtJltO

2:0008°00
1508°00
f?ogOOO
1208000
208000
1008000
1208000
6008000
816g00()

3:0138060

( 22

« Fiscn I •
« l\Iot1ico.
«, E'<(lec/wnte.
« Qunli(jraçõe~" •
« Ehúções
« Caminheiros.....
« Agua, luz, e limp~za da Carl
«, Custas judiciarias. •. '~'. OI

« Obri)S publicas. • •
« Despezas eventuaes, por~ent~ .al!.Rro-
curador e Aferidor . '~

Sabará=8:539g500 á saber:
Com (). Secretario •
« !\Iellico do Partido.
«(, Físcnl. ' 'OI

« Porteiro.. •
« Secretaria (expediente) •
« Iltulllinaçao e limpez.a da Cadêa
« Expostos.
« EJeições..
« Custas .
« Caminheiros
« J u ry • • • • • • •
« PrOCiSSIiP.de. Corpo de Deos.
«, Aluguel da Caza do Mercado. .
« Illumin3ção dos ediliclOs. púb'íicos. •
« Eventuaes, e porcentos ao Procurador
~( Obras. I)uLlicas . • . • . I :

Ayuruocil=1 :0728°°0 a saber:
Com o Secretario • .
« Porteiro. '"
« Expodiente da Secretaria. •
« Procissoo, dq Corpô .de., Doas.
« Luz, e limpeza da Cadêa • r.

« Eleições politicas . ':'. • • •
« Creali:io de expo tos, e medicamcnlo

aos paLres • .'. .'. • I.

« Pontes. calçadas e estrad~s. • •
« Eventuaes . . • .' ':' .'
Pitangui-2:199S914- a 3aber:
Com o Secretario •

S 23.



XXII, PAU1'E. L~T,O~(O

'1oo;1/)000
90.'11>000
30;1/) 000
:l0;:P oco
5041>000
50.:'P 000

too.'11>ooo
500:tr>000

300;jp 000
(j041>000

260.'11>0(0
2041>000
20<!!J000
300.tp 000
/'041>000
100;jp 000
20041>Ol'lO

12.'11>000

60;1/)000
1&.0.'11>000
50 ;1/)000.
60;1/)000
1&.0.'11>000.
30.'11>000
/10 .'11>000

200:t1> 000

l~oo:tr>oot\
uo::P 000
(Jo.'11>ooo
80~000
11O'tp000
80.'11>000
uo::t> 000

150;:P 000
520;JP920

1:32141>080

( 223

c( Agüa, luz, e l,impeza da Cadéa
« Eleições poli !lcu. . ..' • .
« Eventuaes.
C( CaminhClros .
« Custas judiciarias
« Jury
cc Periouicos.....
« Porcantos ao Procurador .

\1 1'370'1"000:1 saber:.~ :12. o Pouzo 1 egre-. ':1'

Com o SlJCrCI,Hio
« Porteiro.. ,
« Ajudanto uo dllo.
c( Fxpediente , .
( Eléicões poltttcas. . ','.'
~( I1lun1il1açü~ .e aceio da Cadea .
c( Custas ]Llfhclaes .
« Obras publicas . . . :
« Fiscalisar.áo do imposto de 320

rs. sobre cada barril d'aguardenle
~' 33. o J aguary=9/1O.'11> 000 a ~ahér : . .
.~ Com o Sücretario, PorteIro e Cammhelro

« ExpeulOnte:.. .
« Eleirões pohncas
« Obr~s publicas
« Luz para a Cndêa.
c( Evenlunes .
« Custas jlllliciaes. .

~' :3!~0 L;}opoldina-2:7i2;f!J 000 a saber:
• Com o Sccrelal'lo • . .

c( Porteiro .
« Expediente.
« Caminheiros
(C Eleições politicas. '.'
c( Policia Il1tel'l1:1 da Cadea
« Jllry.
« Eventllaes. . . . . .
« Porcentagem ao Prorllra 101' .
« Obras p"hlicns. . .' . .'

~ :150 Villa do Ubá !~:50o 1t>Oll'J a saher .
Com o pessoa I.

c( Porteiro

1'•. N." to.

1,0041>000
100.'11>000
180 ~ooo
2041>000

2:000.'11>000
4041>000

808000
3°8000
5OS000

1:00°8°00
4.0°8°00

4408000
248000
208000
208000
8°8°00
30g000

1,°°8000
/~OOSOOO
808000
/~8S000
6°8000
908000

10°8000
1008000
3628000

1:4008000

300.'11>000
60.'11>000

150.'11>000
100.'11>000
50.'11>000
80.'11>000
30.'11>000

1:250.'11>000
300~000

( 222 )

« lIluminaçiio, agua, o limpeza da CaJêa.
C( E '<postos • • •
C( Eleiçllcs politic~~ •
« Obras publicas.
« Eventuaes •

~ 28. Montes Claros de Formigas=üt4..'11>OOO ri saber
Com o Pessoal. •

c( Expediente. .
« Eleições politica~.
« Luz para a Cadêa •
« Obras publicas.
« Evontuaes.

S 29. l\Jin<ls Novas -3:0íO./tl000 ú saber:
Com o Secretario etTecti,'O.
« Dito licenciado.
« Porteiro.
« Expediente.. . . . .
« Agua , luz, e limpeza da Cat1(:a
« Expostos.... .
« Procissão de Corpo de Doos .
« Eleiçõos.......
« Com d~spezas cventuaes. •
« Obras puolicas .

~ 30." ParahyLuna-2:320.'11> 000 a saher :
Com o Secretario.
« Porteiro
« Estafeta.
« Fiscal.
« Ex pedíente. ...
« IIIumll13çãO e limpesa da Cudêa
« Eleições...
« Obras publicas .
« Eventuaes.

~ 31." Mar d'I1espanha-3:20o.tp 000 ri saber:
Com o Secrétario . .
« Porteiro
« Fiscal.. . . .
« Encarregado de tocar recolhida
« Obras publicas
« Expediente.



( 22â )

Art. 2." A CarTwra l\lunicipal do Ouro Preto fica

«

Art. 7.?" Eicão revogâdi !"a disp.osições- em 'contrario ..

MilOdo por tanto.á ,totlàs, as Autoridades ã.q\lem'o co-
nhecimento c execução da, referida Lei pertencer, que a.
cumprão.e'fação cumprir.tão.inteiramente como nella se con-.
têm •. Oi Secretario. desta Prf)vincia a. faça impriinír ,- pu--
bUcar,e. correr .. Dada no Palado dá Presidencia da ProviD-'
cia de Mina:J.Geraes aos vinte e um dias do mel de Junho.
do anno do Nascimento de Nosso Senbor .•.Jczus Gbristo de

1'OMO xx:It P'ARtÉ .. 1.o'.

Ar'.. M" altllii ' 1ílld(éorfí~te e lIiàas, esta'
Lei,. reger-se-hão no. exercicio. do 1.~"de Outubro' de { j

ao ul'imo. d e\n1Jr(j"dl1 185'1, pêlo, ultimo orçamento"
que p,ara cada. uma dellas tiver. sido decretado ..

Artl 6jO" F.icão1 emly;gor as. d.Jilposições.; do' artigo 5. o'

dá Res lu~ol .? ôôO. de 8. de Outubro de 1861,.e todas.
as disposiçõe~ p,ermanentes con\l.igllada!l nos anteriores orça-o
mentos Municipaes). na: parte em\q~e não foreml oppostos.
a esta Lei " assiin. como,' OI direito q~e tem. as Cama-o
ros de arrecadar. totla. a especie de renda.e Í1Dp'osições Mu-.
nicipaes qp.e estão.em! uzó,e c me.,

d j 1 M'l a âr:' crc' i:Ío"Yesde ex ostos na ra""
zão de cinco mil reis mensaes.,. a(~ ã tdade de sefe nnos.

