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OUIIOPPETO 1.857.-TTPOGIlAPHIA PROYlNt:IAL.

( 16 )

Palacio da Pl'esidencia da Provincia de Minas Geraes no ,
Ouro Preto 31 de Dezembl'o de 1856.

HERCULANO FERREIRA PENNA.

HERCULANO FERREIRA PENNA.

AI'L 20. Quando o lnspec1OI' faltar á Secrctal'ia da Pl'e-
sidencia, e nüo Jlodel' cm sua casa desempenhar os trabá-
lhos COncernentes a Typogl'aphia, será substituido por outro
Empregado da mesma Secl'etaria que o Pre idente designai',
e a. e~~e, substitu.to caberá l!Hlo o vencimento,

Art. 21. Além dos opera rios , poderil o Administl'atlol'
admittil' aprendizes gratuitamente, limitando O~eu numero,
de maneira que não pl'ejuuiquem, nem estorvem o serviço da
Typographia .'

Nosta Secretaria da Presidoncia foi publicado o presente Reg!lln-
mento aos 2 diaS de Janeiro do 1857. . ....

Rodrigo José Ferreira Bret~s: .

O Presidente da Provincia resolve:
Art. Unico. O Empregado da Sccretaria da Presí-

deneia, que for encarregado da inspecção da Typographia
Pro\'incial, na forma do Regulamento n.. 38 desta data,
perceberá annualmellte como gr'atificação, alem dos outr05
vencimentos a que tivel" direito, a quantia de 'seiscen-
tos mil réis. e o Escrípturario da mesma 'Typographia
quinhentos mil réis.

O vencimento do Administrador será marcado no COII-
tracto respectivo.

Palacio da Pre~idencia da Provincia de Minas em 31
de Dezembro de 1856.

RegistraUf)a fi. 130 v. do Livro de Regisl(O d~ Hogulamentos
e Instrucções da Prosidencia. Secretaria da Presidoncia da Provi!1cia
de Minas Goraes 2 de Janeiro de 1857.

. Manoel da Costa Fonseca.
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I

To" 7lH}.-Loi de 3 de Julho de 1857.
ncclnrn privntivo do um ~Ó sCl'ventuario o Omeio
de Tnbclliào da Vill[\ de Lnvras do Funil

.• 800.=Loi de 3 de Julho do 1857.
Conrorle uma moratoria do dozo annos ao Cidadão
Archanjo Borges Ahrantes, (jador do ox-Colleetol'
de Cnelhé, Antonio de Souza Telles Guimarães e
contem outrns disposições .

.0 801.=Lei do 3 de Julho de 1857.
Elevn â eathegoria do Ciliado a Villa de Tros
Pontas

1T.O 802.=Lei tIc' 3 cio Julho de 1 57.
Eleva á eathcgol'ia dc Cidado a ViII a de 1\Iontes
Cbros tlc Formigas . . .

1 .0 803.=Lci do 3 de Julho dú 1857.
Eleva II eathegoria Ile Villa com a denominaç1io
de-Villa tio Arassuahy-a Paroehia do Calháo, o
('ontem outrns (Iisposições a respeito .

N.o SOr... I~ci de 3 tle Julho do 1857.
Eleva á Freguezia o emato tio Sacramonto no
1\I1Imeipio do DcsombofJ.lIo

1

2

ti

8



( IV )

N. ° S05.=Loi do a do Julho de 1857.
Elova ü Freguezia a Cnpol1a da Cachoeira do-
Cnrmo no l\lunicipio de Lnvras, e mnrca suas
divisns . . . . . . . . !)

1.'\.0 806.=Lei de 3 de Julho de 1857.
Eleva á cathegona de Cidade a Villa de S. Ja-
nuario d'Ubá com a donominação do Cidndo d'Ubá. 11

1.'\.0 807 =Lei de 3 de Julho do 18:57.
Encorpora :lO Municipio de Lavrns do Fuml a Fre-
guezia do Perdões, dosmembrando-a do da Oli-
veira . 12

'.0 808.=Lei do 3 de Julho de 1857.
Eleva á Districto de Paz e á calhegoria de Parochia
n povoaçlio de Philadelphla, e marC3 suas divisas. 13

1.'\.0 809.=Lei de 3 de Julho de 1857.
Eléva á cathegoria do Pnrochia o Curnto de Sncrn
Familia do l\1aehndo do l\Junicipio de Caldlls . . 15

-.0 810.=Lei de :3 de Julho do 1857.
l\~nrca n divisa entre a Frcguezia da Vílla Leopol-
dma o o Curalo de Nossa Senhora da Concoição da
Boa Vista . ,. lG

1.'\.. 811.=Lei de 3 de Junho de 1857.
Crea na Cidade do Parahybunn um c~sa de Carid:l-
de sub o titulo de-IIo~pltal de Caridade do Senhor
dos Passos e contem disposições a respeito. 1í

1\",0 812.=Lei de 4. de Julbo do 1857.
Eleva ü calhegorin de Fn'guezia o Distl'icto de

. .João BnptIstn do Gloria no MunicipIO de Pi-
umhy. . • • . . . . • • . • " 19n.o 813.=Lei do 4. de Julho de 1857.
Encorpora no Districto do Espirito Sanlo n Fa-
zonda denominada-Christnes-do Antonio José
de Bastos Pinto, no Mumcipio do Mal' d'Hospanha. 20

1'\.0 814.=Lei de [~ de Julho de 1857. .
Encorpora ao Municipio tle S. Romlio a Frertue-
zia de Morrinhos do Termo de Paracatú ~ os
Districtos de Pedra dos Angicos e Extrema do Mu-

, nicipio do Montes Claros . . . . . • . 21
K.o 815,=Loi de 4 de Julho de 1857.

Encorpora ao Municipio de Sabará o Recolhimento
do Macaubas, desmembrado do de Cacthé . . 23

( y )

, o 81G.=Let de [~ de Julho de 1857.
. Eleva á Frertuozia o Distrieto de S. Gonçalo da

Ponte, e ma~cn as respecti\'as di\'lsas
N ° 817 .=Lei do 4. do Julho de 18?7. .' •

. Eleva ü cathegoria de ParoclJla o DIstncto de 5a,nta
Uarbara do Monte Verde, desmembrado da be-
guezia do Hio PrelO . '.:'

• ° 818.=Lei do l~ de Julho de 1t;51. .
. Crea diversos nistnctos de Paz, estabelece as dI-

visas destes e outros jíl creados~.. . •
N0 8W -Résoluç50 de l~ do Julho de 18;)7.
I • • - AutoflSa :1 Camal'3 Municipal da I~abira a :mecadar

:1 taxa de 160 réis sobre eadn ba~r!l.de agua-nrden-
te quo fôr vendido no seu Mumc1pIO . . • .

N • 820.=Hesolução do [~ de Julho oe 1857. ..
. Substitue por outro o imposto de 320 reIS croado

pela Lei n.O 6!l7 de 1l~ de Junho de. 1853 sob~e
cada barril de ngua-ardente ou restdlo. que for
vendido no Municipio de S. Jo~o d'EI-Rel, e con-
tem outrns oi~po"ições a respeito •

l' ° 821.=Lei de 6 de Julho de 1857. . ° -
. Hevoga os Artigo.; 2,° e 3.° da 1.01 n: 6~1~ lIe

17 de Junho do 1853 o restabelece a loglslaçao an-
terior . . .

;(0 822.=Lei de 6 de J.ullto ,do 1857.
Eleva á }<'regueZllla Capella Curada oe S. Caetano
do Chopotó. . . .

Ko 823.=Lei de 6 de Ju.lho de 1857.
Elova ;í Freguezl3 {I Curnlo de Nossa Senhora
da Madre de Deos . • . .

.0 821~.=Hesoluçào de 6. de .l~lho do 1857. .'
Eleva :i 320 rois o Imposto de 160 rOls sobre
cada IJarril d'agun-ardenle que arrecaon.u Camara
l\Iunieipal de Santn B:1lb~ra, o suppl'lme a taxa
de 800 réis sobre cada rêz qne se matar no seo
Municipio

K. 825.=Lei de S de Julho do 1857. "
EIllvn á eathegorin do Paroclll3 o Dlstncto do
Capivary , nl Municipio de J:lguary

\ / J.'.o 826.=Lei de 11 de Julho de 1.8~7.
)\ }<'ixa a [orça do Corpo Pallcml para o exercicio

25

27

3 )
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( VII )

8l

79

77

75

71

68

AUlorisa o Governo a despeuder as quantias neces-
sanos ao mellwl'alnenlo o construcção de diversas
estrallas e pontes

. ° 839.=Lei de 14. de Julho de 18;)7
Credita o Guverno nas qUilnti3S nocessarias ú cons-
tl'ul'çãO de uma estrada que partindo do Bom Jar-
din;, d tormiuar 11:1 Ill:lr~elll (lo Rio Preto na
l~azeuda da l'irapilillga; iJ desapropriilçã'J da ponle
cOlblruida sohre o mesmo rio nn dita Fazenda
pelo Cidadóo \\lanoel Pereira Junior, e Iinaimente
a abOl'lul'a de meia estrada entre o Hio PlClO,
onde tonninar a que \cm, da Bana !\lansa ao
Passa Vinte c o Valle do HlO '['ande

81~O.=Lei de 14 dü Julho de 1857.
Crea divel'sas Cadeiras de lnslrucção Publica, au-
torisa o Governo a reorgilnisar, ou supprimil' o Ly-
cêo \\lal'lallnenSe, nugm1mla os voncimentos do Pro-
fessor de MatlJemalieas elemenlares do Lycllo Minei-
ro, o divide os de 'llJdos os Professores de lnslrucçrro
intermedia em ordenado e gratificação .

8'd.=Lci do 111, de Julho de 1857.
Crca nesla Provincia uma COllflelaria, tendo por
objeeto o aperfeiçoamento de anillwes das raças ca-
vallar, vacculll o bnigero

8'J2.=Lui de 14 d13 Julho Íl13 1857.
Aulorisa o Govorno á conceder qualro Loterias
do villor de 20:00°8000 cada uma á Igreja Matriz
de Nllssa Sen!lUr" da Lapa, do Terlllo de Sabará

8'~3.=Lei do H de 'Julho de 1857.
Autorisa o Governo it cOllceder a garantia rle JU-
ros de oito por cento ató quarenla contos de rÓIs
á um3 uu mais COll1panhias, ou mesmo parti-
culares quo se encarrogarel1l de estabelecer nesta
l)rovincia Calunia, afjl'icobs eSlr~ngeiras ou n3-
cionaes

• ° SV •. =Lei de 11. do Julho do 1857.
Crea no Municipio de Burbacúna, duas aulas de

mesmas especificauas , e contem outras disposi ções
a respeito

N.o 838.=Lei de 1/t. de Julho de 1857.

( VI )

de 1858 a 1859, e contem outras disposições
a respeito. ....• MI

N.o 827.=Lei de 11 de Julho de 1857.
, Eleva á cathegoria de Villa a Freguezi3 da Ponte

Nova, e marca as respectivas diVIsas . 53
N.o 828.=Lei de 11 de Julho de 1851.

JÚltorisa o Governo n demarcar ns divisas das
Freguezins dn Villa ~e Itnjubá e da Soleddde do
mesmo Municipio. . . . . • • . . • 5!"

N." 829.=Lel de 11 de Julho de 1857.
Concede á Igl'eja Matriz da Cirlndc do Uheraba
(juntl'O Loterias de 20:0008000 cada uma ~6

N.o 83(),;;LCI de 11 de Julho de 18:)7,
Eleva á Parochin o Arraial de S. Goncnlo do.
Milho Verde, 110 Tnrmo da Cidaile do Serr6 57

N.o 831.=Lei dtl 11 de Julho de 1857.
Elevn ú Parochin O Distril'lo de S. Pedro do Ube-
rnhinha, do Termo do Uhor;lba 58

N ," 832.=Lei de 11 de Julho de 18:>7.
Eleva á Parochia o Curato dtl Santo Antonio do
Rio do Peixe, do Termo da Cidade do Serro, e
'o marca suas divisas 59

N.o 833. Lei de 11 de Julho de 1857.
Encorp'ura á Freguezia de S. J050 Nepomuceno
os terr?nes de Francisco Garcia rle Figueiredo,
e autol'lSa o Go\'erno á llernarca7' eslas divisas . 61

N.o 834.=Lei de 11 de Julho de 1857.
Altera a divisa entre as Freguezias de Suassuhy
e Congonhas rio Campo . . . • . . • . G2

N. ° 835,=Lei de 11 de Julho de 1857.
Crea na Comarca rio Parahyhuna a Villa do Rio
Preto, marca seos limites, e delermin:) que no fôro
respectIvo haja um só Tauollirro do Publico Ju-
dicial e Notas 65

N.o 836.=Lei' de 11 de Julho pe 1857.
Eleva á Districto de paz a Povoação do S~randy
do Termo do Parahybuna e marca os rospecti-
~li~~ . 00

N. ° 837 .=Rcsol~ÇãO de 1/t. de Julho de 1857.
Automa a Camara Municipal da Cidade S. João
d'EI-Rey a arrecadar as taxas de lice nças nas
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1\'10 XX 11.
BCêuhUllclltos CXlletlitlos llela

I-."csidcllch,.

T

N.o 39=llegularnento do 28 Mar'ço (Ie 1857.
Crea a Hepartiçiio Gorai das Obms Publicas . . .

N. ° !~O=Hegulallwllto de :H do Março do 1857.
l\1udifil'a o,; Hegularnentos da Sl'cr€taria da Presidencia

n. ° 29 e 30 . . . .
N.o !d=Beglllamento de IG rio Maio de 1857.

l\lothlica os Regulanhmtos da Instrucção Publica

N. °1 ._2." SEcç:\o.-Em 2 dú Janeiro de 1857 .
Ao Juiz i\luntcipal SubSlituto de S .. 10no d'l~l-Rei

declarando rpHJ_ só á 'prúsiúencia compete resolve;'
sobre a demlssao pedida por João Baptista úe No-
ronha e Lima do Ollieio úe Tabcllião do Publico
Jndicial e l'olas . . '

N.o 2,-1.' SEcçAo.-Em 22 de Janeiro d~ Ú~57.
A' Camara Mnnicipal úa Cidade do Parahvhuna

declarando quu ha incompatibiliúadú na a~CIlII\;I:
lação do cargo de Vereador COIU o do Tabellião .

' .• 3 .-r. " SEcçÃo.-Em 3 de l~o\'erciro de 1857.
Ao Com~l\andante do Corpo Policial, declarando

quú nao está comprehondido no Arti"o 1G7 do
~~eg111alllento n.O 3;) o cl'1me de furtg, de que
e accusado. o soldado Piú José de Figueiredo
relo negoCIante José AntOl1lo Teixeira da Yilla
da Oliveira '

185".

---

( YIII )

Instrucç1io primaria do 1. o gráo ,~ma no Arraial
do Livramento e outra no de Joao Gomes 82

~'.o 8'~5.=Lei de 14 de Julho de 1857. . .
Autarisa o Governo :1despender dlVerS:1S quantHls
com estradas, pontes, e com a virad~ do llio
Sab:1rá na parte que mais estragos tem felto na rua 8!~
da Lagoa

I .0 8r.G.=Lei de 15 de Julho de 1857, ..
Fixa a despeza Provincial para o exerCIC10 de 1858
a 1859 autorisa o Governo a fazer arrecadr,r os
lmposto~ nella declarados e contem outras disposi-
ções • 81

N0 8r.7.=Lei de 18 de Julho de 1857.
1 • Fixa ;s despezas das Camaras Municipaes Della de-

clarada] para o anno linanceiro do 1.0 de Outubro
de 1857 a 1858 . . . . . . . . . . 107

N.o 8'~8.=llesoluçiio de 18 de Julho de 1857. "
Approva as contas da HecClta e De~pcza de dlvels3S
"amaras Municipaes nella declaradas e contem
'-' 123outras disposições a respeito .

~.o 849.=Lei de 22 de Julho de 1857. .
Autorisa o Governo a aposentar com o !eSpeCllvo or~
denado o Administrador da llecebedona do Parahy
buna, José Gonl,alves Cortes . 129

.•. .o 850.-Lei de 22 de Julho de 1857.
Autorisa o Governo a aposentar com o ordenado ,
de 2008000 ~nnuaes o Pro~ess~r de .Jnst~ucçãO

P
rimaria da Cidade de S. Joao d EI-Rel, lllCardo

d C 130Augusto Alvares a osta .
N.0851.-ResoluçãO de 22 de Julho de 185.7: T"

Approva as posturas da Camnra MUl1lclp'll da 'llla
li. Tres Pontas . 133

N.o 85:!.-ResoluçãO de 22 de ~u.l~o de 1857. o
Faz extensiva ao l\lUI1lCIPIO do Uberaba a de !1.
753 do 1.0 de Junho de 1855, com as alteraçoes
e modificações nella declaradas 13(



( x )

N.' fl.. -Em [~ de Fevereiro de 1857
Ao Commandante SupllIior interino da Guarda Na-

cioMI dos Muniripios da Piranga e Pomba, de-
clarando que na falta do Tenente Coron~1 Com-
mandante do Batalhão n .• 50, de\e elle deferir
juramento, e fazer reconhecer li um Capitão do
mesmo Batalhão, para qlle este possa deferir ju-
ramepto aos demais omciaes . . . . . •

N.' 5. -2' SECÇÃO. -Portaria de \) lle Fevereiro de 1857.
Crôa na nova Povoap'ão dlJ PhiladelplJia do TermCl

de Minas Novas uma Suhdelegacia de Policia, e
marca-lhe as di visas .... . .

N • 6, .-!k> SECÇÃo.-Porl;lria de 18 de Fevereiro de 18!'>7.
Eleva <Í cincnenta réis mensues O desconlo de vinte

até agora feilO, ,na forma do Artigo 2 .• da Portaria
lle 5 de:J unho (Ie 18:36. ú cada uma praça do
Corpo policial á titnlo de confraria .

N.' 7.-2.'- SEI;çXo,-Em 20 de Fevereiro de 1857.
Ao Juiz dI) Direito da Comarca do Paraná, decla-

rando que tanto o omcio de Escrivão do Jury,
como todos os de J nstiç.1 estão sujeitos ás regras
estahelecidas no Decreto n." 817 de ao de Agosto
de 1851.. ..' ....

N.• 8. _!t..a SEcçÃo.-Em 2\ de Fevereiro (le 1857.
Ao Commandunte do Corpo Policial, declarando que

o respectivo Capellão não éstá austrieto a dizer
missas pelas praças fallecirlas . • . • .

N.' 9. -l.' SEcçÃo:-Em 23 de l?evoreiro de ,1857.
Ao Supplente do Delegado de Policl3 do Tormo de

Tamanduá, declarando que e)lo, quantlo em ex-
erciclO, não podo servir com o EscrivliO que é
seu Tio. . . .' ..'

N.• 10. -OBRAS PUBLICAS.-Pol'taria de 28 de Fevereiro
de 1857.

Regula a compra e o fornecimento dos materiaes ne-
cessarios para as obras publicas da Capital . .

N .• 11. -Este acto que é de.2 de Ahril, acha-se a pago 8
depois do de n. 17.

N.• 12.-Em 6de l\Iarçode1857.
Ao Juiz de Paz do Curato de Santa Rita da Jaco-

tinga, declarando que n:lo se pode alli por ora
praticar acto algum oleitoral, porquo embora fosse

'~

»

;)

)1

»

( ),1 )

cl'(;adu o me mo Curalo pólo Bispo Dioce
p~lra ás fnnrçõ~s pUl'amente espiritu,lns, n:losnfo~
a~nd~, I'cconhwcldo pula Assemll1éa Legislativ P -
\'IlIclal . a ro

, .. " t3.-Em G de Mal'ro de 1857
A' Call1~r,, l\Jn~í"cip:d do O~ro PrelO, resolvendo

a dUVida suscitada a re. peito da compelencia d
11m ~)ro(,~lrador dellliuldo para receber dentro /
1,III<Ill'lennlOde que trai,;] o Artigo 80 I I . d

U

1 • d O I I a "OI o. ~. 1I.1ulrO de 1828, qnantias pertcncentes Ú
~~nlllclpalidilde, .a~ltos de haver o seu successor eJl-
ti ado em exorCICIO .

l' • 1I1.-!",' SEcçÃo.-Em 12 de ~[al'~o de1'S57.
Ao COlllnlilndantu do Corpo Policl'al d I d, f " ec aran o (IUO

,I. 01'11\'1do processo do suldado Antonio Alves d.
Silva, deve ser ,1 eslaLc\eeiJa no Rerrulamenl~
n .• ~5, mas a pona a inolposta no Regulamento
UII,I\ Igor n? tempo do deliCIO, plldewlo o réo de
~:rllne .:I~llcl'lOr ao Hegulallll1nlO n .• 35 reclamar a
IllJp(lSI~aO da r)e'Jn cOlllin'lda II'C"te 'e ['• ., o, o or monor
lJue a estaLelecida no do n .• 6

1'." I" l' S - . . . . . ..). - .. , Er.ç.\u.-.E~n 12 de iIIarço do 1837.
A Calltal'a ~lulIl"lpal de J'I"U3r)' pa a ..t ',,' , I' (JlO\OI' em

O.l,1 I',~ .Pl)s.'1I1i U EllIprl'go do So('rctal'io da mesma
C,lm,lIa '1lJe ('onsta eSlar e:erl'cndo o Cirla I,' ,',.
los (' I l I C-o I < I ~o ~"II-,e ~,; 1I1ú I e 3nallo, Cjllillldo elle não lrefir'j
rChllnr.m o Olli('io .de 2.~ TlItabellião e Elcriv5~

. do JIUY OIJl C]UI) fOI prondo \itaiicialllellte
•• v lü. -!La ,SEcçÃo.-Em 10 do :\J,lrço de 1857. . .

Ac) (.onllllalld:ll1le du Corpo l'ulic'ial de ,I ' do .. I' f ' . " (. a 1',\ 11 o Ij lIe
, (rlfllO (L: urlo COlllllll'lllllo fó!':! do Quartel ou
~.orpo de GlI'll'da, devo ser processado e julgado 110
101'0 comlllU!Il .

[r. v 17. _2.' ~EcçÀu:-:-EIJ) 23 de :'I1al(;ouo i857.
Ao JUIZ Mnl1ll'lpal uo Torlllo de '1'rl'S Pontas 1 I,rando r. 1 ., " c eç 01-.;- . lJue n.1Oo Ist,lIlte o dispo,to no A I'ti"o 182 elo

~O~I~O, do I'roces u, e no Aftigl) 11~ do Codi,o
C11llll1llUI,del'e (IUaIlIO autes prosegllir na fUrnHl('~o
(O procosso pelo f,,!'lO de ter sido mort •
de re,istcncia o inui\'iduo de ;Iolno Jos ,0 IcmS aclOd e (e ,Ollza
por um os soldados da escolta que o fÔl'a prcudo;'.

»

1J

»



( XII )

N.O 17. _L' SEcç10.-Em 2 dde AQbril\'fide1.85d7.F .
Ao Pre<idente ria Junta e ua I ICaçao a 'regllezla

da VilIa (:hristina, dlJcbranrlo que os votantes
comprehendldos nos lcrritorios de~lOmill:l(l.os-l\Iat-
ta de Izidoro e Campos do Mana da Fe-devem
continuar a o;cl'cer o direito eleitoral lia f'l'eguezia
de Il:Jjubá, à que ficarão pel'lencellLlo em cun~e-
quencia do accôrJo celebrado enlre os Exms. ~I~-

pos de Maria~na, e de S. Paulo quanto aos IUlll-

tes de suas DIOceses • . . . .. u

N.o18.-2.' SECÇÃo,-Porl;lria d,e.13, de AbriI
S
rle[t

I
8;,7 ..

Crêa na POl'oação de Ampla! os uma U)( e ~[.(aCla
de Policil, que tel'á por limit,es ,os meslllOS ~o )an-
tirro Distri"to de Paz, suppnllw]o pela LCI 11'0-
vi~j(',ialll.o 654- de 17 (lo .Junho <le 8~j:3

N. o 19. _3,' SECç10.-Em 1~ de Ahril de 18:)7. ,
A' !\lesa das Rellllls, declaranr'o os venCimentos,

ue devem ser abonadtls á um Empregado duente
depois de linda a licença '1uu obteVe para tratar de
sua saude .,'

N. o 20. _4..' SEcç,lo-Em 17 de Abril de. 1~57.
'\0 Inspeclor da Mesa das !lendas PrOVIllC13eS,regulan-
• do o pagamento das folhas dos \'cncirnentos (~OSOf-

ficiaes das contas de luzes, e das relaçoes das
-praças' enfel'l~as do ~orpo policial

N.' 21. -Em 21 de ,\1)\'\1 (Ie 18;,7. J'

Ao Commandante Supenor da Guama NaCIOnal do
Municlpiu da ltabira, sobre o modo pOI'q~Jedevem
ser c~criplurados os livros mesll'I~S dos Co pos, e
as declllrat)ões qu~ n'elIes se del'em fazer . .

N.' 22. -Em 27 dl\ ,\ hl'il de 1857. .
. Ao COlflmandante Supel'ior da Guarda N1CIOnal co'

Municipios ue Sabará e C~rvêllo, declarando que
os Officiaes da Guarda NacIOnal, desrle o posto ~e
CapitãO, podem pass:!r procura~ões por elles escn-
ptas e as,ignadas . . . .,.. ••..

N.• 23.-Em 2 de MaIO de 1857. .
Ao Commandante Superior da Guard I NaCIOnal dos

Muni('ipin~ do Sabará e I :urvêllo, "l~claranrlo que
os membros d'ls Con~elhos de reVlsao da Guarda
Nacional, qUtJ forem Eleitores ou Sul' ,lentes,. ~e-
v~m ~e prefereneia cOl\lpal'ec~r nas AS3,embleas
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Parochiaes, que lem de reunir-se no dia 17 de
Maio, em que tamhem devem começar a funccionar
os ditos Conselhos . . . • . , . • •

~ • 2r~._2.' SEcç,lo,-PllrtiHia de tI de l\laio de 1857.
Autllrisa LI Fabriqueiro da Matriz ela Frerruezia da

Villa de PiUlllhy a cobrar pela melnde o~ direlto~,
de que tmta a Lei n .• 358 de 2:1 do Março de
18!~1~sohre cada ,tlpullur:l, que fôr aherla em um
novo cemileno alli construido :í expensas do povo.

}T.O 25.-1.' SEq:Ao.-Em 11 del\laio de 18:)7:
A' Camara l\lUllil'ipal lia Cidade de Sabaní, decla.

r3n~lo,que ao Pre"idellle da Call1ara nno compete
arblll'lO algum para a\'engnar, e menos para co-
nhlwel' e julgar pur si só da conveniencia ou in-
con\'cniencia de ser 'llbmetlllla á di<russfio qual-
quer proposta apresl"nlada pelos Vereadores sobre
obJeclo da rompetencia da Camara, cumprindo-lhe
tão. sumente votar pró ou contra depois tle dis-
cull(l., . . . . . . . • . . • . •

:N. "26. _3.' SEcç,"\o.-Em 18 de Maio de 1857.
A' TI,es ,uraria de Fazenda, declal'3nJo que a Ortlem

IJ(~ Thesouro Nar'ioflal de 27 de JUllhode 1856, pro-
lllhllldo somenl'J (Iue se eutrcguem ús partes in-
tel'C"all~g os rt'(Iul'l'imenlos e l't('lama(;õ"s, em
ql.llJ ,e tl';crelU lançado informações 011 c1eei,ões,
nao romprehcnde os doculllelltos pl'rtencenles ás
pa nes, IIPm. derog:l o que IJ re<peilo d'elles se
ncha detcrmlllado no final do Arll~o 36 das Ins-
ll'llrções de 21 de Dezcmhro de 1850 . .

~'.' 27. _L' SEcç.\o.-Pol'laria do 19 de 1\1aIO de 1857.
I~ixn a< dil'ig~s do Disll'\l'to de S. Francig('o do

Gloria do l\lunil'ipio do Uhá, em virludc do Artigo
1.. ~ !~.• da Lei Provinctal n .• 720 do 16 de Maio
de 1855 . . . . . . . . .

",'.' 28. _2.' SECç,\o.-Em 22 de !\Imo de 1857,
Ao Juiz Municipal de S. Romfio, respondendo com

o parecer do DI'. Procurador Fi,eal da Thegoura-
ria de Fawnda ás consultas f, itas á respeito do
caso, em que é preciso o consentimento do Juiz,
para lJu~ u Orfao ou menor se POSSII casar, e
bem assll~ sobro os direitos, á quo ficfio sujeitos
taes su pprunentos •

17

»

18

19

20

»



XIV)

~. o :W. -:-t..." SEcç,io.-Portaria de 23 cle ]\friio de 1857.
Fixa em 18 3nnos 3 iUbdo dos indi\'illuos ptlra que
I!Osi'ão ser engajados para o serviço do Cor)\o 110_
hClal, e em 1G 3nlJOS a dos que tiverem de ser
aÚmluidos ao i'CI viço db mesmo Corpo ,los lermos
do Artigo 9.° S 1. tJ da Lei h.' 791 de 21 de Ju-
nho do 1856 . .• .

1'." 30.-3.& SEcç,io.-llotlari3 de 29 do Maio de 1857.
Augmcnta os creditos abortos peb Lei Provincial n.'
733 de 23 de Maio de 1855 para as despezas d3s
verhas=lJIulllinaçiio publica-Jardim llotalllco-
C?rpo Policial-e Fiscalisaçüo da cobrança dos di-
reIlos sobre hestas novas no COrrente exerci-
cio de 185{j á 57

X. o 31. -Portaria de 10 de J unho de 1857.
Augmcn1.a COIIIa quanna de 7:000,000 rs. a quam
vollda lia Lni n. o 73:3 de 23 de Maio de 1851)
para as desl'czas C01l1pl'esos pobres .

• o 3~. _L' ~'Ecç,~o.-Em 1G de Junho de 1857.
Ao InspcclOr (h 1\Iesa das Réndas, declarando 'lei os
Emfll'l'gildos di! Secrotari'l da DireclOlia Geral da
InSlrnc(,iiu Puhlica, depois da (lrolllu Igaçiio do
HeguiamolllO Proviucial li, o !,1 de 16 de MaIO de
1857, lIãu pl cCisfio de 1I0VtlS lIome'lções, nem de
titulos 1I0V,,5 para receberem os venClJnelltos mar-
cndos lia tabelln nnnoxa ao citado Hegulamelllo,
bnst:lIldo que (lnguem os direitos relativos ao aug-
mento, que pa'sarüo a porce!Jer .

K .• a3 ,-Porlaria de 25 de Junho de 1857.
Encarrega o 2 o Offieial da Secretaria da Prcsidellcia,
José Caetano 1 nmos Horta da esc/'ipturaeiio e con-
labilidnde do Jardim Hotanico, abonaJido-se-Jhe
il0." e~.lo trabalho a gratificuçno mensal de tnnta
!lul rlJlS. • • • • • • • • • •

1.".031.-2," SEcçAo.-Em 30,le Junho (le 1857.
Ao Juiz Municipal e de Odüos do Termo de ltajub:í,
dcclar:lIldo quo o Alvará de 21 de la'neiro de
1789 expressamen!C dctérmina que os Juizes de
Orfüus nào consintiio fIuO slrviio de Partidores os
mesmos II1dividuos, que já tiverem funcciolllldo
como avaliadores •
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N. o 35. _L" SEcçÃo.-Em ~ de Jnlho de 1857.

A' Camara Municipal da Cidado de Minas Novas,
declarando fIUi)os generos alim<llJticios .de produc-
çiio das prllpri3s lavouras dos .Fazen,rlclros, e ,Por
E:lles enviallos para serem VQul/ldos n aquella C.•d~-
dI) não est:"lo ,ujeitos a pngamcllto algu n de (!IreI-
los Provinciacs a titulo de licença . • . .

, .• 36. -L" SEcç,io.-Porlaria do 13 de .Julho tle 1857.
Manda fIne seja improssa ~ puhlIcada om aVulso a
Lei de G rle Julho de 1857, que revoga os Arll,?os
2.' e 3,0 ria (lo n.O G5U de 17 de .Junho de 18:>3,
e restabelece ti legislaçiio anterior

N.' 37. -Portaria do 13 (lo Jnlho rle 1857. .
.Manda que seja impressa o publi?a.dn em avulso a ~.?I
que fixa a força L10 Corpo Pohctal para o exerCICIO
de 1858 a 1859 . . . . . . . • . .

,1 •• 38. -I~." SEcçÃo.-Em 18 de Julho de 1857.
Ao Comman lante do C('rpo Policial, appl'ovando o
desconto fIue fez de gratifieaçiio em dupli~ata aos
OmClaes, fIuO cumulativamente commandarao duas
Companhias ..

. . ' 39. _3." SEcÇ.io.-Portana de 23 de Julho de 1857.
Crê3 na Mesa das Hendas ProvinwlCs os lugares
de mais um 20, um 3°, e um 1,° Escriptural'lo
com os vencimentos marcados polo ArtIgo t.
~ 5.° da Lei Provincial n.' 8q6 de 13 de Julho
de 1857 . . • . . . . . . . .

N. o t..o. -INsTRucçÁo PunLlcA.-Portal'in de 27 de Julho
de 1857.

Marca as quallt13S que os Professores de instrucção
primana do 17." Circu lo poderiio perceber do co-
fre Provincial á titulo rle aluguel de Casas . .

N.' Id. -Portaria de 27 rle Julho de 1857. .
Marca as ([ualltias quo os Professores de llIstl'llCçãO
primaria do n.' Circulo poder,lo perceber do co-
fre rovincinl á titulo de aluguel de casas

N.' 42. -Portaria de 27 do Julho de 1857.
Marca ng quanuas que os Profess9res do instrucção

primaria do 10.' Circulo podemo perceber do co-
fre Provincial á titulo de aluguel do CaS3S •
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1'.' It3.-Pol'\aría de 27 de Julho d. 1857,
Marca as quantias que os Professores de instrucção

primaria do 11' circulo poderão perceher do cofre
Provincial á titulo de aluguel de casas.

1'1.' /t.4. -l'orlaria de 27 de julho de 1857.
Marca as quantias que os Professores de inslrucção

primaria do 3.' circulo polerlio perceher do cofre
l'rovinclal á titulo de aluguel de cazas . .

1T •• 4.5. -1.' SEcçÃo.-Portaria do 1.' de Agosto de 1857.
Declnra que o Otl1cinl Maior da Secretaria da Pre-

sidencia, servindo d(; Secretario, tem direito aos
yenCimenlOs deste emprego quando dl'ectivamente
o exert'er, co!npetindo os ditos \'eucimentos 30
Chefe de Secçlio (lue o substituir, 110' casos de falta
ou impCl.hrnent,) . . .

No' lt.6. -Em tO Je Agosto de 1857,
Ao JUIZ de Pn da Fregnezia da Joallczia, decla-

rando que os III ,rndorcs dos lugares dcueJmlIJ3-
dos-Farias e llio Morto, junto ao Hio de SaulO
Antonio. uel'em ser ((ualificados o (;xercer o di-
reito elelloral na Frcguezia da Senhora do Porto,
a que piJrlt'nccllI, não obstante o aetu do Hel'd.'
Jlispo Diocesanu pelo qual nlltorisou o ParocllO da
Joallcsin para l:l\l'3r os fieis d'alem do Hio de
Santo An,onI(J. . . . . . . . . . .