At .? li torilladi:>, a,concedei ficeií.
ça scm tempo) comI olordenado de ~J.Ilatrocent09 mil reis.
annuaes I :éé~farlb d alll ra. M'unicipal da Campa--
nha Francisco. Rerrão de Almoida. Trant, que será' pago.
pél . e â' Müh c ah á e,. em,conformidade (}a. o ~
ta da referida CalRara.,

200.'tPooo
60 <1Pooo
!~o;,l1)000
40;,11)000
30 ;;Pooo
70 :tjl.ooo
30 <1Pooo

100 ;,11)000

500;:p 000
(Joo:tp 000

20o.'tPooo
40 <1P000
40 <1P000
&oo7P 000
60 J1J 000

100 <1P000
100 <1Pooo

255 <1P250

:100;,11)000
100 ;,11)000

189.tp 950

50:tiJooo
80 ;,11)000

'880;,11)000
30;,11)000

100;,11)000
20;,11) 000

2:!~oo;,11)000

«

«
«

«
«
«
«

Expediente e bospedill1ern :10Jtriz e
de Direito . • o

IIIl1minaçiio, e Ijrnpe~:I d~ éadê;. '. •
Cc~~prn e collocaçiio de 'lampiões • •
Elelçoes politicas.
P:ocissiio de Corpo 'de De~s.' • •
FIscal. . •
Obras pllblic:ls i~c1u~ive' li ~qu~nti~ d~

QOO;;'P800p:lra mobili:l da casa da Ca-
mar:l , e Jury. • • • • •

~ventu:les, inclusive :I despeza con;
Impressão do I~egulamento c Posturas

• , (~ Custas judicwes . . . • •
~ ;16.• VJlla Nova da I:'orffilga-3:590S950 â sabe;:

Com o Secretanl) . .
« Porteiro
« 1Il1llni naç.'lo' e j;mpi)z~ d~ C;dêll
« Expediente, . • • .
« Eleições pohticas •
« ClISl:lS judiciaes • . • • • . ,
« A:recad~çiio de impostos • . . •
« D!la do IInposto de agll:lrJen!e, e cazas
« l~Ila da passagem do Hio de S. Frnll-

CISCOe concerto de Barcas etc.
« . Obr:ls pllbli~s • • . • • • .
(I Eventu:les, ficando a Camara :lUtol'lsada a

despender com a impreSS1io de suas Pos-
turas .

« Estradas, ponte e cal~ad;s '(despcza
especial) • . •

S 37,. Passas-570<1Pooo a saber'
Com o Secretario • .

I( Porteiro
« ExpeJiente.
« EJeICões.
« Luz; agua, e iimpez~ d~ C~dê;
I( Obras publicas • •
« Expostos....
« Evelltua. es '. ~o:ccntos ao Proc~rajor:

e custas IudicIacS •



RESOLU<;ÃO N. o 796-DE 21 DE JU lIO DE 1856.

FOLHA N. o 11.IlARTE 1.•

HERCULANO Ferreil'a Penna, do Conselho de S, l\L
o Imperador, Dignitario da Ordem da Roza, Senador do
Imperio, Inspector Geral da Caixa de Amortisoção da Di-
vida Publica, Presidente da Provincio de !\Iinas Geraes : Faço
saber ti todos os seus habitantes que a Assembléa Lcgisla-
tira Provincial Decretou a Hesolllção seguinte.

Art.. 1. o São approvadas as contas da receita e desl'cza
do. 1.0 de Outubro ue 185á ao. ultimo de Setemhro de 1855
das seguintes Municipalidades.

Llesolução que appr01:a as contas da ,'eceita c despeza de
diversas Camaras M IlJlicipaes ncl/a declaradas, e contem
outras disposições a l"espcilo,

LIVRO DA LEI MINEIRA
£85/Ôk

{ 226 )

mil oitocentes e cincoenta e . . .
pendenCia e do Imperio. seIS, tngesIlno quinto da Inde-

(L. s.) HER FCULANO ERREIRA PENNA.

Si'lverio Teixeira da Costa 11 ••!cz.
Sellada na Secretaria d P 'd .

Julho de 181>6.. a resl cnCla da ProvinCla aos 28 di

Olimpio CarneÍ1'o Yiriato Cat ~ao.
_ Registrada a f. 89 v. do Li vro 4. o d ri .

lu!oes da AsscmbJéa Lcgislat'lva P '. ~ rleolstro de Leis e Relo-
S. . rOVIDCI8
ecretarla da Presidencia da P . . .

Março de 1857. rovJncJa de Afinas Geraes 14 di

Rodrigo José Ferreira Bretas.
Publicada avulsa em .

Agosto de 1856. vlrtudo da Resolução N.o 408 aos ~ d.

Olimpio Carneiro' YÚ'lato Catão.

P
.Impressa e revista n'esta Secretaria porrOVIDCIa. ordem do Governo da

Olímpio Carneiro Yiriato Catão.

ounO~PRETO 1857.-TYPOGRAPHIA PROVINciAL.

1.0 OURO PRETO:
Hcceila Municipal. •
Despezadlla ...
Saldo a favor da Municipalidade

~ :l.o VILLA DE LAVIlAS:
Hcceita Municipal . ,
Despeza dila. . . • . .
Saldo a favor lIa Municipalidado .

S 3. o €IDAIlE DE BAUBACENA:
Receila Municipal ,
Despeza dita . • .
Saldo a favor da Municipalidade,

. ,
12:838S!)!~3
8:72280!~2
ldlGS901

3:0!~9SI22
1:1668810
1:8828312

2:81~2S993
2:0198850
[~638H3,



'.2:95983~7
2:9598327

9288961)
9288965

1:704.8916
:63484.81
-27Q84,35

1:9298°90
. :6158725
3138365

1:527gõ57
1:17~..51S
.351898ff.

'1088062
1018300
-68762

.3028880
,1868332
116854.8

5:8'198660
.5:8798660

2:1398606
.2:.1398606

'2:81.1 '461
.~'8/a.18461

, .3588112
.7705886
.5878226

Hh3238695'. .

. . '.

. . .
S t .; lTANGUl: .'
, , eceita MUOIc'4laf• .• • •

IDespeza dila. • • • • ~ • •
~ t'7. ILLA Nov~ ~A FOMlIGA %

, ,Receita MUOICLpal. -.
.Despllza dita. .

'S 18. CONCEIÇÁO ~ SERRO:
, 'l\eceila MUOIctpal. • • .• • .,

íDespou di ta. • • . .. .
Saldo a favor da uMeipatwade ..

-s :19. ,CALDAS': ..
- i oceita l\IuQtClpal. .• .. • .•

espeza dita ... : .: • .
:Saldo a favor da Mumolpah~de. • .• -.

>.S 20. ,BARPENDY:
, , aceita Municipâl. ..• .• •

ll'>cspoza dita. . • . • •
'Saldo a favor da M n'icipalidnde. • .• .•

i. 21. ,VILLA DE PASSOS:
, ~Rcceita l\luoicipal. . ~. . ..

lDospeza .dita. '.: : • •
'Saldo a favor da M mClpahdade '.

~ :22. AYURUOCA: ..
;Receila MUllllllp8l. . • . •
lDespeza düa. • • . • .
:Saldo a favor da Municipat'idade •

~ 23.l\IARIANNA:
,Heccita MuniClpàl •
'Despeza dita. •

'S 24. TRES PONTAS:
. Recoita Municipal •

'Dospeza dita.
25. Pouzo ALEGRE:

,Receita Municipal. •.
,n speza dita. . .• , •

26. S. JOSÉ (j'EL-Rf-I:
.Recoita Municipal • •• .•
,Despeza dita. '. ~ ',. • •
'Saldo a 'favor da MU.lllClpaltiladc •

.~ ~!l. 'SÃo JOÃO n'EL-REI:
lRereita l\1uuicipal. ~ '. • •

fIOMO 'XXll ,PARTE La

~33~5
503 225
'1318920

2:24.58243
,1:6808'104-
561-8~3

1:180 600
J:18086OO

1:327871!1-
751"8484,
,:5738230
189S75f
'97854.0
'02S211

'!":4G78791
!•.:1•.678791

3:2898604.
3:289860r •.

11: 1338180
1:1338180

3:2578113
3:2578313

1:3318660
1':3738°81

1.184.21

'9548172
'9~9S960

48(.12

1 :8.0°8284-
1:061.8276
.2368008

,. ,.

4.0 DE> E
lMIieipaJ d

°Be~ ila ••.•.•
S~Jdo o :favor da MunjcipalitIatIe .. • •S 5." ,(i)l;IVBIR,\':
,Recl'ila ~tuniéip:ll. • _ .• .•
iDespeza tlita. .' • • . .'
Sa~io 11fllvor da l\Iuniaipnlitlallc .•

~ '6.0 CURISTINA: '
. IlflTciptll ..

De pezo dita.. ,. • .• ,. "
~~7." CU."TlIÉ:

Heceila MUOléipal .•
kp07.a dita. . . . •• • o.'

SaJdo 11 favor da Munieipa1idaue. .• o'

:S 8. o DEZEl\lBOQUE:
Receita ~]unicipal. ; . . .•
'Dc~peza dita. . . . . .
Saldo a fa,'or da l\(unicipalidac1e •

.S; 9.'0 .Cl\IUPANIIA .•
. Roceita Municip .•

'Dnspeza tJila...s; tO -CrUA E DO SERRO,':
Receila funicipaJ. .• o. "
J>espcza dita. "

~ 11.!I'Al\JANDul::
. Receita Municipal

Desp01a dir.a .
,~ 12. SANTA BARBARA~
" Receila Municipal.

Despoza dita... "
'S 13. UBERAB.o\':

,.Receila Municipà/. ..• .• .'
iDespcza dil3. • . . •
:Saldo a favor do .Procurador ~

t4. .. JAGUAR¥-:
:Receila Municipal.. .' . . .•
itlespezn dita. " • • • .
Sah.lo a Javor da l\funiciraliJarle. ., • .•

£ :15. l\JINAS NO:VAil: "
~oooita Municipal. " "
l)espoza dita. . . • . .
.S'aldoa favor da Munici,palidade.
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Art. 3. ° Ficão revogadas as disposições em contrario.

Art. 2.° A approvação das contas de que trata esta
Resolução, não inhibe as Camaras , nem fi terceiro de recla-
mar convenientemente qualquer erro, ou engano que as mes-
,mas possão conter.

Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o co-
.nhecllllellto, e execução da referida Resolução pcrtcncer, que
a cumprão, c fação cumprir tão inteiramentc como neHa se
contêm. O Secretario desta Provincia a faça imprimiI', pu-
blicar e correr. Dada no Palaeio da Presidencia da Provincia
de Minas Geraes aos vinte e 11m dias do mez de Junho do
anno do Nascimento de Nosso Scnhor Jezlls Christo de mil
oitocentos e cincocnta e seis, trigcsimo quinto da Indepen-
dencia e do Imperio.
(L. S.) HERCULANO FEUnEIRA PiNNA.

Si/verio Teixeira da Costa a fez.
TOMO XXII PARTE 1.'

Dospeza dita
~ 28. Saldo a favQr díl'Af~nieipaJidade: .
<1 SANT,O ANTONI,O DO PAIlAUYBUNÀ"

Recolla Municipal. . " •
Despeza dita
Saldo a (avor d~ '1\l~nicipaÚdade

~ 29. I,EOPOLDlNA :
Receita l\Junieipa!. . .' • .
Despeza dita
Saldo a favor da 'l\I~nic'ipaiidado .

~ 30. GIl,lo l\JOGOL: •
Rec'eita l\1unicipol. . • •
l)ospeza dila. . . . .
Saldo o favor da Municipalidade

~ 31. DIAMANTINA:
Hocoita Municipal
Despeza dito. . . . .

~ 32. Saldo a .r~VOI'da Municipalidade:
<1 SAIIAUA:

Hereila J\Iuuiclpal. . • • •
Desl'eza dita

• Saldo a fnvOl' da'J\I~nicipaiidado :
~ 33. JANUAJlIA:

Itereita Municipal de 1852 a 1853
Despeza dita .

~ 3". Saldo a fàvor da'Mu'nicfpat'idade
<1 •• JANUAIIIA:

Heceita Municipal de 1853 a 185/t.
Despeza dita. . .
S:ddo ;~ favor da l\Iunicipaiidade

~ 35. 130M hu:
Hecoilo l\'Junicipo/. . •
Despeza dito
Saldo que passa ~ n~va 'eon'la

~ 36. POllIBA:
Heceita Munieipal
Despeza dita .
Saldo a favor da 'l\f~lIlcipalidade •

~ 37. 1\1.\uD'HESI'ANUA: •
Receila Municipal. • . . .
Despeza dita.
~aldo ~ favor da l\I~llicipaÚdade :

6:9218116
3:l~02S579

1:5778458
34.48427

1:2338031

1:0148500
7H8664
2998836

1:l~728!)35
1:3108122

1628813

8:0248625
7:27°827'10-
75l~8351

7:9371'754.
7:1648957
7728í97
296809'~
292gli70

384.24.

5058364-
4.82%50
2287:14

72!l8209
203;'258
5258951

1:8728571
1:52r~8754

3/t.78817
6838713
580S794-
102S!H9

~ 38. PIRANGA:
Receita Municipal.
Despeza dita. . . . .
Saldo a favor da Municipalidade

S 39. DORES DO INDA lÁ:
Receita Municipal. • .
Despeza dita. • • . .
Saldo a favor da MUll1cipalidade

~ .0. QUEIlUZ:
Receita Municipal. .
Despeza dita. • • . . .
Saldo a favor da Municipalidade •

~ ft.l. CURVELLO:
, lteceita Municipal •

Despeza dita. • • . .
-Saldo a favor da Municipalidade

S ft.2. RIO I>ARDO:
He~eita Municipal. •
Dospeza dita... . •
Saldo a favor do Procurador .

3218000
295893/ •.
;!~8075

2558730
1788138
778592

2:7688561
1:l~738581
1:29/t.8980

1:0378593
7028999
331"859!.

1508717
1528690

18973



UESOLIJÇ.i\.O [ •• 'i97-DE 21. DI~ .JUNHO DE 1.85G.

Approra algulU; art igo.s "ddit ivos eis Postllras da Gllm (I-
ra M 1lllicipal do Ouro Preto.

HERCULANO Ferrcira Penna, do Consclho dc S. M. o
Impcrador , Dignitario da Ordcm da noza , Senador do Im-
pcrio, Illspcetor Geral da Caixa dc A11I0rtisaçflo da Di vida
Pnbl iea Presitlcnta da Provinda de Minas Geraes: Faço sa-
bcr li t~dos os seus habitantes 'lne <l Asscmhléa Lcgislatira
Provincial sohrc proposla da CaJll<lra Mnnicipal do 0111'0

Prelo, Decrclou a Hesolnc.;f1oscguillle :

[' 2')

Sàlladà na secretaria da Presidencia da Provi ci 10 2 ~
nho, (,\o.i856. Iu-.

Olimpió Carnemo Viridto aUlo.

_ egistrada ~ f. 9~ v..do Livro. 4'.?lfe.. rogi~l deL.eis e esolu-.
,oes.4a,Asse~blea Legl~lal1vaProvlnciál.

~larIa da Presldencia'.da... Provincia d Millas es 29 da
JushQ .. da, 1856.. ••

Manael da,(Jostll1 RfJ1t8«!lIo'

'ulI1icada,avuls'a em ,virtude da I\esolll""'o N\'O , aos /•.de'
:AgostQ de ,1856. \"'. '

Olimpio Carneiro Yiri4f(j CldttJIJ,

~ress3 e revIsta nesta Secretaria por enJem do G verno da
rd'vmma. . Qlim~o,Carn.jn Viriat atdo.)

FOLHA N.• 13.

----~-----------'..(~-.....------O[{~OrriTQ 18ó7.-UfOGRAPBIA Plovi 61AL.