1\ . o 1,7. -l:\:s'£'(WCÇ,\O PUIlI.ICA.-Portaria de 11 de Ag';SIO
de 1857.

Fixa em 18 annos completos o mini mo da idade,
que del'e ter lIua!quel' Senhora que se proponha a
>er provida em caJeir;)s de inslrucçiio, primaria do
sexo fcminino. . . , . . , . . .

N.' 1,8. -lxsTHuCÇ.ioPUIlLlCA.-Em 17 de Agosto de
1857.

A' l\lesa das llen:1:ls Provinci:les, (eclarando que
as licenç:ls concedldlls aos Professores do Lycêo
Mineiro estão sujeiws ás regras marcadas na por-
taria de 10 de Agssto lJe 1856 . . . .

N.' 49. -4." SEcç.lo.-Em 17 de Agosto de 1857.
Ao Commandantc do Corpo Policial, declarando que

dos vencimentos das praças que por descuido ou
negligencia estragarem o armamento, deverá ser
descontaúu u imp0l'\unciu do concerto • • • •
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,',' ;SO.-Em 1n de Agost6 de 1857.
Ao ConlJllanuante Superior da Guarda Nacional dos

Municipios de Barhacena e Parahybuna, decla-
rando que n:io ha disposi\:fi I alguma de lei, flUO
vede a residellcla dos Olliciacs deullla Companhia
em I i,triclo de outra. . . . . . . . .

(T. o 5I,-INSTHUCÇÃo l'UBLIC,\.-Portul'lu de 12 de Setem-
bro de 1857.

l\larc3 as qllanllas (Iue os Profe sares l!e illstruc('ilo

l)rim~ri~ do 2,0 Circulo LitlOrario poderúõ porce-
ler a ltiulo de aluguel I!e ca~as . . . . ,

N • 52. -hsTl\Ucç,l.o l'uIlLlCA.-Poltaria d<J 12 de Selcm-
bro de 1857.

l\Iarca as rluanlias (Iue os Professores de inslruccão
primaria do 7.0 Circulo poderáõ perca bel' á tilillo
de :.l!ul:luel de casas . . . . . . . . .

X • 53. -INc;THUCÇ.l.o I)UIlLlC.\.-l'ortaria do j'2 de Sotem-
bro do 18~7.

~I"rca :lS quantias que os Professores de instrucciío
primaria do 15.0 Circulo poderáõ perceber:í tll~lo
de aluguel do C:lS.1S .

:i'~.-1. 'STHUCÇ,I.O Punr.lcA.-l'ol'/Uí'ia de J 2 de Sétem-
111'0 de 1857.

!\Jarca as quantias filIO cs Professore de illstrucl'~t)
primaria do lJ.O Circulo poderáõ púrccbcr á tilll!o
de ti luguol de casas

('. o ;i3. -bSTR\JCÇ.iO PUllLlCA.-Pul'laria do 14 de Setem-
bro de 1857.

:\1:lrca as ([uall!ills ([UO os l'roressores de instrucç;lo
primaria do 8. o Circulo poderáõ percehel' á titulo
de aluguel de ea"as ,

I. ~ ~5.-1:'iSTRUCÇ;\'O PllBLlf.A.--Eln 2~ de Sefcrnbro
Ao Direclor Geral Suppl~nle da lllslrucr;rto publica,

dee/al'audo '1ue ,) l'ro!'ússor Substituto ,í cadeira
do 2,0 gr;ío da CIlJadú do heraba. JI sú JoaqulIll
da Sili'a Diniz. tem direito aos venClmontos eons-
tantes da porIa ria de 21 de Fevereiro de 185/•. so-
mente até o dia lG de Mar~o, CUI que servio de
boa fó, e qu') dess:l época em diante, até entrar
em exercicio como professor iUleriuo, não tem dI-
reito a \'él1cimeulú algum, porque como Professor

:17



( XYflI )

SuhslÍluto, desde que cessou de leccionar, deixou
de ser considerado como tal. .• .,.

N. ° 57. -,~" SEcç,lo.-Portaria de 26 de Setembro de 1857.
Altera a disposiçã,) do Arligo 153 do Hegulamento

Provincial n. o 35 de 7 de Fevereiro de 18155 •
N. o 58. _3" SEcçIo.-Portaria de 28 de Setembro de 1857.

Eleva a ,9 % a porcentagem m1rcada para a :Jrrcca-
dação dos emolumentos das Secretarias da Presi-
dencia, da Mesa das Helldas. e da Assemhléa Le-
gislativa Provincial, senllo ;) por % para o Col-
Icctor, e'~ % para o seu Escriv50 . , . ,

N .• 59. -:INsTRUCÇ,\.O PUBLICA,-Portaria de .28 de SetolIl-
'11'0 de 1851,

Marca o 'numero de alumnos pohres inlel'nos, qne
deve ter ra 'a Co\legio particular suhl'cllcionado
pelos cofres Provinciaes, pam (loder ler lugar o
pagamcnlo das suhrenções annU3es concedi las a
taes estabelecimentos, ficando isentos desta ohri-
ga~ão arrllelles, a que só esti rerem encorporadas 3U-
Jas puhlicas, ás l]lIaes serão adminidos todos os
externos, que as ql1lzerem [rcrlllenlar . . .

1 T. o 60. _Lo SEcç,\o.-Portaria de 29 de Seteruuro de 1857.
Approva provisoriamente o Hegulamento da Casa de

Mercado do 001'.) Preto . . . . . • .
N. o 61. _2." SEcçA,o.-Porlari3 du L" de Outubro de 18J7.

Crea uma Subdelegacia de Policia no Arraial de N.
Senhora da Conceicão de Malto Grosso do Mu-
nicipio do Uherab3, •scparada da de Monte Alegre,
e marca seus limites . . . . . . .

N .• 62. _3." SECÇÃo.-Porlaria de 8 de Outubro de 18:j7.
Eleva os vencimentos dos Admlllistmdores de di versas

Recebedorias . . . . . , .
N .• 63. -INsTRucç,lo PUBLlcA.-Portaria de 9 de Outubro

de 1857.
Marca as quantias que os Pso[essores publicos do 1."

Circulo poder.iõ perceber á titulo de aluguel de
casas . . . • . . . • , . . . • .

1-. o (3'1. -I;ssTRucçKo PUBLlcA.,..-Porlana de 9 de Outu-
hro de 1857.

Marra as quantias que os Professores (luu!Jcos do
12.0 Circulo poderáõ perceber á titulo de aluguel
de casas. .
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N.• 65. -bSTRUCÇÃO PUBucA.-Em 2'~ de Outubro de
1857.

Ao Director Ger3l Supvlente da illstrucção publica,
resol\'rndo a consulta dos Dlrcctores do 3.0 e 17."
Circulos Lilterario sobre a inclJlllpatibilidade cntre
o profcssorato, e o cargo de Subdelegado de Po-
licia. • . . . . . . . . . •

• GG.-L" SEcç,lo.--Em 27 tIo Outubro de 1857.
Ao Juiz de Paz do Dlstric!o do Aranha, declarando

(lue os hahitantes da FI'l'gunzia da Piedade da P::-
raopeba, do 3. o dis~ricto. eleitoral, que pelas ~els
Provinc13es n.O 81ü Artigo 2.0 c 11.0 818 Arllgo
21 ~ 7.0 for~o eucorporados ~s da Itabif:J ,!o Cam-
po e de S. 9011çalo da Ponlo! pertencentes ao 1.0
Jislricio elellol'al, de\'em conllllllilr a \ otar e exer-
ceI' o direito eleitoral n'aquclla, nao nconlercndo
outro tanto <Í nova fixação dH limiles determinada
pela citada Lei n.O 818 Artigo 10 entre a sohre-
dita Frerruezia da Pwdade da ParaopelJa, e a da
Capella Nova do lletim! quo p~de prodl~sir todos
uS seuS ell'eitos sem o IJlCOnVI~IlIentedc Ir alterar
a actual Ji\'isiio dos llislric!os cleiloraes, por per-
tencercm ambas somcnte ao 3.0 •

1 '.' ü7. -IXSTHUCÇÃO PUBLICA.-Portaria de 6 de Novcm-
bro de 18;)7.

Marca as quantias que os Professores do !~.o Circulo
poderáõ perceber á titulo do 31~gueI de casas. .

1 '. o ti8. -INsTHucçÃO PUlILICA.-P"rtana de 20 de No-
vembro de 1857.

Marca as (Iuanlias (1'10 os Professores do t).o Circulo
poderáõ perceber ~ titulo de,a~uguel de casas: ..

ti9 -1" SECC."O,-l'orlal'la de 20 de No\'embro de 1807.
. ?!Iarca a~ di visas do Distric!O de 1'ossa Senhora das

Dores da Victuria em CUlIlfll'illlenlo do ~ !~.'do
Artigo 1.0 da Lei Provincia n. o 818 cc /~ do Ju-
lho de 1857 • . . . . • . . . . .

N." 70. -INsTRucçÁo PUBLlC.\,-POrlaria de 2L do No-
vembro de 1857.

:\Iarca a quantia que o l'rofessur do Arrai~l da Con-
ceiçãO do Rio-acima, podor<Í perceber a t!lulo Jc
aluguel de casas . . . . . • . • • ,.

I '. o 71. -'~," SEcç,lo,-Portal'ia de 7 de Dezombro de 18,,7.

!)Ij
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FOLHA N.' 1.PARTE L"

1.E[ N.O 799-DE 3 DE JULHO DE 1857 .

Carla de Lei que declara privatfvo de um. S? serv~ntllario
O Oflicio de Tabelli£io tlt~IICO do Judlcwl e l\olas da
Villa de Lavras do ]Iluul.

TOMO XXIII.

LIVRO DA LEI MINEIRA
1857Sc

() paUTOR Joaquim Dclfino Ribeiro da L~lz.' Olicial. da
Ordem da Rosa, Vice.Preside1lle da P:'?VIIICla de Mmai
Geraes: Faco saber a lodos os seus hamtantes que. a .As-
~embléa Legislativa Provincial Dccrctou e cu SaQCCIOnel a
Lei seguinte;

Al'I. 1.0 Fica privalivo de um só serventu3rio. o Of-
ticio de Tabellião Publico do .Judicial o N~tas da ~llIa de
Lavras do Funil, que até o presente lem Sido ,exerCido cu-
mulalivamenle flor dous.

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

Mando por tanto a todas as AutOl:idades á quem ,()
conhecimento, o execução lia refcrida 1.m pertenceI', que a
r.umprão c fação cumprir tão intciramcnte ~01U~ ~clla so ~on-
têm. O Secl'etario dcsta Provincia a faça Illlpnmlt, .TJlI~hcar
e cOlTet.. Dada no Palacio da I'l'esidcncia da II'OVIllCI3 de
tinas Geraes aos tres dias do mcz de Julho do anno do
'ascimenlo do osso Scnhor Jezus Chl'islo de mil oitocentos
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xx
AltjJra a disposiçrro do Artigo 61 do Regulamento

Proviucial n, o 35 de 7 de Fevereiro de 1855 .
N.• 72. -2.' SEcÇÃo.-Em 11 de Dezembro do 1857

A' l\JeFa das Hendas ProvincIaes, mandando entre~ar
á Ca~nara Municipal da CllJade Diamantina," a
quan/l3 aunual tle um conto do réis, vO([lda para
auxili~ da ilIulTlin:i~rro puhlica da mesma Cidade
na LeI n. o 699 de 31 de ?\Iaio de 1854. Art. 1.0
~ 4..0 e Ar!. 15, combinados cem o Art. 23 da
de n.O 570 d-e 10 de Outubro de 1851 .

N. o 73. _2," SEcÇÃo.-Em /2 de Dezembro !le 1857.
.1\0 JUIZ de Direito da Comarca do Gequilinhonlw

declar!lllclo flUO menos regularmento procedco:
lJ.uando rc\'ogou os effeilOs !la despronuncia profe-
rida pelo 5,0 Substituto do Juiz Municipal da Villa
do IlIO Par!lo, no pro('csso Illstaurar!o cOlllra o Al-
feres do Corpo PoliciaI, l\Iancel Soares Gomes,
pelo crime do teutativa de morte, á vistn do Artigo
200 do Hegulamenlo n.O 120 de 31 de Janeiro
de 18,.,2 e IlWIS lerrisl:ll'ão em \'jrrôrNr ° -4 l' ".." .•.•

1. I. -ANSTflUCç,io PUflLlcA.-Portaria de U de De-
zembro de 1857.

Marca as quaTllüís quo os p'j'ofessores do 13.0 Circulo
o _" 'pod~ráü perceber á titulo do aluguel ~e casas . .

N. 10. -2.3 SECÇAo.-Em 2l !le Dezembro de 1857.
Ao Juiz de Direito da Comarca do !lio Verd e, man-

dando proceder contra um Escrivão de Paz incom-
petentemente nomeado peb Camara rb Campanha,
por lor exercido o lugnr sem o devido jurnmen!u,
e conlm o respeC/ivo Subdelegado, por se ter in!ro-
meui.lo no Cartorio e Juizo de Paz parn dar a in-
formarão, em que baseou-se a sobrcrlita Camar:l

_ para fazer a nomraç5o de que se trata . • .
N.'J6, -13 SEcçÃo.-Pol'taria de 22 de Dezembro de 1857.

Marca as divisas do Distric!o de Santo Antonio do
Passa-Vinle em cumprimento do Artigo 1.0 S !t.'

. da Lei n.O 818 rle 4. de Julho de 1857 . .
r\ .• 77.-33 SEcçÃo,-Portaria de 30 de Dezembro de 1857.

Pl'o~'iden'ci.a sobre a Admtnislraç.10. da Typographia
ll'Ovtnclal, alterando a cathegona rle alguns Em-
pregados, bem como os respeclivos v( Flcimcntos ,



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

LEl N,. 800-DE 3 DE JULHO DE 1857.

SelJada na Secretaria da Presidencia' da Provincia aos 11 de
~ulho de 1857 .•

e cincomla e sete " trigesimo soxto da [ndependencia e do
Imperio.

Manoel da Costa Fonseca.

Reglslrada a f. 98 v.o do Livro "'.0 de regIstro de Leis e Resolu-
ções da Assembléa Legislativa Provincial.

Secreiarin da. Presldencia da .Provincia de Minas Geraes
de Julho de 1'856. '

Candiqo Theodoro de Oltveira.

Ne~ta Secretaria da Presidencia foi publicada a presfJnte Lei
aos 27 âe Julho de 1857.

Rodrigo Josó ferreira Breta,:

Geracs 8

e Resolu-

Candido l'keodoro de @lii'6ira'.

lo QUlM Dr.LFlNO nInE lHO DA Luz.

Silvel'lo Teixeira da Costa a fez.

ccrelaria da rrcsi~cnpia da Província aos 14 de

Manoel da Costa Fonseca.

Uegislrada a f.87 v.~ do. Livro lh~ d? registro de LeIS
tões da Asscmbléa Leglslallva ProvlIlcwl.
• Secretaria da Prc idencia da PrúVIllCla de l\hnas
de Julho de 1857.

Sellada na
Julho de 1857.

(L. S,)

TOMO XliI. PARTE 1"'

CQllectm' do Muni ipio de Gaqthó I t\nlollioj d.e S uza 'r~lIes
Guimarães, para 110 fim deste praso pagpf a Fazm~Ja J 1'0-

vincial o lJlW 'Ih esLiv~I' (h,~' /,1 o eI.D vlrtud.c dÓ arcance
que se Iiquid.ar.. O Jlraso ()a mora tona devera ser contado
da dala da hl)lIldaçao.

Art. fi dor se obrigm'f. ao ragam~nto do so-
uredito alcance por meio de letl'a, cuj? cumpnmento _ será
gara Lido eOlll ~Iypotllo.ea. ~~ehens de .raLZ. o~' p'e ~çao (j
(janca idonea I ficando SUJClto ao premIO ~Ie .nove 1'01 . cento,
se , . vencida a mesma letra, não fOI' satIsfeIta a sua Impo\'-
tancia ..

. Mt. 3.° Ficão revogadas as disposições em contrariQ

Mando p(l)f lanto ~ todas, as. utol:idad?s á, I)l!em. a
conhccimcnto, e execuçao da rcfenda LeI pel tcncAI , I)uq a
cumprão e fncão cumprir lão inll'i,'amcnte com.o ~ella se ~on-
térn. O Sccretario de~ta P.rovincia a faça ,imprImIr, pu!)hear
e concr, Dada no Pnlacio da PrcsidellCla fia Pl'ovJIleIa d
Minas Geracs nos trcs dias do mcz, (!e Julho (!o ~nno do
Nascimenlo de Nosso Scnhor Jczus Chl'l to de m,1 O!tClccntos
c cincücnta c sele, trigesimo soxto da In()epcndenCla e do
Impel'io.

For(unato Carlos de jJ1eirelles a fez.

JOAQUIM DELFINO RInEIRO DA Luz.(L. S.)

I

CUl't(l, de Le.i' que concede ,U'na 111oratol'ia de doze annos
ao CirJadão Archanjo 1Jol'lJes de Abrantes, ~ador do
~x-Collect~r do JJ1unicipio de CaetluJ, Antonio de SOlfZfI
Telles GUImarães I e contêm outras disposições.

'O DOUTOR Jo~quilll Delfino Rjbeiro da' Luz, OffiGial da
OrdélÚ da Rosa, Vice-Pj'csi()en!e da ProvlilOia de 'Minas
GCl'aes: 'Faço sábel' a tou9s os sell~ habiLúnles que a As-
sélllbléa 'Le.gi~laliva Provinciál Deci'élou e eu Sanccionúi a
Lei seguihte:

iH!. li.. IFica cOI\çédi()a uma momtoria de doze aiIho
ao Cidadão 1\.rchanjo Borges de i bmrltes, fiadol' tlb éx.-



( 4 ) F. N. 1. ( õ )

-

Nesta 'Socro~ria da Presldencia foi pllbJieada a presente Lei aos
27 de Julho do 1857.

Rodrigo José Fe,'reira Bretas.

LE[ N." 801- DE 3 DE JULHO DE 1857.

Carta de Lei. que ele/la á eathegoria de Cidade a Villa
de Tres Pontas.

, [» DOUTOR Joaquim. Delfin~ Ribeiro da Luz. amcial da
Ordem da !losa, Vlce-Presulente da Provincia de Minas
Gerae~: F,1(t? sa.ber ~ lo.do~ os soas habitantes que a As.
se~blea .Lcglslallva lrovmcml Decrelou e cu Sanccionei :l
LeI seguIl1le:

Ar!. 1." Fica elevada á calhegol'ia de Cidade' a YiIla
de 1'l'es Ponlas.

Ar!. 2.° São revogadas as disposições em conll'al'io,

~~antlo por tanlo ~ lodas as Auloridades á quem o
~onhec~mcnlo • _e cxecu~ao _da. rll~orida Loi perlencor, qMC a
cumprao o façao cumpl'lr tao mlClralllenle como nella se C011-
I&m. O Secrelario desla Provincia a faça imprimir, publicar
c correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pl'Ovincia de
Mina~ Geraes aos Il'es dias do mez de Julho do anno do
NaSCImento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos
c Cinfl?Cnla e sele. tl'igesimo sexlo da IndcJlendencia o cio
Impcno.
(L. S.) JOAQum DEL FINO RIBEIRODA Luz.

Fortunato Carlos "~leil'clles a foz.

Sellada na Secrelaria da Presidencia da Provincia aos 17 de
Julho de 1857.

1l1allQel da Costa Fonseca.

Registrada 11 f. 99 do Livro ~." de registro de Leis e Resolu'"
cões da Assembléa Legislativa Provincial.
• Secretaria da Presidencia da Provincia de Minas Geraes 8
.de Julho de 1857.

Candido Theodoro de Oli"eira.

Nesta Secretaria da Prosidencia foi publicada a presente Lei
aos 27 de Julho de 1857.

Rodrigo José Ferreira Bretas~

tEr N.• 802-DE 3 DE JULHO DE 1857.
eartá de Lei que eleva á eathc!Joria de Cidade a Vil/a de

JJlontes Claros de Formi9as.

o DOUTOR JGaquim DeHi'lo Ribeiro da L~z? Omcial. da
Ordem da Bosa Vicc-Pl'esidenle da ProvlI1cJa dc Mmas
Geraes: Faco saber a todos os seus habitanles que a As-
sembléa Legislaliva Pro\incial Dccretou e cu Sanccionei a
Lei seguinte:

Ar!. 1.0 Fiéa elevadn á calhegoria de Cidade a "illa de
~Ionles Claros de Formigas com a denominação de Cidade
de Montes Claros.

Arl. 2,° São revogadas as disposições em conll'urio.

Mando por tanlo a todas as Autoridades á quem o
conhecimenlo e execucão da referida Lei perlencel'. que a
cumprão e fação cumprh' tão inleiramonle .com~ I~ella se ~on-
têm. O SC~I'ctario desla Provincia a faça lInpnmlr •. pll.bhcar
e correr. Dada no Pa!acio da Prcsidencia tia PrOVlllCIa de
Minas Gemes aos lres dias do mez de Julho do anno do
Nascimenlo de Nosso Senhor Jezlls Chrislo tio mil oitocentos

T@O XlII. PARTE 1"



LEl N.• 803-DE 3 DE JULHO DE 1857.
I '

( 6 ) ( 7 )

Sellada na ecretaria da Bresidencia da Provincia aos 11 tia
Julho de 1857.

JJlanoel da Costa Ji'on!le1:a.

llodrigo José Fer','eira. '1J,'ctQS.

Nesta Secretana da Prosidencia foi publicada a prosente Lei ao
27 de Julho de 1857.

Registratln a f. 99 v.p do Livro 4. o' de registro de LClS e Re~lu-
ções da Assemblóa Legislativa Provincial.

Secretaria da Presidencia da Provincia de Mmas Geraeli
de Julho de 18 '7. '

Candido Theodoro de Oliveim.

F. N. 1.

Art. 2.. O Munlcipio de Aras u:tl.y cómprehlmrlcrá as
l'arochias do Calháo, Uinga. S, Domingos. O Salto Grande.

Ar1. 3.0 Esla Villa não sorá il1slallada 'sem ~ue seus
habitantes promptifirluem a Cadêa, o Casa de Camara.

1'1. t,..o Ficão re ogadas 'as disposições em contrario.

~lando POI' tanto a louas, as Autorillade á quem o
conhecimento, e execução da referida Lei pertencei'. que.a
cumprão c fação cumpl'il' tão inteiramente romo nella so con-
têm. O Secrelario ~esla Provincii3 a faça imprimir, publicar
t cori'e['. Dada no Palacio da 'residencia do Provincia de
Minas Geraes aos tres dias do mel lIo Julho do anno do
Nascimento de 1 osso Senhol' Jezus Chrislo de mil oitocentos
o cincüenta e sete. trigosimo sex,toda lndopcndcncia e do
Imperio.
(L. S, ) Jo ~UIM DELFINO RInEIRO DA Lm.

ilvario Toi/ceira da Costa.a fCl.

DEL FINO RIDEmo DA LuZ'.

Fortunato Cg,rlo illeirell s a fez,
li ,""(l ':>1'-'" \ , '1

(L, S.

e cioo0e a' e. seto, tcigcsimo/ sexl.o da indopeDLleDQiac do
Im~or.i0t' I I • , I

SelIada na Seoretaria da Prcsidencia da Provi'ncia aos 10 de
Julho- cf 7

Manoel da Costa Fonseca,

_ Registrada a f. 99 v. o.do..Livrol •• o da registro do Lois o Rosolu-
çoes da Assemblóa Legislativa ProvinCIal.

Secretaria da Prosldencia da Provincia do Minas Geraes 8
de Julho dI} 11357. '.

Çundidp TAea~(}1'Q~e Olill 'ra.

Nesta Secretaria da Presidoncla foi publicada e presente Lei
aos 27 de Julho de 1857.

!10drigoj José, F,~rr ira Brctp •, ,

,Carta de ~'ei que eleva á catltegoria de l'illa, cQm a-
denomznaçüo de Villa d'Arassualt,1j, a Paro chia do Ca-
IMo, e cpntêm; outras ~isp.osições a rqspq,ito.

O, ~(JU'rO!~Joaquim D.elfino Riboira da J:;Uí'i, Offirlal da
rd D,1 da Rosa ,.' Yice-l'l'csidoRte da Província do Minas

G,araçs: Fa,ço( saber a. todo,s qs seus habitanles que a A -
embica. Legislativa l'i'o.vincial .DCl~retou (J' C11Saúccioneí
Lei seguinte:
I )

Art. 1.0 Fica eltweda à cathegoria do Villa com a deno.,.
minação de VilIa de Al'assuahy I a Parochia do Calhão.

:rO~IO XIII. PARTB la



Sellada na Secretaria da Presidencia da ProvínCia aos 11 deJullio de 1857.
Manoel da Costa Fonseca.

_ Registrada a f. 100 do Livro 4.0 de regislro de Leis e Resolu-
çoes da Assembléa Legislativa ProvinCial.

F. N. 1.( !) )

Ror/rigo José Ferreira Bretas.

l\'esta Secretaria da [II'csldellciafoi pulilicada a presente Lei aos
:2.7 de Julho de 1857.

Candido Theodoro de Oliveira.

Secretaria da PresiJencia da Prol'incia de Minas Gemes 8
dt) Jullw de 1l'!57.

('arta de Lei que elaa á cal!tefjoria de f~e.~lIe:,ia a Capel/(l
do ('((ci,ol'ira du Carmo, no . ulltrl1)10 de Lavras do
FUI/il, e marca as respectivas diviws.

LEI N° 805-DE 3 DE JULHO DE 1857.

.D DI) TOn .luaqu:m Dclfino Itibciro da Luz, Ollicinl da
UI'l~(\1I1da Itr 5a. \'il'c-l'rcsidcn[e ea Provinda de Minas
ticriles: Faeu saucr a lodos os seus habilan[es quc a As-
~clUult a t('gis!ali \ a Provineiul Dccrelou e eu Snllcciollei a
Lei ~rgllillk :

ArL. 1.° Fil'a dc"ada ú call1rgoria dc Frrguczia a Ca-
relia da CaLilüeira do C<lIIllOno Município de ta \'ras do Funil.

.\1'1. 2 o As di\i~as desta no\'a Pal'ochia serão: "(:a
Bana ':0 Hi/ll'il'[1(l I I:C \'CIII ('a Fazenda ('C FI nnri~co Gal'cin,
por ('!lc aciulH (:i~j~~lI:do cc rn a Fl'cguc/ia C:c S. Jo;io ~cJ~o-
lIIuccno, ale o aHo ('a SeJ'la Bi(a, l!cs:a (lll 1'1'11I0dll'C110
11 CSll'al'a, que H (fue de Car\(ls AIl'~alJ(' rc rat a a \'al'gi-
uba, seguindo prla t> Illl'Hlln cS[ln(~a alé o ato (~O m,nllo, da
On~a, e a c"qu('rt!a (Ill fUllIO dil'l i!o ao Illorro (to Clla~
I cu, r'esle (,1Il (!irci[ul a a S(!Ta dcs TaÀlJs, \101' e~la a
c~qu('rtla alé ('II(:e faz una p(Il[a em frente d~ r~1Or~(la de
Jusé Fl'anl'Ísco Tristào, desta I;onla (111 rumo dll'cllo a Lar-
ra cio CI lTego, que las~a pelo fl.ndo (:a IIlOl'ada do rnc£mo
Tl'Íslàu, I'OJ' c~[e COITrgo acima á sua nasc(n!c, drsla cu,),
'HllO. ~I!l PAliTE l'

JOAQUIM DEL~'INO RInEIIIO DA Luz,

For/unalo Carlos lIJeir'elles a fez.

(. 8 )

LEI N. o 804-DE 3. DE JULHO, DE 1857.

Carta de Lei que eleva a Fre,quezia o Curato do Sacramento,
. do iJlunicipio do Dezemboque ... ,

~ .DOUTOR Joaq~im Delfino Ri~eit.~ da Luz I Omcial da
Of'(lem da Rosa I Vice-Presidente da Provincia' do Minas
Gerae~: F~ç? s~ber. a to~I,o.s.os seus I~~bitantos que a As-
se~bloa ~cglslalIva ProvInCIal Decretou o eu Sanccionei a
L01 segumte:

Ar!. 1.0 Fica elevado a Freguezia o Curato do Sacra-
mento d~ Munidpio do Desemboque I tendo por limites os
mesmos do Curato.

Art. 2.. Ficão revogadas as disposíçõos em contrarIo.

A~ando por lan[o a lodas as Autoridades á quom o'
conhoc!monto '_ e exor.u~ão _da. re~erida Lei prrle~cor I que a
cumprao e façao cumpl'll' tao IntClramento como nelia se con-
tem .. O Socrctal'io desta Provincia a. faça imprimir I publicar
e .correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia. de
Mma~ Geracs aos tres dias do mez de Julho' do anno do
Nas91mento de Nogso Senhor Jezus Christo do mil oitocentos
e cm~o.en[a c sele, trigesirno sexlo da Independoncia e doImpono.

(L. S.)



Rotlrigo José Ferrcira Oretas.

Mal/oel da Costa Fonseca.

( 11 )

LEI N." 80G-IH 3 DE JULHO DE 1857.

Carta de l,ei que eleva á cathegoria de Cidade a Vill~ de
S. Jmlltar,o do UM, com a denominação de C1ddde
do Ubá,

Nesta Secrclarw da Pl'esidcncia foi puhlicada a presente Lei
aos 30 de Julho do 1857.

Secrctaria da Pl'csit1Cllcia da Provincia de Minas Gemes 28
de Julho de 1857.

F. N. 1.( 10 )

Ar!. !~." Ficão revogadas as disposiçõos em conlrario.

direilUl'a ao Corrogo do 1'hon1') Marcollino. por e!'le abaixo
até o Jlio do Peixo, por esto acima á Barra do Ribeirão
Vermolho I subintlo-o até a barra !.lo ri!>I'Íl'úo das Cobras,
e aill'la pai' oste a"ima até a sua nascenlo, !'rguindo Ú cs-
quonla p~las abas da Sorra do Gavião em rumo direito à
Cachoeira do Funil no llio Angllhy abaÍ.\o da Fa::enda do
Jardim, polo m03mo rio abaixo até a Cachuoira da Fu-
maça. d031a em direilura Ú alagoa dos Voados, c ~cguindo
pela estrada, quo se di ige ú Fazenda da Para-pilinga alé
o riboil'ão do"lo nome, 'OI' eslo abaixo 1I1ó o riaeho do Sel'\'o,
e ainda por eslo abaixo at~ a b<lrra do ribeil'ô'lll tio Couro
do Servo, o depois por eslo acima até a barra do ribei-
rão que vem da Fazenda de Fl'<lncis~o Garcia, onde comoçou,

Arl. :3." Esta Frcguezia liC<l portencondo ao Município
do l.avras do Funil.

Mando por lanlo a lodas as Autoridades ú quem o
conhecimenlo, o execuç;}o da referida Lei porlen"el', quo a
cumpl'ão e fação cumpril' tão inleír<lmonte com) nella se COII-
lêm, O Seel'olario dosla PrO\ inl'Ía a fa~a imprimir, p Iblicar
e correr, DaLla no l'alacio da Pro.;jdcncia da Provinda do
Minas (ieraes aos trlls dia,.; do moz de Julho do anno do
Nascimento de Nosso Senhol' Jel.us Christo de mil oil' cenlos
e cincoenla o sele, lrigesimo sexto da Indopondoncia e do
Imporia.

tB DJUTOH Joaquim ))clfino Hibciro da Ll~z : ameial. da
Ord('l\1 da It )~a, Viee-I'I'esidcnlo da Pr~vl"clíI de MlIlns
I iCl'ap~: Faco ~ahcr a todos os spus ha!)Itantos que. a f\.s-
:ellllJl"a L('~islali\'a Pro\ indal Decretou e eu SanccLOnel a
Lei l'g,lÍnll':

Ar!. 1.. A Villa de S. Januario do Ubá fica elevada
. callH'goria de Cidade. com a donominação do Cidade do

bil.

Sellada na Secretaria da Presidencia Ih Provincia aos 2"~ de
Julho de 1857.

Rodrigo José Ferreira Oretas.

Registrada a f. 100 v.do Livro "~." tio registro do Leis e Resolu-
ções da Assembléa LegislalLva Provincial.

(L. S.) JOAQUIM DELFINO UICEII\O !JA Luz,

Si/verio Teixeira da Costa a foz.

Ar!. :2,. SJo I'c\'ogndas as disposiçõos em contrario.

ando Jlor fanll) n loda. ,as. AUIOl:idades á quem o
conhel'ÍlIlcnto, o cxc('uçflu da rdenda Lei Ilerlc))cor, que a
rUfllprflo I'a(:flo cumprir Iflo in!oilammle ~'(nH~ l:ella so ~on-
lem, O .'ccrelario dI sla 1'10\ inda a fa~n Illlpl'lmlr, .1'1I.bhcal'
e correr. Dada no Palado da Prosidcncia da PI'OYIlICIa de
Minas Goraes aos Ires dias do mcz de Julho tio anno do
Nn;imcnlo de Nosso Senhor Jezus Chrislo de mil oitocentos

TOMO XIII. PAliTE la



Manoel da Costa Fonseca.

LEl (.0 808-Dl~ :3 DE JULHO DE 1857.

( 13 )F. N. L

Sellaúa na Secretaria da Presiúcncia da Provincia aos 21,. ti
Julho de 1857.

Rodrigo José Ferreira Eretas.

Nesta Secrctul'la da Presidencia fúi puulicada a presente LeI nos
30 de Julho de 1857.

'arta de IA i que ele n n Disfrirfo de fia: c ú callir:lJoría
de Parochia a PovoaçriO de PhillldelJlhia, e marca as
rcspccli 'as (/i/'isa£,

Mand) por Inn!o a !odns (lS Au!oridades iJ qucm o
canh l('imcn[o, c e c('lIção dn rrferida Lei pertenccl', que ~
rumprão e fação cumprir Iflo in!l'iramen!l' ('orno nella se ,'on-
tem. O Secrctario dc:;la Provincia (l f(lra imprimir, publicnr
c co ''I'cr , Dadn no Pnlal'Ío d(l Prcsid('ndn t!(l Provincia de
~linas Gcraes aos Ires dias do meL de .J ulho do nnno do
Nas"imcnto dc l osso Scnhor JCZlIS Chri lo de mil oitocentos
e cinl'o nla c selc, !rigesimo scxlo dn Indcpentlcncia c do
lmpcrio.
(L. S.) .JOAQUIM ])EI.EI~O nlllEIRO DA Luz.

Jlla/loel José Ferreira (l fez

[j DOUTOR Ji\aquilll Dclf1no Ribeiro da Luz, Omeial da
Ordem da Ilosa, Vice-Pre. illcnle dn Provincin de Minas
G .l'aes: Faco sabel' a lodos os seus habitanles que n As-
TO)1O Xtll. 'l'AIITI\ t"

Rodrigo José FerreIra Bretas.

Registrada a f. 101 v.odo Livro !~.o úe registro de Lms e Resolu-
,ções da Asscmhléa Legisl:'lÍva Provincial.