Art. 1... Os condnclores C yendedorcs de generos con-
iderados nesta Cidade comO indispcnsavcis li sllbsislencia,
scrão obrig<ldos <l cond IIsil-os C velldel-os ao povo !lO lu-
gar, ou lu"ares, que fOI'em designados pela Cam<ll'a, 011 <lU-
toridade compctcnle : Oconlrayculor serú IUullado em !J .zt>OOO
réis.

Art. 2.. Cousiderão-se gencl'os de primcira neces. illa-
de, c como tacs dcverflo ser Jlrillll~iro ycndidos ú rctalho
ao povo, O fcijão, milho, toucinho, farinha de milho e
de m<llldióca, arroz, assucar, caflí, ~al, <lzcilc, c quacs-
qucr outros indisp 'nsavcis ú SUbSlslcncia.

Ar!. 3.. in"uem pod '1'£1<llr<lvessar, ou comprar em
grosso os gcncros mcncionados no artigo antecedente, sem



Olimpio Carneiro Viril/to Cata0.
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U . n do Conselho de S. 1\1.
X1cERCULANO Ferreira ~enna , . S I do.' . d D'(T 'tar'o da Ordcm da Hoza, enalOI' ,
o Imp,era 01', lol1lci I 1 da Caixa de Amortisação da DI-
II~lP?1'I0, !nspccptor .. }c~~e da 11rovincia de Minas Gerac5:
VIda publica, rCsIl e , a Asscmbléa Le-
Faco sahcr á tOlIos os sens habltantcs, ~ue,~ l', Lci sc-

.', P " 'I Decretou e eu Sanccloncl .1glslallva rovlllCIa ,
gninte:

A U
. O Presidente da Provincia fica autOl;i,-

rt. llICO. . I toS de rCIS
'a.10 a .1csllendcr até a quantia tie tnn a con D"Is u u . , 'I 1\1' '1"\ (IUC o -, '"I" E'XI)osif'; o ProvlllCIa mCI.,I)al a t',llXI IUI a.... , , 'Ol)õe '\ apre-
rector da Companhia União e Indllslna se IH , dis,;osicõcS
sentar no anno ue '1860; revogadas lluaes(IUCI .
em contrario.

T.OMO XXll PARTE L"

LÊI N. 7ü8-DE 21 DE JUNHO DE 1850.

. . p,' I te da Provincia a de.~prnder até~ £t
A lltorlza o IeSIl el1 .', \', ara (/1I'ri!iar a Ex-

qlUtl1tia de tr~'llt~ (,OIl~OS.~le 1 el~ p Dirc~lOr da Com-
1osicI70 Pl'ovlllcwl M Il1el/ a, 'fue o - t r
1 ',", UIII'a-" e lltllll~/ria-se propoe LI apresell apan lIa- J

1/0 mmo de 18GO.

o 13 ( 235 )
F. N. '"

. d fl!l7 v do Livro r.,o ue registro de Leis e Resolu~
Registra a a.. , . I

-ções ua AsseI?bldéa [~cgi,sdlativ,ar;'u~;oc,~rll~ia uc Minas Geraes 1ft. ue
Secretaria a rcsI eOCla

Dezembro de 1856. lUa.noel da Costa Fonseca.

Nesta Secretaria uu PresiJencia foi publicada a prcsente Lei cm

18 de Dezembro de 1856. Rodrigo José Fer"eira Eretas.

HERCCJI •.HO FERREIRA PENNA.(L. S,)

Art. 5.0 Fica elevauo a 1.tb2SO réis o imposto de G!.O
réis que até agora se tem courauo de calla uma rêz que se
matar para vcnucr.

Ar!. 7, o Ficão revogados os arts, 10í, 198 c 199 uas
Posturml, o qu[tes1luer outras disposições cm contrario.

Mando PQ1' t;into a todas as antoriâades a qucm o co-
nhecimenlo c cxecnção ~la I'efcritia llesolução pcrtencel', quo
a cllmprflo e fação cumprir t50 intdramcntc como nella
se contem. O Sccretario d(lsta Provincia a faça imprimir,
puhlicar, e coner" Dada no Palacio da Presi<!cncia da Pro-
"incia de l\lIfWS Gcracs aos vinte c UIII dias do mcz de Ju-
Ilha do anl10 do Nascimento de Nosso Scnhor Jesns Chris-
to de mil oitocentos e cincocl1ta e scis, ll'igcsimo quinlo
da Indepcndencla e do Impcria.

Francisco Antonio do Carmo a fez.

Sellada na S8crel::lria da Presidencia da Província aos 21 de Ju-
nho de 1SOl),

Ar!. G. o Estes artigos auditivos ãs Postnras l\lunid-
paes terão vigor desde já.

quo soJ'l0 condusidos aos lugares do estillo para a!li se
vendor; pena de prisão por quatro dias e (ILIatro mil réi
de mlllta ao atrav~ssador pela primeira vez, e o uobro
uas reincidellcias.

Arl. h. o São consider:lllos alravessauorcs o como taos
incursos nas penas do arl. 3. o todos aq llelles que sahircIU
alem dos limites desta Cidade, ou que se scrvirl~1II lle outros
quacsquer meios para contractar generos com os Tropei-
ros, Oll cond lidares uos mesmos generos, realisanuo por
qualquer maneira a sua compra.
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.' Mando por tau o a lod"s OIS\ t . r
nhecimenLo c cxecllcão da' ,r', .ld .U °Lrl~ades a quem o co-
• c r _ '. rClcrI ,I OI pertenc'
cumpr,1O e laca OclIllllll'lr tCIO"11t . . er, que a
t

A • ,elrnlllPntc CO IIem. O Secrelario desLn p, ..' mo lIe a se can-IOVIIlCJa a faca imp" .
cal' c correr. Dnda no Palacio da Pi" 'tI" rlmlr, pllblJ-
Minas Cerncs aos vinte c um d' d CSI CIlClada Provincia de
Nascimento de Nosso Scnhor I~S o I~fz.do .Junho do AUlIo do
e ciu.coenla c seis triO'osimo eZ,II~ lfIslo de mil oitoCe!ltos
Imperio. I o. qU10 o da IIllJcpcndencia c do

FOLHAN: 1.PARTE 2."

1.' SECÇÃO, O Presidente da Pro"jncia em virtude do
S h.o do art. 1.° da Lei Provincin\ n .• 720 de 16 tIe i!aio
de -1855, e tendo em "ista a informação prestada nesta
data pela Call1ara Municipal da Cidade Marianna, resolve
fixar as divisas do Distl'icto do Gequiry do Município da
mesma Cidade pela maneira seguinte: Fica pertencendo a0
Districto do Ge([uiry a "ertente para o. Rio Casca da Serra
dos Campeiros em d irecção ao Morro do Ual8amo, com~
l)rehendendo as verteutes do Ribeirão de Santa Cruz até
sua conl1uencia no Casca em o lugar dcnominado-Jacaré-
c do outro lado do Casca em sua margem direitn comprc-
hendendo a Fazenda de José Si\"crio de Canalho em di-
recção ao alto da Serra das Varinhas, coml)rehendendo,
Casca acima, as vertentes do~ Ribcirõc8-Ccrca-lá-Castro
~namos-e Gamelleira até a Cachoeira-escura no mesmo
Rio Casca, desta ao outro lado do Casca em direcção á
Cachoeira d() Ribeirão de S. F~ancisc9 no logar denominai
~o-Rcgo-e deste á sobredita Serra dos Campeiros •.

Em lugar de-Ficão isentas do imposto geral tlo sêllo
qualquer emolumento - como se lê na Portaria impres!\a
que acompanhou as instrucções expedidas para execução do
art. 3.° da Lei R.O 72\ de t6 de Maio do corrente anno,
lea-se-salvo o imposto geral do sêllo !icão, isentas de qual-
quer cmohnucnto &c; o mais como e~tá.

Palacio da Presidencia da Provincia de Minas Gcraes 10 de
Agosto de 1855.

FIIANCISCO DIOt;o PEREll\A DE VASCONCELLOS.

T0MO XXll.

LIVRO DA LEI MINlIRA
1856-

lIEnC,ULANO FERREIRA PENNA.

Forlullalo Carlos de lJ' '. I'/I ell e {l'S a fez.

------

Rodrijo José Ferreim Eretas.

() re"jslas nesta Secretaria por ordem da P 'd .-, resl encr •

Olimpio Carneiro Yiriato Catão.

Impressas

(L. S. )

Sellada na Secretaria da PJunho de 1856, rcsidencia da Provincia aos 21 de

Olimpio Canwiro Viria to Catilo.

Registrada a f. !li v, do Li 1'1'0 l~° d .~ões da Assembléa I eO'is!ativaP :. eI regIstro de LClse Resolu-
S 'cr I '.1 "0.' rOVIllCla.e e :ma. ua Presldencia da. 1>1' . .14 de Dezembro de 1856. OI'IllCHlde Minas Gemes em

.Manoel da Costa Fonseca.

Nesta Secretaria. da Presidencia £. ,
18 de Dezembro de 1856. OI publIcada a- presente Leiaos
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Pal:lcio da Prcsidcncia d:l Província de Minas Geraes
no Ouro Preto, 1. o de ~ctembl'o dc 1856.

IIEIlCULANO FERRElIIA PENNA.

1.' SECÇÃO. O Presidente da Provincill, tendo em l'is-
ta o Projeclo de Ilcgulamento apresentad() pela Camara
}Iunicipal da Villa Janu:lria para:l arrec:ldação do impos-
to de passagem dos Rios-S. Francisco e oI/erue, que pel:l
Lei n. o 703 de 1.5 de Maio de 1855 foi convertido em
renda Municipa\ , approva o mencionado Regulamento mo-
dificado Jlcla maneira seguinte:

Art. 1..o O imposto de passagem nos Rios S. Fran-
cisco e Vcrde que se arrecadava, como renda ProvinCial,
fica pertencendo á Camara Municipal da Villa Januaria,
que o fará arrecadar nos diversos Portos dos ditos Rios ora
existentes, e que pllr:l o futul'o existirem dentro dos li-
mites do seu Municipio, s:llvos quaesquer direitos prove-
lilientes de Pontes construidas por conta da Provincia, 011
por empresa, na forma da Lei n.O MO.

Art. 2. o A\ém do ajojo existente. no porto da Villa, a
Camara fará collocar um outro no Porto do Escuro, e
duas hoas canôas nos portos da ClIveira e Pedrinhas. pro-
vidcnciando par:l que haja toda a segurança, comlllodo e
promptidão no transito dos passageiros, e dos objectos á
elIes pertencentes.

Art. 3. o Não podendo ser applicavel á Camara d:l
Villa de S. José do Carinhanha a disposição do art. 2.' da
citada Lei n. o 703, por pertenccr a Província estranha, a
Municipalidade da Vil/a Januaria proverá por si aos meios
de passagem nos Portos do Rio Verde, conservando-os sem.
pre em bom Qstado, e dando todas as providencills recolll-
mendadail no artigo antecedente quanto á promptidão, COIll-
modo e segur:lnça da meSlfta passagcm denLro dos limites
de seu Municipio.

F. N.O 1.
. • A IIrfccadacão deste imposto será feita pelo

Art. !t. . or 'lrrentcs de sua cscolha c ap-
Procurador da ClImara ;. ou, Pl'a 'I~cd iante uma po rcentagclll

Co d'l mesma ~am,l,' - d 1proraç;l , cll'l estabelecida para :lrrecmlaçao os OI -Igual a quc sc a :,
tros impostos muulClpaes.

j\ t:lxa de passagcm será cobrada scgundoArt. 5. o b de
a Lei n. o 570 de 10 de outu ro:I Tahell:l-.D-annexa

1851, isto é: , 2001'sS 1..o Dc cada pessoa a pe - '0 .S 2 o De cada pessoa a cavallo -8 I s.
S 3' o De cada ovelha, cabra ou porco-10 r~. freio
S !t:o De ead:l :lnimal cavallar , vaCC1I1llsem scl a, ,

ou cangalha-fIO rs. . I \1' freio ou cangalha semS 5.0 De cada annll~a .~Olllse a,
cavallciro ou carga-50 Is.

!:' Ô o De cada calTo.-i20 r5.~ . . I 20rs'" 7 o Dc cada carrra dc um anllna - .
•., • . t> 2!t0 rsS 8. o De cada carga dc um carro- . _

, o o. -As taX:lS acima mcncionadas poderao ~cr
Art. G. , Camara mclhorc os actuacs mClO!!

augmentadas , logo quc ,I, . Co da Asscmbléa Provin-
dc passagem, e obtcnha aP5P;Otl~:~ ci~ada Lei n.O 703.
cial como dispõe o art. . t a ]<I

, , A.t 7 o Fica inteiramentc prohibido ú qU:llesqu.c:tC~~
I. . . '. d' pass:lrrem nos portos ( c qlte r~ ,I

soas cstabcllCCel mCIO:. c 'OI t> suas iIllmcd iaçi5és na dls-
o prescnte regulamcnto, ou e \t de 50 'H-OOO1's. á. . I' as sob pena de IllU a w. _tanclU de tres egll, , , . Ifrinrrirem esta dispoSlçao :
100 'H-OOO'S por cadll ~ez que 11 I:> , II ~w I.. 7 • , da r nda Illunicipa\, e d e as s o
estas multas far.lo plll te '., e p'lsSilrcm 011 derem pas-
exceptuados os barranquell os qu ' f' '1' I. , 'soas de SU'I ,1I1lIla.sarrem unic:lmente a pes " I do

't> o" )enlerá o direito ú cO)r:ln~a
Art. 8. A C:lIll:lI :l \ . '. I' f Provinci'll o que. , rr . n c rcstltlllra ao ~o re :Imposto de P,ISS:loCI d uaudo MIO s:ltlsfaça as

indevidamente hO';lvcr :lr~ccad~ 00'01{ infrinja o disposto no
condicões dos artigos 2. e .
art. 5. o do presmJte l\cgulamento.

. "
TOMO XXII PARTli 2.â
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.A.rt: 9.. A Camara (ará dar toda a publicidade em ~elll
MUDlCIPlO ã este regulamento, e mandará afixar em cada
uma das estações em que se arrecadar o imposto de passa-
ge~ uma tabella das taxas para conhecimento dos cont .
hlllutes. rt-

'I. 1'1 •• i .

gl'alilicação de 200 f5. dial'ios, e que tratão o art. 2.'
da Lei n, 721 de 16 ele 1laio de 1855, o ~ 'lO do artigo
1.• da de n.• 733 de 23 do mosmo lUez, e igual S e art.
da de' 20 de Junho do corrente anno, ordena que sc obser-
,,~ as seguintc$

O Presidenle da Provincia de Minas liWICS, para qtl.
possa sei abonada às Praç<ls d~ Pret do Corpo Policial

., O Pre~idente da Provincia de Minas Geraes, uSllndo li••
f.cuJ.dade 'fne lhe confere o artigo 1.. da Resolucão N • 40~
d~ 11 de Ou~ubro de 18!18, ordena que seja d~sde já iUI-
plesi8, e p~bhcada em avulso a l\esolução que approva as con-
lai dafrecelt~, e despeza de diversas Camaras Muncipaes do
anuo lDanCelro do 1.. de Outubro de 185!1 ao ulLimo d
~e.tembro .de ~8~5, inserindo-se 11 presente Portaria no L'~
'10 da LeI Mmelfa. I

O
Palacio da Pr6lsidencia da Provincia de Minas Geraes -

IIro Preto, 1Q de Julho de 1856. .
HERCULAl'iO FERREIRA PiNNA

O Presidente da Provincia de Minas Geraes usando da
faculdade que lhe confere o Art. 1.• da Resolu~ão N. !lO
de 11 de Outub.ro de 1868, ordena que seja desde' já im-
press~, e pubhc~d.a em avulso a Lei que lixa as despez.ui
das Camaras MUlllclpaes para o anno financeiro do 1• d
Outubro de 1856 a 30 de Setembro de 185-" .":. ~esta Po ,t' L' d L / , IllsellOuO- c:I .an.a no I!ro a ei Minci.ra. --Palado da Presidencia
i~ó~~ovlDcla de Mmas Geraes no OU1'OPreto 19 de Julho de

HERCULANO FERREIRA Plo:NNA.