Secretaria da PrE;sidencia da Província de l\Illlas Geraes 28
ne Julho de 1857.

:\.1'1. 2.° Firão reyogndas as disposiçJC3 em conlrnl'io.

1J[anoel da Costa Fonseca.

Nesta Secrelaria da Presidencia foi IlUblicada a prosen'e r "1
:.lOS 30 de Julho de 18:'>7. . '-

Rodrigo Jos6 Ferreira Eretas.

Rodrígo José Ferreira Bretas.

Registrada a f. fOJ do Livro q.ode registro de Leis e Resolll-
ções da Assembléa Legislativa ProvinCIal.

Secretaria ria Presidencla da Provincia de Minas Ger,1cs 28
de Julho de 1857,

LEI N.o 807-DE 3 DE JULHO DE 18')7.

e cincoenln e sele, lrigesimo sexto dn IndepcntlenC'ia e du
Imrcrio.
(L. S.) JOAQUl31 DF.LFI1\O RIBEIRO DA L(1Z.

.1/anoel J03é Ferreira a fez

Se:la:)a n:l Secretaria da PresiJencia da Provincia aos 24- de
Julho de 1857.

( 12 )

Carta de. Lei q:tC encqrpora (O Municipio de [,rIUta, d!)
Fltnll .a ./1 re[Jltez1a de Perdõe:;, de.;/Jlembranrlo-a do
da Ol/ce/I'a.

Ar!. 1.° Ficn per!encendo ao Municipio dt~ Lnvrns do
Funil n FI'('guczin dc Perdões desmembrada do Munici('io
da Oliveirn. '

@ DOUTOR .Jonquim DeiOno Hiueiro da Luz. Omeial da
Ord-m da Hosa, Vit~e-Presidcn!é dn Provinf:ia de Minas
Geraes: Faca saul'1' a 10:los os seus habitanles qu a :\s-
gOlllblén Leghlnli va Provincinl DJCre!oll e cu Janc~ionei a
Lei seguinle:



llodri!Jo José Fe1'rCira D1'etas.

'd . f' publicada a pres1mte LeiNe~la Secretaria d~ Presl encla OI
aos 30 de Julho tIe 18<>7.

( ];) )

JOAQUIM DELFIl."O HlnElIlo DA Luz,

Silcerio Teixeira da Costa a fez,

raMO XIII. PAIlTE e

(L. S )

F. j' •• I

LEI N.o 809-D... 3 f),~ .JULHO DE 1857.

, I .' de flaroeh i,." o Cltrato
('ar(,." de Lei que e.'/~I)(l1(Il/a( hd~~'~lo Jlnnicipio de Caldas,da Sacra F llJllI la ( o .1 (Ir ,

fJJJ. , , 'D 'Ifi o Hibciro da Luz, Omeial. d~
IV nau I OH Joaqu~. Pr sidenL' da Provincia do Mmas
Ordem da Rosa I lC - I' 0'1' ha~)ilanles que a As-(' l"aeo saher a tIl( o:> os ~ ,~( S" alera['~ : I '. '. l"" I O 'lTotou e ou aneCIOIlClsemb'ca Lrgl ':all\'a IOVIllCl<l
Lei eguinle:

o I" 'le\'al]I):' ('a' floria de Parochia o Cu-\rt t 'Ira e (l " •• , I Caldas
I 1'1 ~'lc'l'a Familia do ~Lllliad,), d) j lumclplO (e ,r3 o I I vII , C .. [o

[el o por limites o. do me. lU) ,Ul c1 ,

\ L ~. S'-lO rcvorrada: : disposi~õ('s em contrario,r. _' ,I o

L das as Autol idades ú quem o
Mando r I' la lt?} da rcr~l'i la Lei pertencol', que a

conll cillll'nln , _ e cxet~~.:lOtâo int;'i;'llmcn[e como nella se oon-
cum rilo e façao. ellml~'lI I" " c', faca illll,rimir, pulJlir'Ul'OSC"'L'll'lodc~LrI 1(1\1\1, •••• ',' ., J
[em I ( I . I' I': da PI'('sil!cllcia da I'I'OVlIlCla «()
() COI'I 'I', Dada ~lO , ~ I 1'10. do mez <I' Julho do anllo do
tina (;erac: ao, 11e:s. ( IlrI~, JCZll' {;hristll de mil oitocentos

Na. l'ÍmüoLo de s 'o .. en .~1l1o .~, lo da In<lependcncia e <lo() cio' ('ota e s Le I lllg lIH s
Im -lio,

(14)

Manoel da Costa Fonseca.

Art.1,. Fi '3 elevada ~ Dislricto de Paz a Povoac~o de
Philarldp lia, !f'ndo por divi~as, com () Oislriclo da (J 'ade
do Minas No\'as a cordilheira, que s('pal'a as aguas do M4J('U1'Y
das !lo Sçtubal e Gravalil; com o Dislr'ielo da Capellinlia a
cordilheira que separa as aguas do MUCUf'Y e Todos o~ Santos
das aguas do ribeirflO Trindade, pass(lJu!o a per'(rncer fi
Philadell'hia os campos tle Ta/llbaeury; e com a Provinda £In
Bah:a as acluas demarcaÇÕes,

ArL 2,. Fi a desdI' já elevado a Fregllezia o Disll'iclo
de l'hi1adelphia com os mesmos limH s do Oislriclo.

sembléa Legi!'laLiva Provincial Decrelou e cu SancCiollei a
tei seguinte:

Ar'!. 3,' Fic~o revogadas as disposições em conlrario.

Mando por' lanlo a lodas as Auloridades 11 qurm o
conheoime!llo, e nxecuç;io da referiria Lei perle cer, que a
cumprüo () fal?io cumprir lia inleiramenle como n['l/a sr C(1n-
lêm. O S..'cl'elario Ilos/a Pl'Ovincia a faça imprimir', publicar
o corroI'. Dada no Pa.acill da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes aos Ires dias <lo mrl de J nlho do anno do
Nascimento de 10SS0 Senhor Jozns Chrislo de mil oitocentos
e cilwoonta e sele, trigosimo sexlo da Indepentloncia o doImperio.

(L. S.) JOAQum DELFlNO nInEInO DA Luz.

For/unalo Carlos Jieirclles a fez.

SeI/a da na Secretaria tIa Presidencia da Pl'ovin'cia aos 2~ deJulho de 1857.

Rodri!Jo José Ferreira Bretas,

Registrada 3 f. 101 do Livro 4.0 de registro de Leis e Reso-
luções da Assembléa Legislativa Pro\'incial.

Secretaria da Presldencia tIa Provincia de Minas Geraes 28de Julho de 1857,



Rodri!Jo José Ferrc'ira Rrctas,

Sellarla na Secrelaria da Pl'OsiL!encia da l'rol'incI;) nos 2'~ llo
Julho de 1857.

( 17 )

JO,\()t:I~1 D~Ll'liXO lllBElHO [1,\ Luz.

Silvaio Teixeira da Costa a fez,

F. N.J.

(L, S,)

LEI N,. 8U-DE 3 DE JULHO DE 1857.

C" ,- do Pamh Ijlmna 11 11Ia Caso
(IIrta dI' Le{,'t1jll' cl:('b.ao'/lati(l/;~(:~(~~lfo~1Ji(al" de Caridade diZ

de (IIlII /lI C ,o {' '- a r s-_'~nhúr dos }lrmos, e 1'011 em Ol/tras (ISpOSlfoes •
peito.

If)) , n'l' 'a I llZ Omeial da'tl'( I'OU'lCR J(arll'm Drlllo 1](110 ( ','? d ~ras
O~ 1 (l'a • "il'c l'rc"ic'cllle (li PI'O\'lI1ClU e r II~(
I'l (Jll (a ,(, I.1"1 t S que a liS-

(' ('~' 1"]('0 ':lI ('I' :J \(l(!( ~ os ~cus I.lul all c ~ . , a
,I I. "'. , ,(, . SancClOncIsemlMa J.eg'islalh a Pro\ ill('ial Decrctou e ('u (
Lei seguinle:

1"TO~IO XXIII. I'AIITE

t ~11l O ~"rl'clal'io desla I'I'()\ inda a, fa~a. illll riml~I:, ,.pl~,h\i('~~
,u : ," Dada 110 I'alaei) da I'l'l'slllelll'la lia f U\ lIlela (,e
L, COII I. . ll'e di'ts do mez de .Julho do allno (O
~N1IuJa~hCII');)C('i1e alO1(')':"0 '..:'11"101' J('zu,; Chl'islo de mil oito('cnt.(is
I 'IS(;III1"U( J.'.;l, J " 'uO
. " [e .:"[e ll'i"e illlo SI'XtO da IlIdel onl cneJ() (c ellll'OCu a J~, o'
Impcl'io.

I' .. t J n f -tO" \' rio Livro I, .• de rcgistro de Leis e 1\eso-,pr'lS rnl a.., -., , I
I ,- 'S d~1 A~selllhléa Legislnlirn I'roI'll1~,n: G 2H
U~OLSe(~rClnrin dn PrcsiL!cneia da PrOVIIICla de Mlllns eraes

de Julho riu 1837. Mal/oel tia Costa Fonseca.

(Ia 1','es',L!el'c'ln foi puhlicada a preSênle Lei'csln Secrctaria -
uos 30 de Jullro de 1857.

lIodri!Jo José Fcrrei1'll Eretas.

LEI N.• 810- DE 3 DE JULHO DE 185i.

Manoel da Costa Fonseca.

Carla de lei 'fue marca a divisa entre li FI'eguezia da Vil/a
Leopoldina. e o Curato de Aossa Scn ':ol'a da COllceiçlio
da Doa risla.

Rodrigo JJsé Ferrcim Oretas.

Rodrigo José Ferreira Oretas.

Registrada a f. 122 do Livro 4 .• do registro de LeIs e Hesolu-
ções da AssemlJléa Legislativa Provincial.

Soere/aria da PresiderJcia da PruvIncla de MInas Gerae:; 28l1e Ju:ho do 185i.

( 1 G )

Nesta Secretaria da PresllJencla foi pulJlic:HIa o presente Lei
:lOS 30 de Julho de 1857.

Sl'lIada na Secretaria da PresiJencia da ProvinC'Ía aos 2!~de
Julho de 1857.

~ DOUTOR Juaqu:m Delf'no Ribeiro da Luz, OlTIdal da
Ordem da !tosa. Vice-Presidente da Pruvincia de Minas
GOI'acs: Faço saber a to.lus os seus habitantes que a A5-
semIJléa L('gislativa Provincial Decretou e eu Sanccionci li
Lei seguinte:

Art. Unico. A divisa enlre a Freguezia r'a Villa LeopoJ-
dina, o o Curato rle Nossa Senhora da ConceiLão da Boa risla,
será o ribeirão da l'irll pninga, passando n' perlc[cer á eslo
Cura to as Fazenda~ do Commendadol' Manoel José Montciro
de Ca::tro, e do Capitão ()uirino Ilibeil'o de A rellar Hesendc:
rcvogadas quaesqucr disj:osiçôes cm contrario.

Mando por tan[o a toda' as Autoridades it quem o
conhecimento, c execução da refcrida Lei pl'rtml:cr, quo a
cuulpnio e fação cumprir tão inteirumr:n[e como nel'a se COII-



Ar!. 6.0 Ficão revogadas as disposições em. contrario.

( 18 )

Manoel ela COS{CI Fonseca,

llockigo José Foreira Eretas.

(19 )

lloclrigo José Ferreim Bre{as,

LEL N.o SI2-DE fi. D'~ JULHO DE 1857.

.\rl. 1. o Fit'a cl!'\ atlo iI cal!Jl'goria dc Frl'gll"zia o Dis-
lri 'lo de "o ,JO,-IO Uaplisla do G1ol';a no Municipio de l'iurnhy,
lendo por di\ isas a' IlleSlllil.j l'O Dblril:to.

. rI. 2 o FicJo rc\ ogada~ a-j di posi<;ues em conlral'io.

Mall lI) por tnnlo a toda:o; as Autoridadcs :í quem o
conll eilllel!ll, e exr.cuc:~1Oda rcfl'rida Lei perlcnecl', quo n
cumpr,io e raçüo cumprir !CIo inl('iramcnll~ como nr.l a sc con-
lemo O SC''l'dal in desla Provincia n faça imprimir, pllllliral'
c' eorrer. Dada no Palal'io da Pl'csidclHia da Provincia de
~Línas (~e aes aos ljllntro dias tio mcz de Julho do allUO do
TmlO XXIII. PAliTE i"

]I. N. '1.

('(IrIa de I.et" 'file eleva li cfl/he,qorill de Frey.u~z~a o Di~lricfo
de S . ./0(10 !l0llfls/a do blol"lll no l'lzullClPIO de Pwmh,lj.

~ DOU'fOn .JoafIlIÍII1 Dl'llino Hilll'iro da Luz, Oflicial da
()rdelll da HOSil, Vi,.c-Prcsi tenl) da Provincia de Minas
(;cral s: Faço sabor a Lodos os ~e ,5 habitantes que a As-
:o;cmbléa Ll'gislativ, Provin'ial Ikerclou c cu Sanccionci a
Lei .cguinl :

Nesta Sl)cretaria da Presldencia foi publicada a presente Lei aos
:30 de .Julho de 1857

He~lstrada a f. 102 rio Li vro 11•• o de rcgislt'O de Lcis e Reso-
luções da Assoll1bléa Legislall,,'a Provincl~l. ,

Secretaria da Pm 'ldt!nC1J da PrOVIIICJ:l do Mina Geraes 28
de .Julho de 1 57.

Sellada na Secretaria da Prestdcncia da Provincia aos 2.1•. de
.Julho de 1857.

\

JOAQUIMDELFINO RmlmlO DA Luz.

Fortunato Carlos de 7IJeil'elles a flll:.

(L 'S.)

A.r!. 2 ..0 Esle. Hospital gos'ará de lodos os privilegios
concedIdos as demais Casas de Cm'idade da P ovineia.

. Art. !~.o As doa0ões il que se refére o Ar!. anl()Cellonlc
e ::íiniln oll!r'Us 'qilO 'houverem de sei' feitas ao sobredito Hos~
pital.' . JJcüo isempta, do I'agamento de f1l1acsqucr diJ'cilos
l)I'OYlIlCHles.

• J •

Art. '5.0 • O 'fundador do Hospil:il sorá o 5(,U .provedor
perpetuo, (} ~oderá 'designar cm leslamento quem lhe de,':,!
m 'ceder depOIS de sua morle.

AI'L 1.0 Fira crenda na Cidade do Pal'3hybtina lima
Casa de Caridade sob o tilulo de-Hospital de Caridade cio
Senhol' dos Passos.

Art. 3.0 O disposto na presente Lri só trní elfeito depois
que o Commentladlll' JIlSÓAntonio da Silva Pinlo tivcr I'cali-
sad~ a. sl~a_ promessa de doar um edilicio adaplado aos fins
da lIlslttUlçao., c CÓIIl 'IS lircr,isos m'lvf'is e IItensis no valor
de I'éis quatorze cl)nlos (14:000!~vO()) e II m assim de dotal'
o mesmo Estalicléeilllento com o fllndo inaliena vcl de Yinle
Apolices da Divida l'rovincial

~~ando POI' tanlo U todas as Autoridades á quem o
cOlJhdc~mento, e execu~iio da refel'ida Lei 'perlencer I flue a
ellmpl'JO c 'façilo cumprir lão inlcil~amenle como ne:la so con-
têm. O SeéretUl'io desta Provincia a façn imprimir, publicar
e corroI'. Dada no Palncio da Presidcncia da Provincia de
Minas Gcraes aos tr'cs dins do mez de Julho do anno do
Nascimento de Nosso Senhol' Jezus Christo de mil oilocenlo~
c einc()-'nla e sele, trige~imo sexto da lnllependencia e do
Impcrib.



Manoel tia Costa Fonseca.

LEl N.• 81;3-Dr~ !l. Dó JULHO DE 18.j7.

( 21 )

Sellad.1 na Secr0tal'ia da Presiuencia da Provincia
Julho de t:l57.

F. N. 1.

LEI N.• 81',-DE Ir. DE J LHO DE 1857,

Carta de lci ljue cncorJ~ora ((O .J!LI~I.iri}Jio",e ~', Bom,ao a
F I'l'quczia de 11OTTlIlhos, do ~ermo (!(, J (li acatu, e
o.~ Oistrirtos dc Pcdra dai AngICOS c ]"xtrema do lIJu-
niri,)io dc ,)fo/ltes Claros,

Hrgi.trn la a r. 103 \'. do LIvro l~.• de l'0glslro de LeIS e Resolu-
ções da A, elllbléa Ll'gisla'iv:I I'l'oviOl'i,.ll.. .

Scere:nria da Pro idencia .In PruvlOl'Ja ue 1\I1n'1~ Gerae 28
le Julho de 18:n.

Rodrigo JosiJ Ferreim Bretas.

Manoel da Costu Fonseca.

resta Secrelnria dn Presidencia foi publicada a presente Lei aos
30 Ui) Julho de 185í.

Malloel da Costu Fonsecu.

f3 DOUTOR Joaquim DelOno nibciro tia Luz, ameial da
T 0)10 XIII. PAliTE l'

com o Dislrielo rio Rio Novo I cio cspigão SlIP riol' li m~sma
Fazenda; revogadas as disposi~ õcs C/ll conlrario.

Man lo Jlor lanlo a lodas a~ Anlo!'idados Íl qucm o
conll '(:imcnlo, c cxccnç<io da I'cfcnda LCl pertenccr, quc a
CUllIpl' li e f1t::1OcUfIlprir 1;"10 inl('iral\l~nle c.omo. n?lIa se ?on-
leIO. o Secrelario desta l'l'ovin. ia a laça IlI1pl'lInll' .. lm.bllcU!'
c (;01'1'('1'. nada 110 Palaeio da l'rcsid 'nda da Pl'o\'lnclU de
linas I;('rac' aos qualro dia' do mc~ ~Ic .1ulhu ~ILl ?lIno do

Nascilllrmlo de 1'0SS() Senhor JCZlli Chl'lslo dc 11111 o~loecnlos
e einl:()cnla O 'ele I ll'igcsimo sexla da lndcpclldcncHl c do
Impcria.
(L. S.) JaAQul~1 DELI'I;'lO l\wEIIIO llA Luz.

Manocl ./osé Ferreira a fcz

a@s 8 d tJ

JOAQUIM D~;L~'Il\'O nInEIRO DA Luz.

Carlos Fortumato dc Jlcirclles a fel.

(L. S.)

~lJJanoel tlu Costa FOllseca.

_ lIeglsll'a la a f. I O'J do Lino l~.o de rerris:ro de Leis e Reso]u-
~oes da Assembléa Lcgislullva Provincial.°

Secretnria d.1 Pre,i ionci:J dn llrovillcia de ~Iina.; Gernes 28
de Julho de 1857.

Sella'la na Secrl.:taria da Presitlencia da Provincin aos 8 de
JUHlO de 1857.

Nesta Secretaria dn Pl'csiJ('IlCia foi publicada a presente L'.Ji
nos 30 de Julho ue 1857.

l:odrigo José Ferreira lJretas.

( 20 )

Nascimento de Nosso Senhor Jelus Christo de m'! oiloc0ntos
e cincoenla e selo, lrigesimo' scxlo d<1 indepcnucncia e do
Impcrio.

Carta ((c I.ci !f'ICCIlCo!'lJOra ao Distrieto do Espirito Smlto
a [1 azcndll deno '11Ilmla-.(;I'l'IJSlacs-rlc Antollio JOjr} dç
Dastos Pinto, no Jhmicipio dó lI/aI' ri I!espanha.

{f':l DO
lU UIOn Joaquim Djflno Hibeiro dn I.uz. Offil'ial da
Ordem da nos I, Vicc-PI\'sidenlc da l'rovint:ia de Minas
Gerac~: Fa~.o s(~bcr a lc~du:J os SC'U; Ila Jilall'Cs que a A'i-
sel~lblea .Leglslallva Pro\'l1lcial Decretou e ('li Sallccionci a
101 scgullllc:

Ar!. Unico. A Faw:lda dcnominadn-Clln.s!ac;;-'/c An-
l,onio Josó de Baslos 'inlo, no MUllieil'io do Mtll' d'IIP"lwnha,
fIca pcrrcn~cndo ao Distrir:lo do E.'i:irilo Santo, di \'isan.lo



TOMO. XIII PARTE r

F.N.l

Manoel da Costa Fonseca.

JOAQUIMDELFlNO RIm:llIo DA luz.
!lJanoel Jose Ferreira a fez

l)residencia da Provincia aos 11 deSellada na Secretaria da
Julho de 1867.

(L S.)

. de Leis e '1\csolll-RC"isttal!a a f. 101. do Livro [•• 0. d~ Ireglstro
- da o Àssembléa Legislaliva ProvlllclII. . . 28

coes , 'd . da Província de Mmas Geraes c" Secreturia da PI'CSl encla
de Julho de 1857. Monoel do Costa Fonseca.

(~ . ])rMlno Rilll'iro da Luz, Omeial. da
í0 DOUTO! .JnaqulI~~ II 'csiilcnlc da l'rll\'incia dc Mmas
Ord(,1II I a, U(b~, 'ICC- I _ os SCI,: habilanll's quc. a :\s-
Gcra :': r'a<;~) s~ber l~' L?~ o'~al . Deürelllll e cu S,ulcclOncl asembli'a L"glslall Vil 10\ II\CI.

Lci scguintc:
M ." dc Sabará

Ar!. Unico. Fica pc.rlCl~cend~llS~~Cl~l\~:~llS~ll~IO Mu,\cipro
o Uceolhimcntü de ~locaub~:. '". (lisl)O;;iC~1O cm conll',trio.
do Caethé; crovopda qua qu,,1 ( •.

j as A.utoridades á qllcth "Ó

Manltü por tanto .a 101as r ":(la' J ei l'crlcn",cl', quc ,'[1
1. t CXCCUC'IO da rc CII" 1con lCClll1Cno , _ c .:'. c 'nteiramcnto como nc a sc r,0n-

cllluprflO c façao. e IlI1fltll Il~o. I,.. ' faca imprimir. 11Ibhcor
lem. O Secrctnrlo dC;la 1.1o~:~llli\f~idcil'ia (la Provincia dc
c rorrcr. Dada no 1 alaCl? ' I Julho lia anno do
Minas Gl'racs aos qualro dias. ~I~meêh:'i~to dc mil oitoccnlos
Naseiml'nto (lc [10580 ~cn 1.01 (,;~lSto' da IndcpcndclIcia c do
l, dncoenla c sctc, trlgcslmo. l

Imi crio.

( 23 )

U~I o 815-DE !I. DE JULHO iDE 1857.

, . nco'l'lJOra ao Jllttnicipio de Sabará o R~-
Carla de .fIei, fj[U e e,',' b' d(wllelllbrnnr1o.o do de C. elite.colltllllcnlo (e. Ocall as ,

Manoel da Costa Fonseca:

Ordcm (Ia Rosa, Vice-Pt'esiill'llto dai Pq1o\'incla uc Miilas
Goraos: F/lÇt), saum' a totios os seus habitantes que a As-
som!.lléa togislali \'a jJroviucial Decretou o cu, Sancciollci a
I,ei seguinte:

A(~!. 1.0 Ficilo encorpara dos ao MilllÍcipio de São Uomão:

~ 1.0 A Freguclia de Maninhos I desmembrada do Termo
do l'aracatú.

l(otiri90 José Ferreira Bretas.

( 22 )

Sellada na Secretaria da Prcsidencia da Pro\'lncia aos 11 de
Julho de 1857.

~ 2" Os Distril.'tos de Pedra IIJS AngiCOS e E, trema,
dcsmrmurados do Tormo do Montcs Clal'os de Formigas.

Ar!. 3.° llicão revogadas as disposições em contrario.

Man'lo por tanto ti torlas as Autoridades á quem o
eonliedmenlo, e cxceuçCIO da rcfl'l'ida Lci pCl'trnccr, ljue a
cmuprão e façã,. cumprir tão inteiramentc eom1> n('/Ia se (~on-
tem. O Si'cretario do.;t,l Provincia a faça imprimir, luulicar
e (;111'1'('1'. Dada 110 Palncio £In Presir!encia da 1'1'0\ incia do
~Ül!l's GOl'acs aos quntl'o I 'as do mez do Julho do anno do
Nnscimcnto de Nosso Sonhar JúZlIl! Christo de mil oitoecIÍtos
e CÍncoenta e setc, h'igc5imo sexto da IndclJendcncia o da
Irn[lcl'iü.
(L. S.) JOAQUIl\[DELnNO !lIDEmo OA Luz.

Silverio 1'eixei1'a da COSIa li fez.

lIlanoel da Costa Fonseca.

Nesta Secretaria da Presidencla fei publicada a presente Le i
aos ijO de Julho de 1857.

Registrada a f. 10!J. do Ijvro [LO de registro de Leis e Resolu-
ções da Assernbléa Legislativa Provincial.

Secretaria da Prosidencia da ProvincIa de Minas Geracs 28
de Julho de 1857.



( 25 \)or. J(.

RI'
hll'õl:s

• S,
4le Jullll

da Independencia e do" Iri2e imo se. 10' ", ~

Jl Q 11M F.L~'INI) l\IIlEIIIO D,\ Luz.

. lo Carmo a fez.Frcmrlsro All:omo ('

. d P . cia nos 10 den l Secretaria da li csidclICI3 a rOvrnSe a I

Julho ", )7 M(l7lOel do Costa Fonseca.

, do Leis e Reso-r t O I. v 110 Li vro '~. de regIstroI I I a ,~. . . I
1:lbléa Legis!a1iva I'IOVIl1~I3: de Minas Gemes 28

\I 'Ia )resldencia da PrOl'lllCla

di] 1%7. lanoel da Costo Fonseca.

. bl' d a presente Loi aosI I)rr.sidcncla fOI pu Ica a ,Nr' 'PI ~ iIl'i r a <-

~o de , ' ' • 1857. Rodri!J0 José Ferreira Eretas.

'I ' ~17-DE f,. DE J1JLUO DE 1857.. .
. dc l)arochia o Dlslncto. 11 f,gorlll I d"arlal L/i '[lIeelf,ca alca 1~ IC Verde desmcmbraco a

dl Sl'" a /Ia 'b~lra (O J 0Il ,
FI'cfjliezia do llro Prelo.

" da Luz Omeial da~\À DOUTOn Jraquim. Dr\lin~ I nllhcJl;~ l'ro,in( ia de Minas
lU ), Vice-l'resll ('n c I 10 a As-(ll'llrm tia \O~.l, I o' seul: !'<Ibi!"ntes l) I .
(;el'ars: FtI~o f~~er ~, I~!lo.s I :s»~(:l';ili c (U ~ancdollCl a

UI' L"gis!all\ a 110' 11IC1a51'1\1 ,ea • <

I.l'i seguinte: . de l'arocllia o Dis-
. I ! :, calh('rronu L I daAr!. 1,. rll'U ec,a(o 'MOJ;te "creio, de~mcm 1'<1(,0

Irido de 8anla. Bn:"!lIl'H d~ Imito 1;01' Iimiles os meEmos do1<'r('guczlu do lho lll/Iu,
))islriclo, l al'io

as tliSl)Osi~õcs QID COll r •Ar!. 2.. São rc,"ogadn'
TOMO XXIII, PAUIk l'

I~ cinco
Impcri
(I.. 5,)Rodrigo José Ferreira Orel(Is.

( 24 )

Ar!. 1,0 l"ic(] elevado il Frcgnezia o Districlo de S.
Gonçalo da Ponte dQ Municipio do llomfim.

Ar!. 2,. A nova Freguezia comprehcnderú, alrm do
Distl'il'lo de S, GOIll'alo, o de Santa Anna da l'aralll'eua, e
o de Nossa Senhora ila Bo(] Mortc, comprehendendo a Fazcnda
da Contenda pelo espigio que divide (] Fazenda do Coco I c
s~guindo pelo mesmo !'limo alê o selTóte das Jauoliea!.as I e
d'alIi em rumo direiLo alé as di visas do mcsmo Distri(:to danoa Morte.

NeSla Secl'e'aria d~ Presidencia foi publicada a presente tei
aos 30 de Julho da /857.

tE/ oSlO-DE t,. DE JULHO DE 1857.

Carta de lei '1ue eleva á Fref}/le:ia o Distrirto de S, Gon-
çalo da Ponte I e marca as respectivas diL'Ísas.

tm DOU roR Joaquim Dclfino !lioeiro <Ia Luz, Offiei(ll da
Ordl'JU da Hos(], Vice-Presidente da l'rovincia de Minas
Geraes: Faço saber a lodos os seus habitanles quo a As-
semb/ca Le~'j '/alira Provinciul D2cretou e ('u SánecioJ]ei aLei seguinle':

Ar!. 3.. Fic<io revogadas as disposições em contrario.

Mando llOr lanto a lodas as Autoridades á qucm o
conhecimento. c execução da roferida Lei perlencOl' I quo a
cumprão e faç;}o cumprir Lãoinleiramenle corno nella se ('on-
tem, O Secrelario desta Provincia li faça imprimir, publicar
e carrel', Dada no Palacio da Presidencia da Provincia do
Minas Gemes aos quatro dias do mez de Julho do allllo do
Nascimento de Nosso Sellhor Jezus Christo de mil oitocentos



FOI,lIA N. o 2.PAI\TE L"

rl.:1,° Fidlo cl,~vaJos ti Districto de Paz:

LEI N.o 8IS-DE li DE JULHO DE 1857.

S 1. o A Capf'lIa de fossa Senhora da Conceição lIo La-
I',wjal no ~llIl\icipio da LcopolJina.

~ 2.0 O CunHO de S. l\li"ucl lia Frrguezia do Anta.
. 3 o O! rl'aial de tIO sa Senhora das Dores da Vic!Oria

na FI' guezia de S. Paulu do Muriahé
. á.o A Capella de St. Antonio do Passa-Vinte.

O Goveruo marcará as divizas d'estes Districtos.
~ 5.. ;\ povoaçflO da Barra do Ponlal 110 Termo de Mi-

nas ovas. com a dCllominaciio du ))istricto do Scuhor
Bom Jesus (\a Barra do Pout,;I; e suas divisas seriio, do
corrego <Ia Boa Vi~ta com suas vertentes ao mOlTo do Ca-
pim em L1irccção ao morro do Frade, u em rUlllo direito
;', haITa do Pi;llIhy; por este acima ao mOlTo das Tesou-
ras, em <lirccção á ponta da Serra \los ll,arrigudos, d'csta

('arla de Lei {f lU' fl'hz dicel'sos lJislriclos de Paz., e' esla-
!Jl'Il'(,c SI/tiS ({iriMI~ e de outros jâ errados, como nella
.5(1 de clartl.

Ü DOUTOU Joaquim Dclfino Riboiro da Luz, Omeial da
Ol'cil'I1J da llosa, Vice-Pri'sidcnte da Pl'Ovincia do Minas
(.iem(':: Fa~u saber a todos os sous habilantes que a 1\s-
~clJlblea Ll'gi '!ali\'a Provincial DCl:retou o eu SanecionCÍ a
Ui srguillle:

'1'0.10 ::111.

JOAQurnl Dr.LFINO RIBEI/IO D,I Luz.(L. S,)

Manoel da Costa Fonseca.

Impressas o revistns nesta Secretaria por ol'dem do Governo uu
Provincia

])1'. J)omingos de Andrade Figueira,

Nesta Secrelaria da Presidencia foi publicada a presente Lei nos
30 de Julho de 1857.

Manoel da Costa Fonseca

Rodri,qo José Ferreira Oretas.

Si/verio Teixeira da Costa (JLfcz,

, fieHada. na Secr61aria tia PresiJencia da l>rovincia aos 11 de
Julho de 18~7.

OUIIO J'RETO 1858.:- THOGIIAI'IIIA 1'1I0VI;','CIAL.

•

( 26 )

Registrada a f. 105 do 1.lvro !~,ode registro de Leis e Uesolu-
ções da Assembléa Legislativa Provincial.

Secretaria da, Presidencia da Provincia tle Minas Geraes 28
de Julho de 1857.

M.anrJo por -Ianto a totlns as Autnridndes â quem o
conhecllllOnto, e execução da I'eferida Lei pertcnl'e:', que a
cumpl';io e fação cumprir lão intci:'amcntc como nella se con-
têm. O Sl1;;l'elario uesta Provin -ia a faça imprimir, publicar
c COITer. Dada no Palacio da Prc,;idc,lcia da Provi\ll~ia d~

o finas Gcraos 'aos quatl'o dias do rnrz . do Julho do allno do
Nascimento do Nosso SrnhOl' Jczus Chl'isto de mil lIilocentos
o cill~oonta o seto, lrigesimo scxlo da Indopcndoncia o do
impono.

-.



a bana do primeiro corrego, que vem do Morro Sellado"
e depois por este morro Sellado até fechar no RIO Grande.

( 29 )

Al't. 10 Fica revogado o S h,.o do art. 6 •• da Lei
D.O 720 de 16 de Maio de 1855, sendo d'ora em diante
a divisa entre-as Freguezias do Bctim, c da Piedade da Pa-
raopclta-o alto da Serra tia Moeda a.té o seu fecho no
Funil.

Art. H. Fica revogado o ~ 7.' do art. 2. o da Lei
LO 731 tle 16 de Maio de 1855, e em vigor a legi~lação
,antel'jol',

Art. 12. A divisa estabelecida pelo art. 2.' da Lei
n.' 782 entl'c a frcguczia tia Itaverava e Santa Anna do
Morro tio Chapéo da Freguczia de Queluz, fica n!trrada
pela mancira sl'guinte: a começa.1' no Hihe.i~ã? do Gllal'ará
onde faz bana o cOl'I'cgo dcnoullnado-Caltltu-segue em
rumo do Sul por um e .pigiio "(l'le divide as tcr.ras da fa-
zenda de D. Mana Clara dc Jel.1ls , por esta diVisa até a
'de José Porfirio d' Arau'o , e a de D. Maria Ll1cianna, pro-
curando o rumo tia c:t:-a do finado 101io Luiz, e subindo
por um espig1io seguc pelo mesmo ~ dei:,<ando a esquerda
os Guabirú~, e vai ao alto do Patrlmonlo, ficando este li!

a fazentla de Fl'ancisco Vieit'a da Silva Pinto á cl!querda •

:rORO XXIlI. l' RTR l'

Art. 9.° • icflo sllPPl'imidas as ultimas palavras-con-
servando a nova Freguezia etc. até O fim do art. 1 •• da Lei

.' 762 de 2 de Maio de 1856.

Art. 7.' Ficão approvallas as divi~a!'l I'stabelr.cida. pela
portaria tio Governo Provincial de 17 de Sl'tl'm!:Jro de '1855
para o CUl'ato tle os~a Senhora tias DOI'es do Guaxupé
110 Municlpio de .Jaculty.

AI't. 8.. Ficão approvadas as divisas est;lbelecida. para
o Districto tio Geqlliry no Termo de Marialllla pela POI'-
,taria do Governo Provincial do LO de Setembro de 1850.

:F. N. 2.( !8 )

Art. 11.' As divisas ent're a ClIpellinha das Dorc's e
Sen hora do Porto scrâo pela serra dellominada-Bcssac<l-t!
peIo Mono que velte para o Pissal'l'üo , ficando a pertencei'
ao Districto da Capcllinlta todas ólS vertentes do Ribeiriio
Ressaca, explicado assim o art. fi •• da Lei n 665.