Art. 10.•
Palacio da

tl! Outubro de

Ficão revogadas as disposições em contrario.
Presidencia da Provincia no Ouro Preto .)
1856. -

HERCULAI'W FEI\lIElRA PENNA.

.1..

fi
Art. 1.° Toda a vez que desta Capital houvercm de

sahir P.'aça!! de ret de Corpo policial em serviço de dl's-
tacamenlo, o Conun, noante do mesmo Corpo fará orga-
uisar, e remcttel á ao Presidente da Provincia ullIa rela .•.
crIO nominal dessas Praças com declaração do numero de
~Iias, que oeveUl gastaI' em marcha alé o lugar á que se
dostinarem, feita a conta á rasão de h leguas para as dê
infan l~ria.'e 5 para as de ca,al1aria.

Art, 2,' Das Praças que marcharem da Capilal em
diligencia , fará o COlllmandante do Corpo organisar a re-
lação. logo que regressarem, declarando os dias, que gas-
tarão, tanlo em marcha (obsenada a regra acima estabe-
lecida) como no lugar da diligcncia, comprov~da esta
ultima parte com atlestado da competente Autol'ldade do
Distl'icto, em que houver sido elTcctU<lda.

Art. 3.. Igllaes relações á de que trata o artigo an-
lecedente deverão ser enviadas ao Commandante do Cor-
po pelos COlllmandantes dos destacamenlos, sempre qu
as respeclivas Praças houverem de recolher-se á Capital, au
foram empregadas em diligencia á requisiçãO das AUlOrl-
da des locaes, ou em ,irtudc de ordew do Presidente da
Profincia, aO ~l\al serão enviada!! as relações origin:les •
licalll\g copias aulilenlicas no archivo do Corpo.

Arl. 4" Tt m tambem dirdto á gratificaçãO de :WO
rs. diarios a!l Praças, que ellco\laJ'ew os encarregatlos li.1
ari'tcadação ~e fundos publicOIl, feita a cQuta sr~ulI<l a

l"OMtl nH PAIIU 2.'



HERCULANO FERREIRA PENNL

OVRO~PRETO 1857,-TYPOGRAPHlA PRovlI'iciA.L.

( 7r. N•• 1..

declarações, para que se POSS? ve~ilicar se ~s Pr~ças que
tiverem sido empregadas em delagencla excederao os diaS mar-
cados para a mal'c1Id, e regresso. .._

Dn mesma sorte, e sem demol'a , pnrtlclP?raO ao Com- .
mandante do Corpo o dia, em que aos ~espectlvos destaca-
mentos chegal'em as praçns á elles destlO~das , para que de
tudo possa este fazer nos )lrcts as convelllentes notas.

Art. H. As presentes instrllcções serão inseridas no
Livro da Lei Mineira, e pelo Commandante do COI'PO remet •.
tidas â todos os com mandantes de destac~mentos , para que
as observem na parte que lhes diz respeito.

Palacio da Presidencia da Provincia de Minas Geraes, 23
de Setembro de 1856.

regra do art. 1.0 com o accrescimo dos dias, quo tive-
rem de demora em cada uma das estações fiscaes , qlle hou-
verem de percol'I'er; ficandll assim sem efTello a ol'd"m da
Presidl'ncia dirigida (I Mcsa das !tendas em 31 dPoAgosto
d? 185lJ sou Mil, na pal'lO, em qllc concedeo ás mcn-
clOnadas praças um tcrço da gralilicação arbilrada aos dilOS
encarregados da al'l'ecadação.

Art. 5.0 As relações, de que tl'alão os artigos antece-
denll's, sel'áõ enviadlls á Mesa das Rendils para as ter' em vista,
e fazer as conveuientes confronlaçõe. ua occasi:io do paga-
IDClIlo • ll.ne deverá scr fcito no mesmo tcmpo , c pcla forma
eSlaueleclda para o dos soldos.

A ,.1. As gratificações vencidas pelas Praças em vil'tude
das Leis aqui mencionada~ , serúõ pedidas pelo Comman-
dallto do COI'PO em 1)I'cts especiaes organisado. no fim de
cada mez em vina das "daçõeS, e commllllicações I'ccebidas
~os ClImmandanles dos destacamcntos , e (Ias notas que exis-
tll'em no archi,'o do C0"l>O relalivas ás Praças, que mal'cha-
rem da Capital com dl'slino aus mesmos destacamentos, ou
á olla se recolherem.

(6 )

Art. 7.0 Nos casos de deligencia a gratificação é devi •.
da às Pl'aças dcsde o dia, em que partirom do ponlo cm que
se acharem estacionada::" até o um que se recolherelll.

Ar1. S,o Perdem o direito ágratilicaçfio as Pl'aças, que
por qnalquer motivo rup.'ovado, derem cansa á mallograr-
se a deligencia de que th'crolJ sitio encal'l'cgadas, se disso
forem compctclltcmcllte convencidas.

Art. Ü.. Na mesma pena incOJ'l"em os que sem justifica-
do motivo se demorarem mais de uma quarta parte do tem-
1)0 marcado para chegarcm ao lugar do destncamenlo"á que
forem destinadas, ou em marcha, e regresso, nos casos de de-
Iigcncia, feita a conta segundo a regr,r estabelecida no art. 1.o

Art. 10. Nas relnçõcs de que trata o art. 3.• deverão
os Commandantes dos destacamentos fazer as convenientes



LIVRODl LEI MINEIRA
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TOMO XXII. PARTE 2.' FOLHA N.' 2.

REGULAMENTO N,' 3S-LEI N. o 79f.

O Pl'csidentc da Provincia de Minas Geraes, usando
da autorisação que lhe confere o art. 9.' ~ 2 .• da Lei
Provincial n.' 791 de 20 de Junho do con'cnte anno,
resolve:

AI't. t.. Fica estabelecida nesta Capi tal, por contl
da Prúvinda, uma Typogrnphia, que terá por es pecial
encargo, alem da publicação de uma Folha omeial, a im-
pI'essão do Livro da Lei l\1ineirn I e n que se houver de
fazer em avulso dos rc\ntOl'ios da Pl'esidencia, actas, p.'o-
jectos e discussões da Assemhléa Legisiativa Pl'ovincial, e
mais actos e trabalhos das Hepal'lições publicas.

Art. 2. o Tumbem podel'ú :l Typogl'nphia encarregar-
$e de impressões POI' conta de particulal'es, uma vez qUfil

os escriptos sejão acompanhados de obrignção do respon-
savel na forma da Lei, e não eontenhão injurias, nem
doutrinas conu'al'ias ÍI Constiluição d~ Imperio, nem of-
fcnsas fi Religião, fi moral, c aos hons costumes

Art. 3.° A Folha, que deyel'á tCI' o titulo de-Correio
Oflicial de Minas-scrá publicada duas vcz.os por scmana
em dias dotel'minados, podendo em caso de necessidade
haver supplementos, ou numeros cxtraordinarios.

A.'t. !J;o Esta folha deverá contei', alem de outras
materias, que por ventnra se offcreção , de publica utilidade:



1. o Os aetos )egislativo~ provinciaes e os regulamen-'
tos expedidos para sua execução. '

2,0 O expedicnte da Secrctaria da Presidencia e mais
Repal'liçõe, Publicas da Capital, POI' cxtenso, 011 em ex-
tracto, segnndo a natureza e importancia do assumpto.
. .3,' As actas o discussões da Assembléa Legislativa Pro-

vlnclal, qnando ella resolver que sej:io assim pub;icadas,
4 o C?S actos do Poder Legislativo, e do Governo

Geral, c 11.1 o conhecimento puder ser de mais immcdiato
interesse para os habitantes e Autoridades da Pro\'iucia
e pl'Ínci palmellte os Avisas, e onlens que estabelecer'on;
regras e norma constante de proceder em m(lterias de publica
admin istraçilo.

5. o Noticias dos factos e sllccessos \lotaveis, e illteres-
s~ntes, quo occorrel'?m. no lmperio e fóra delle, o prin-
Clpal,mente nesta ProvlIJ~la, extrabidos da conespondcncia
omelal, 011 de Olltl'OS Jornaes, o escriptos fidedignos,

G. o Memorias o artigos scientilicos e )iller:ll';os ou
que co~tenhã? rellexões c, csclarecimentos sobr'e a agr'icnl-
tllra, IIJdustrl~, coml~l~rclo, cstatistica, e qualquor oUIl'O
ramo da publIca admllllstracão .
. ,Dos autores de. t:les escriptos nenhum pagamento se

eXigirá pela sua publIcação.

Art. 5,0 E', vcdada a inserção nesta Folha de artigos,
ou correspondenclas que contcnhão qualquer cenSUl'a, ou of-
[ensa pesso:l!.

Dos que tiver'em por fim :I justific:lçiio 011 defeza de
q~alquer Funcci~na,'~o Publico (!a Pl'ovincia , far-5e-ha gl'a-
tUltamente :I p~~IIcaça~, sem preJuizo da dOi actos officiaes ,
ma vez que sepo escrlptos em termos decentes e comedidos,

. Tambom é p.ermiltida a inserção de artigos e annuncios
de Interesso particular, que não estejão compl'ehenuidos
~a excepção da pl:imeira parte deste artigo. pagando por
JlDha O quo Se estlpul3l' na fo I'lna do art. 10 S 6, o

Art, 6.0 Esta Folha será officialmellle remellidn a to-

( 1. o ) " 1'. N•• 2, ( H )
das as Camaras Mutlicipaes, e ás Autoridades e Funccionario5
que o Presiuente da Provincia designa.r, cabe~)(lo-lhes a
obrigação de fazel' conSCl'val' nos respectivos arcluvos e car-
torios a collecção completa,

O preço da assiguatura serú fixado para cada um anno,
com anticipação de dous mezes, e ~,pagamen~o sempre
adiantado, ficando o Admini trauO!' da lypograpllla respon-
savel por qualquer falta que haja,

Art. 7,. A TYllOgl'apllia terã un\ lnspector, um Admi-
nistrõldor, e um Eseripturario ue livre nomeaç?Q do PI:e-
sidente da Provincia, e os Compositores e mais opel'al'los
(Iue furem precisos.

Art. 8.. O lnspector" que será sempre ~m ~mpregado
da Secretaria da PI'esidencia, terá POI' obrlgaçao ~

1.. Colligir, coordinar e remelter á Typo.graphia a~
copias e extraetos dos aetos omciaes da Secrctal'la. da Pre-
siuI ncia, e os que os Clwf's das outras Repartições lhe
milli~trarel\l, para serem illl II'I'SSOS na Folha, bem como
os ('scriplOs de que tratão os arts ú ,o S 6, o, e 5. o deste
Regulamento, '

2. o Indicar ao Administrador para serem tral~~crt.ptos
das folhas que publicarem os aetos do PO.dür Legislativo,
e do Govl~rno Geral os que Sl' aehão menCionados no S h,.
do ar\. Ú. o, e fazer o extracto das \loticias de que trata
o ~ 5" do mesmo artigo.

3.0 Rever com todo o c uidado a ultima prova da cada
\lUllwrO da Folha, não cous :ntindo quo :lutes disso seja
publical!a, e faleI' inserir no lIumero immediato :I cmenda
de qualquel' erro, ou cngano que possa eSCap:ll', .

Ú. o Fazer a l'cmcSS:l da Folha ás Cumaras e Autol'lda-
des II que se rcft'I'e o art. G.o

5. o PI'opor ao Presiden te da Provil~eia o systema de
eseriptllração e contabilidade, que convIer e~taboleeCl' na
Typographia á bem da fisealbação de sua receita e despeza,
, 6.0 'lnspeceional' e fiscalisar todos os trabalhos do esta .•

'{OMO :XXll PAUTE 2, a



~.' All1'esentar ao Pl'esidente da Provincia, tambem
por intermedio do Illspector, no principio de cada anna
financeiro, um balanço gcral da receita e despcza do Esta-
belecimento no anno anterior. computando pelos preços da
tabella • de que trata o ~ antecedente, as impressões que
se fizcl'cm POI' conta da Fazcnda Provincial. Este balanço
scrá acompanhado de uma rclação da divida activa c pas-
siva, que pOl' ventura houl'cr,

0.0 Tet' sob sua guarda os dinheiros provenientcs das
assignaturas da Folha, e da venda das Leis, l\cguiamentos,
e mais impl'cssos que se venderem por conta da Fazcnda
Provincinl, e de qualquel' outra vcrba de receita do Esta-
belecimento. e fazer dclles entrada na Mesa das Rendas
até o dia 5 de cada mcz.

7 o Apresentar ao Inspector, dentro do praso mal'cado
no S anteccdente, paJ'a serem cnviadas pela Pre~idencia Ú

Mesa das Rcndas, as ferias dos pera rios da Typographia ,
bem como as contas de I'cceita e despcza do mez antece-
dente, e reccbet' a importancia destas para fazcr os dcvidos
pagamentos.

8.0 Apresentar ao Presidente da Provincia, por inter-
mcdio do Inspector, com a conveniente antecipação, os pedi-
dos de papel, tinta, typos, pl'élos, e quaesquer outros
objectos de que carllça o Estabelecimcnto.

9. o Fazer encadernar, ter sob sua guarda, e vender
pclo preço (Iue se lixat', as collecções de Leis, Rcgulamcntos,
e outros impressos pertcncentes á Fazenda Provincial, que
não forem distribuidos pela Secretaria da Presidencia.

10. Corrigir as provas dc todos os escriptos depois de
revistas e conferidas pelo Escripturario, ficando responsa-
r cI pelo valor das impresssões que se inutilisarem por elTO .
typographicos.

As ultimas provas de tabellas e outros trabalhos das Re-
partições Publicas scrão apresentadas nos respectivos chefes,
ou aos empregados que elles designarcm , para os reverem
Q dcclararem quc podcm sei' impressos.

t 1. Admitlir 08 compositol'cs, e UJa.il operarios de qUi

TONO XXl1 PAUl 2,'
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belecimcnt?, rubricando as ferias c contas I ' '
p~za. que tlv,erem de ser apresentadas á Mesu ~e I~celta e des-
vlIlClaes • e Indicando:1O Presidente da ' .as. cndas Pro-
das 9ue julgar conl'enientes )ar[l uc PI~~.IlICIa as medi-
a .malOr exaclidão , e econol~i'l d~' d.ohs~I,IIÇO sc .faça COIll

7 o fi I . «S 10 CIIos publJeos
, u JrJcar os livros de receita c I .

lecimento, lançando-lhes os com otl':]t (espeza do Estabe-
I'a e enccrramento. p, . es termos dc abcl'lU-

8.0 Dal' atlesl:ldos ao Administra I ,.
1H1ra que possão receber da M I lRor e ao Escl'Iptu['ario
mentos. « esa (as cndas os seus venci-

Ar!. 9, o Durante as horas do " .
o lnspeclOr auxiliado nos trabafho~ervlço dd Secretaria scrá
pregados <I'('lIa quc o Secretario desi [I sc~ cargo ~elo~ Em-
ISSOexonerado da obriga cão de traba1i]a~, mas 11ao hca por
dess[ls horas ou em d"I:ISf.' I )[11 em sua c[lsa fóra

, I. LrlalOS quando ~
para não retardar-se a Jlublicação da Fdlha. 01' necessa rio

Ar!. 10.. 0 Administl'ador, que devel'«~arte tYI>D I ,\ seI' perito nagrapllca , terá por encargo:

1.o Guardar e distribuil' opa 111' '.
tos necessarios ao serviço d T P , ~lIJta e m:lIs ob)ec-

2 o l' a ypographla. '
. " \esponder pela gunrdn e ' " -

obJectos pel'leucentes ao Estnbeleciu consel laça0 de todos os
tregues POI' inventario. lento, qne lhe scrão cn-

3. o Dirigir todos os trabalhos da T .
cutando-os por si mcsmo . ypograpllln, C1:e-. . Iln pai te que lhe' .p1'Jllclpal compositor' COI!' . I "compclu' COIIIOe '. , ~el vn -a na dOI'l(/a ordcl .