á Val'l;cm Grande, e d'aqui ao allo tln Sal é m dil'ecçã.
á barra do mcncionado COrl'rgo da noa Vi t. 'te Dis-
tl'iclo pel'lencerá â Frcguezia c1e . Domin~o.~.

~ ô.' A. povoação da Vaq~clJl ;rande no T n" dI) Pa-
l'<Ihyllllnll; e suas di~isas sCl'ão <Ia pnnle do ,,110 .JlIlião
Dias Tostcs no mo do Peixe peln~ l,visa:- I , Fazl'lId,1 do
Mo )te Verde, e de S. Hobcrto ao cume d, .,1'Ta 11l S.
Jo,é, agllag vertentes, e segnlndo por esl. ITa alé a
Fazcnda denO! inada-dc Santa Ho,,,-c peJo e I I,~da SeiTa
até o Rio PrelO, POI' este abaixo até fazer IllTa COIll O

Parahybuna, POI' este acima á barra dI) rio elo 11 'lX,~ e ainda
})Ol' este <lcillla até onde cOllleçon a di\'isa. E 11' Uistrictu
pertcncerá ti Frcguezia de S. José lIo Hio PrPtll.

Art. 2.' Fica rcstaurado o Districto de CCIIgonhas no
Municipio do Sel'f().

Arl. 3.. A divisa do Distl'icto do Ilalllbl~ com o do
Carlllll será pela COlltluista, Estiva <Ité o rio T<lnqlle, fi~
can~o a pertencei' ao Dbtrielo do Carlllo e Fn'guezia da
It"I)J('a todas as vertentes aquem e1estas divisas.

Art. 6.. A divisa do Districto de SI. l\ita na F.'eguezia
de Dores do Allerrado, e Municipio de PólSSOS&erá, prin.
cipiando na S( rra dos Peixolos cntre as Fólzendas dos mes-
mos e da Antin!:Ja em I'umo dil'eilo fi baITa do ribeirão das
Paln eil'as no Rio St. Anna., POI' este abaixo até sua con-
O ICncia no Rio S. João, e ainda pOl' este übaixo 3té ól

barra do Ribeirão do Lageade, d'ahi por este :lcima ::ttl

Art. 5. o A tlivi~a enlre o Disti'icto do Espirito Santo e
e Descol)(~rto será pelo Rio Pomba al~ a foz do Ribeirão
Estiva com todas as suas vertentes.



( 30 )

.e linaliza no 1\io Pirallga <I~ ronte da cà~a '. que foi de
FalJiaull<l, licaudo esta a pcrt"enl::cr li Ita crava,

Art. 13. As divisas enll'e ns rregllezia~ ():, narra <lo
llacalhilO e Cachoeira do Brllll1a(to são. pelo espigão .de-
nominado BahÍl, cntrc aS Fascndas de MaximianllO Candido
de Oliveira Leitc. e o finado Fl'[lncisco Antonio Pinto ao
Espigão das Conlendas, e Cruz do !loque. c por este em
rumo Suducste ao a/to do Peixoto, d'ahi pela estrada ,í
ponte do mesmo 1I0me 110 Rio Bucalhúo; e por este
acima a encontrar tis divisas do districto do Pinheiro.

. AI'L 1ft. As divisas da Freg'l(~zia da Joallesia do Mu~
nicipio da Itahira são no !lio Guanhãs <.la Cachoeira João
dos Santos pal'a baixo até onde faz barra em SI.. AntolllO,
descendo por c,te até a Cachoeira no rilwiriio de Pilangas
em tenas de João Coelho acima de sua Fazcnda ~ e desta
Cachoeira ao cspigão mais alIO até a Cachoeira 1I11gunrr
no llio Doce, ficantlo a pertcncel'-lhe todas as vel'lcntes
das divi~is rcferidas.

Ar1. 15. A divisa da Frl'guezia de Cnldas com a dc
Santa Anna de Sapucahy sel:á pelas cabeceiras do l\lacha-
dinho de mato até o rilJeirào do Machado.

Ar!. 1ô, As divisas entrc as freguczias de TridJiras e
do CurvelJo scrão da Ban'a do l\laquiné no Rio das Velhas
seguindo pelo Maqníné <lcima até [I ban'[1 do .Iatahy, subindo
1)01' dstc :lté a sua c ••beceÍ1'a. e ~!'osta pela antiga estrada,

ue se dirige ú cabéccil'a dos Lavras do Chagas. pass:lodo
pela Lagõa do CUITal até a estrada velha. que do 1\1:1-
quiné se dil'ige para o Mello, no lugar onde começa,a divisa
<la Freguezia do Taboleiro Grande.

Art., 17. As divisas entre. a~, Freguezias do Anta e
(k A1'1'illiados serão da bal'ra do llibeirão Muqlleca p,ela COr-

'.<1ifhéira do espigiio nté a Serra da Poaia , e 4csta Hela úlCsma
cOl1àilhcil'a que divide umas pef(lwnas aguas. que vertem
para o Hio Case" até li Cachoeirinha no !lio Sallt'Al,lla ,

(/31 )F. N. 2.
1(1,) "S vcrtentes do Riheirão S, Jos, é até q~-e drsta ,( rrUII "-' 'I I) os lá.• . ''',.. , )a~ \'erlcnIC~ tio nil.)(>lriio l os Iam "

contraI' o GI.\ma I. f' d' Ille a l)cl'tencer jrrualmente.
\111"1 I" lU ()- •• lO> ,

)lertellccll1e
:H1 J I" IrI~l •• ~ S José tlt'smemhradas lia

toda, as vt'rlcntt'S (O I )ell.1O " ., . lo Riheil'llo
• . I \rri lhtlns e á esta as vcrt,'IHe, ( .

fn;gnezla l () j I' ., 1 ' .. s 'lté ri f'1wn,h tle AntOllleI n d 'stl" 'I' suas C:l lCCI'II,'.. • •. •
~~~:'I(}~'I:~~~dr~I'ill~lusi'\'e. 'desmcmhradas tia fl"l~gl1('l.ia do Anta~

\. ' ,18 A divis.. cntrc os lunicipi?s .de Passos c
I It, J , 'I 1)1 .tl'lcto de S. nta

Ja 'Ih\', fil'a srllllo a tll'terl1lllt:1( a par:l o I L'
, • . D "O ,Allcrrado na pnrtc 1'C a IJ3Hita da l~•."gnezia d/~ OI'CS u

aos dous Municipios.

A 'L 19 A ui\'i~a entre os Municipios dn Yilln ~hl'isl-
I, ,. 13 'seru ( a

tina e das Cidades da CamP:lnha _o dc Nae!llln'iX a Faz~l)da
Serl"1 da Pedra Branca cm Ull'ccçao:lo 01 ~e a 1l n do
;In ÀnLonio José HodriguGs I, pcla di,vi.sn (~~~,a c~~;abaixo
" 'tão Thom'lz Alves no nlo Lnmh,\IY, 1 , .: t'.,apl • I • E I 101' este aCln:n " e
'\Lé defronte do 11101'1'0 do ~ pauL;I( o , " dil'cccflo á.
a Serra dos Criminosos. pelos altos dosta. em, a C~1I1 'I
di\'is •• tia Fazenda de Anlonio FajarlJIO éJuDn~luel(rle'CasLro'

. , I J' f(nim Di'ls o os las ,do' Crlllllnosos, (e o,, " li 'fio mais alto
I'ahi dcscendo ao Poço fundo, de te ao cSI g.,. R'-
, . . 1 'fcJ'uco Preto por este alMlxO ao I'Ité o COIICgO (o. , Ir Vcrde
'I ' .••0 dos Criminosos, e por cste finalmente ao 1.0 •
)ell ,I . I I' 'I' guas VIrtuosas.O Lerl'itol'io desmemhrado (a • reguezlll ( ~s, 1

1
"

s•••.:' a pertenccr ú Frcguczia da Cll1'lstlna, ~cm C0ll10 ,I

l~~sêal:m'o o .tc1'I'ilorio desmembrado da ,Fl'cguczlll da Con-
ceição do Hio VCl'lle.

A.t 20 As divisas entre os Municípios de Mal'iaJ)n~ '
I. , . _ I " P d e Chamba,c Santa Harhara • sçrao pe os COlI egos :1., , , 'I

C ~s momdorcs tle suas ,'crt~lllc~ passarao a p~ ~O;IC:I d~
Ío'rcgnezia de S. Migucl do Plraclcaba, dCSUlplll Ia( o
do lnficionado,

Ar!. 21. ij'icão l)Crtcn~ondo ;

, l~tO XXLlI. P I\Tg 1"



Manoel da Costa Foftsee ••

Manoel da Costa Fonseca.

( as ). :'-l. !.

1\ESOLUÇÃO N•• 819- DE 4 DE JULHO DE i857.

1f1'0/UÇt7o que autorisa a Camara Municipa~ .da Cidade
da Itabira a «rrecadar como renda mUTlIClpa/a taxa
de cento e sessenta réis, $obre cada um barril. cú
aguardente, , contem outra. disposiçõe. a respeIto.

Nesta Secretaria da Presidencia Cai publicada a presente L.i
;ali 3 de Agosto de 1857.

Rodrigo José Ferreira Breta,.

Registrada a f. 105 v. do Livro r..o de regIstro de Leis e 1\.s'-
~.il da Assembléa Legislat.iva Provinc!al.. .

Secretaria da PresIdenCla da ProvmCla de Mmas Geraes 3'
.~e Jlllho de 1857.

SeHada na Secretaria da Presidancia ds Provincia aos 11 ft.
Jul •• da 1857.

-o DOUTOR Joaquim Delfino Ribciro da Luz ~ Oflieial. da
Ot'(lem da Rosa. Vice-Presidente lia Pr?vincta de MlD:W;
"'craes: Faço saber a todos os seus babIlantcs quo a A5-
sembléa Legislaliva Provincial sobre proposta da C<tm~ra Mu-
.nidpal ua Cidade da llabira. Decretou a Resolução segumte:

Art. 1.. A Camara Municipal da Cidade da ltabira

lpMO XXIII, PA.BU l'

e eorrcr. Dada DO Palacio da Presidencia da Província d.
Minas Geraes aos quatro dias do mez ~e Julho ~o ~nno d.
Nascimento de Nosso Senhor Jezus ChrIsto de mil OitOcentos
• cincoenta e sete. trigesimo sexto da Independencia • tl.
IImperio.
(L. S.) JOAQUIM DELFINO RIBEIRO DA Luz.

Manoel José Ferreira a fez.

( 32 )

S L. A' Freguezia do Forquim todas as .vertentes do
Ribeirão dos Femandes desde as suas cabeceiras até a Fa-
zenda de Santo Antouio inclusive, desmembradas da Fre-
guezia da' Bana Longa.
S 2.0 A' Freguezia da Bana Longa as vertentes do Ri-

1teirào do Paciencia desde a Fazenda do Capitão Manoel
Pedro COlla até os limites da mesllla Frcguezia da Barra,
desmembradas das Frcguezias do Forquim e S. Caetano.

S 3. o A' Freguezia da Cidade da Ilabira todas as ver-
tentes do!> corregos Chapada e Bexiga até sna BaITa no Rio.
Santa Barbara.
~ 6.0 A' Freguezia de Cocaes no Municipio de Santa

:Ral'1lara o Districto do Senhor Bom Jezus do Hio de 5. João.
S 5.0 A' Freguezia do Espírito Santo da Mutuca os mo-

radores da margem do Rio Verde cOlllprehendidos desde
os Sete-saltos pelo espigão acima cm rumo direito ao ri-
beirão das Pedl'as, na bana do co nego da Lage. e por
este adma ao a!lo da SeITa Negl'a; desmembrados da 1"re-
guezia da Campanha.
~ 0.° A' FI'cguezia da Varginha, e Municipio de Tres.

Pontas o territorio da FI'eguezia da Campanha compl'ehendi-
do desde a baITa do ribeil'ão do Theodoro no Rio Palmelta
em rumo direito ao espigão do Campo Limpo, aguas vel'-
tentes, a fechaI' no Rio Verde 110 lugar denominado-Se-
te-sa!los.
~ 7. o A' Freguczia da Itabira do Campo os nforado-

res aquem da SeJ'J'a da Moeda denominados os Paulistas,
e do Rio do Peixe que ora pertencem á Freguczia da Piedade
do Paraopcba.
S 8.0 Ao Termo de Sabará o Distl'icto da Venda Nova.

Art 22. Ficão revogadas as disposições cm contrario.

Mando por [anto a todas as Áulol'idacles á quem
wllhecimenlo. e execução da rcrer'ida Lei pertencer. que a
cumprão e ração cumprir tão inteiramente como nella se con-
lçm. O Secretario desta Pro"incia a faça imprimir, publicar



._-----

Manoel da Costa Fonseca.

( 35 )

llodrigo José Ferreira Oreias,

.10,\QIIDI DEI.lII:'\O RIlIt:lI\o IlA LllZ.

Forfunafo Carlos ,lIcircllcs a fez.

])1', Domin,qos de A ndl'adc Figueira .

lmpres.as o revi tns lIosla Secretaria por or,\cm llo Govorno da
Provincia

Sellada na Socro:aria da Prosioencia da Provincia aos 27 da
Julho 00 1857.

l\ogistrada a f. 107 I', do Lmo ,~,o llo regis'l'o de Lois c RCSO\ll-
eões da Assembléa Lcgislalll'a Provincial.

Secretaria da Preslucncla da 1'rovincia de MUlaS Gemes 30
oe Julho de 1857,

(L. 5,)

o 110 PHETO t85lL -T\'I'OGIIAl'IlIA l'HO\'l"CIAL.

l'esla Secretaria da Presir!encia foi publicada a presenle Bc-
~olllc:ío aos a ,lo .\g05[O do 1857.

Ror/figo José Fcrrclra Urcias,

Manrlo por tanllJ a IOllas as Auloril!alles á qnem o
conhe 'imcnlo, e oxccuçflO da I'rforida HesoluçflO porLrnl'cr, que
a eurnprflo o fação cumprir Iflo inleiranll'ntc ('(Imo nclla sn con-
tem. O Secrctario desta Pl'o\lnl'ia a fa~'a imprimir, publicar
o Gorror. nada no l'alacio da I'rcsilioneia da Pro\inda cio
MinR~ Geral'. aos quaLl'o dias do moz de .I lho tio llnno cio
a~l'imento ti NoS. u Senhor JrZlls Chri:llI /lo mil oitocenlos

e cincoenla o sele, lrigo"illlo sc:Lo da !tI \<'Ill'llllcn"ia o tio
111Iperio,

Art. 8.0 Ficão revogadas (Jllaes~uer cli~Jlosiçõcs em
contrario.

'F. ' 2,

, ,
Art. 3,0 'Pad, a ~obri, 'a do sobr(ldito imposto a Ca-

1.lar.~ e.\l]eIVrú\ o ,C~~,fllpéu!nte ,h gl]laméhto ;, tllle S~I:Ú s~lb-
meltl O " apl'l'o açao da As~ellil.llêil LeO'islaliva desta 1'1'0-
vi},<;ia, e í ,ri tnd() ('lItr 'tanto illllcpl:lI( CI c (]csta 'clausuht
durante o primeiro a1lno.

, '

~ r I, 'J 101 , '"H lJi? 1'1 I ')C .

Art. [J,0 No Hrgulamcllto de ((ti trata o hl'!. ante-
c('dcnte a CaI.llal'cá pnd 'J':í.,a}bitl' ,: porceul<~ge~n alJds ,.hpI'c-
gados, a cUJo cargo estivel' a arrecadação do referido im-
posto.

'. ,

A1 . 5. L ido revoga los o ~ 'U ,li art. 1.o, e o art.
2,0 da nesol~lçãO 11.0 009 de 22 de Maio c lS52.

',. 1h:I.' 6.~ O ~ 22 d ,lrtIo° da s~bl:edila'R'ê~oluÇãO
fie" ahel'a'do do modo seguinte:

li & \l . l' \,
~ 1.0 ,Po~' cada, um cano ou carréUio, que fÓr tirado

I)~~O,tel'fltorlO da cl,~a~I,e, pagarúõ os respectivos propriet2-
Il0S nnn~al~llcllto o Imposto d~ qua~ro mil ris.
l~ 2 o" O' "I 1'"~ .' ~ ,50 )I'el 1l0S ,vehicúlos 'serão numerados" cxIJen-aI 0C' '" ,,' rS~SIl ~" amal'a em o' IÍlez de' Janeiro de cada anno devendo

.i' p;o'\' ha~x.o (la resilectib nllinei'(fção os ~i1ga"rislllo~'i1dicati-

. vos do ar/no; éin qu a nicsma tiVeI' 'sido feita.
I . , ,
Art. 7.0 Os itÍfl'acto'i'es do disposto °nos 'S~ do art.

antecedente licão sujeitos á multa de quatro mill'éis.
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RESOLUÇÃO N.' 820- DE A DE JULHO DE 1.857.

• esolUfl70 qu~ lillh~titue por outro o imposto de 320 l'tiS
ereado pela de n .• üh7 de 1lI de JU/lho de 1853. sobre
cada barril de aguardrnte ou lestillo, que for vendid.
no MmlÍclpio de S . .João d'EI-Bei, e cOlltem diversas
disposições a respeito,

o DOUTOR Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, O~dal da
Ordem da Rosa, Vice-Prcsidcnle da Provincia do ~Jinas
Geraes: Faço saber a lotlos os seus habilanleii quo a As-
iembléa Legi~laliva Provincial sobro proposta dtl Camara Mu-
nicipal da Cidade de S. João d'EI-Rei Deerelou a Uesolução
seguinte:

Art, 1.' O imposto de 320 réis creado pela Resolu-
cão n .• 6ft7 de tA de Junho de 1853. sobre cada um barril
~c aguardente ou de restillo, que for vendido 110 Municipio
da Cidade de S. João d'EI-Rei, fica substituido pela im-
l)ortancia de uma licf'nça (Iue !.leverá tirar auullolmente cada
um dos proprietarios de casas de Ilegocios, em que o dito
genero se vender, e custará:-A cada um dos negociantes
(Ia referida Cidade, das povoações da Victoria, do Morro-
:raude e de Ehas, tl'Ínta mil réis. e aos dos demais. lugares
tio Municipio, quinze mil réis.

Art. 2.' Da licença de que trata O al't. anteceuute
r.ri O Secretario da respectiTa Camara especial monção lHl5
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que- passaI' pal'a nuer'lurn das souredilas casas de negocio,
continuando a cargo do PrOClIl'ador a oscripluraçiio ol'di-
naria do mesmo imposto. /

Art. 3. o O nogociante, que sel~l a devida licença rcn-
der o supracitado genero, nlem do derel' de pagaI' a respe.
ctiva.importanoia, fica sujeito á uma multa .de ii{ual r~rol'.

AI't. á o O pl'oduCIO do imposto (}slau'lecil por ost"
Resolllcão ~el'1Í despcndido com as ol>r,ls do cncanan]()nlO
d'aglla 'potavei para a I'ofel':dn Cidado ~ nbda~ (I {f1we,s.lel';i
e,IIe a mesma applicação dada ao que foi crcado pela de
n.q ü!J7. . "

F. N. 3.
bl' 11 e presente l\e~Nesta Secretaria da PreSi(!enCla foi pu Ica a

. os ti de Arrosto de 1857.sulurao:J o , B t
• Rodrigo José Ferreira re as.

nesta Secretaria por ordem do Governo daImpressa e rcvisln
11rovinci:t. DI' Domingos de Andrade FigueirCl.

:Art. 5.
0

Ficão rc\'ogadas as d,s).)osi~:ões 011I conll';lrio.

Mando por lanlo a lodas as li!widarJes êÍ quem o co-
nhocimento, o oxccuçJo da roforida Hesolll ;flO Jlorlo Icor , que a
cumpyão c fação cumpri" Uo inLciramonLIJ eomo IlQlla se C~Il-
'têm. ' O S,crotario d05La Provincia a faça imlll'imir, publicai'
o ,Correr. Dada ~o J)J.!~ci~ da Pl'ç~jdQllçia, 'da ~p'ro\'i.'(cJa J
lina~s Gori1Çs aQ5 ;qU?lro. ~Ijas çJ,o Il}Ol . o IJullio ~I.o ~n o d
"Na~clrnaIlLQ tio ~OSS9 ~enl.o' JCz.us 'Clll;ISLo do ',0111 O~L\gcn')Ls
e cmMé la .c' "soto', tl'lgc"lmo cxlo da IndopendonC'íl .c' doImporia .

------:::, ~18~h;.8i-:=:::.•.~y:;1'-:. -;l'l\~O~V~IN;'C;:IA~L:'.---
OURO PIlEI O ". •

.I AQUI~I DELFIl\"I) nIBElnO lI;! tuz.
. I , ) 'r

F?~l 1 (' Carlp'> _'!e,ireltas, ~I'{)Z' I

.
('C S.)

~ • ~ • I

•.lu ~allllda na .Secretoria da nre$iJclwia ~Qa I}r.Q ipc;ia lIO.!:!! 2a i/e~uJ!Jo.de ~1857..'
F ~~94:ilo 10 é.If rrçi.r~ ,I:~ [15•.

ll~gistraâa a f. 108 'v. 'do Livro.:4} (Ie rg"'istro de LeiS e Jko-
luções da Assembléa Legislativa Prdvincidl. '
, ,Secretaria da Presidencia,lla PruvlI1cIU de 1\11 ~s GQraes 30

'de Julho';df;lJ'185''i.' ~..... .).. ,_ "

~lanoel da Costa Fonseca.



LEI N.- 8:H-DE G DE JULHO DE 1857.

Cartll de Lei que r{'voga os arts. 2. o e 3.0 da IJ1i 11. o 65h
de 17 de Junho de 1853, e reslabelece a Legislação
lJnlerior

Art. llnico. Ficão revogados os :lrtigos 2. o c 3.0 da
Lei n.O 654 d(l 17 de Junho do 1853, c restabelocida a Le-
gislação anterior.

FOLHA N.- 11PARTE t..

Mando [lor tanto a todas as Autoridades ã quem o
conhecimento, o execução da reCerida Lei pertencer, (lue a
cumprão e Cação cumprir tflú inteiramente como nella se COII-
têm. O Secretario desta 1'1'0\ inda a falja imprimir, publicar
• correr. Dada no l'alacio da l're~idcncia da Provincia de
Minas Geraes aos seis <lias do mez de Julho do anno do
Nascimento de Nosso Senhor JeIOs Christo de mil oil(;centos
e cincoenla e sete, trigesimo cxlo da Indcpendencia c do
lmpcrio.

TOMO XXIII.

LIVR DA LEIMINEIRA
i857M

o DOUTOIl Jo,lquim Delfino Ribeiro da Luz, officiaI da
Oi'dom da ~n"a, Vice-Presidenle da Provincia do Minas
Geral':,: Faljo saher a lodos os seus halJilalltcs que a As-
semlJlca L{'gislaliva Provindal Decrctou e eu Sanccioneia
lei sflguinlc:

(L. S.) JOAQUIM DELFlNO RIBEIRO DA Luz.

Silver;Q Teixeira da Costa a fez.
I •



LEI N.• 822-D1~ 6 DE JUhIlO DE 1857.

ArL 2. Ficão revogadas as disposições em contrario.

POUL N.• 5.PARTE L"'[ O Ir(:) .' /lU .

LIVR.O DA LEI MINEIRA
18S7~

Mando por lanlo a lodas as Autoridades iJ quem o
conhecimenlo, c execuçiio da rcfcrida Lci pcrlencer, que a
cumprão c fação cumprir tão inlciramenlc como ncIla sc con-
têm. O Secrclario desta Provincia a faça imprimir, publicar
e corrcr. Dada no Palado da Presidcllcia da Provincia de
Minas Gcraes aos seis <lias do mCl de Julho do anno !lo
Nascimento de Nosso Scnhor JCZllS Chrislo dc mil oitocenlos
e cincoenla e sete, trigesimo sexto da Independencia c do,
Impcrio.
(,L. S,), JOAQUIM DELEINO RIBEIRO DA Luz.

Francisco Antonio do qarmo, a fez.

Carta de Lei, que elena fi Freguezia a Cape/la Curàda de
S. Caetano do Clwpotó, tendo por divisas as mesmas
do !JistriclO.

~ DOUTOR Joaquim Delfillo lUbeiro da Luz, Omcial da
Ordem da !tosa, Viec-Presidenle da Pro\'incia de l\linas
Gemes: Faço saber a lodos os seus habitanlcs que a As-
selllbléa Legislali va Provincial Decretou e cu Sanccionei a
.Lei seguinte:

An. 1.. Fica elevada ÍI Fl'eguezia a Capella Curada
de S. Caetano do ChOP01Ó, de'lIll'mbrada da Freguezia da,
Espera, c tendo POI' divisas as mesmas do DistriclO.

Sellada n;l Secretaria da Presidencia da Provincia aos 11 da
Julho de 1857. .•

C~2 )

Manoel da Costa .Fonseca.

Impressa e revista nesta Secretaria por ordem do Govorno dProvinCla. a
Dr. Domingos de Andrade Figueira,

lJfanoel da Costa Fonseca.

Registrada a ,t. 109. do .Livro 4 .• de registro de Leiil e Resolu-
flles da Ass~mblea Le~lslatIva Provincial.
JSlehcrelarla a Presldencla da Provincia de Minas Geraes 30

de u o de 1857.
Manoel da Costa Fonseca.

L Nesl1a6Secretariada Presiç/encia foi publicada avulsa a pI'osonle
el aos de Julho de 1857.

OURO PRETO 181>8. TYP. PROVINCIAL.



Manoel da osia Fonseca.

( 45 )

JOAQUIM DELFINO RIBEIRO DA Luz. I

Francisco Antonio do Carmo a fez.

Sellada na Secretaria da Presitlencia ri:! ProvínCia nos 10 4.
Jlllho de 1857.

(L. S,)

correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes aos seis dias do mez do Julho do anniJ de

ascimento do Nosso Senhol' Jezus Chrislo do mil oilocentos
• cim:oeuta e sele, trige"imu sexto da Indcpendencia e do
Imperio,

(l. N. 5.(u )

Manoel da Cosia Fomeca.

Nesta Secretana da Presidencia fui publicada a presenle lei aiS
6 de Agvslo de 1857.

Rotlrigo José Ferrei, a Orelas.

1J-Ianoelda Cosia Fonseca.

_ Jl.egistrada a f. 109 v. do Livro 4 .• de registro de leiS e Reso-
luçoes da Assembléa Legislativa Provincial.

S(Jcr~laria da' Presidenr.ia da Provincia de Minas Gemes 30
de Julho de 1857.

iellada na Secretana da Presidencia da Provincia aos 10 de
.J.ulbo de 1857.

Manoel da Costa Fonseca.LEI N.• 82:3-DE (j DE JULHO DE 1857,

Registr:Jlla a r. 109 v. do Livro 4," de rcgis'ro do Leis e Res.-
luçóes ti:! Asscmbléa Legislativa ProvinCial.

Se(:rel3ria da Presid~ncia da Provincia de ~l\llas Geraes 30
.•e Julho de 1857.

Carla de Lei, que eleva ti Freguezia o C1IrtltiJ de Nossa
Senhora da Madre de Deos, tendo por dicisas as mes-
mas do Dis[ric[o. •

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente L.i
-IS 6 do Agosto de 1857.

Rodrigo José Ferreira Breta6.

~ DOUTOR Joaquim Dellino Ribeiro da Luz, Omeial da
Ordem lia 1\osa. Vice-Presidente da Provinda lIc Mina~
Gerae~: Faço saber a todos os seus habilantes que a As-
semblea Legislali \'a Provincial Dccrclou e eu Sanccionci a
Lei seguinte: .

Arl. L" Fica elevado á Freguezia o CUl'ato de Nossa
Senhora da Madre de Ocos no l\1unicipio lia Villa Lco\>ol-
dina, tendo por divisas as Ill~SlllaS do Curato.

RESOLUÇÃO N." 82!l- DE G DE JULHO DE 1857.

Reso/uçliO qlll~ l'!(~va á 320 réis O imposto de 160 sobre
cada barril de aguardente I que arrerada a Camara
M 11Ilin'ptll de Santa Barúartl, e supprime a taxa lte
800 rfjs solJre cada re; que se malar 110 mesmo Mu-
nicípio.

Art. 2." Ficão revog3d3s as dispo~içõcs em contrario.

~~anl!o POI' lanlo a todas as Autoridades á quem.,
cODhec~menlo, e execução da referida Lei plTtencer I que a
uHmprao e fação cumprir lão inteiramente como nel:a se con-
tem. O Secrelario desta Provincia a fac;a imprimir I publicar

o DOUTOR Joaquim Delllno Riheiro da Luz, Oflicial da
Ordem da Hosa I Vice-Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes quo a As-
sembléa Legislativa I'ro\'incial sohre proposta da Camara Mu-
10110. XXllI PARTi l'



JlIatW~l da Costa Fonseca .

r 17 )
~ J,.",.

~5 DE DE 8 JULHO DE 1857.[

,. N. l).

Mando por tanto a lodas as Autoridades á quem 'I
conhecimento, e e.'ecução tia referida Lei pertencer I que a
cumprfto e façfto cumprir tão. in~eiramente .com~ ~el\a se ~on-
lemo O Secretario desla PrQ IIlCJa a faça lmpnIllU', publicar
a correr. Dada no l' ( io da Presidencia da Provincia de
Minas Gerues aos 'to ll;1S do mez de Julho do anno do
Nascimenlo do j TOSSOSenhor Jezus Chrislo de mil oitocentos
li! cinco( nta e sele, lrigesimo sexlo da Indepentlellcia c d
Imporio.
{Lo S.) JOAQUIM DEL FINO RUlElnO llA Luz.

Silverio Teixeira da Costa a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 10 d.
J <Ilha de 1857.

Rerristrada a f. 110 v. do LiVro k .• do registro de Leis o Reso-
lu,çõ'csd~ e.mbléa Legislativa J.lroylnciaJ.
TOfllO XXIII. PAHTE 1&

Manoel da Costa Fonseca.

D0 JOtl ~oaqllim D \lIn~ Riboir.o la L~lz: O cial. da
Ordem da \0 a, Vice-PreSl(lcnle tia PI:ovIIlCla ti 11M!;
nO!'aes: ¥aço 'aher a todos os seus haLJllantes que. a :\s-
embléa Legislativa Provineial Decretou e eu SancClonm íl
Lei seguinte:

Mt. i.. Fica elevado ú cathegoria de Parochia o Dis-
tricto do Capivary com as mesmas divisas do ~1~J'~tO; des-
memorado da Freguezia de Cambuhy no Ml1lllCIPIO de Ja-
guary

Art. 2.. São revogadas as disposições em contrario.

(JarI, fÚ £e . que ot va á' catJJ.egor.ia de Dar.ocllia o D is.
tricto do Ca ivar , 110 M llnicliJlo de JaguflJ:Y. J

be
( 6. )

SàntY1ârB5llici~ri1 8[\ Vilta d
segl iHle :

" Á'I' ~ :1.. FIca ~Ie â'~iO'fI' 321J réis O inipd~to ~!. 160
reIs .s~bre cada um banll de aguardente, que a Crlln a
MUlJlclpal da Villa de Santa Barbara a1Tecada em virtude
da Resoluç,\(l n .• 716 (le 7 de Maio de 1855.

Jlfanoel da Costa Fonseca.

Nesta Sec~elaria d~Presuiencia foi publicada a presente Resolu-.
Ção aOi 6 do Agosto de 1857

. . ll.ôdJ!igo José Fdrreira Jiráa'S. .

~I.ando por lanlCi fi todas us AutoriUaí1es á quém' o
conllccnhento. e ci:ecüção da refdriüa 1tesoluç50 pcrtencer,
quo a cumprão e facão cumprir IflO inleiràm llc co'llib nella
se ('.onlêm. O Serrelurio desta Provincia a' faça imprimir,
pubhcal' e correr. Dada no Palacio da l'residencia da 1'1'0-
vincia do Alinas Ger aes aos seis dias do Jllez de Julho
do anno do Nascimell{o de Nosso Senllor Jczus C'hrislo de
mil oitocentos e cincoenla e sele, trigesimo sexlo da In-
dependencia e tio Imperio. .
(L, S.) ,JOAQUIM DELFINO RIlIEIRO DA Luz.

Silven'o Teixeira da Costa a fez.

A• 2" • " l! I~1 • J, 1'(. . i Ica a110 lua a taxa de 800 réis sobre cada
moa fez, qoQ. se m!!tal' no dito MLinicipio, eslabelecida
pela mencionada Resolução. ,

Art. 3.. Ficão revogadas as disposições em contrario.

SelIada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 10 de
Julho d~ 1857,

. Registrada a f. 110 do L,ivro k .• dc regislro de Leis e Re!o-
IlIções da Assernbléa Legislalil'a ProvinCIal. ,

Secretaria da Presldencia da Provincia de Minàs Geraes 30
de Julho de 1857.



LEI 1':°82G-DE 11 DE JULHO DE 1857 .

FOLHA N.' G.

DA ' EI MI~'EI; "A
{::57 )c

'1'01\10 XXIII.

( l8 )

•

Secretaria da Presidencia da Provincia de Minas Goraes 1
i. Agosto de 1857.

Manoel da Costa Fonseca.

Nes13 Secretaria da PresiJencia {oipublicada a presente Lei ats
6 d. Agosto de 1857.

R9drigo losA Ferreira Bretai.

n .lm,Pressase revistas nesta Secretaria por ordem do Governo' da~covmcla. . •
Dr. Dóming". d. Ândrade Figueira.

('arlll de Ui quc /i;ra a (orça do Corpo Polirial para o
(,:l:crcieio dI' 1t)5S a 1859, e cOnlcm Outras dispo-
sições a rc.~p('ito.

Ü DOU ron Joaquim DclOno Hibciro da Luz. Ollieinl da
Ord m da n()~a. Yiec-I'r('sil!cnle da Provincia (e Mina5
(;eracs: Faço ~nber n lodos os Sl'US lIabilanlcs C/li a As-
sClllblr'a Lpgi 'lalÍl a Provincial D erelou e cu ~alleciolll'i a
Lei srgui! (' :

,

OVBQ l'BIUI0 1858. ru. l'BOYlNCIAC,.

Arl. 1. o Fica em \'igor para o cXcrcicio de 181)8 á
1S5\l a Ipi n. o iil de 21 de Maio de 1850 na pa rto ('m q llO

lIão Cor allerada pela prescnte.

AI'!. 2. o A força do Corpo Policial para o refcrido
I'xercil'io. é fixada desde jú em s('iscelltas e cincocnta pra-
<;as dblrihllidas pelo lIIodo scguilltc:

Estado-maior e mCl/OI'.

TCllellle Coronel COlllmand:tntc 11m, l\lajor UIlJ, Ci-
l'lIrgiflo-mór gradundo Capitào 11m, Tencnte Ajud, nte um,
Alferes Sccretario 11m, Dito Quartel Mestre um, Capellão
UIIl, Sargcnto Ajudante UIlJ, Dito Quartel Mestrc um, 1.0
SargelllO mostre da Musica um • segundo dito contra-mestre
UIIl, Coructa-mól' um, musicos dcsoito. Uma Companhia dc
Cavallaria composta ue Capitão Commandantc um, Tenente



Manoel da Costa Fonseca.

Registrada a r. 111 do Livro 4.,. de registro de Leis e Resolll1-
çõcs da Assernbléa Legislativa Provincial.

Secretaria da Presidencia da Provincia de Minas GeraiS 30
fe Julho de 1857. Manoel do Costa Fonsécá.
NQIIO JXItI. PÀUTi 1" .

Mhnoel Z07.imo de A'zevedo, ao mmico Leandro Lopes de
Oliveira, e ao soldado Manoel de Barros Barbosa.

Art, 8.. Fica e tensi,'a ás pracas de pret a dispo~içã/)
do art, 193 do citado Rcglllanwnto n,. 35. que I anilâ
ruspender o pagamcnto de IIIct,lc;1e de soldo aos dmciaes
do Corpo Policial, que forem pronunciados, e restitoil-o,
no caso de despronullc~a.

Art. 9.. As p.'aças qne sem ordem dos l'cspectiyo5
Com mandantes desampararem os destacamentos em que es-
tivcrem, passadas \'inte c quatro horas, se,'ão julgadas ~le'-
.ertoras, o como taes punidas.

Art. 10. Fica supprimida a gratificação de 200 réis
tliarios até agora abonada ás praças que ma'rchão para
t1estacamenlos c diligencias. '

Art. 11, Ficiio revogal!as as disposições em cQn~rario.

Mando por lanlo a todas as Auloridades á quem G

i\~nJlecimenl() I e execuç;1O da referitla Lei perlencer I que J
cumpr~o e façüo cumprir lão inleiramente como nella se COi-
lemo O Secrelario desta [lru\"inria a faça imprimir, publicar
• correr. Dada no Palado da I'residcncia da Pl'oviucia di
'nas Gemes aos onze dias do mez de Jullio dó anno ~~

i ascimcnlo de Nosso Senhor JeZll~ Chrislo de mil oitocenló'
íl cinl'oenta e sele I lrigesimo sexlo da' lil(iCPClldencia lo! ~o
Imperio.
(L. S.) JOAQUIM DELFlNO RIDEIIIO DA Luz,

Si/verio Teixeira da Cosia a fez.
Sellada na Secretaria da llre idencia da Provincia aos 13 iH

Julbo dc 1857,

( 50 )

• an, Alferes dous, primeiro Sargento UIlI, segundos dito.
quatl'o, Forl'Íel um, Cao s oito, Clal'ins dous, Ferrado-
res dous, Soldados cento e dous. Quatl'o Companhias de
Infanl,lI'ia composta cada uma de Capitão Commandantc
••m, Tenente um, Alferes dous, primeiro Sargento um,
iegundos ditos quatro, FOI'rie1 um. Cabos oito, Cornetas
6Jous, Stlldado'S cento e quátro.

Al't, 3.. Em cada uma destas Companhias, poderão
iel' graduados mais dous primeiros Sargentos, dous se-
cundos ditos, quatro FOII'ieis, e seis Cahos.

. Art. li, o Os vencimentos dos Omciaes e mais praças
do mesmo Corpo serão regulados desde já pela Tabella au-
nexa a esta Lei, sem prejuizo da g,'atificação d" dez mil
réis mcusacs maudada abonar aos Omciaes que comman-
dal'{'m Companhias, pelo art. 3,. da Lei U •• 616 dl~ 12 de
Máio de 1853, e bem assim das cavalgaduras que com-
petem ao Tenente Coronel, ao Major, ao Cil'U1'gião-mór, e
ao Ajudante, em virtude do art. 6 .• do Regulamauto U,. 35,
O Cil'ul'gião-mór vencerá mais qui nze mil réis mensaes,
em quanto o serviço do referido Gorpo ~Ol' auxiliado pel~
Contingente da Guarda Na.cionaJ.' , '

Art. 5.. O venciuwnto de cavalgaduras não será abo-
nado aos referidos Ofliciaes senão quando cstes as tivere,.
de sua propriedade e constantemente em seo podei', dis-
pensando as do Corpo.

Art. 6.. O Presidente da Provi ncia fica desde já au-
torisado a mandar pagar pela qliota rcspectiva a importallcia
do Pret das praças da Gua('(1a Nacional que forem chamadas
para pr'eenchimento do numero em que é fixada a força
do Corpo Policial e ainda das que excederem o dito nu-
mero, quando assim o te.ÍJha exigido o de~empenho do'
5crviço publico.

Art. 7,. O GOVCI'nOlica autorisado a conceder desdb
já licença sem tempo êoih os soldos que até agor';i ter.
'pcl'cebidQ ao Capitão da h,' Compauhia do meslDo Corpo

F. N, 6 . ( M )



( 02 )

FOLHA N.• 7.PARTE L"

CarIl! rl£' IJf'l, que l'li'lYl rí ctllh gorill de V i/li I 11 I" Ilczi'.l.
drl POIII/; NVl"Il. marl'ilIlS rcspectil'as diIJi""S • e contem
oulra~' disposições.

L'il N.• 817-0 ~ 1l DE JUL,IO D

Art. 3,' Logo que houver casa para as sessões da Ca-
mal'a e do Jury, será iustallada a uova Villa.

Art. I•." Este Municipio fará parte da Comarca do
Piracica va.

IVRO DA LEI MINEIRA
i857~

Art. 5.' Ficão revogadas as disposições em cOlltrario.

DUUTOH Joaquim Dellino Ribeiro da Luz, Of1icial. da
Ol'c!('m la RI)~a, Vi 'c-Prcsi' lenlo da Provincia tlc Mlllas
~cra ,.: F,II.)) ~ah 'r a todos os 50 JS habilunles qnc a A8-
~ mulé) /,(\gi..-!Jaliva Provindal Decrclou c cu Sancciunci a
r: i C'buinl :

Art. 2.. Os haiJit,lIltes daqllelle novo Muuicipio ficão
()ul'igados a P1'Otnlltifical' casa de Camal'u c Cadcu COlO ns
Ilcccssarias accoJnmodações.

Art. 1.0 Fica elevada á c<lllIegori<l de Villa a Fl'eguczia
, da P llc Nov<l, cOlllllrclicnl1end() o novo MlIlIicipio <15 Fre-

gllezia' da Ponle Nova, BaiTa Longa, Sanla Cruz do Es-
calvado, Barra do Bacalháo, S. Sebastião da Pedr,' cio Anta
e Abre Campo, dC5m 'mlll'1ll.las do Municipio de Mariauuil.

1 ~5 000
1 'lJOOO

!)U,';OOO
8 SOOO

8000
5:;000

C08000
288000
2G8000
2'8000
2~.SOO()
24.8')00
2!J8000

600

THOGIIAt'fllA pnOvINCUL.
OURO PRETO 1858.

Estado-maior e menor,
Ter.lente Coronel Commandante •
1\'I.IJor .••
~il"Ur~iào-"mó,: g~;lju;do' êapHii~ :
lenenle-1IJud:JlIlO • •
A/fert~s-s('creta rio
Dito rluartel-mestr~ :
Capellãll. . • •
S •.

~rgenru-ajlli'an:o. .
Duo quartel-mestre • •
1.. sargento mestre de "
<) • d" mUSICa •
.••• 110 entra-mestre ,
Corneta-móI'
Armeiro. . .. . • . .
Musicos (vencil~e~to~ (Íia;io~)

Companltias,

Nes!a Secreraria da P "d . r'
Lei :lOS 16 de Julho de 18~~.cnCla OI publicada avulsa a presentlJ

.Manoel da Costa Fonseca.
TABELLA DOS VENCllUENTOS iUENSAES DOS OFFICIAES

INl'EUIORES, E PRAÇAS DE PRET DO CO ", OFI'ICIAES
SE REFEIIR A LEI ACDIA. RPO rOUCIAL A QUE



c cu San~ilIonei a

( riã )

JOAQUIM DELn o HI8ElRO DA Luz.

i/veria Teixeira da Costa, a fez.

ecretilria da Pre~dcncia da Provlllcia aos ir.. d.

b'lanoel da Cossa.Fonseca.

Manoel da Costa Fonseca.

r 8a re i coela fOI publicada a presente Lei
Agosto de 1857,

Roftrigo José "',rreira Oretas.
lOS 6

r. N. 7.

1e ogadóls as disposições em contrario.

anelo por tanlo a lodas as AIIIO!'idadcs á quc~ -,
conhecimenlo, c execuçiío da referida Lei perlencer. lue li.
cumprão e façál' cum! rir lão ,inl~iramcnle ,comt~ ~ella se ~on~
têm, O Sr.crelario desla ProvlI1('la a faça lmpnmlr, pubhcaI
e c rrer, Dada no PnlnclO lia l'rosidcncin da Pro\inda d.
Minas Gcraes aos onze dias do mez do Julho do anno d.
a 'imellto de o o Senhor J{)ZIISChristo de mil oi.loccnlos

e em ocu{a e ele, trigcsimo sexlo da IndependcllCla e do
Imperio.

~rt. t. O Govero fica aot risad a dcm'arcar as
divisas elas Freguezias fia Yilla de Itajubâ , e da S.oledade do
mesmo Municipio, sobre informação da respeClJva Camal'a
tlunicil>at

JOAQUIM DELFINo RIBEIRO DA Luz.

Silverio Teixeira da Costa, a fez.

(L. S.)

Sellada na Socretaria da Presidencia da Provincia aos 14. d.
JaHto de 1~57.

tEIN.' 828-DE 11 DE JULHO DE 1857.

Jlanoel da Co ta Fonseca.

RegIstrada a f. 112 do Li,vro 4.° de registro de Leis eResohl~
!Õ6S dá ssemblé1l I1cgislatrva Provincial:

Secretaria' da PrcsiJeÍlcia da Província de Minas Geraes 1."
40 Agosto de 1857.

Mflnoel da Costa Fonseca.,

Nesta Secretaria da Presidenoia foi publicada a presente t.i.
0$ 6 de Agosto de 1857.

Rodrigo José Ferreira Oretas.

( 1St )

Carta de Lei, que alltorisa o Governo a demarcar as di~
l1iSIU das Fregllczias da Vi//a de 1tajubá e da Soledade,
do mesmo Municipio.

DOUTOR Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, Omci:!l .tla
Ordem da Rosa. Vice-Presidente da Provincia de Minas
Geracs: F~ç.o saber a todos os seus habHanles que a A~.

andQ por tan10 a ,todas a Autoritlados á quem o
GQnheoimen10, o execução da referida Lei perlencor, que a
cumprüo o fação cumprir tão inloiramenle como lir.lIa se con-
têm. O Secrelario desla Prov,incia a faça impl'imir, publicai'
., COI'('or. Dada no Palneio da 1'rcsidencia da Provincia dI:
1Uinas Go;'aes aos onze días do mez de J I\lho do nnno do
ascimenlo ,de Nosso Scnhor JelUS Cbl'islo de mil oitocentos

a cineoenla c glle. 1rigesimo s~xlo da .independcncia e do
Imperio.



1I1cI1Ioelela Costa Fonseca.

lloc/rigo José FC7-rei7'a Dre/cls.

( li7 )

LEI N.o 830-DE 11 DE JULHO DE 1857.

Arl. 2.0 Ficãu I'cvogadas as disposições om contrario.

Mando )l01' lanlo a lodas as Autoridades fi quem o
conhecimenlo, e execução da I'cferida Lei perlellcc~', que a
cllm)1rão e l'açflo ('umprir tflo inteiramente como nella se con-
tem. O S~l'relaril) desta l'ro\inda a faça imprimir I publiCai'
c COlTcr. Dada no Pala do da l're~itlencia da Provincia de
Minas Geracs aos OllZC dias do mcz do Julho do anno do
Nascimento lIe Nosso Senltor JezlIs Chl'isto de mil oitocenlos

TmlO XXIII, l'ARTE la

-----

Carta clt' Ui, que ciera li Pm'orliia o Arraial de S. Conçalo
do M illlO Verde. do Termo da Cidade do Serro.

I es a cerelaria da l'rcsidcllcia foi publicada a presente Lei aos
Ij ,lll go -lo ue 1857.

'!~V DOUTOR JoaCIuim Dclfino Rihciro da Luz, Omeia) da
Ordem da llosa, Vil: -Presidente da l'l'ovin 'ia de .Minas
(;eraes: Fa~o ~alJcl' a todos os scus habitanles quo a As-
~elll1J~éa Lcgislati\ a Provincial Dccreiou o cu Sallccionoi a
IA seguinle:

Art. 1.. Fica clevndo ;1 Parochia, o Arraial de S.
COllçalo do Milho Yerde, do Termo da Cidade do Serro,
sendo os seus limites os mesmos do Districto.

Hegislrada a f. 1 t 3 do L\\TO l~.• do registro de Leis e Resolu-
('ÕCS da Asscm1Jléa Lrgislaliva Provincia!.