IIlSp~ccJonar O comportauHlllto d E.' , ,~ ~ e asseiO,operarlOS. o sei II>lural'lo, e dos
,4. o .Organisal' uma tabclla dos r' ,

fazel as ImlJl'cssões I J f p cços POIque se uevãod ' ca cu all( ():t uantia qespender com n mã6 d' 1.1 d'« ue se poder ••
OUU'os utensis tYPO(TI'aphj~o~a. :l Plol'loração dos typos e
que parccer rasoavoel ESla I' bela gllll!.ntando-Ihe o lucro_ «. a e a scra s b 'li ~provncao do Presidente I P u mCUI a .1 ap-
infol'lnação do lnspector,l a rOlmc. por intermedio c com

.•.

F. 1'(.' 2. ( 13 )



sim como do inventario c seus additamentos, remetter-se-ha
copia authentica á Mesa das Rentlas Proviociaes.

Art, 15. A Typographia e~lará aberta em todos os
dias uteis. e o serviço dllJ'ará das oito hOl'as da mallhãa at
ao meio dia, e das duas até as seis da tarde, ou seguidamen-
te das oito horas da manhãa até as quatro da tarde, como ao
Iospectpr pal'ecer mais conveniente, sendo tambem obl'igados
a permanecei' nella por todo este tempo o Administrador e
o Escriptura rio.Quando houver necessidade de fazer trabalhar a ofrlcina
alem das horas marcadas, ou em dia!! fel'iados, serão igual-
mente obl'igados a comparecer os compositores e mais ope-
rarios que forem chamado~.

Art. lO. O operaria que f,t1l1l1'sem causa justificada,
â juizo do Admioisu'adOl', perderá o vencimento c@rreS-
pondente aos dias de falta; e se esta for sómente de hora~,
iolfrerâ um abatimento proporcional.

Os qne precizarem de licença pal'a tI'atal' de sua saude,
poderão obtel-a do Presidente da Pro incia com melade do!!
salarios, até dous mezes improrogaveis,

Esta disposição não é applicavel aos que sc ajustarem
para trabalhal' por obra.

Art, 17. O administl'ador e o Escl'ipturario poderáõ,
em cazO de enfermidade grave, obtel' até dous mezes de
licença com ordenado POI' inteiro, e mais dous com meio
ordenado.

,Art. 18. Nos impedimentos do Administrador, fará
suas vezes o Escripturario (quando o I'esi<!entc da Provincia
não designe outra pessoa), e se a ~lIbstituiçãO cxceder a oi-
to dias succcssivos, perceberà este, á titulo de gratificação,
uma quantia eqnivalente à 5, a parte do ordenado daquelle,
deduzida do mesmo ordenado, ou paga pelo Cofre Provin-
cial, se o Administrador O percelH'1' por inteiro.

O Escripturario serà substituido por pessoa quc o Pre-
ilidente da Provincia designar, com o vcncimento que então
sc marcar.
TOMO XXII PARTE 2."

illl)

pl'ecisar' o Estabelecimento -risado pejo Pre~idelJte d'l p'r,na.o ?xcedendo O numero auto-
, OVlnCla e d I'tomarem dcsllecessarios o _ ' cspe( li" 08 que se

gações. ' u que Ilao cumprirem suas obri-

A:l. 11. Ao escriptul'ario incumbe:
1. Conferir' com os aut rr I "das pl'ovas de todas as im ' 0t:ra,p lOSas ~runeil'as e según-

graphia. pl essoe~ quc sc lizeI'em na Typo-

2, o Fazer toda a escriptur ,~ dE' .sob sua guarda os livros res a~ao () ~tabelecllnento, e teI'
pal'a sua casa senão 'cln pectlvos, nao podendo levaI-os
In t d

" casos urgen tes cen; o o Administl':ldor. ' com consenti-
, Tomal' o ponto dos o' .

para delle extrahir a feria mellsat~rarros .em IlVI'o propl'io,( os vcnclmentos de cada um.
Art. 12. Os vencim . d

trad~l' e do Escripturario ~e~'~~)S ,o Indspcctol' • do Adminis-
ProvllJcia. o marca os pelo Presidente da

. O numero e salarios dos C .rIOs serão igualmente" I °bmposltores e outros opera-
dOI

' . r /XiI( OS50 re propo 't I Ad '. .Inl.ormada pelo Inspectol' ~ a (O mlni5tra-
dlmlDulr-se segundo as ne' 'd' dPodendo augmentar-se ouceS51 a es do serviço.

Art. 1.3, A Typogr:lphia pod> ' ,casa de propriedade p ,t' I cra ser estabelecida em
g I

, ai ICU ar em quant • Ium pre( 10 pl'Ovincial o.' o nao lOuveI' al-
cessa rios commodos. • u nacIOnal. que olfereça os ne-

Art. 14. O inventario Idever'á contCl' os pre (e 9uc trata o art.'10 S 2 o

será lancado r. ços ou, avall<lç~o de cada objecto, ~
AdmioistradOl~m mo proprlO e asslgnado pelo Inspector e

. Os .objectos que aCI"escer I )' ..
l~l~entarro tambem serão n IIe? ~epOls de feIto o primeiro
tlhsarelO serão dados e e IDCuldos, c os que sc inu-
n

. ,em consumo lav['a d I'o mesmo ltvro igualm .' no-se (ISSO tcrmo• ente asslgnado. Destes termos, as-

( 15 )
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Art. 20. Quando o lnspectol' faltar á Secretal'ia da I},'~-
sidencia, e não podCl' .em sua C.1sa desempenhaI' os trahá.
lhos Concernentes a Typogl'aphia, será subsHtuido POI' outro
ElDpreg~do da mesma Secl'etaria que o Pre idente designar',
e a, e~te, sl/bstitu.to caberá t9do o vencimento ..

Art. 21. Além dos opera rios, podel'à o Administrador'
admittir aprendizes gratuitamente, limitaI/do o .!leu riUllJel'O,
de maneira que não pl'ejudiquem, nem estorvem o serviço da .Typographia "

Palacio da Presidencia da Provillcia de Minas Geraes tiO .
Ouro Preto 31 de Dezembl'O de 1856.

HERCULANO FERUEIRA PENNA,

Registrnd.) a fi. 130 v. do Livro de Registco díl Hogulamenlos
e Instrucçõos da Prosidencia. Secretaria da Prcsidoncia da Proviflcia
de Minas Gemes 2 de Janeiro de 1857,

Manoel da Costa Fonseca.

HERCULANO }i'ERREIRA PENNA.

OUM PPETO 1.857.-TTPOGJAPHIA PROVlNt:IAt.

Nesta Secretaria da Presidencia foi puLlicado o presente Regula-
menlo aos 2 dlíls de Janeiro do 1857. : ...:

Rodrigo José Fet'reira Bre((fs.
" ". '.

O Presidente da Provincia resolve:
Art. Unico. O Empregado da Secrelaria da Prc:d-

dencia, que for encarregado da inspecção da Typographia
Provincial, na forma do Regulamenlo n.' 38 desta data,
perceberli annualmenlc como gratificação, alem dos outr05
vencimentos a que tiver' direito, a quantia de 'seiscen-
tos mil réis. e o Escripturario da mesma -Typographia
quinhen tos mil réis.

O vencimento do Administrador serti marcado no cou-
tracto respectivo.

Palacio da Presidencia da Provincia de Minas em 31
de Dezembro de 1856.
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