Secretaria da Presiucncia da l'ro\'inCla de Minas Geraos 1..
~e Agoslo dll 1857.

F. N. 7.
185i.

que concede d Igreja M t . , .
quatro Loterias d . a rlZ da Cidade do

e vmte contos de réis cada

( 06 )
LEI N. 829-DE 11 DE JULHO DE

Carta de Lei
l!beraba',
uma.

Ah. 2 o A estas L .
ções do arts. 2. e 3' o I o~,:/.as sã~ applicarcis as disposi-
AJ)I'iJ de j846. . <a CI Provlllclal 11.

0292 de 2ü de

~ DOUrou Joaquim D'IfI R'b .Ordem <In Uosa, Vicc-J ,I~? I elro da Luz, Omcia! da
Goram;: Faco sal.c/'... t'" o.'J](lonto da Pl'Ovincia do Minas

1'1' • 'u. u o,os os sou~ I b'tse~u ea Legislativa Provinci I nula / antes que a As-
tel seguinte: a Ducretou e cu Sanccionei a

li Art. 1. o Ficão concedidas iJ I . 1\
o Ubcraha quatro LOI" J . grcp lalriz da Cidadc

11 ma. Cllas (e Vlnle con tos de réis cf\da

Manoel da C t Fos a onseca.

Art 3, Ficão revogadas as ('
U Isposiçô 'S em contral'io.

l\1.lOrlO por tanlo a I li .
conhecimento, e exccucão dO a~ r ~~ Aut~r](tades á quem o
cump' ão c facão cllm )):ir ~ a . Iel~llda tel I el'teu 'el', que a
tem. O Secrciario dcJla P l,,~. ".~lOlJ'amente.('O/l]~ nel a se ('on-
e .COl',er. Dada no PalaCi~o,~ncIa a .ra~'a .Impl'lmil' , IlIolicar
Minas Geracs aos on /' a Pi eSll/en la da Provinda de
Nascimento de Nosso S~ní/~~ Jdo mcoí ~Io Julho do anno do
c cincüenta o selc Iria' ozus Insto de mil oiloccntos
lmjJcrio. 'oCSlmJ se .10 da Intlopcndellcia c do

(L S.)
JOAQUIM DEL FIl\'O RIBEIRO 0,1 Luz.

Forlunato Carlos .11eirelles a rlOl,

J
Sellada na Secretaria d Pulho de 1857. . . a residencia da Provincia aos 11 de

•



Rodrigo José Ferreira llretas.

( ;)9 )

JU.\QlIlM DELl'INO RJIlElHO DA Luz,

Li/verio Teixeira da Costa, a fez.
o" 11~deSellatla na Secretaria tia Presidencia da ProvlnCla aos

Julho de 1857. lIlanoel da Costa Fonseca.

(L, S.)

832-DE 11 DE JULIIO DE 1857.LEI N.o
. [,' Paror.!lia O ew'ato de Santo Alt-

Carta d~ Lei (ju.e cio Clp.a(!.. do Trrmo da Cidade do Serro,
tomo do RIO (, o Cl.re .'
c marca as rcspccliws dWlsos.

------

• o d r 113 v do LlVl'o r~.o de registro de Leis e Resolu-RerrlstH\ a a .' . . I
.- daoAssembléa Legislativa Provlnc~a.. G '. 1 o(,oes . d p. d . da llrOVIllC13de Mmas oraes ,Secl'elal'la n IeSl encta ,
le Ago lo de 1857. Manoel da Costa Fonseca.

Nesta Secl'etarIa da Prcsidencia roi publicada a presente Lei
o li de Agosto de 1857,

Rotlrigo José Ferretra Bretas,

[f'à DOUTOR Joaquim Delfino Ribeiro da Ll~Z: 0dmCi~~. da
~ d R sa Vice-Presidenle da PrOVlIlCIR e I masg~~:~:~aço o ;al;or a todos o seus habitantes que a As-

Tono . XIII. PARTE l'

. ." Ia referida Lei pertencei', que
conhocunenlo, _e execu~.•1O 1"-(( '1llleiramenle como nella se con-

U Irão e farao cumlll Ir liO ( .,. bl"fêcm b Secretario t\esta Provineia a faça Impl'lillpll' , .pu. lC~1
m. ")' D la no Palacio lia Prcsidenc.ia da I'ovmCla (C

c COllrI.. a( . \',' do mez (.C J ullJO do anno do
Milla~ GcraeJ ~t'S8(~IIS~ni ~;:.s.101ll8 CII 'isto de mil oitocenlos
Na CllucnlQ e o. I'" . o se to da lndepemleneia c duo cincoenta c sele, I1 e 1m

Iml crio,

F. N. 7.

JOAQUIM DELFINO RIBEIRO DA Luz,

F01'(~ma[o Carlos lIJeirelles a fez.

(L. S.)

Mando' por lanlu a lodas as Auloridades á quem o

Manoel da Costa Fonseca.

LEI N, o 831-DE 11 DE .JULHO DE 1857.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 11 de
Julho de 1857.

Carta de Lei que eleva á Freguezia o Districto de S. Pe-
dro do Uberabinlta, do Termo da Cidade do Uberaba.

c cincoenl:t e sele, tI'igesimo sexlo da lndependencia e do
Imperio.

Registrada a f. 113 v. do Livro 4.0 de registro de Leis e Reso-
luções da Assembléa Legislativa Provincial. '

SecrP.taria da Presldencia da Provincia de l\Iiuas Geraes 1.0
de Agosto de 1857.

( 58 )

A1't. 1.0 Fica elevado á F.'cguezia o Dist1'icto de S,
Pedro do Ubel'abinha, do Termo da Cidade do Ubcraba,
tendo POl' limites os' mesmos do Distl'i~to.

Al't. 2. o Ficão revogadas as disposições em contrat'io.

f0 DOUTOR Joaquim DcHino Ribeiro da Luz, Omeial da
Ordem da Rosa, Vice-Presidenle da Provincia de Minas
Geraes: Faço sabel' a todos os seus habitanles que a As-
semblea Legislaliva Provincial Decrelou e eu Sanccionei a
Lei seguinle:

Manoel da Costa Fonseca.

Nesta Secretaria da Presidencla foi publicada a presente Lei aos
G de Agosto de 1857.



~.o S.

lA

07<] Nc-
Fir/ltei-
di,.isllS.

'{) l

p

LFI l " 8: .l-D ~ I

de I.ri, que CIII:orporll II'(~ I"'zill de,
, l' I 1/'(') GI/lftlI /1IlCl'1I0 o,~ leITellO.' (,

l ' O GOU('I'/tIJ (l {I //l.l/'cm' e~I, e llll OI'!,W

I I a" AuloriL!a(lrs á qucm oMando paI' tanlo ~ O( as.~. . • Cl'icnccr, quo a
conhec!mcnlO '_ e ,exCCl~~:IO,_dn , IC:.C~I~~n~.~1c~mo nclln so ~on-
cnmprao ? façao. Cllmpl ~I l~~o ,.Ill~~11; faca impl'imil', publicai'
lcm. O Sccrclal'lo de;t.l ,I (1\ IIlC"III'CSidc.,~cintia Pl'ovincia do
c concl'. Dada no 1nlac~o da lo Julho do anno do
llinas Gernes noNsouzeSdIas, ~~z,:~Ch\'iSlO de mil oUocento
!'a cimenlo de o, o cn 10\ ,~

o~o ,:\111. I',HtT~ li

1)'1 '. Ia Luz (,meial dam .Joaquill Delfin~ .\1 )CIIO (l~' ... ' lo Minns
H 'n Vicc-Prcsldmtc da [OVInlla \ .

'.1 '0
0

s'al;cr a lodos os scus hnbitnnlC!\ u(~,o~c{ ti~
,("ri-Iativa Provincial Dccrctou c cu .1I CI

.l'i 11I1;

• O' terrenos dc FranCISco Garcia di) Figllei-
Arf ~ I 1 P 'zo llassão a pertencerrec\o une os aSila Fazcn( a (O arai , I' '{: 'mo da Villa
' 'I S J 'in Nepomllceno, (O el ,

á Frpgll W\ I) k. O. " do ,\ dcmarcal' cstasde Ilav a ficando o Govcrno all\OIISa ,
divi"a .

I, . -es cm contI'ario.,\ '>' FI'c'io reVOlTadas as ( ISPOSIÇOI • _. •. o

('ar I

TOMO. , 111.

Manoel da CM/U Fonseca.

Manoel da Costa Fonseca.

Art. 2.. Ficão revogadas as disposições em contrario •.

Sellada na Secretaria da Presirlencia da Prol'jncia aos 11 de
Julho de 1857.

Mando por tanto a lodas as. utoridadcs ti quem o co-
nhecimento, e execução tla referida Lei pcrterccr, que fi
cumprão c fação cumprir IJo inteiramcnte ('orno nel/a se con-
lemo O Secretario clesla Provin 'ia a faça imprimir, publicar
c corrCI'. Dada no Palacio da Prcsidencia dn Pro\'incin de
Mina' licracs aos onze dias do mrz de Julho do anno do
Na. Cf lJ ,nlo de Nosso Scnho: JCZllS ClJrislo de mil oiloccnlo
o cill ) IIta e sotc, trigc imo sexto da Indepcndellcia e dI)
Iml,crio.
(L. S.) JOAQUIM DELFlNO RIBEIRO D,~Luz.

For/unalO Carlos de iJ/eirelles a fez.

( 60 )

scmlJléa Legislativa Provincial Decretou e (lU San:cionei a
1;ei seguinte:

Art. 1.. Fica elevado á Parochia o Curato de Sanlo
Antonio do Rio do Pcixe, cOlllprchendcndo elll seus limites
os do mesmo Curalo e os da Capl!lIa de Tapallhoacanga.
desmembrados da Freguczia da Cidade do Seno.

Regislrada a f. 114 do Livro 4.0 de registro de Leis e fies(J-'
luções da Assembléa Legislativa Provincial.

Secrelarl<l da Presidencia da Provmcla de Mmas Geraes 1.'
de Agosto de 1857,

Nesta Secretaria da Presiuencla foi publicada e presonte Lti
30S 6 de Agosto de 1857.

Rodrigo José FelTeim Brelas.

Impressas e revistas nesta Secretaria P0l' ordllllJ do Go\'ern8 d:l
Provincia.

Dr. Domin,'los de ti ndrade Figlleim,

OURO PRiT 18;)8. TTP. pnOYI~CLU •.



Manoel da Costa Fonseca.

Dl'. Domingo! de Andrade Figueira.

Manoel da Costa Fonseca.

Rodri,qo José Ferreira Bretas.

( 63 )

JOAQUIMDELFlNORmEIno DALuz.

Silveria Teixeira da Costa a fez,

Núsla Sccl'etana da Pre. idenc'ia foi publicada a presente L01 aos
10 (le Agvslo de 1857,

Herrislrada a f. 11!~v. do Li vro 4.." de rcgislro de LeIS e Reso-
luções da Assembléa Legislativa Provincial.

Secretaria da PresidenCla da Provincia de Mmas Geraes 1."
de Ago to de 1857,

(L. S.)

F. N." 8

Impressas e revislas nústa Secrelaria por ordem do Governo da
Província.

OURO PREUO 18õ8. PYP. PROYINCIAL.

Selbda na Secrelarta da Presidencia da ProvinCla aos 14. de
Julho de 1857.

o territorio cOlllprehendido pelo Piquil'i e Paraopeba,
fica desmembrado do Distl'icto c FI'eguezia de Suassuhy, c
cneOl'pol'ado ao Districto do Rodondo, o FI'oguczia de Con-
gonhas do Campo.

Art. 2," Fieão revogadas as dIsposições em contrario.

anuo por l:mlo a todas as AUloridades ú quem o
conhecimenlo, c c:ecuçfío da referida Lci pcrtenccI', que a
ellmprão e façiío cumprir liío intoiramente .c()m~ I~olla se ~on-
lemo O Secretario desta Provinda a faça unprlmll', pubhcar
, COI'l'er. Dada no Palacio da Presidoncia da Provincia cle
;\1inas Gera0.' aos onze dias do me7. de Julho do anno do
Tascimonto de Nosso Senhor Jezl1s Christo cle mil oitocentos

e cincoenla e sete, lrigesimo sexto da Independencia o do
hllPC('io,

LEI N." 834-DE 11 DE JULHO DE 1857.

e cincoenta e sete, trigesimo sexto da Independellcia e doImperio.

(L. S,) JOAQUIMDELFINOROlEllIODALuz,

Silverio Teixeira da Costa a fez.
Sellada na Secretaria da Presidencia d:J Provincia aos 14 de

Julho de 1857.

Manoel da Costa Fonseca.
_ Registrada 11 f. 114~. do Livro 4." de registro de Leis e Reso-

Jucoes da A.ssembJéa Legislativa Provincill!.
Secretafla da Presldencia da Provincia de Minas Geraes 1"

de Agosto de 1857. '
Manoel da Costa Fonseca.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presHnle Lei
aos 10 de Agosto de 1857. '

Rodrigo José Fe1'reira Eretas.

( 62 )

------

Carta de Lei, que altera a divisa entre as Preguezias de
Suassuahy e Congonhas do Campo.

[3 DOUT01l Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, Ollieial da
Ot'dem da Rosa, Vice-Presidente da Provincia de Minas
Gerae~: Faç.o s~ber a todos os seus habilantos que a As-
semblea LegislatIva Provincial Doel'otou o cu Sanccionei a
Lei soguinte: '

~ Art. 1." A divisa entre as Fl'eguezias de Suassuhy e
Con~onhas do Campo, fica alterada do seguinte modo: a
pa!.t~r do JU?~l', em que o Ribeirão Estiva desagua no Pi-
qUJrJ, segUIra pelo espigão fronteil'o até o alto denomi-
nado-da Pedra-e dahi pelo Illesmo cspi"ão irá terminar
no Rio Pal'aopcba. o



FOUIA N.O 9.PAH'fE 'l,"

DA I;,EI
~t\57)(

Arl. 'I. o i'icn crc"d" na Comarca lio P"ra1Jy1>lIlJa a
Villa tio !tio Prl'to, cujo lerritorio c limites ser50 o" das
Fregllczias do Scnhor dos P;Js:os do Rio I'rcto, c do Bom
nrdim, e terá sua ~éde lia povoaçflo dalJllclle nome.

Ar!. 2.0 No foro lia sohredita ViII" scnirú 1111I só
Ta!JellifIo tio PuhlicQ .Jlluicial C .lotas.

Arl. 3,0 Fic[jo rc,'og"da as dispo içõcs ell1 cOlltrario.

LEI ['.0 Sl"i-DE 11 DE .JULHO DE 1857.

Mando )lor tanlo a todas llS AUloridades á quem o
l'l.n1JeL:imcnlo, c cxe ução da rcferida Lei )ll'l'lcncer, que a
cumpr:1O o façüo cumprir tão inloiramcnte corno neI:a se con-
l~lIl. O Secrclario dcsla Pro\Íuda a faça imprimir. publicUI'
o correr. Dada no Palacio da Prcsidencia da Provincia de
~linas làenlCs a03 onzc dias do mcz de Julho do anuo dI)

Carla tü' Lei, qlle crÍ'a nll Comarca do I'lIrahyúlllla a
Vil/a tio /lio p,.clr). marra os l'pspec'tiws limites e
r/('t/llrtl quc 1/0 (ôro !loja 111/1 só 1'1I/;c/litio do Puúlico
Judicial e Notlls.

iB DOUTOR luaqu'm DelfJno Hibciro da Luz. Offidal da
OrL'cm La I o:-;a. Vicc-Prcsidentc da l'ro\"incia do Minas
1;01',1('5: Faço 'aher a «l'los os seus hllbilanles que a As-
'Iublúa Lq;i,lalil a 1'1'0' indal DClTelou c cu Sancdonei a

I i s guinLe:



( 67 )

Sill'erio Teixeira da Costa a f z,

Ficão revogadas as disposições em conll'ario.AI'!. 3 .•

. N. n.

(L. .)

Registrada a f. 115 v. do Lmo f~." de regIstro de LeIS c Reso-
luções da As embléa Legislativa Prol'incial.

NOMO X.ll!. PAlITt: l'

Manoel da Coslu Fonsecu.

Sellnda na. Sécl'olaria dn I residencia da Provincin nos 15 de
,I.l1ho de 1857.

rt. '),.. s It ui! tfe~le Di'Stricto comccal'ão na Fa-
l'nda de S, CI!'\nente p 10 Hibeiriio abaixo al~ o n:d~sinha
enlre as Cnsns 6 li la I Pa rc Lourenço e Hortn J d'alll á
ena (ne fica ar. (:ado dil'pilO de Mauoel Joaquim de Assis,
peia mesma até ns c'lbeepiras do COl'rcgo-S. Joaqnim,

de 'cendo )lor e' e nté a bana do llibcirão Aglla Lim-
pil I d '~ta em linha rceta ao Espigão, deste ponlo directa-
11) nle fi barra do HiJJeirilO S. Domingos, e por este acima
com lodns as suas \'('rleule~ até o rio S. Lourenço, daqui
com as r s)lccli'\'as ,'erleulcs até o rio Kngado, rcmontand6
~ harra u'oulro rio dcuoJllinado S, Domingos, scguinuo-o
com dirccção ao lt1gar froutpiro ao Espigão qne verte para'
a Fazcuda til' Gcraldo Anguslo UC Mirauua Hiheiro. e deste
Espigão ao I:orrrgo ua di la Fazenda de S. Clemente, onde ti-
yerflO )lrincipio eslas di\'isas.

presente Lei

R,'clas.

JOAQUIM DELFINO RInElnO LDA UZ.
(L. S,)

SilverlO Teixeira da C03ta a fez,

SelJada na SecI'etaria da Presidencia da ProvinCla aos 1'o d~Julho de 1857, 'lo ••

Manoel da Costa Fonseca.

l
_Registrada a f. ,115 do Livro IL" de refTistro do Leis e Beso-
uçoes da AS,sernblóa Legislativa Provincial. o
,I SeCrelal'la da Presidencia da Provincia de Minas Geraes 1 •
••e Agosto df.l 1857. ' , ,

JJlanoel tia Costa Fonseca.

LEI N," 83G-DE 11 DE JULHO DE 1857.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a
~os 13 de Agoslo de 1857.

Rodrigo José Ferreira

( 66 )
as?imcn(o do Nosso Sçnhol' Jozus Chl'islo do mil oiloc I

C
I
cll1~oenla o solo, Il'igesimo sexto da Indopcndencia ~n do

rnpono.

Carla de I,ei, qll~ elew á DI:~I,.icto de Paz {l Povoaçlio do
Sara,l1d!J 10 ,Termo do Parahybwza, e marca os res-
pectzvos IlIm~es.

~ DOUTOR Joaquim Dclf)no Hibcil'o da Luz, Omcinl da
Ordem da Ilosa, Vice-Presidente da Provincia de Minas
Gerae~: Faç? s~bOl'a t~do? os seus habi/antes que a As-
se~blea ,Legislativa Pl'ovlIlclal Decl'etou e cu Sanccionei a
LOI segUInte:

A1't. 1." Fica elevada á Disll'icto de Paz a Povoaçãtl
do Sill'alldy, no Termo do Pal'ahybnna,



~ 6.0 Para o exercicio da profiSSãO de dcn,lista denlro
do MlInicipio 1I0ze mil e oito ccntos rs. (12.)'])800).
S 7.0 Par,: confecçiío de rctratos por meio dc qualquer

machina, vinte mil 1'5. (20u»'
8,0 Para annllncio de qualqucr festividade, ou, ~spc-

r.taclllo pllhhco por mcio de toquc dc caixa, um m1l1's,
(l ' ) durante o dia 011a noitc. A liccnça para cste fim
11, o pod 'r{1 CI' concedida pclo rp,pectivo Delcgallo ou Sub-
dclún'ldo sem]lr \ io panamellto da taxa. .

• , ".1' le IH)l' In~ 9. o Para ailcrtlll'as de casas uc ncgoclOs, ~Jl.' -
si nificantc'. não pagiío imposto gCI'al, dous nlll IS. (2,1t).

~ tO. Para fahrico d~ fo~os de ~r~ificio nos tcrmos do
art. 118 das Posturas, SClsmd rs. (6ti1».

Art. 2, o As liccnças prcvistas nos ~~ 1I0 art. antccc-
dente serão tirada~ durallte o mez de .Janeiro de cada an~o,
cmbora o ha,';jo sido cm qllalqucr outro mez, Os I\n-
'. . . I o va OI'fl'actorcs scrüo Illultados CIO uma quantia Igua a ,
dos rcspectÍ\'os impostos, alem dJ devcr de pagarcm a sua
'1Olortancla.

rt. 3.o E' prohihido tcr porcos so~tos p:las .ruas c
1''''''' lia Cidadc. O conlraventor á esta dlsposu;ao hca s.u-
, . 1 I ' h nas rCIll-j 'íto fi multa dc dous mil I'~., qlle sera (O )(',H ,

,'d ucias.

Art. h: Os porcos qne forelll encontrado: nas cir-
'nn tancias dc quc trata o art. antcccdcnte, .serao apprc-
helluidos c \cndidos em leilão, se durant~ vlnt.? e qu~~ro
horas a contar- e do aclo de aprchcllsao, n~1Osc ti cr
aprese'nt'Hlo p s,oa ,llgnma reclamando a PI'OI)l'lcda.dc l~OS
me mos. O prodncto da vcnda, quando csta tenha 1.1~loSi(~I~
gar' depois de dedllZllla a Illulta e. despcz~s quc ha.l:1OMu-
nccasiolndas pela infracçiio, scra recolhido a.o corl e I n
nicipal, c restituido aos donos dos sobreditos anll1laCS, qua -
tio appareção.

Art. 5.. Os propriclarios de prcdios scrão ohrigados
TO O • XIII. PAUTH la

( 09 )F. N. !).

£J DOU roR Joarluim Delfino Ribeiro da tuz, Omcial <Ia
Ordem da ]losa, Vice-Presidente da Provincia de Minas
Geraes; Iiaço saber a todos os seus habilantes que a As-
sembléa tegislativa Prolincial sobre propos!a da Camara ~Iu-
nicipal da Cidade de S. João d'EI-Rei Decretou a Reso!u"ão
s('guil)!e: " , .

Rodrigo Josd Ferreira Cretas,

-
1tesoluçt7o, que alltorisa a Camara Muuicipal da Cidade

de S. J afio d' EI-fiei a arrecadaI' as taxas de /irel/cas
na mesma especificadas, e cal/tem outr as dispoJzç6/'s
a respeito.

'Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente Lei aos
13 de Agosto de 1857.

lI/anoel da Costa Fonseca.

Ar!. 1.0 A Camara Municipal da r.idadc ele S. João
I'EI-Rci é autorisaela a arrccadar anuualmcnte em seu Mu-
nicipio as seguintes taxas de licenças. '

Secretaria da Presidencia da Provincia de l\Iin1s Geraes 1..
1e Agosto de 1857.

RESOLUÇÃO N.o 837-DE UI DE JULHO DE 1857.
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~ 1.0 POI' cada um dia ou noite de cspcctaculo no circo
eqnestre, trinta mil rs. (30,,'it)).
~ 2. o Para talho de carne 'verde lIe qualquer especie,

l}uatl'o mil I'S. (lJ:jj»).
~ 3.0 Para mascateação de fazendas seccas, oito mil

1's. (8;zt1).
~ h.o Para abcrtul'a lIc casas de hilhar, e de qllacsqucr '

'ogos licitos, dozc mil 1'5. (12:jj») ,
~ 5. o Pal'a ditas de pasto, ou de estalagem dentro dos li,
litcs da ,dita Cidade, oito mil rs, (8~).
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I El 1.0 S:J8-..f,)E H, DE JULHO DE 1857.

9.

Art. 1.0 O Presidente da PI'{)vincia fica al\tori~a(\o:

~ 1.0 A mandai' concorl,lI' a estrada de S Hal'thololllou
;10 alto da Scrra ('m dircc{~áo a esta Capital.

S 2, o A d(,sf)(~nder a qlJantia de dous contos C quinhen-
mil "5. (2'500. ) com o reparos da estrada da Cacho-

eira do C, IIIp lItl~ (l alto do morro de D. Vlcencia, e COlh-
e 'to da lonto do Chiqueiro, podeudo as obras seI' feitas
101' admioistra i'lo ou arremat I,ão.

~ 3.0 A d 'spcndcI' a quantia nocessaria para a constrllC-
ção de ulUa ponte suhl'e o Riacho de-Varas-no lugal'
denol~linll1lo.-COlltagcm do Hebcllo-Ila estrada quo segue
da Dialllantin •• ao Curvello.

S 11,0 mandai COII truir uma )Jonte sobre o rio Para-
Jn nQ lu ar dCllomin:ldo-lIha dos Pombos.

5.0 'A. IJwndar conçluir a eslrada. (H1e desta Cidade
S I p. ra o AlTai'll de Antonio Per .ra.

S 6. o A lIIandal' con Iruir duas pontes sobre o rio i\la-
caúhas-sen lo Ullla 110 I\rraial da Piedade dos Geraes, e
Olltra na e trada qne da Villa lo 130m Fim se dil'ige a es~
Cidade no pasto da Fazenda de Alltonio Lonrenço da Cunha.
~ í, o A despender a quantia de seiscentos 'mil 1'8.

(õOO~) com a reconstrucçào do chafal'iz da Cachoeira d
t,.lIl1PO. 110 largo da Matl'Íz.

TmlO, XXtll I'ARTB ta

F.

))0 J IO Joaquim OolH o I ibciro ela Luz, Ollicial li
Ot'd lU da Ho a, Vic'e-PI'l'8id 'nt' l.a I'rovin('ia de Mina~

cl'ao': Fa '(J ':llll'r a lodos us 'cus habitantes qur a A~-
li mbléa Logislati \'a 1'1'0 incral Qccreluu c cu Sancciol1ci a
Lei cguilllc:

C (a de /i.ei fJ te alttarúa o GOr,rn'lO tÍ de,çpellder {/,~ quan-
tins nec('sSfIl'ia' (lO mdhol'l/11l1'I/Io (' l'O/lslrl/('ç,io d~
di 'ef';'(lS ('s/ratias e pOII/e,~ I'omo lI'elfa se tlclara.

(L S,)

---

Mando por tanto a toela- ~ " .
eonhccimcnto._ c exocuçüo da ~rO~;l'iliautOlldadcs a quem ()
quo a curnpl'ao c facüo cum " t,:le)' I~esolução nel'lencel':
se contem O Se .( , 111111' IlltCll'amrnte como nella, cre uno (esta I'rovinc' r .publicar' C corroI' 'D'I/la I' (. Ia a la<,;a Imprimir,
l'incia do Minas Gera~- no a/aclO da. Presidencia da 1'1'0-
do anno do N . s aos quatorzc diaS do mez de Julho

aSClmonto de Nosso Senil J 'Cfmil oitocentos e cincoenta e t '1 01'. ezus lrislo de
dependencia e do hnperio. se e, 11 geslmo sexto da 1n-

Ar\. 6. o Ficão revogadaseontl'ario. quaes quer disposições em
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á os terem e,1iados e b '
lado fronteiro ás /uas el~ ólSSl1llos respectivos muros pelo
testadas dos ditos p;'edi~~aças,; outros lugares puplieos. A~
quatro palmos O co t' ~()I,10 lagcouJas até a distancia de

• n IaV(mtOI' a 'sta diSl) , .- fi'a lIJulta de quatro mjJ rs J I oSlçao sOJlrcl';í
que tiver sido feita com a' ~'i?e~1 (O II)agamcnto da despcza
da Camal'a. .' ,laça0 e o ageamcnto POI' ordem

JOAQUI~I U)':LFINO RIDEIRO DA Luz.

Fortunalo Carlos iJleirelles a fez,
Sellada na Secretaria da Presidencl'a daJulho de 1857. ProvincIa :lOS 27 de

Rodrigo José Ferreira Oretas.
Heglstrada a f. 116 do I ivr 4 o d .

luçàes da Assembléa Lerrislall'va pO , . e I roglstro do Leis e Ra o-S' o rovmClaecretarla da Presldencia da P ,', dde Julho de 1857. I'OVInCla e Minas Geraes 30

Manoel da Costa Fonseca.
Nesl~ Secretaria da Pl'esldencia foi plIbli d

çi aos 1,~dQ Agosto de 1857 ca a a presente Hesolu-

Rodn'go José Ferreira Oretas.



correr Dada no Palado da Prcsit1cncia da Provincia de
c , C'" aos quatorze dias do mez de Julho do anno do
Mma? I~I a~fe Nosso Se~hor JCZl1S Chrislo de mil oitocenlos
j as.clmen1o c snle' tri"csimo sexto da lndependencia e doe CIllCOCIl a ' " o
hQr crio.

'( 73 )

JOAQUIM DELEINO Rlllf.:II\O DA Luz.

Forlullalo Carlos de ilIeirelles a fez.

da PresiJencia foi publicada a presente LeI
18:)7, , B t

lloclrigo José Fcrrc!1'o f'C as.

" )

'f ~. 9.

Nesla Secretaria
a s 1'1 de Agosto de

LEI N.• '839-DE 1Ij. DE JULHO DE 1857.

. 'L -te l' el' qlCCcredita o COt'ClHOllas quanLias llcccssariCls
fJl 11" , I ' t' d do Bom

GÍ conslrllcclio de 111710 estrada que pa~ li! o F
J ,.' t:' terminar ltn marg('m do Rzo Preto na '(l-
I/r( Im, 11 • - 'ponLe ('ons-cnda da Pirapitil/ga ; lÍ dcsaproprwfl/o (a I C'd

;ruida sobre o me.m20 rio lia di{~ Fazenda !Je o ,I a~
lliio UllIIOcL Pereira Junior. e /lIlll{mclIte il ab~llllr,
de 1lI~ia nt/'llda entre o Rio l)reto, ~l!de tcr~znVa{te
que t'cm da Barra Mansa ao Passa- mie e
do Rio Gl'alldc.

t,) . D lfi Ribeiro (la Luz, Omeial da\g DOUTOR Joaqlll~ ~ In? (Ia Provincia de MinasOrdem da 1\05a. VICC-ll'CSldenle
'{QMO :<m, PAliTE 1"

Sells'la na Secretaria da PresiJencia da Provincla aos 28 de

JUI~lO de 1857. lloclrigo José Fcrrcu'a Erctas.

Heglstrada a r, t1i do Livro 4,~ d? registro do Leis o Resolu~
coas da Assembléa Legislativa ProvlIlcl,al., 2
• Secretaria da Presidencla da PrOVIllCla de Minas Geraes

do Agosto do 1857. .Manoel da Costa Fonseca.
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Art. 2° l"icão revogauas as disposições cm con trario.

~ 8,. A manuaI' abril' uma estrada de (Iuinze palmos de
largura, que partindo do Arraial da lL rlioga se dirija ao
porto do Machado no !lio Preto,atrave~saudo Jlelos Anaiaes
do Quilombo, !lio do Peixe, o Santa Barbara do Monte-
Verde.
~ 9.° A despondel' a quantia de quatro contos de réis

com uma ponte sobrc o rio Pal'aopeba cntre a Frcguczia da
Piedade e o Termo do Bom Fim,
.~ 10. A uespendel' a quantia necessaria com a construc-

ção de uma ponte sobre o !lio das Velhas no Arraial de
Santa RiUa • l\iunicipio do SabarÍl.
~ 11. A despendol' a quantia de dous contos de rs. COIII

os concel'tos da Cauêa e casa de Camara da Villa da Piranga.
S 12, A mandai' orçai' a obra da caoa/isaçiio das aguas

do Ribeirão Bom Successo, feita pelo Cidachio Antonio Si-
mõe') de Miranda Barbosa em virtude do contracto celcbrado
com a Camara Municipal da Cidade. de Minas NOl'as, e in-
denlnisal-o do prrjuizo que houvel' sofrl'ido, Iicando igual.
mente autor.sado fi mandar resciudir o cont'facto,

~ f 3. A. auxiliar com a quantia de dous contos de 1'5.

a comUlis~ão encarrcgada de melhorai' a estrach que, par-
tindo da Cidade de S .João d'EI-fiei , ~c dirigc ás Aguas
I>ulfurosas da Serra da Villa de S. Jo~é; e as banheiras pu~
hlicas daquelle lugar', devendo a quantia ser cntregue ao
Cidadão que por aUlOrisação das pessoas que tem COIICOI'.
rido para as obras, se achar cllcalTcgauo cle dirigil-as.

~ 11,. A auxiliar a Camara Municipal da Villa do Bom
Fim com a quantill.ncccssaria para a I'cconstl'ucção da ponte
sobrc o Ribcirão.-Aguas Claras-no lugar da povoação deste
lIome.

Mando por lanto a todas as Autoridades ÍJ qucm (1

conhecimento, e execução tia referida Lei pertcucer, que '
eumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se con
têm, O Secrelario desta Provincia a faça imprimir', public:,'
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I)vro 4..o de rcgislro de I,ois e Reso-
Lc~i~laliva Provincial. ')

Província de l\1,inas Geroes ~

Manoel da Coslu Fonscca,

orei ria da PI' .sidencla ~,i p,ublicada a 'presenlo Ll'Í

Ago o de 1857. Ro,Z,'jgo José f'e-rreira Bl'cllls.

. t cadeiras de ins-i. o "jl'Ü) crcal1as as seguI 11cs
tel media,

'
r'II" I' S José d'EI-Hei, c> I o f)', [atillidadl' nas I ,IS «l. ,. . . ..

. t.:, I I> 'taccntos 11'11 I'éls pa\.\Tr~s POllt,lS com I) ol't1rn~l( o 'c OI •

e,la l\llíma, > _ '. lHOS mil I'éis
' 2, o De F ra ncc;" com o or<1cnat!o de • CISCO

na Vdla de TI'Cs POllta ,

1 "l','.~d<ls as seguintes cadeiras\rt. 2 o Ficflo Iam H'm ~ "
Me insLrucção primaria.

OMO XXIII, l'All't:l' la

I i\ !JI.I.')-DE UI- DE JULHO DE 1857.tE I" ,",
, i' l i lte ,'rCIl {/j'.'/'I'SIIS cadeims de illSl1'IICçliu ,plI.-
(t1l'll~;", A'II"O;'IS;' O (';OU1'1I0 II reOI'[Jlllliwl', Olt.sllpprlm~r

O /1/.','(':10 J1t1l'i""l1fll,~C, IlIt,fj1l1f.llla os, l'f.llt'lmC~~IOs, ,~
/l' /~,.. I' de ,1/'llltcl/lU/j{.'l/S l.ftW1C/lIl//cs do I.,YLCO ill~

• '.0 l,~,~O[. '{Ic o~ de lodos o~ Pf'()/i'ssores ae lIIslrl/cçl/O
1/'11'0 e { I VI, ". . 1 I 'd/a se
i I 1'1'lC li fIIl ordenado c !J/'llfl/U'lIÇI o' ('orno' t

de [tira.

1', i -. 9.

JOAQUIM Dl;uFI:-;O I\JDlm a Il;\ tuz.

Silve/1o Teixeira da CosIa a f-ez,

(74)

AI't. 1 o Fica o CO\'PI'1I0 cl'/'dilado lia qualllia neccs-
SaI'i~ pal'a mandar abri,' ullla c:strada, qllc pal'lilldo uo, Bom
Jardim, \'á terminar na lIlai'gem do Hio Preto na Fazendu
da Pirapiti,ngil'

SellaJa na Secretaria da Presidencia da Prol'l/Icia aos lã ll~J"lhi' de 1857, " I

.oriles: Faco sabel' a Lodos os S~t!S IJilUilnnle" que (I A~-
se/óUlea Lrgislali \'3 Provincial Decretou, o cu Sanccionei li
Lei s(,~lJinlo:

Manocl da Costa Fonseca.

Al't, 2,0 Fica igualmente creuitado lia ,[uanlia lIeces-
sal'ia para desapropriar a ponte qlle o Cidadão Manoel Pc-
reil'a Juniol' construio sobre o' Hio Preto em sua F<lzcnuu
da, Pil'apit,illg~,

Ar~, 3.0 Fica t<llllhelll creditado na qllanLia ncçcssal'i"
para lIH1IIl/a'I' abril' meia cHI',lda entrc o !lio Pl'cto, onu
terminal' a estrada '[UC I'CIII da BalTiI Mansa ao Passa-Vinte, e
o. Valle do !lio Graude, Olllj,l cOllle<;a a ser lIa\'ega~'c,l:
esta estl'[lua devcrá ter a uecliviiJade de Ires ,JHlI' cento.

Art, h., o Ficão rcvogadas as disposiçõe~ em ,contrario,

(L, S,)

~Jan;Jo pO/' (anlo a toelas as Antol'idildcs ;i quem o
oOllhecil,ncnto, e oxccnçflO da ror{~l'idil Lei pertl'nf:el', (\lC a
üurnpl'üo o raçãtl cnm '1I'it' lüo inteiramente como 11('/laso 1:011-
tem. O Secl'ctal'iu dOi/a 'provincia a faça imprimi,', publicar
e correI'. DatJa 110 l'afacio da Prcsidcncia da 1'I'olin'ja d(:
l,illas Gei(leS aos quatorze dia, do mez de Jnlho do anilO dú

l"ascirnelllo de Nosso S nhor JtJZU!! Cltl'islo de Il)il oiloc;)lllu,
e dncocnla o selo, Irigesilllo sexto dn IiJtlcpc/)tlo!lcia e tio
Im{J~/:io,



10MO XXIII. PARTE l'

Lei

( 77 )

LEI

I )

Nesta Secretaria
08 13 de Agosto de

SH-DE 1!~DE JULHO DE 1857.

Provincia uma Coudelaria,
'arla de Lei, que, erea Ilesl~ eieoamento de animaes das

lendo por obJecto O aper(;, " . e contem outras
'alIFIr UlCClmz e anzgera,racas Cel1. h. •

l1i~posiç-es á respeilo.

r! " da Luz, Omeial tiaO DOUTOR Joaquim Delfin~ )11 )ell~ Provincia de Minas
Ordem da 1\osa, Vice-l't'eSll e~ll~el~Sahabitanles que. a .As-
Geraes: Faço saber a to~lo~ ,o D"c 'etou e cu Suncctonel a
embléa Legislativa ProvmCla e I

j.ri seguinte:

Art. 1.0 Fica creada /l'ceta Provincia uma Coudclaria,

JOAQUIM DELFINO RIDEIIlO DA Luz.

i/verio Teixeira da Costa, a fez.
. da Presidencia da Provineia aos 17 deellada na ecr ana

Julho de 1857. Manoel da Costa Fonseca.

. d f 118 v do Livro r~,.de registro de Leis e Reso\ll-R(:glstr~ a a. ,., p , mal
riles da Asscmbléa Le~lslal1ya d rO~~~ov\~ciade Minas Geraes 2• Secretaria da IIresldencla a
de Agosto de 1857. Jfanoel da Costa Fonseca.

da J>residencia foi publicada a presente

1857. Rodrigo José Ferreira Ore/as.

(L.,

. I z de Julho do anno do
Minas Geraes aos quatorze, (~JaJs(~ mC'~riSIOde mil oitocentos

' lo de osso Scn 101 eZI1:l £I . e doascnnen trige imo sexlo da lndcpen enClao cinooenla o etc,
Imperio.

F. N. 9.

Art. 5.0 O Professo I' de l\lathel/)aticas elemenlares do
Lycêo Minciro tOl'á dosde já ullla gratificação allnual de
(jnzcntos mil réis.

AI'!. i ~o Ficão rcvog'ldas as disposições el/) contl':lI'io.

S i. o No Arraial da Conceição do Rio-acima, Municipio
de Caethé.

~ 2. o No Arraial do Patrocinio, Municipio do Ubã,
~ 3.

0

No Districto do CajurÍl, Município de Pitangui.
~!~.o No Districto de Nossa Senhora das Dores 40 Gun~

xupé, Municipio de Jacllhy.
'~5.

0

No ClIrato de S. João Nepomllceno, l\funicipiQ
do Mal' q'Hespanha.

~ 6. o No CUl'ato da Conceição da Boa Vista, do Muni.,
cipio d<:\ Leopoldina.

Art. h. o Fica o GO\'el'II0 autonsado :I I'oorgallisal' 011
:llIpprimir o Lycêo Mal'Íallnellse, e II'este ultimo caso ficarão
supprimidas as aulas respectivas, excepto IIS de Latin\. que
serão regidas por um só professor, o 11 dc Philosophia, a.
(luaes pQderão SOl'annexadas ao CoJlcgio Roussinl. co11l tanto
'llle sejão fplIlqueadas aos alumnos extcrllos. .

( 76 )

Art. 3.0 Fica desallnexado da cadeil'a de Francez e
Inglez do Lycêo l\1arianllense o ensino desta lingo:!. c eOns-
titllindo a materia de ullla só cadeira, COIll o ordenado igual
ao d'aqllella.

Art. 6. o Aos Professores de instl'Ucção illtormodia COI].
tal'.se-ha trcs partes dos seus vcncimcntos como ordenado, e
ól qual'ta narte como gratificação.

Mando por lanto a lodas as Autoridades :í qlle~ o
conbccimento, c c~ecução da rcfcrida Lei pertencer. que a
clIUlprào. e fação cumprir lão inteiramente como nelIa se COD-
têm. O Secretario desta Pruvincia a faça imprimir, pub1ic'lr
e correr. Dada no Palacio da I'l'esidelll'Ía da Prorincia dp



ao:,

contral'io.
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JOAQ,IJDI J)ELFIl\O ltlllFlHo Uô\ L z.

FOl'lullalo Carlos illeircl(es . .u fez.

Munoel ela Costa Fonscca.

81,.~-DE 1'(. DE JULHO DE 11)i>7.

esta Secrelaria da prcsld neia foi puhlicada a presel1le 1.01
:l de Ag0510 de UI;j7. ,

lladri!l0 José Fcrrcml Brota

Cal'te', (Ú) I ei flue a7Jtm'i~'(l o (;01 el'no (/ cOI/l'l'dcl' ~/lf/t!'o
, •. • '/ 'l ' . I 'tl'J"tf.Loterias do l'ai<)}' de ~O:OOO.Jj)OOO ('(I( li }~1J1(l ti !lI, .

Matri:, de No,'sll ,_clll ora dI! Lapa, do '1 ermo de SI!-:-
Úlll'ií.

~ DOUTOlt Joaqllim Dellino 1 ilJl'iro da Luz, Oflicial, da
Ordem da Hosa. Yice-Prc 'irlcnLc da Pro'",illci,a dc MIIlU,
\ 1'0)\0 xXiiI. ['AnTE J •

Manocl da Costa Fonscca.

H "I Ira la n f.1 Hl do Lino r..• do registro de Leis o 1\0501u-
.ões dao Assemhléa Lcgisl,lti\'a Pro\'incia!.. de "111'1111,s Gernes :J

ecreLari I da PrO i lenci:t da Pro\'IlICla li

dcA"o.todc157.

SeJlada na Secrel:uia da Pl'e~idencía da Pl'o\'incin aos 1!~ do.
(julho de 1857.

A1'1. 8.. Ficão

(L. .)

}o'. N.• 9

Art, :3 .• 'A'lélli da gr:llific:lçiio do art. anteccllen!e, per-
cebel'á o Dil'cclor do E~tahelccimcnto adiaria ue cento

'e so~ c lIa réis (la 1':1 'tl'alalllelllo Ue c:1du 11Ii:l'[dos' uoilllues
conliados a ~ua gUl1rda.

Ar!. "o. Pal'1\ execução do artigo primeiro lica o Go-
vcrno a lItorisa!lo ~

~ 1.0 ,\ 11I a 11(/:11' vil' da Ellrop:I. ou outl'9 ,lugar que
mt:lhllrcs cOlldiçüc, olrel'(~t::I, oito C:lS:lCS de cada lima uas
sobreditas l'aç,15, proferindo os cal':1Ilos arabes,

~ 2,.' A comprai' na !)rol'inc:a. os :lnilllaes que forcm
ncccssal'ios. e elll 11I'o.pol'ção dos que existil'cm na Coude-
la!'ia para o CI'USl1ll1l.:lJto das ral;as. Do cada um destes ani-
maos sc ailonal';í ao Dil'cclol' da Condelaria' a 'gl'atilicaç:àfl,
(lo qual'entn réis diarios,

l\rt. 2.0 O I~stahclecilnell [o s"cr{l dirigido por. UHJ Ci-
.lad:io de reconhecida probidade quc, nomeado peJo (;0-
H: rrJo , telllw COIIIICCillll.:ríIOs ,praticos da creaçao tios anilllac5.
(l que ~~ propouha ú fundal.o em propriedade sua, ou
t'JIl 'qu:Jlillll'I" oJuti'a que 'o Govcrno POSS:I alTendar. IllC-
,diante :I grlltilicaçiio anuual de IIJ1l 'cont~ de réi~.

h.ndo IlUr' objéclo o apcl'féiçOillllcllto 'dc allifl)ac~,das raç~s
c,H'alial', \'aCCl/l1I c ":lIligera,
I

( 7 S )

~\n.5.. Ar producçiio dlls Ircs raças, rcsel'l'allo o nll-
llloro sllf!]cil'nlc para a eonsGl'\'aç<io c ;\'ngmcnlo da eou-.
drlarin l scní arrellJ:lla<la em hasla publica. )0 'prmlucto da,
arrcmataçào f.,ri! part'J das rcndas da Prorincin,

Art. 6.. O Go\'cl'no ter:í inspccç<io direcla por si, 011
rior pessO:l' de sua confiança, sohre a COllde/ari:l, tO,mall(/o
r(i'íla tlo Dil'CCIIH' SCIIJ(!SII'a!Jllêlltc c COIllIl:ullican,!o o resul-
lauo á Asscmbléa Provincial.

'1\1'(. 7.. O GOI'crno cxpcdidt os 11CCCSSlll'jOSRcgllla-
mCIlWS p:ll'a a boa, cxecução desta Lei.

•



(L, S.)

( 80 ) ( 81 )F. N. !).

Art. 11.' A colonis"ção será de }1rcferencia cstnl>c1e-
(ida 110 Valle uo-Uio Grnnoc-n<ls "proximaçõcs da pro-
jectada cstrada do-Passa Villtc_c nas tia nião e lnl1ustria.

Cal"lll de Lei qlle alltor 'sa o COl'l'1'IIO ti conceder (l gal'anli~l
de juros de oito por ('C1I10 até quarcnta contos de rhs
i urna ou mais Compallhias, ali mc~mo parliclllal'{'s
filie. 6nCarl' gar 1Il de eslabelccer lU'sta Pr01:inria
'olO/lill agri'o/tls Hslr{jllgdra,~ ou iVaciollacs, e C01l-

UIIl outras di: /la 'içõcs ti rNj)('ilO.

LEI N.o 8.i3-DE H DE JULHO DE 1857.

Art. 5.. A siza d"s tenas comprauas para o estahe-
lecimcnto d<ll) Colonias será paga pelos Cofres Provinciaes.
TOMO XXIII. PAUTS 1"

Art. 2.0 Logo que es-as Companhi<ls, ou particulares
p rc bão Ulll lucro ~uperior á doze por cento llquidos,
d '\'er;lo ir PlObolsalll!o a Provincia do que hou\'cl' despendido
na radlo da terça pal'le de seus lucros.

An. 3. o As Sociedades que se qllizercln utilis"r dos
fa,'ores concedidos por <:st" Lei • ~ubllJctterão á <lpprO\'ll1;ão
do Governo os seus Estatutos O Rpgulameutos <lcerca do re-
gimou e l'couomia das Colou ias, e o Go\'crno imporá as con-
dições qu' julgar con\'euiClllcs para <I reali~<I~:ão da cmprcl<l,
e -rgur In a dos juros garantidos.

a D UT n Joa~lIim J)rlOno llibciro da Luz, Offidnl da
Ordcm dn !losa, Vice-Presidente dn Provincia de Minas
('Lracs: Fnço snhrr a lotlos os s('us hahilnnle:; que a As-
~emlJl' a Legislativa ProvilH'ial Dc(;rclou e eu Sanccionci a
L"i ~egllinle :

Art, '1 o Fica o Govcrno <lutorisado á conceder' a ga-
rallti" de juros de oito POI' ceuto allÍ quarenta contós de réis,
3 ullla ou lIl"is COlupauhias, ou meSIIIO parliculares, que
5e cuc<lITPgarclII de eslabdeccr ncsta Pruvíucia Colonias <lgri-
colas Estr"ngeir<ls, ou Nacionacs.

llIanoel da Costa {<'onseca.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presenle Lei
13 de Agosto de 1857.

Rodrigo Jos~ Perreira Rre/as,

Geraes: Faço sabel' a lodos os sous habitanles que ti . As-
sembléa Legislativa Provincial Decrelou e eu Sanccionci a
Lei seguinte:

Art. Unico. O Governo fica autorisado á conceder
quatl'o Loterias do valor de vinte contos de réis cada uma
á Igreja 1Hatr'iz de No.ssa Senhor'a da Lapa do Termo de
SlIhara, revogadas as dIsposições em contrario.

~~ando por tanto ti todas 3S Auloridades li quem o
conhec~melllo , _ e execução da referid3 Lei perlencer, que ~a
GumpriJo e façao cumpri!' lão inteil'3mente como nella se con-
têm. ,?, SecretaI'io desta ~I'ovincia a .faça .imprimir, publie3r
e .COllCl, Dada no P3laclO da PresldencIa da Provincia de
Mma!, Geraes aos quatorze dias do mez de Julho do anno do
NaS~lmef!to de Nosso Senhor Jezus Chrislo de mil oitocentos
e Clll?Oenta e se!e, lrigesimo sexto da illllependencia e' doImperJO, - .

JOAQUI31DELFlNORIBEIRODALuz,

Silverio Teixeira da Costa a fez.

SeIlada na Secrf:taria da Presidencia da Provincia aos 15 do
JUHIO de 1857.

lJfanoel da Costa Fonseca.

_... Registrada a f. 120 do Livro 4, o de Re"islro de Leis e Rcsolu-
ÇOt::S da Asser.nb1éa Legislaliva Provincial. o

d A
Sectreladna da

5
Presidencia da Provincia de l\~inas Geraes :3

e gos o e 18 7. .

~os
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Manoel da Costa Fonse, •.

Registrada a r. 121 v. do LIvro 1•• ' da regIstro d leIS 8 Reso-
Iu.!ões da Assembléa Legislativa Provincial.

Secretaria da Presidencia da Provincia de Minas Geraes 3
de Agosto de 1857.

jJ[elfloel da Costa F071Slca.

Il'eilltll Secretaria da Pl'esid1ncia Coi publicada a presente Lei
alli 13 da Agosto do 1857.

Rodrigo José Ferr6ira Bretas .

.I0AQUHtlDELF1NORlnEJI\o liA Luz.

Si/verio Teixeira ela Costa a fez.

SeIlada n&.Secretaria da llresidencia da Provincia aOI 14. de
J •.I1bo de 1857.

(L. '.)

Al'l. 2.' Ficão I'c\'ogad:ls as disposições em contrario.

dando por lanto a todas a~ Autoridades ti quem ()
conhecimento, e execução tia rcferida Lei pertencer, que a
l\ulllprão c façil0 cumprir tão intciramente como nella se con-
têm. O Secretario tlesta Provincia a faça imprimir, publicar
e corrcr. Dada no Palncio da Pl'esidencia da llrovincia de
}fina' (Jcrae~ ao::; quatorze dias do mez tle Julho do anno do
l'ascilllento do osso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos'
c cincol'nta c sele, Lrigesimo sc:to da Independcncia c dg
hupcrio.

AI't. 1,' Ficão cl'eadas no Município de Barbacena
auas aulas dc lnsll'ucção PrinH\I'ia do 1.o grão: á saber.
uma no Arl'aial do Livramento ,'c outl'a no ArI'aial de João
G mcs. •

,
Ordem dn Rosa, Vice-Presidente da Provincia de Minas
Geraes: Faço saher a todos os seus hahitantes que a As-
embléa Lcgislatila Provincial Decretou e cu Sauccionci a
t i egui)lle:

F. N. 9.

foi publicada a presente Lei

José F,rreim llr,ta$,

-.-----
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Art 6,' Ficão revogadas as disposicões pm cont "

• • J rall ••

~~ando por tanto a todas as Autoridades .
conheCImento'... e execução da referida Resolucão a quem e
ffuO a t~umproao Sefação. cumprir tão inteil'amente cFo%~~~ft'
se C:0~ m, eC/'etano desta l'rovinci f ' "a
publicar e correr, Dada no Palacio da r a 'dac;a, Imprimir,
'Tincia de Minas Geraes aos quatorze dias I~Sl encla Ida 1'1'0-
do anno do Nascimento de Nosso S I .( o ,.mez l c. Julhe
mil oitocentos e cincÜenta e sete f~10l, Jezus Chnsto de
dependcncia e do Imperio. ' Jlgeslmo sexto da hl.-

(L. S.) JOAQUIMDELFINOllIllEIRO DA Luz.

Fortunafo Carlos iJleirelles a fez,

Sellada na Secretaria da Presldcncl'a da P .Julho de 1857. rOVJnllla aos 17 ~

LEI N.o 8í!,.-DE 1!,. DE 'JULHO DE 1857.

Carla de I.ei, que crea 110 Município de Barb~cenll i .
/lulas de 111slrucção Primaria 'io 1 • gr'o . . • ' b(!lM,1
. ..' " • ~l. a sa er
1l~lla 110Arraial do LIVramento, e ou/r/I 1/0 d J' - '
Gonuls. e 0110

Manoel da Costa Fonseca.

Registrada a f. 120 do Livro 4 o d ,r '
11Iqões da As?cmbléa Legislativa Pro;inCl:1. reolstro de LeIS e R,sl/-

Secretaria da Presldencia d P . , d . 'de Agosto de 1857. a rovmCla. c :Mmas Geraes:1

Manoel da Costa Fonseca.

Nesta Secretaria da Presldcncia
aos 13 de .o\gosto de 1857.

Rodrigo

.{C) DOUrOU Joacluim' Delfil'no Ribeiro da Luz, Oflieial da



Manoel da Costa Fonseca.

Selladn na Sccrel<lria da Presidencin da Pro'fíncia aos !ti
Julho de 1857.

,
Manoel da -Costa FotlSlca.
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JOAQUIM DELFI'o RIDEIRO DA tllZ .

Silverio Teixeira da Costa a fez.

de

T es contos dc réis parn n virndn do Rio Sabará,
q~e mnis cstl'ngos tem feito á rua da },agõa.

I' . - n contrario.Ficfto revogadas as ( ISposlçoes OI ,.

'fOMO XXtIl. PARTI: i'

(1•. S.)

~ 10.
na pa rte

Art. 2 .•

Mando )or fanlú a to(las as AULOri(~ades, á quem n~
conhecimenLo ~ c execução da. re~cricla LCl pel ~~~f~rs~ c~n-
a curnprão e fação cumprir tão .1I1~elramcnLe.col~? " mblicar
I\m O Secretario desta PrOVIIlC13 a. faça .lmpII1ll1:1.,.J 'a. de
e . I) I' 1 Preslflencm da 10VIIlCIc correr Dada no a aclO (a • . J 11 do anno de

)finas G~raes aos quatorze dias, do lll~~is~~ed~1 ~~i1oitocentos
NascimenLo (b Nosso S.enh?r JeZll:L C la Indcpendcncia c do(' cincocnLa e sete, Lngeslmo sex o (
lJn perio.

ue desta Capital sl'gue parn ~ Cidade ~o Serro, Dn Secção
~ntre o alto do Vieirn ao RIO do Peixe.

~ 8 o Dons contos de réis cntregucs á Camnr~ d; C~da~~
lla Itabira pnrn n collocnção de uma Barca DO RIO e nn
Antonio em San!' Anna dos Fenos.

. t' ICC10 de uma~ ü o Oitocentos mil réiS para a cons 11., . do
\j • I 1)'0 J oUl'cnço Vclho-no lugar denomlllnpOllte so Jrc 'O \1 - • ,

-Barra.

. d Lei- e Re6olli~R . t ada a f 121 do LIVrO l~."do registro e ~egls r. . . I
- da AssemLlé4 Legislauvll PrOVIIlCla. 9

ÇOeil d P . . de MlIlas Geraes •. Sccrelaria da PrcsuJeUCl3 a rOVlnCla
de Agosto de 1857.

I. N.' 9

fffi DOUTOR Joaquim Delfino Uibcil'o da Luz, Omcial da
01'(/ ~m da Hosa, Vir,e-Pl'csidcnLc da Pl'ovincia dc Minas
Ger'aes: Faço saber a Lodos os seus IlabiLanLes que a A!I-
sembléa LcgislaLi va Provincial DecreLou c cu Sanccionci a
tei seguinte:

+
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LEI N." 845-DE 14 DE JULHO DE 1857.

Carla de Lei que aulorisa o Govemo a despender diversas
quantias com estrados, e pontes e com a virada d.
Rio Sabará na parte que mais estragos tem (cito á rua
da Lagôa.

Art. 1.0 Fica o Governo alltorisado a despcnder ilS
quantias constantes dos ~S seguintes:

S LO Um conto de réis com os reparos da estrada da
Serra de Carrancas, em dil'ecção ao Rio de Janeiro. e a cons-
lrucção da ponte no !tio Capivary na mesma estrada.

~ 2." Quatro contos de réis com;) abertura de uma C6.,
tl'ada da Villa do Pomba ao Taboleil'O.

~ 3.0 Seis contos de réis COm a estrada de D:lrbacena
•í Cidade de S. João <I'EI-Rei, passando pela Viii" <le S.
José.

~ !J o Quinhentos mil réis com a conclusão da estr'ada
para 'a Cidade da ltabira, a partir da ponte sobre o llio Santa
Barbara, entre S. Miguel, e a meSma Cidade, devendo e~ta
quantia ser entregue á respectiva Municipalidade.

S 5. o Tros contos de réis, entregues iÍ Camara de Cllethé,
para o concerto da estrada que segue do .1Ito do Pires a
Caethé, Rossas Novas, TaquarusSÍI de cima e Serro.

~ 6.0 Um conto e duzentos'mil réis para n reconstruc-
ção das pontes ultima:nente destruidas na Freguezia de Ta.,
quarllssú, do Termo de Cncthé, devcndo eitn qllnulia seI'
entl'cgue á respectiva Municipnlidnde.

~ 7.' Doze contos de réis para o concerto dn cSlrad"



CAPITULO 1.0

Da Dcspeza Provincial.

FOLHA. N. o 10.PARTE 1..'

S 1.0 Assembléa Legislativa Provincial,
emlo: 38:000.j')')OOOpara as diarias e ajn-
da de cnsto dos Deputados, e S:700.j')')OOO
para as despezas com E.Ilpregados perma-
nentes, conforme a Tabella-A-annexa a
esta Lei, desde já, e expediente . h6:700.t.bOOO

Art. i.. O Presidente da Proyincia é autorisado a
despender no Exercido tio -1.0 de Jnlho de 858 ao ultim.
de Junho de 1859, com os objcctos designados nos seguintes
SS, a quantia d novecentos e trinta e tres contos duzentos
• noventa e cinco mil e oitocento réis (933:295.j')')800).

~ DOUTOR Joaquim 0('1I1no Ribeiro da Luz, Omeial da
Ordem da llosa. Vice-Presidenle da Provincia do Minas
Geraes: Faço ahel' a lodos os s IS habitantes que a As-
'embIca Legi laliva Provincial Decrelou e eu Sanccionei a
L<lÍ seguinte:

LEI N. o 8!J6-DE 15 DE JULHO DE 1857.

IVBO DA LEI DII ~" IRA
i857~

Carta de Lei que (i.:ra a despeza Prot'incial para o Ex.
ercicio do 1.0 de J 1l1ltode '1858 a 1859, autoriza o
Presidente da Provincia a fazer arrccacim' os Impos-
to.~ nella declarados, e contêm outras disposições a
respeito.

TOMO. UI.

(:86 )
Nesta Secretaria da, Presidencia foi publicadaos 13 de Agosto d. 1~57. a 'a pr.sente L.i,

R.odrigo José Ftrretra lJntas.

Pr(lvi~~i~~essase revistas ~esta Secrelaria por ordaa do Gove;no da

Dr.Do 'ngo. de Andrade Figueir«.

URO Pl\.1WO 18fJ8. .PU. nOVINCIAL.
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6:000;:POOO

2:S00.Z1)000

1100.J'j) 000

13:000.Z1)OOO

25:000.tbOOO

190:000.Z1)000

600.Z1)000

5:600:jj)OOO
152:05!l.Z1)800

F. j,. 10.
d 18513 e ficando o0791 dc 21 de JUllho e, d' ,/ '. com11.. 'd O"ratlficar eSl e JU

1'0\'Cr110 a\ltonsa o a o' 1" "00"""'000
U • excel a 01 U 'IJ-I
lima Iluantia que II~Ose eucarregar da cs-
alllll almcntc a qllCIIIT I de do estabeleci-
cripturaçfio e, conta )I Il '.I

JIICllto e expedlC\lte " .
~ () o Corpo PoliCiaI . ,
~ .. , vcstuano c~ 10. Sustcnto, Clll'atlvo, '.'.
~ "de l)f(~SOSpobres. . .

eondneç,1O _ hl' inclusivc gra-
~ 11 lustru 'çao pu ICil, _ SilOS
~ -' . l) r 'ssorcs, . I vClIçoe ,t"llic<lcoes ao~ 1'0 I , ,', e'II"IS pafTas

• " 11\' 'l'ln ~H\I ,. oC lleO"ios ql\(' 11,\0 'T le
o o,' ". Prminciac', o allXIIO l

pelos Coflc S', ,'lO de l\larianna com000 """000 ao ('11I\11.1 o 7Ulli: qJJ '- t' llllada \la Lei n. ,
a mesma conlliçao cs li! do' O" vencimentos

d' I":' l: C\'U ~ ". licand,o (~l cdl~ Instrllcc,io Primaria da
l/a Professor:1 , .e .' () 000, e os do Pro-
Cidad' ua Il,lblra a 60:P; I' le l\'lariauna

I ') o gho da Chlal c (fe: 01' l o~, , .
'I íOO 000. .". :I' i, "as de

~ 12. Estahc~ cimento las lIn:1 . .
. rilhd em Manaoua. . ., 11
I ~ 1'3 ("Ilechuc e e civilisar;fl? dos 1-

~ '. H,", 'OO.)'tJOOO ao Du'cctor ge-digc\las Jllclusi\c G, _ de deSIlezas á seu' ndenlIlIsacao
ral , CO:l~OO~::bOOO a~nllall1le\lte á cad,a um
'argo,. e, I .' Frei Bcnto dc BlIhhIO,. e
dos MIS~IO\l,lflOS J L 0"0 NcO"ro . . .. d'lrlO . o ao oFrcl Hcrnar , 'I) 'hl' _

I)'hl' ti 'cal'los d,IS )\ IS Ht. Com os )1 lO, ll., . (Ia Cidade
othecas pllblic~l~ da ,Capllal, e .
de S. João d hl-l\cl , ,

r ' illc!llslve ,IS 15. _ Diligel~~~ob~ 1~~lc'~,'abclliãoBcr-
fTrutificaçao dc G w . .
tl d' I'odriO"ucs de Souza. • .nar 1\10 \ o e li-

S 1ô. Emprcgallos aposcntados
CCllciados. . . ,

TOMO XXllI. PARTE 1"

33:2110.tDOO()

7:200~OOO

18h:lIOO~000
7:1J70w;OOO

37:751;)í)000
50:000wOOO

S 2.. Secrctaria da Presidencia, sendo
Com ordcnados c gratificacõcs de seus Em-
pregaI/Os, conforme a Tabella annexa ao
ltegulamento n .• 110 de 31 de Março do
anno corrente .

~ 3.. Estradas e Obras publicas, Re-
partição encarregada da inspecção geral das
mesmas, Engenharia, Descnhadores, e ins-
trumentos geodcsicos, inclusiye a quantia
de h:hOO:jj) para a cana/isação de agua po-
tave/, a saber; para a Villa de Passos
1:000:jj)OOO; para a do Pomba 800:jj)000 ;
para a de Santa Barbara 1:000:jj)OOO, e
para a de Caethé l:GOO.tb, entregues ás
respectivas Municipalidades .

S h.. l/Iuminação da Capital
S 5.

0

Mesa das Rendas, seus Empre-
gados, regllando-se os vencimentos Com GI
augmento da h.' parte, /le/a Tabella au-
llexa ao Regu/amento n. o 25, a excepção
do Procurador Fiscal, e Thesoureiro que
passarão a ter, aquelIe os de.1 :600./'1)000,
e este os de 2:000,Jj) , sendo 500.mOOO para
!]uebras, e subsistindo para o Porteiro c Cal'.
torario os que forão marcados na TabelIa
-B-da Lei n. o 791, todos desde já .

S 6. o Despeza de cxacção .
~ 7. o Saude publica e Hospitaes de Ca-

ridade, sendo GOO:jj)OOOannua/mcllte para
o Hospital de Sauto Antonio da Cidade de
Barbacena; 1:000:jj)OOO para a Casa de Ca-
l'idade da Cidade Diamantina; GOO:jj)OOO.
para a de Mizericordia da Cidade da Cam-
panha, e o ordenado do Fiscal das Aguas
Virtuosas da dita Cidade .
S 8.

0

Jardim Botanico, percebendo o Di-
rector os vencimel~los )consignados na Lei

( 88..)
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~ 17. Contencioso .da Fazenda Provin-

cial. .
S 18. Reparos de Matl'izes e Igrejas,

sendo 1:000.,)J)goo para caUa uma das se.•
f{uintes Matrizes-de Congollhas do Campo"
Aguas Virtuosas da Calilpanha, e Carmo
da Escaramuça, a's duas primeiras d sde
jà; 800,)'])000 para cada lima das "g in-
tes-Lagoa Dourada, Prados e S. Homiio,
,as duas ultimas d'}sdc já; 700-lJ)OOO para
a da Ponte Nova do M'lnicipio de Mal'!anna ;
600.tbOOO para a do Santissi mo Coraçiio de
Jezus de Montes Claros; 500.tj)OOO para
cada uma das seguintes-Carv :110, Aguapé,
Douradinho, M IltlCa, Piranga, Cachoeira
do Brllmado, Anta, Ibitipoca, Sdnla Ilita
da Ibitipoca, Sanlo Antonio do Amparo,
S. José do Chopotó, Nos-a Senhora das Do-
res do Campo Formoso, S. Francisco de
Assis do Capivara, e Camargos, as duas
ultimas desde j,í ; áOO.jJ)OOO a cada uma
das seguintes-Dores da Boa Esperança,
Varginha, Espírito Santo dos Coqueiros.
Alfeuas, Cachoeira do Campo, S. Miguel
do Piracicava, S. João do Morro Grande,
Sanl'Anna dos Ferros, S. Domingos de Mi-
Jlas Novas, Bom Fim de Montes Claros,
Paulo MOI'L~ira, Chapéo d'Uvas, Santo An-
tonio do lHo-acima, Piedade dos Geraes,
S. Joaquim do Municipio de Passos, S.
Scbastiüo da Vcntania, Carmo do lHo Clal'o,
S. Sebastião do Paraizo, Abre Campo, Santa
Cruz do Escalvado, Taquarussú, MOlTo de
Gaspar Soares, Antonio Dias-abaixo, Ro-
ças Novas (pal'a alfa4s), Ubcr;,1ba, A axá ,
S. Francisco de Salles de Missões, S. Fran-
cisco das Chagas d.e 1\1úot'Alegre, Santo An-
tonio do Gouvêa, Conceição do Rio Manso,
Sant' Anna do Alfié, Piedade do PaI'aopeba,

1:800./ijOOO
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35:000~OOO

20:000.)pOOO

2:3: 880,',ttlOOO

II:OOO.jj)OOO

61: 880:tl> üOO

!J:000w>000
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ou casa de negocio em que se vender conjuncta , ou sepa
radaml'nte na mesma loja fazenda secca, aguardente, ou
quaes<[\Ier behitlas espirituosas.

S 6. o ras a ens (Ie Hios ceptuadas as do Sapllcahy,
Verde, e S. Franci co, rcgulando- c as ta;as pel;~ tabella
anne:a fi Lei n.• 570, e cobrando-se o duplo do IInposto
DO mo Grande \lOSMunicipios do Uberaba e ])esemboque .

. 7.. Sello de heranças e legados, e dos prl'mios dei~
'ados os testamenteiros, no e cesso da vinte\la ! exce~tuados
os legados dcixados ás casas de Carid~de,. l\l(~tflZe!;, Capcll~s
da Provincia, e esmolas para serem dlstrlbulllas aoS pobres.

S 8.. i ovos e "clhos direitos, desde já, segundo a
tabolla-C-annl'xa a csta Lei.

S fl.o Emolumcntos pelo feilio de titulos, dipl~mas, ca.r-
ta e certidões que se expedirem pelas resp~ctlvas Sec~~-

ria ,segundo a tahclla-C-annexa a esta Lei, e desde.J .
O. 1)0llS mil réis pela concessão de cada nn'~ data

de t -rras lIlineraes.
~ 1. Cobrança da metade da di"ida aetiva, que pas-

o r Pro,inciol Jlela Lci dc 22 de Ontubro de 1836.
~2. Cinco POl' cento sobre o valor das compras e ven-

da do 'seravos e sobre a dilfcrença de valores nas .trocas
d un por o Itros, qualqucr que seja a sua natnrahdade ;
. Ire élrrendamentos o quaesqucr outros contrac.tos on~ro-
'os pelo' (1IIae' se transfirão os serviços por mais de CIIICO
:1\\t1os. E:te impo 'to cobrar-se-ha sómcnte até o valor de
1 :000 "000 I'S. 11I 1'l'lação a cada escravo.

~ 3. I?roclucto da 'cnda do chá e c~ra fahricados no
Jard im Botani '0.

H.. li 'IIS do evento.
~ 15. .Inro dc lluatro apolices da Jivida publica doadas

a esta Provi neia.S 16. MilItas por infracçúcs dc Leis, Regulamentos c
Contrnclos.S 17. Dividendo das acções da Companhia Mucury, ver .•
lel~cenles a Provincia.
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CAPITULO 2.•

da Capital conforme o S 25 do art. 1.• da
Lei n.. 791, e em quanto o Governo Ge-
ralnão augmentar 0& se:.I~vencimcntos

Da Receita Provincial.

Art. 2.. O Presidente da Provincia é autorisado a
mandar arrecadar no Exercicio desta Lei os scguintes IllI-
llOstos :

. S 1... Quatro por cento do café que sahir da Provincia,
ficando Isemptos das taxas mencionadas nos SS 1.•e 2 .• do
art. 3.• desta Lei os animaes {lllCcondusirem este gencro.

S 2.. Tres por cento do assucur, tabaco,:algodão e q\I;lCS-
qu~r outros generos Jl)uuufacturados na Provi~cia, que
salurem dclJa, a excepção : 1.. do chá; 2. o dos tecidos de
lãa que se asscmelhão ás cassem iras cstrangeiras; 3.0 tios
trançados finos de algotlão riscado adoptatlos para vestuario.

S 3. o Seis por cento de todo e qualquer gcnero de pro-
ducçãO .• ou creação da provincia, que sahir della, qualquer
que seja a sua natQres(l QU cspecie. Os gen<:ros slueitO!\ á
esta imposição, su,! avaliação, e bem assim os sujeitos a
3 por cento, constarão de uma Ilauta or"'anisada anllual-

l
o,

mente pe a Mesa das Rendas Provinciacs e approvada pelo
Presidente da Provincia. '

S á.. Quarenta mil réis sob;e os En"'cnhos em que se
fahricar aguardente, sendo movitlos poro agua, ou outro
motor menos dispendioso, e vinte mil réis sobre os que
fore~~ movidos por animaes; vinte mil réis sohre os que
fabncarem aSSll ar , ou rapadura, sendo movidos por agua,
ou outro motor mcnos dispendioso; e dez mil réis sendo
movidos por animaes. 51\0 iscntos desto imposto os peque-
nos Engcnhos movidos por braços humanos.

S 5. o Oito mil réis nas Cidades e Villas, seis mil réis
na.s Povoaçõcs de mpis de quarenta fogos, e quatro mil
réIS nas outras Povoações e cstradas, sobrc cada uma botica 1
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~ 18. Hestituições. reposlçoCS, e producto dos pro-
pr~os Provillci(les /lOI' venda ou tll'felHJamcnto,
S 19. Cohrança da dividq (letiva.
S 21). Hendilpento da 'fypographya Provincial.
~ 21. Henda extraordillal'ia.

CAPlTW.GO 3.'

Art.. 3,' O, PI' 'sidelltc dn Provincin é igu(l!lncnte 'lU'"
torisado n fazer arrecad(lr no Exercício desta Lei as seguinte
ta as itincJ'arias.

~ 1.' De eada animal, que transitar pelas estradas tI
comlllunicnçiío desta ProvinC;(l com outras do Imperio, rs,
3w020. Exce/ltlliío-se: 1.' os animaes que condllsirem os
gcneros sujeitos ás imposições lIt('ncionadas nos SS 1.'.
2.', e 3 • do nrt. 2.' desta Lei; 2.' os anima('s sem cnrg<l,
os que transportarem cav(l/leiros, e trens dos escuteiros, os
que tirarem os carros, os cavaI/ares, miJares, e vacculIs
tocados; 3.' os allimaes que das Provincias cen[raes limi-
trophes atravcssarem por esta péln estrada de communicação
com a do Hio de Janeiro, e outrns do Ii/ol'nl, ou que dest3s
atravessarem para aquellas; I•.' os animaes que condu si rem
gen 1'08 alimenticios de primcira neccssidade. ou objectos
tendentes a descnvolver a Indllstria agrículn, ou nwoufa-
ctureira, entrando neste numero os instrumentos aratorios,
e todo e qualquer genero de machiuas, que tenhiio por fim
dcsenvolver e aperfeiçoar a agricultura lia Provincia; 5.'
os porcos; 6.' as ovelhas e cabras, Dos comprchcndidos
nas quatro primeiras cxcepções só sc cohrará na estrada do
Parahybuna a taxa de 320 rs. de cada um, e nas outras
estradJlS a de 160 réis. Dos comprehendidos na quinta excc-
pçiio só se cobrar<i na estl'ada do Parahyhuna a taxa de
1001's" o llas outras a de 50 rs. Dos comprehendidos na
6. a exoepção só se cobrará na estrada do Parahyhuna 80 rs, ,
~ Das outras !tO ,1'8.

S 2.. De cada cano, exceptuados os anima0 que o
TO~1O xxm. PAliTE l'

.,

F, " 10. ( 9!:í )
alvo (lIalldo for slÍmentc carregado de

tirarl'm 19w2~,~' ,s. :el~('nuidos em algumas das e cc-
enl'I'OS 011oh.ltcto~ COll1fl \ ;"lIlUO-SOI)('Stl' ca 'o na c trada

Pcõ' s do S antecedrlltf', CO). ..,' ""'-000
' ct 2 000 C IHI'; Olltl,IS 'W' ,

do Pnl'ahYJlIlla " t r )'Ira a Pro\"incla
(;> R' DI' cada hesta 110va qllle CII n~. I 'to' de (lu'l!(llICI'" ., I I '01\' uctor Ison ,

5.tz>000, ficando o, ono o I O (I e inLrod lIzir bcsta~' '- . i e SlIa ha"agem. 1eOIlLl'lhlllçaO \l01. " LO, I1)0 'Lo 1)'\g'Irú de cal a umabL I' 111o as '\ os e 11 \ :o , • , dnovas, SII la 11I. -',' "\' ,t, &. Os Administra ore
o 11111)10 da quantia eslahdocll ,I Ut, e ;)l' b 5 ""'000 de ada

. , f' le I);)"arao tam f'lll. 'W ,]ue OOIlSl'ntlrom 11,\ IalI!, '"' .. , to' nLo de te uu-
I I 'u \ 1oL1"1 8 I) IIl' pai ,\ \M <lmeho, La Sllhtra \I a" I 8 I' I ., on COIHlllctorcs de bestasf C'(,IL'\s IlC os ( ollOS ,Posto orom a c • . 'u' . J'\ me'ma forma, e comt' 1"\0 '\ Sl'r P;)S8,I ,I. ,nOV'\8 con Inll;). , I I '£I

• , é rcsenLe esta le OCI o.
o 11- 11I0 pra o aL ° P . ;)c'io de uns com outros

&. lil • as estradas tio comlllllnlc. ' .' r 'dadc das Leis
;)l , I' , L'\ 'as na con oflm , ,

Munieipios cohl'ar-se-l<~ ,\S ~',' os animaes que condUZirem
8 • 78 fic mio IS'Illp os' 'd dIS. t.,', " , ue "rimoira ncco'sl a e., 'Il 'J'O' alllnentl{;1O e /"

CAPIT LO I. •

D isposiçues Ceraes.

. ' fica autorisado:",' O Prcsideute da ProvlIlcla1'1. ~

, sari'\ para hospedagclIIt" A dc~pendcI' a qnanlla nec1cs \. "\ csta Pro\'incía.
'I llllWl'adol'. no caso (e VI, .

de . lI. o I '. , ohl'anca de Impostos,
2.' A crcal' Hecchcdol'la~J(laJl1 as~m ;III~ entendei' 011-

1'1 I 'cidll~ nos ngarqactualmcntc cs oi )C C . • " '. 'quellas qlle por sua pe-venienlc, hem COIIIO a Sn(l(lI,11II1I ,\
(Ioena l'cl)(la 11,0 I' ,o 'Ollllllnar'

l
'105'\ das Rcnuas'Pro-

. 1)0950'11 (a II , , •
&. 3,' A anglllcnlal o ; I • Escriplul'anos ,;" •• nlll 3., e 11m I.vinclaos com 11111 ", , (\'os.

I ' os \'cnClllIcnlos Ie.pcc I
lJUI' (ll'I'CC)Cl',IO .. ,_ I Illpl'OSlimo, a que se

~ 11,' A levar a aIll01'11Saç;l°1,'lO1'-1837 alé d(}us )lo,1'
;)l L' • 78 dI! 12 de A )1'1 (C ,rcfere a CI n. , lc

-assim CIIIClidcl' COI1VCllIen ,cento, se ,

."TOMO XXlIl. }',\IITE



Ar!. 7.' O Governo fica creditado, dcsdll já Da quantia
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AI't. 6.. Ficão approvados os excessos de quotas ha-
vidos nos exercicios das Leis ns. 699 de 31 de Maio de
1854, e 733 de 23 de Maio de 1855.

Ar!. 5.' Fica concedido ao Governo desde jú o ne-
cessa rio credito para pagamento de dividas cahidas em exerci-
cios lindos, C já li<lllÍdadas.

que fez o dito Cidadão, e que consta do cootracto de 15 de
Marco de 1853.

~. 13. A desp.endel' até a qu.antia de h:000.tt> 000 rs. com
auxilios a Indllstl'la manufactureJra.

S t li. A mílllllal' orçai' o valol' da obra do ~~atadouro
publico da Cidade do Sabará, c a pagai' desde Ja, o que
a Camal'a estivcr devendo d'aqueHa obra, tendo em alten-
rão o orçamcnto

~ 15. A mandai' orçai' o valol' do I,ilar do centl'o da
Ponte sobre o Hio Santa 13arbara na Barra do Caethé, que
iClldo construi(lo segundo a Planta primitiva sem corta-mar
cm forma 0\ oide, desabou pelo defeito resultante da mesma
planta, e a mandar pagar desde já o valol' em que foi orçado
ao 1\ rrematante Francisco Monteiro de Oliveira; bem como
a qllanlia de 593,Jj)01IO rs., importancia de materiaes ~la
Ponte de Santa Barbara. que ao mesmo AlTematante forao
c -didos, como parte do preço da al'l'ematação, e que não
lhe forfao cnlregue~ P0l' Luiz José Pinto Coelho. arrema.
tante que foi desta ultima.

S 16. A despender a quantia de 500~OOO com.o.a~lxilio
a uma sllbscripçüo que se estú promovendo no l\1l1nlCIIHo da
Bagagem para callalisação de uma agua pota~el, que tem de

('I' levada ao largo de Nossa Senhora do Rosario naquella
povoação, com a condição de ser posto li disposição do
Go\'erno o producto da mcsma subscripção, e sei' por eHe.
nomeada a commissão que delilliti~amente se encarregue da
direc<;ão da obra.

( 96 )

~ 5.. A angmental'os vencimentos dos Admini&tl'adorcs
das ReceIJedorias do 'Ericeira, Porto Novo, Porto Velho,
Barra do Pomba, Flol'es do Hio Preto, Mantiqueira, Soledade,
Jaguary, Campanha de Toledo, Olll'O Fino, Sapucahy-merim,
Caldas, Sant<: Barbara, Ponte Alta, Rio Pardo: Moninhos,
e Patrocinio, tudo isto desde já.

~ 6.. A anxilial' com a quantia que julgar necessal'Ía •
a titulo de gratificação ou subvenção, a qualqnel' Cidadão
Mineiro que aprescntar uma obra util elemental' !oobre qual-
quer ramo de conhecimentos, que entrão no programma
do ensino puIJlico~ nesta Provincia, sujeitando-a á previo
exame de pessoas profissionaes.

~ 7.. A auxiliar com uma quantia que não exceda a
vinte contos dc I'éis a qualquel' pal'ticulal' ou Companhia que
se destine a estaIJelecer a cultura da Amoreira e do bicho
da seda nesta Provincia.

~ 8.. A vender por contracto, ou arrematação o terreno
ele propriedade do paço da Asscmbléa Provincial contiguo
li casa do Gommendador Manoel Teixeil'a de Souza, com
a condição de se não fazel' nelle construcções que vedem
a claridade do mesmo Paço.

~ 9. o A mandar viajar pela Provincia a fim de colher
documentos para a Ilistoria do Dl'asil, e levantar a esta-
tistica da Provincia, eill conformidade com a requisição do
Instituto Historico, a um dos membros da commissão para
isso já nomeada, abonando-lhe os vencimentos que tiver pelo
seu emprego, e ajuda de custo necessaria.

~ 10. A aliviar da multa imposta ao Anemataute da
casa do mercado desta Cidade.

~ 11.. A prestar a Camara Municipal da Cidade de Dae-
pendy a quantia necessaria para que ella desaproprie os
terrenos generativos elas Aguas Virtuosas do Caxambú !las
visinhanças da mesma Cidade.

S 12. A mandar orçar, desde já, o valor da ponte cons-
truida pelo cidadão Antonio Gonçalves da Silva Mascarenhas
sobre o Rio Paraopeba no Municipio de Pitangui, e a pagai'
O excesso do valor ~ em relação ao preço da arrematação
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Ol.lríl Pu licas a contar d(' 11de goo;to de ,l~5(j até o dia
('11I que <lei ou de fUllccionar oesta Hcpartlçao.

Ar!. H. tano'l C, alrallleda Silveira so lev~rá em
, le a da Belld'l Prnvinciaes, nflo só a 11IIpor-ontcl. oa , .. fi lloIJ' I s 'os ord I)'I<!O' (lU" e af'llUo cm cxel'CICIOS Ifl ,tan la ( L. " I' fcandoma ain(h' fIu' nli I que df', p 'rlfl(,l~cnul ,l,arquelros" I <

XOI) 1'i,1l1oUI) pa"'llu 'oto da ~1Il(I,otl(\de 324.j1)220 IS •• que
leixou de I'CC'heI' dos cootl'lbullltes.

i\ 't F A palaVl'Il-Prata-do ~ 19 do al'I. 1.: lh
Lei .;, ~7~H:):Iiz reslwito <Í Fn'guc7.ia do Carlllo dc Morl'lnhos
do Municipio do PraIa,

i\ rI. 16, Fica dc:dc jc'l sUl'primida a Barreira da Ponte
do Rio S. Francisco,

rt 7. () Govcrllo auxiliará, (~csdc j,í ao Padrc An-
,a 'tano da Fon~('ea com a qlHlotla de "'s. 2:?OO.Jj')OO,O

a '011 true (l L1c uma ponte soLre ~l I'l~ l\1url(~hé e~tl e
'I o d Lo nOIl (' a Fazenda do di\() ,I ~I~re n,1 cstl ~da
ti I' di\er,as Fr('gu('zias do MUIIIC1PIO, c.quc se

1I"'~ li de ' 'idclis, ficando assim a pOlite convcl'tHla em
Il'Orr' d d Pl incia!'

I. I' ica' c1('sde jú concedida ao 'fachigrapho Ja-
nual o ncisco da Hocha a Ijl'atificação_ de ~OOJ??OO pc:?~
trabalho' Ire lados durallte <l jlrOl'ogaçao fI,'1Se sao Lc~ s
lallva do anllo corr III!'. e e 'ollera<!o o Taclllgl'aJlh~ r:~~1II110
Luiz dal'l'l f o ri ,Icao fi' l(lccionar 110 Lyceo IIIICIIO,

1J) Fica0 elldn, de lle já. de concllr o os IlIga-
res dc ~t;nan;1 I '5, a 5,.' Escl'iptllr:Jrio.: da Mesa das Rcndall
Provincia "

\ 't 'O FI'Ci0 revo"acl' s: a Tllhella annexa li Portaria
ti, •.• ' '" . d' 'õestil' ,]O de Janciro de ,t 85!.. P. todas as maIs ISPOSIÇ

cm contrario a esta Lei,

F. N. 10.

Art, t l. Fica exonerado o cidadão Luiz Jacinthu
Xavier de pagat. as mullas que lhe forão impo~tas, como
arrematante do ~oncerto da estrada do Serro, comprdlendida
entre o lugar deuomiuado-Padre João Affonso Mendes e
a fazenda-Cabo de Agosto, com o direito de ha vel', desde
já, a quantia que ainda se lhe dflva, pl'ovtniente do concel'to
c conscnação da referida estrada; bem como toda e qual-
quor quantia que tenha pago, ou lhe tenha sido descon-
tada no seu contracto por virtude de multas impostas,

Ar!. 9.. O GOVCI'UOmarca rà o im (lo to d. pas~ageltl
na Barca que sc tem de col/ocar 110Hio de Santo AUlonio
em Santa Anna dos Ferros.

( 98 )

Al'I. 8. o O Governo mandará abril' meia e~trada no
Municipio do Muriahé a esqlwrda do l~io do mesmo lIome ,
partindo da Freglw1.ia t.a Gloria, em direcç<io a S. Fidclli~,
e tel'lniualJdo ua linha di\'isoria com a Provincia do Hia de
Janeiro, licando desde já creditado na quantia Ilecpssaria.

neccssaria para auxiliai' no Cidadão Rodl'igo José Ferreira
Eretas, a PÔI' cm pratica uma machina de tecer algodão,
que u/tim,lIl1pnte invcntára, c que jil foi I'econhecida util
pelos Engenheiros; O auxilio n<io prejudicará o dil'cito qUt

inventor tcuha a qualquer' premio.

AI'!. 10., Fica elevado a 1: 200./1>000 rs. o ordenado
do Administrador das Obras Jlubllca~ desta Capital.

Ar!. 13, O Govcrno rica autorisado, desde já, a I an-
dar pagar ao 1. o Ollicial da Secret,lI'ia da Presidcncia, R"uno
Eugcnio Dias de Carvalho. a dilIcrença de veocilllenlos do
Iieu emJll'ego com os de Omcia/-maior da Repartição dai

Art. 12. O Governo mandará reslituir, desde já, ao
cidadão Affonso PCl'eil'a Chaves a quantia dc 600.m000 em
quc for~ multado, COIIIOArrcmatalltc do concerto da sec-
ção de estrada do S,)l'I'O, ontre as Duas Pontcs e a fazenda
do Padrc João Affonso Mendes.



Tahella-A.

Silverio Teixeira da Costa a fcz.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provinc'la aos 18 de
Julho de 1857.
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AO r.LA I'AR .6 COBRASÇA DF. NOVOS E YRI.nos DIREITOS PRO-
VI, CIAKS A QlTE SE REFERE O ARTIGO 2.• DESTA un.

o' 1.. Cinco por ceoto por uma ve7. ~omente sobre os venci.:
menta de um :lno:> d todos os Empregados Provinciaes, cobrados
por descontos mensnes dos ditos V,}nCilllelltos, do maneira que aquelle,
que lIão chegar a servir por ospaço de um nnno, nfio pngue sentia
em proporçãO do tempo em fIue servir. São sujeitils aos mesmos
descontos e da mesma maneira as reformas, jubilações. aposenta-
dorias, assim como ns licenças SlJm tempo cOllccdidas pela Assern-
bléa Provinci:il. As licenças concedidas pela mc"1ll3 Assernbléa, por
raso determinado de um 3nno para cima. serfio sujeitas ao imposte

de um por cento dos vencimentos, ou ordenados do um anno. p3g0'
por inlOlro de uma só vez, afim de que o agraCiado possa perceber
.1)" d' o vencimentos, 011 ordenados, que lhe forem concedidos.

S fIuO pas arem a servIr emprl'gos dI' maior vencimento na meslIla
repartição, ou clas e, não pagarão seniio em proporçfio do 3ugmenlo
que tiverem, fIuando ja tl'uhão pago o imposto relativo :la 3noo
anterior. Os que forem providos em emprego de diversa reparliçllo,
ou classe a que ja portencião, tnmbcm pa'gartio o referido imposto.
Tambem pagárão o imposto, quaesquer gratific3çõcs :lnnU303. ou
conc.didas com o caracter de permanencia, e sempre em propor-
çfto de um anno COIllOacima, excepto as concedidJs pela administra-
çãO du qualqucr obra publica, como cstradas, pontes etc. Nilo p3garão
o dito imposto os I~mprcgados. (lUe forem providos interinamente
ou aquel\es que fOlcm suppicnlos, ou substitutos natos de Empre-
gados el1edivos, úm!Jora excrçllo os empregos, e percebllo pelo exerci-
cio qunesquer vencimentos, (jUlJ os proprietarios dei ,em do perceber.
Os Collectores e l':scriv-es ru pcctivos, como allt aqui est(jo isento!
deste imposto.S 2.. De legitim~ção, adopção e porfilhaç50=1g080.

~ 3.. ne emancipação=tg080 .. I... no supplemento de idado=1S080.
. 5. Do supprimento de consentimento di pai ou tutor para

.casameoto=1g080.
'fOMO Xlm. l'ARTi 1"

Tabella-B-

Palacio da Presidencia da Província de Mina~ Geraes no Ouro
Preto 15 de Julho de 1857.

JOA.QUI~ DEl.FINO RIDElRO DA. Luz.

JOAQUIM DELFINI) RIDEIRO DA Luz.(L. S.)
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~ando por. tanto a todas as Autoridades' á
couhecllDento, e execucão da referida Lei pe.t quemcurnprão e fac'" : - . I encer, que aI .O S .ao. cumpnr lao mteirarncnte como neHa se con
em. ccretano desta ~rovincia a faça imprimir, pllbli('a~
~r(',orr({., D,ada no .Palacl? da Prcsidencia da Provincia de

ma? CI ac:; aos qUInze dias do mez dc Julho do anuo cl
Nas.clmento de Nosso Senhor Jczus Cbristo de mil oitoc
~mc~~~ft.nla e sctc, lrigcsimo sexto da lndcpcndencia ~n~r(~

Manoel da Costa Fonseca.

luçoo~e9~SI~:~~~'éa1i~g1s~a~~:r~:~;i~~ia~~gistro de Leis e Reso.
:;ecr()tana da Presldencia da Provincia de l\Iilla" Geraes"

de Agosto de 1857. • "
Manoel da Costo Fonseca.

Julh:J~bl~~~~ avulso em virtuda da ResoluçãO 11 •• 408 aos ~O do

Manoel da Cosia Fonseca,

Empregos Ordenados Gratific. Total.

1 Omcial Maior 1:2008000 600S000 1:8008060
2 Ollieiaes .
2 Amanuenses',

7008000 3508000 2.1008000

2 Tachigraphos
4008000 2008000 1:2008000

1 Porteiro. .
5008000 2008000 1:4008009

1 Ajudante do dito'.
5008000 1008000 6008000

2 Continuas. • .
300g000 1508000 1~508000

1 Correio e servente
2008000 . 1008000 tioogooo

S 8 300jOOO

8;450800~
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d de cau 'us=1008.006Provis!io vitalicia do Sollicita ar

'ni~1 'tri('IJaI=3:1 :1; :~ SI t t e nllneu menos dést,l quantiu, ainda
D't, por um anno- ( ()

I a" • 1.' mOllo de um ann . , 00
'ClUQ o pro\ 111lel~tos' ~a l, I Prornotorc do resirluos=10S'~ .S 2 Vr l.aO tIlfJlI.1 , •.•

'. 'por d 11 allno - 600. ,
. m ll';:1 11m anno=~ 800. l'OO'lllu -_108/,00."OI' Oh I • li" "I dor de o•. rovi li ional (ll :;0 I(~I,\

It I ar I anno =',600. _, 00 e nlllll ,\ munas desta
. zc"\ um anIlO-~, lo queita por s IS Illé," . to' 'J' [lOr monos I\l (lo (

• , 'li da flUO (I prOVl1l1l'1ItJ nltn, .1 I , "CO
i III 1.0 . . _ I 'io f1'" l'h~rll\a('\'ullll < 10g8 .

31. Prlll't.<I0 10 apflllol,al, . ",da lUlcll.,I,,=1,'080.
~ I'rOli-no dLl luto' :l , (lOI 'I' , r"IPos-1 miO.~. I I' l} III '1-J I tili('~c'l" I ' "'11(' I "O

• I '. : -6g00 ."3!J.. P I !l'iro rll'S • ud 101\U,-

G 15 de Julho' I . I Provincla de Minas ~era('sPalncio da Pru Il (J1H'I,1 (I

lJ 18:'7. JOAQlTUI DELFI~O RInElRO DA I.uz.

'. ("I I -('o

- IH, mo' 1'llLO }<'EITIOJ Ir ''1'0' OOE SAO • XPE'ADILL OS 1'.101.1.;. c' IIT\S ECEIITlllõE' QUli SE E -
E TIl' LO • 1Il1'1.0. 1.\S, ",. :.,' \S Il 'ISl'ENl' ES NA I'RO-

UEM I' I.Io.S DIVEIIS.\S SI'.LnhIAnl, .

VI. 'CI . / Provinciacs, li s(lher:Dipluma. de Emprega( os
382001.0 Até==:'O,'OOO !J.8800

li 100, '000 (j ".00
« 200 (O I 8\'.00
l( 30'1, '/)(1() JO~000
« 1,00.'( 00 12 '000
« 500. 001.1 f4.ROOO
« 6 0'000 16,'000
l( 7(0),000 188000
l( 800,'000 208000
« 900g0UO 258000« 1:0()ogooo 308000
«( t :5008000 '.0 000
« 2:000S000 •. .' •. •. •. 608000
u. 3:000S000 c' d'a'hí para cima

TOMO, XXIll PAUTE 1"

r. N.

Licellça para fazer ciI.1r=1g080.
Da caução do opure df:'Ill,,'icndo.=J 080.
Licença para uso de :ll'1l1a5=J8080.
Fianças r.rimin:Jes=4S:J20.
ConcL'ssãO rle Illoratorins a fiadoros de eX.1l;toros alcan-
a fJualquor devedor, dous por rento da irnp0l'la n(il da

.~ 6.. Habilitação para recober 1JerallÇe'l', por cada IJ;tbdilando=Ig080.
~ 7.. FollJa corrida=1S080. .
~ 8.. Escl'ipturas, ou escriptos particuJarQs de contr;ll'(

lI
s. rati-

.fic:lções, o distractos (nào Se ont'JJJde com os dotes dus pais á
filhos, ou filhas. )=18080

~ 9.. Escriptura de CaS3111entodo al"lllas=18080.
~ 10. De doação lJualfJllel' qlle seja o sou valor, dous por centa

!lo valor doado, exeopt'J das (Iue forem fcitas por aSe"lldcllte a des-
condente o \'iro-\'orsa=18080.

.~ 11, Admillistr:IÇôiO do C:lpollas=lg080.
~ 12, PrurOF(açãO de administraçãO por c~da anno=lg080.
S 13, Prtlvisào de Fabri'1uciro=5S400.
~ 14. Liccnçapara crccçÍlo do CapeI/as o Orator;os= 10, 800.
~ 15. na creaç50 de Irmandade, Confraria, Ordern-te,.,~ejra,COlllJlilllhia e Soril'dade=Jog800.
• 16. Da eOllfi/lnêlção do sous compromisso>, ou ostatutos=10S800.

~ 17.
~ 1S.

~ ~g:
5' 21.

çados, ou
divir1I'.

~ 22. PrOI~ogaclio do prasos ostipulados em l'llntraclos 011 Loi5=584.00.
~ 23. LC\'3nlalllCllto, 011 ;t/ivio de multas, por virlude de con-

tracto: com o Governo da Provincia=lOg800.
• 2'J.. Cauções fide jussorias ci\'is de qu:dqllor Iwtllrosa=!~8320.
S 2~. Titu/os de sCl'I'entia vitalicia de £scri\<1O rl'Orf<1rs, d.

exeru~úes, da prol'erloria, de Gu!mla"moria, omeios de Tabelliães,
Partidores, Contadores, Ilis!rihuidores, Curadoro~ goraes de ol'fãos
e guarda-1lI0/'Os=60 po, cento da lotaçfio do rondlll1ento de um
anno. Sondo o provimento por tres anuas, 25 por cento do ren-
dimento de um anno, e sendo pOI meuos se dividirá a quota emproporttiio.

Si 26. Titulas de OlTiciaes de justiça (meil'inllOs)=68000.
~ 27. Provis:io vitalicia de Advogado Mio ,formado=300g000,
Dita trienal=1008000.

Dita por um anno=338333 c nunca menos desta quantia, :linda
quo o provimento seja por menos de. um anno.
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S 2 .• =Cartas=Da confirmação de compromisso, ou creaçA:o de
Confraria, e Irmandade. o outras • . • . . . 88~OO
De licença para croação do capella . . . . . . , 58~00

~ 3.. Diplomas do Emprclgados dQ Poder Judiciario.
Provisão de Advogados, Promotor de Uesiduos, Sollicitador d.

ditos, ou de causas, Curadores Geraes de Orfãos, Contadores fi
Distribuidor'os, Partidores, por trez allnOS . • • . . 88400

Cartas de Serventia vitalícia de Officiaes de Justiça, Guarda-mores,
• saus Escrivães, regulados pela lotação; a saber: _

Até 508000 rs. 38200
« 1008000 rs. 68400
« 2008000 rs. 128800
« 3008000 rs. 198200
« 4008000 rs. 258600
« 6008000 rs. . . . . . . . 328000

~ 4.. Diplomas da Guarda Nacional. O que está marcado pelo
disposto no art. 57 da Lei Geral n .• 602 de 19 de Setembro de 1850.

S 5.. Diplomas ou contractos do Engenheiros, o de quaesquer
outros Empregados nas Estradas J ou barreiras, regular-se-hão peja
tarifa do ~ 1..

~ 6.. Diplomas de Emprega.los Geraes, cuja nomeação compita
ao Presidente, ou de Empregados Provinciaes, não declarados nesta
Tabella. regular-se-hão pela tarifa do mesmo ~.

~ 7.. Diplomas de Empregados Gemes, cujo provimento for s6
temporario, e dependente do approvação, ou novo titulo do Governo
Gorai, regular-se-hão pela metade da tarifa do mesmo ~.

~ 8.. Diplomas do Empregados Provinciaes, que não vençã.
ordenlldo, soldo ou gratificação • • . . . • • . 28500

~ 9.. Registro do Diploma Imperial, sendo de emprego amo-
vivol. . . • • . . . . . . • . • . . • 28880
De dito vitalício . . . • • • . " . . 88400

~ 10. Do cada lauda de certidão de 25 linbas, e cada linha
de 30 letras. . • . . . . . • . " 800

Os emalumentos do busca serão exigidos indistinctamente por todas
as certidões que se passarem, ainda que sejão extrabidas de livro:, re-
gulados na seguinte proporção: quando nàr excedão a 3 anuos. 18000

D'ahi para cima, em cada anno, mais. • . • • • 18000
~ ~1. Qualquer graça, ou dispensa não especificada, e ordens

expedidas a favor do partes . • , . . • • • . 38200
S 12. Cada verba que Stl pozer nos titulflS, Decretos, &c. que

forem registrados nas Secretartas da Presidencia, ou da Mesa das
Rendas ~ • • 80

1;1'(.10. (105)
. 1\Iesa da~ llendasli: 13 Cada um Diploma que SB regl.slrar Dia 2850j,JI •• • eelo ou c assB • •l'rovinciaes,qualquer quo ie]a a sua esp

. . d M' as Gemes no OuroPalaeio da Presillencia da ~rovlllclll e 1Il
}lret. aos 1~ de Julho de 18<>7.

JOAQUIM DUFlI(o RIBEIRO DA. Luz.

nROle Secretaria por ordem do Governo OiJmpr~s li rc,is ~ ""

Pl'ovillS:ia. Dr. DQmingo$ de Â ndra(le Figtteim.
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FOLHA N.• 11.P H'j'E 1."

o

LEI N.• 8Ia7-)}E 18 DE .TULHO DE '1857.

1.0 S<lhal'á ;j:/~ro:'oooti sahe
Com o Sel'Il'lano 1>00'000

l( ~ll'dll'o :l()() '000
l( Fisl':i1, • 200:000
li. Porteiro , 120'000
l( F~(J()diell'll ri 30..'000
{( L'IZ, lli-\lI:1 I I 11 900 000
(I Casa tle h ih, {' 1:5008°00

, l( Ell'içiJes ~ 100g000
l( Jur'" , . 20'000
« Pn;('issiIlJ d ;Olpo 1" I 101 S Dl)

Car' l de L,~i qllc f,ra as des/)(' ZIlS das Cumaras M llI11'âpaes
14'd/li dedarar/lls para o ali/tO fillaltceiro do 1.o de Ou-
tuúro de '1857 JÍ 30 de Selemú,o de 1858, e contem
outras disposiçijcs á resp('ito.

m DOUTOR Joaquim Delfino Hihcil'o da luz, Omeial da
@rdolll da Rosa, Vicl1-!'r'(" idl'lltc da Provincia (] Minas
(;er,1('::.: Faço snhcl' a lu ()~ os S('Ii' hauilalllcs qu l.l As-
:embl'.\ Legi:ililli a PI'O\ indal )," I \'lu I e cu Saneeionci a
I.ei srguillle:

T<~ o

Al't 1.0 I SCalll<ll'<lS MlIlIil'1\ ,wS da Provincia de Minas
Gcral's abaixo IIll'neionaclas, li,'''o aulllJ'lsíHla "d(J~pcllller
110 anllo linan(' '11'0 do I, o 11. lItubl'o de 1 57 á 30 dI)
Sl'telll1JI'O de I :->58 as Sf'gllllltc" quautia

•

u



:150ROOO
(iO:'OOll(Jogooo
:iogooo
10(:,'000
20g000

100g000
190900fl
5080;0

1298911.

'.008°00
200~000
90g000
:10J)()O
1003°00
100S000
50S000

"OOSOO()
980S000

4208800
1208000

400;'000
1'08000
100~OOO
160:';000
508°00
!IO;.iOOO
[IO~OOO

1:00°8000,r.25g000!logooo
~W[)8000
1'.OSOOO
200~OOO

( 1 n )

«

pew rle livI"IS c impressões d,~ ta~õcs
Com fi Estrada tIue segue para Matloslllho c

ViII" de S. J,,~é .....
Edilor do Clarim para publira~flo de
scus :lt'tos . . . . I
COIlI'cr \I de estradas, pontes e ca - ~:090S500
('ad"5 e'c, .

" 'LO r.lrahy\ u~w 2:91.5$000 á saber:
Clm u .('('I'ctaI'lO

C( )lort"il'O . .
« E,t~feia , •
•. Fls,'al.
.~ Expediente........ 'lê'
ti Af(ua, illul\1illação e hmpe1;a da em :a.
ti Qu:difil'a(;(lt!~. cieil;õcs po1l1lcas e .lUl!,
ti Ok:ls p"bllt'as . . . • . . .
" I'ol'('en'af(cm ao Procurador. .
'( Prwi,,;io '!e Corpo de Deos .
I( Cnst;,s .lu,iieiali:ls. . •
« 11Ilpl'eRS~Oda, Posturas da Cmnara
f( Ev<:ntuaes .

S io;,O Pouso Ale~1' 2::mogooo á saber:
(:01\1 o Seell~lal'lO .
I( Fi,,'al.
•. Porteiro,
« :\jud"n~e do mesmo
li E\'en'u:les .
« .l,.rl'hi,'o da Camar~ . . .
" illumilla(;iiO c aeeio d., C;ttlt'a
(( Cu~'as.
l( OlJr:ls Publicas,

~ ti. o Pil:lnp;ui 2:0 I t S!lti. :i sal,er:
Com \I Sccrl'lnrio .
( Fi"pal.
ti. l'ol'tl!iro . . .
l( l'rnrissfio de Corpo dy 1)cüs .' ~ . "'1'
« lIIulllinnç.;io, agoa c 1IIIII'cza da Calll , ,
l( t:"pedientc:.
l( Obras publlras

Cu<;tas judicial ia,. . . . . '.'
: êl ~Icio de um lampe;io para o elHlfal'lz.
« Evenluaes
lI! I'HH l'1'l,lW ÀÀ •

1'. ,,0, li
1205000
500.'000
100g000
80:'\000

100 •.'000
508000

1:4'.08000

GoogoooGogooo60gooo
608000

100SOOO100gooo
300SOOO
3nQSOOO
500S09i-

5008001)
5008000
1008000
200S000
1008000
20°8000
( ogoüo

j :800XOOO
8:'8000

2(:0~000
50 000
50S000

4.008000
1508000

1:406S000
2808000
6608000
12ngooo
1208000

( 108 )

Com o Ca~a do Uercado • • •
4( Porrentos ao Procurador
« Caminheiros...
11. Cu~tas J udiciarias . .
C( Publil'açào dos trabalhos da Camara
• Vigia da Casa do ~lercado
« Obras publicas

S !!. Diamantina 6:07fi8000 á saber:
Com o Secretario licenciado indifinidament6
Il. Dito interino .
o: Gratifir,açüo ao mesmo
c Fiscal..
« Gratificaçào ao mesmo
« Porteiro . . '"
c Fxpedlcnte da Secretaria . •
« Illulllina~ão publica da Cidade
I( Dita da Cadóa
li Creação de exp03tos . .
li'. Alu~uel do m"tadouro puhllco
« PrliOissão de Corpo de Deos
« Custas á cargo da Camara
I( Eleições poliücas .
li: Obl'3s publicas .
« Eventuacs... •

~ I.• S. João d'EI-Rei 5:9218300 ü saber:
COlll o SecretarIo . . . .
« lciscal,
« Porteiro. . . .
( Creação rle expostos, u curativo dos

prezas pohres á cargo da St.' Casa de
l\Iisericordia conforme o contracto

«. Ju ry e despezas da Casa
li: Expedientll da Secretaria .
( Caminheiros.
« Procissào de Corpo de DdOS
fJ. Eleições políticas
l( Pagamento de custas judiciarias
I( lIluminação interna, c externa da Ca-

dêa,. ...
~ Eveutuaes e porcentos ao Procurador .
•.. Dez por cento aos Agentes da arrecada-

ção do Imposto sobre aguardente, des-



308°00
7:008000
3JlGgooo
2008000

.'l20S000
808000
128000
50SOOO
15'000
25~OOO
70S000

2008000
:lOOguoo

3008000
60;'000
M8000
1~08000
!~OSOOO
4.08000
508000

100,'000
1508000
2108000

::WOS009
t;o8000
liOf;OOO
25$000

2008000
Googollo
3008000

i60S000
50'000

~50S000
208°00

l( Estafelas ,
Tintas, I'inllll'as, c,1deiras c mesas pam
:J nora (';Isa da rUllIara

'( Obras puhii('ô1s
l( Eventua('~ (' 1'01'("'11105 ao l'rccur:uJor.

1t.. YlII'uoca 1 :Oi2: 100 á sa bel';
Com o 'cretariu

« Portelrl
«( Ex.pedil'lIte da Scrrelaria
C Pr ciss;io dI' C.OqlO de lJeos
( Luz c lilllpeza da Cadl\a

« }:Iciçi,cs p ,Iilil'as, . , . ,
\( Crea~üo de exposloS e 1I1Clliramelllo :tos

pohl'l's
« EIl'lIluaes
« l'UllII'S, calçadas e cstradns

" 12,. H(}m Fim 1 :0'.0;'000a saher:
Cum O Secretario

« Porteiro
(I Fiscal da Villa
fi E-.:podiente""
11 Agna, luz c limpeza da C:td(\a

¥: Qualili('açõos e elei(;õe"
« Camillheiros
( Cuslns J ud iciarias
« Obras puhlicas ,
(i Porcenlos ao Procurador, Aferidor e

erclItuaes
• l::l,. beraba 1:5 58000 a saber:

Com o pessoal, , .
« E-.:[lt'diefllC da Secretaria . .
« IlIumillação e limpcz:t da Cadoa
« Eleiço-s
« Custas JlIl!iciarias .
« Obms publicas
« El'entunes c por cenloo ao procurador.

fIt •• Dores do Indaiá 1:1318000 a saber:
Com o Secrelario

« Porteiro
« Luz, ngon e limp\!za da C"dea
« 'Expediente da Secretaria.

TlMO XXIII, PAliTE 1"

200g00()
GOSOOO
6USOOU

100g00U
503000

100g0QO
15°8000
8°8°00
80,~ ou

l: 320SOOO
50SOOO

250",00()

250g000
60g000
2:j;;l\OO
R~SOO()
80S000
50gonO
5()~OOIl

t :6008' 00
4UO ..'000

250SCOO
:U:iOon
: t'8000
~O~f)()O

(iOOgOOO
400g00()
1008 I(lO
120'00"
100:000
120,";000

50SOOO
11:>0"000
80g000

:lOOgO 'o
1:"'00$000

( 110 )

'7,. ?Iinai Nov~s 3:!dOgOOO á sabt)r :
Cum (j Secretnrio efTectivo

l( Vitll licl:nciado'.
l( Porteiro
(C Fisc'al da Cid:lue
« E-.:pediente,
« Expos:"s".
cc Procissão de Corpo de Dl'OS
( Eleições politir:\s .

C( Agua, luz e limpeza 'ria Cadôa
« Eventual'S
l( Ohras publicas,

.'$ .. 0 Pir3ng:l 2:uOn.-;tJOoo Ü ~i~hcl''-
Com li Seerul:lI'io

« Portuiro
«( E-.:puiliL'1I1" ,
« IlIlImina;:io c limpeza d:l Ca~a Li Ca-

filara C Cwlêa I. • •

(~ ~~Iei~- JS po/í"ieas .
l( !3c~sõ::s do .J u ry ~
I( Custas .Jlldir.i,lrias, , • .
C( Ihl'iJa passiva qUi) se liquidar
C( Fiscal,...,..,'
(( Creal;iio dl) expost05 o ( hras p~lhlicas
« Procissão de Corpo de Ileos . . .
l( Evcntwll'S c porccnlos ao Pr, curador.

~ fi," Cllrl'cllo 2:5';.7g000 a ,aher,
Com o Secre'ilrio

« Porteiro
« Expedwnte da Sccn;l;lri:t
( Aluguul de Casas para :H: Sessôf:s
l( Aglla. luz II limpuza ela Cmiê"
«( ProciSS;'1l1 de Corpo do 1)oos ,
(( Eleições poli tiras .
« Obr:ts [Juhlit'as ,
l( Evolltuaes .

~~ 1()Tamanduá 1;57!~S:'00ó saber:
Com o Sel'ret:Jri . e Porteiro
« t\peCiJll:o .;:t ~orl' ;aria
l( Luz, .\gU:l e limpeza C:J Cad,\a
l( Bll'ições po!iti('a~, , ,



11.

1:2508°°'
408°00100.'000

!l62SOOO
2508000
~OSO()O
608000
608000
308000
208°00308000

81108000
t(jOSOOO
328(j~0

2008000
608000
208000
:10500(1
608000

120ROOO
4508000
l1OS0M

tMSM6

5008860
70°8°00
Ci7g089

!508oeo
1:~lS87tiO

tOOS()f)O
wgooo
-.°8°00
50g000
3°8°092°5°0••

,"

"ti

..
ti

Dila do! de a~uardenle, e easu na (or-
al:! do regulamento appr,,\'a,lo .•
Arrec:ulaçã I dos Impostos do Rio de S.
Francisco, concerto! de barca! e e:JIlôa".
Obras publIcas • I.

Evenluae~. •• .
Impr ,110 d 300 nemplllrea de Pc.-
lurll • • .•.•
ESlr:l'1as, ponles e ealça,lu

.' Trel Ponlns 2:032l)OOJ a saber :
o Secrelario .

Porleiro, . . • • " •
Fiscal do Dislricto da ViIIll
Expedieute 6 caminheiro! •
E'pl,stos
Eleições. .. •••.
Obras puhlicas e pagamonto do que a
Cnm:lra os:iver devendo provenieOlo das
lIle.mas du :lnnOS autel'lores •

ti Agu:l, luz o limpeza da C:!dê:!
• Cu~tas judiciari:ls ., " .
• Porcent:l~crn ao Procurador e l)vcnlulles,
Caethé t :54.2SG20 á sabor:
om o Scrre ario.. .

~1pl:tlielllo da Secrelaria
Cun,1Il110 . , , . • , .
Agua. luz e limpeza da Cadêa
Caminheiros .
Sessõcs do Jnry
Eleições polilicas
Obras puhlicas . • .
Porceotagem ao Procurador

« Eventuaes "
~6.' IlajulJá t :o.;:ogooo a saber:

Com o Sct:retario. .
« Porleiro •. .
ti El.peJil'nle da Secrelaria
ti Eleições pulilicas. . . • .
ti Agua, luz (J limpeza da Cadê.
/( Cus'as ju hciarias. . • . .
« Obras publicas
« EvenI118es..

XXIII. PAUl r

208000
208000
1,°8000

2008000
300800U
3{)SOOU
ql 000

1:173::33:1
1503000
'0 '000

30()SOOO
6.00~00()
1008000
5008000

2:400gooo
1:wsnoo
68686G7

:I saher:
3008000
1208000
50goou
300gooo
20S008
1ügOOOinsono

450S000
1:800S000
100g000
200SOOO
1008000
200gooo
1,.08000
40S000I,.ogooo
GOROOO

100g000
1008000

(JJ2).

<1 Expediente úo Jury , , , ,
« Aposentadoria ao Jmz do Direito
« EleiçõelO politicas
<J. Obras publicas .
« Custas judicial'ias .
« Caminheiros
« Evenmaes,

~ la," Cnmpanha 5:880SOOO a sabor:
Com o pessoal inclusive 200~000 ao fiscal do

Dislricto da Cirla lo ~ , .
fi. Pl'ofes~or licenl:Íado .
(,( Expediento , • . , , , .
« Illuminnçiio dn Cndêa e limpeza
li. E'\pos:os.......
li. Procissão de Corpo de Deos . , .
li. J~I~Y ! eleições politicas o CUSl:JSJu-

(II('I(II'I:ls •• • • • • • ,

« Obras publicas . . • . .
« Aluguel do casas par:l as sessões , .
C{ El'entuaes e por centos ao PrOI'urndor.

Hi.° Queluz exel'cicio de 1856 a 1857 3:/~72S000
Com o Secretario .
tI FIscal do Dist~lCt~ d~ VilI~ . ,
« Porteiro .. .
a: POl'centos ao Pr~cu;ado~ '.
« Croação ,Ie OXPi'stos . . • . . •
\( llIumillaçào intornn o externa da cndêa.
It COnCerl?S (!e.re~ros para prizã, I e xadrez.
« Custas JU IrcIaflasc :lOS caminheiros
« Obras publicas , , . . •
(,( Pr~riSSâo de Corpo de Deos
t EIClções politicas. .
« Eventuaes

, 17.' Formilia 3:818S98Ó á saber'
Com o Secretario •

li. Porteiro • •
« llIummaçiio e 'Iimpez; d; C~dth
« Expediente . . . ,
« Eleições pohticas •
\( Custas jlldiciarias. . .
« Árrecadaçiio dos ImpostOll



~SOO.
1,28006
8Og00Q

t!SOSOOO
1008000
80S000
808000

150,000,
588000

3008000
4008000

2'0~00'
~08000
208°0.
488001
858009

200g000
562~000
4r.850~

2608001
3°8°0.
70,~000
808000
60800010,;000

40°8°00

6908000
25°8000
3008000
758000

1008009
308009
;OSOOO

2:0008°°8

( 115 )

I(

Ii

I(

I(

((

I(

UMIil XXIII. PARTI la

(

~ .!7. Grão
Com

P'. N°. 11
'rbacena 1:79~SOÔO'á saber:

t':Qm o S cretarlo
Porrelro ,
Fiscal •
Exp, Ilt 11 • • , •
JIIumi à e h~Mzn
E'\:pe1:lient8'•
EleJ(~õe,s. ..•.. •
Ju~,as Judlclarlas
Eslarelas
Evell unes" . •
Obras publicas .

,brlslina t :2'lOgOOO d saber ;
Com o pt's"o~.1. . . • • •• •..•.

E'I(pe,hente • • . . . 'c dA
<I. Á ua luz e limpeza da a t:a '. 't' •
« ,gl' I J Casa que servo de pmlio .A u17ue, f a "

Custas Jutlicia,rias. ..' '.' • • i>~-
Obl'as publicas o porcontos ao r
curador . • . . . • '.'

(( Pa~'8rnento da divida passiva
({ Eventuao~. • •

to.: !ti, Pomba 1:85fISO~10 á sab~r:
• Com o Secretario e Porlelro. . .

li E'I((ledicnw •..• d' C'dê'
Água 'luz e li~peza a a :I •

:: £Ieições o quahficaç~es .
( Caminheiros .•.•.••... ' "
I( IlIurninação nos dIas do festa naclOna .
I( Evenluaes......".. "b 7

Calça la na descida para ~ ponte su :/
cl o no Pomba, e a do Açude na entra a

da Vil/a. • • " " ••
Porcenlagem ao Procurador .

Mogol 2:8~;)8000li saber:
o Secrelar 10. •

Porteiro
Fiscal ••. '. " . ", ". "'d;Ca<iêa.IIIuminação, agua e !lm,peza
Eleições. • • • • . . .
Obras publicas.

30()SOOf)
36jOOO
40,0'0
3fJgooo
10,';00040goo"
30g00Ct

160,iOOU
30,lOO/)

9608JOO

t.oogOOt
12°8.00.
2,:5S00t'

10°800'1200:}OOfl
120,,000

'\ B08000
408oao
B SQOO

J20g0!l0
90300tl

'273.)000
325';000
908000

400800'
60SOOO

• 608000
408(~0'
BOfiOOG
80go00
60sooe

I 100saoo
150t\OOIl
t)20800~
1205006

1:fOISfl08

(tU)
S 21 Lavras 1:61.2S600 a sa~er:

Com o pessoal. . . •
« E'\:;'edienle e caminheiros
« Di, i la pass~va ;. '
( Expostos....
«Eleições....
« Cusla~ jUlhciar~as. . • . •
« Agua, luz e hmpeza da Cad~a
« CÓrÍlml~sàó ao Procurador . .
« EVÃ:ltualls.. I

« Obras publi~as

S ~i. Marianna 3:06:JgOOO á saber:'
•.- ,. ) , '1

. Com . o 'Secrelario ,
« Porteiro , .
( Pre~oeiro...
« Físca I . • '. •
« Procissão de Corpus Cbrisri
« E'\:P040~.
« Expe,lí(!'nt~ •
I( E tllções • .
( Caminheiros..

. « Custas Juliciarias. . • .
« IIIurninação Interna da Cadêa "
l( Obras' publicas'. . .' . . .
(C P rCl.'ntagem ao Procurador . .
\( Dita aos '~rnprega,Jos n~ cob,rança de

direitos d'llguarúente •
S ~. Leoppldina 2;7.728000 á' sa~er :

Com o Seenllano .
« POl'leiro • •
« Expe1liente.
« ,Caminheiro.
( Eleições........
« Agu,l. lu,! E\ limpe~a .da Cadêa
«( J ,ry. .
« Cu~ta~ Ju4~ciarias
I( Eventuaes....
« Porhe!)tagem ao Procurarlor
(I Fi~cal do l~istJ:Ícto' da lJUa
(( Obras. ppbljcas • '.



88SS0U

320cOOO
:>08000

1:9318200

3008000
603000

2008000
MSOOO
808000

SOOROOO
1008000

'1008000
2008000
200;,000
8003000
200~01.o
7(lOguOO

2:~OO:-000
600g000
1268 00
100g000

. . .

( 117 )

«

«
.lI

ct
«
«
a
«

l.(

Ubá 4:600~000 á sabor:
Com o .Scc'rêt;IfIO.

!J. Porteiro
u Fiscal. • •• •
( Expediente e l~o~pe'dage~ ao Juiz di

Direito • ••••
lIIuminação o limpeza da Cad~a.. • •
Compra e colJoC'açlio de lamploes na

Villa. •
Eleições •

Po~cent8gom ao Procurador, FJ8eal.
Agentes ••

Expediente • •• •
Even:uae!l.. • • •
Creação do expost' s. • • .'
"Procissao do r.orpus ChrlStI
llIuminaç:io IOlerna ~a Cad~a
Obras publica. •
Custa~ iudicia rias.
Elei ões. . • •

« Solicitador .•
Baependy :l:~OSOOO á sabor:
Com o Secrl'lario. . • • .

« Porlei 11I. •

c( Fiscal da Cidadu. •
~ Expedie\lle . • • • • .
« Agua, luz o limpeza da Cad~a 9 do

Paço MUJllcipal. ••
EJOIçõo- e Jury • •• ••
Porcenta::tem ao Pr, curador d ~ .por

c.ento sobre o producto de, llrUrlt;Oei.
licen,:as a bilheteiros, ('arrl'lro.~. mas-
cates, e para espefla~u!os tj multas .

Dit:l de 20 por (',miO ao Il1esl o sobre
o prOlluelo do impost'~ da aguardente,
inclll!;ive os p"l'celltos aos Al-(lJlJ1CS6
asslgnllntes, e os 2 por cento a.o Se-
creta rio. • • • • • • • • • • •

Creaçao do exposto de nome Pedro. .
Obras publicas jnc)usivo concertos na s&-

crl'larlll.. ••

rc:lJIlO. XXI1I pnTK e

S 12,

!t. N. 11.
308009
508008~ooSooo
~0800Q

I)'jogooo
40SOOtl
:.;O~()OO
2DgOOQ

2oo801111
4\>SOOQ

l:í°SOOO
60;..000

580S00(t
~508000

2208o'111
1008000
1008000

60g000
100g000
4208001
400S0oo
600800(.,1

900S000 c

MOgOOO
300g000
5O!)~OOO
4008':00

381,1)1106
70,1l0f)

3:S0800~

2:8508000

. .

«
«
c(

«
Cf.
c(

.( 116 ')

« . Ihpedionle • • •
« Evcntuaes...
« CUS:lISjudiciarias ••
«( Expostos... ••

S ia, ian!ll Barbara 5:000gooo a saber:
ClIlIl o pessoal. sendo ~OOSOOO au Sccro:ario.

1008 ao Fiscal, ti fiOS ao Porteiro
compolindo ao SecretarIO aquelJe ordu:
nado desde O 1.. do Julho de 1856
em diante .•

E:'tpc licnle ••....•
A~ua luz e limpeza da Cadêa
Eleições.. • •
Expostos o enfermos pobres .
Impressa I de TalOes . '. . •
Custas jndiciarias • . • . •
Hospedagem ao Juiz de Direito. . •
Evontuacs o porcentagem ao procura-
dor. • • • • " ...:..

EJ.t •.al'~.ã() de f?r~igueiros repartida-
'mente pel?s Dls!rlC:Os 'do Município.

Obras publIcas, as quaes serilo appli-
'cadas as sobras que se derem em ou-
tras verb:ls. . • . • • •

S !!i. ConceiÇlio 2:000 ~OOO á saber:
Com o Secretario. .

cc 11orleiro. "
cc Fiscal. • ...•
« Agna, luz e limpeza da Cadêa
cc l<:leições e qualificações. ;
c( Custas J udiciaJias • • • .
l( EveiJtuaes....
cc Obras publicas. •

~ a•. Ouro Pretu 9:~:J08000 á saber;
Com o Secretario. • . • . .

6( Amanllenso...
c( Fiscal.
cc Medico...
cc Porleiro..
c( Caminheiros.~

Cf. Relojoeiro. • • •
« j,dministrlçio de Barreiras •



. .

300800Q
60:5000

10ngoOO
400!,01l0
1008000
508000

5'~ 1874!.t
218920
t7~'180
401r.20
12S80b

2'08120
488000
2 ~dôii

500;"'000
2108000

2208000
60,.000
&08000
36 fiOO

1 :OOORO()(l
300g00p
4668:.67

....

( 119 )

•

P. ,.. 11.

Obrll~ pl I'r.: • • • • • • • • •• 2:0008008
Custas JudllllJrias. • • • • • • •• 150,'00'

li( Even ua ~s. . . • • • . • • • . • 150800(1
Montes Claro (('xl'rci 'io de 1856 á 1857). 6098000 á saber:

om o Se r.' ario • . • . • • . • •• - '200:,\000
Fiscal .Ia Villa . • • • • • • • 100S00G
ConlmlllJ. . • • • • . • . . • 80ROOO.
Ex()&lienltl da Serretaria e Jllry . • 25~OOO
EI içi)es puli im e qualificações • I O~OOO

uz I mpl'ZIl da Cadê3 . • • • . • 2' ~OOO
Obra~ pllhlir.a~. . • . ROI\OOO

« Ev..nIU:tI'S...... 60gQOO
8. Oliveira 2: 182~3 7 á saber:

Com o Secretario e expediente.
it Por;eirú. • . • • : • •

Eleições . • • • • . • • • • • .
IlIuminaçào, agua e limpeza da Cadêa.

" Ohras puhlicas. • • • • • • . . •
fi: Evellluaes, jury e caminheiros.
« Rego t1'llgua pllhlira.. lO'"

S Slt Caldas 1:720. '000 it s:tbcr:
Com o S.\rre:ario o e pedinnte •

Portei 1'0. • • • • • • • • • • • •

LII?, agua, e limpeza da Cadea e CaslI
de C;lmara. • • . • • • • . . .

EleIções, Jllry o custas judiciari3s .
Conservaç:io d'llgU3 potavel • •• .
Crl!:lç.'l" c1\'xpOSIOS. . • • • . • •
Conrerlos de pon.es e mais obras pu-
bliras. . • • • • • • •

." Even.,íaes........
Bom F~m 9S2, 'Q90 á saber:

Ordenado aos Emprl'g'al!os e porcentos
ao ~rorlmldllr e lIforiclor .

ExpeJwnle e qualifiraçõcs .
IIIu~iIl3Ç:ill o limpeza da Çadêa.
Cammh.'Iros. . • • . • • • .
Cus a~ juJiciarias .•

. Obnt puhlicas. . •
Pagamento de torras.
Sis'a das mesmas.

T~•• 1111I. URU li

,J

10g008
1::!OOSOOO
1:6008000

M801~O
508000

2608000
11g000
10S'OO
1.0 000
808090

6708000 .

160g006
40801'0

200SOOO
408000
208000
203000
208000

30ngooO
3008000
50 000

1008000
6 8000
308 0050800.
4'8000
30g000
408000

1:!~00S006

I,OOSOO'
2408000
200 ;000 ,
40800060SOOO

1208000
100S00a-

(11 )

Cf »roc~ssão de étlrpus lChiisli
(L Opras publiélls na vilTa • •
«. "Pllnres c Egtrà('as. . •• .
{( 'Custàs fudicl3rias ( • • •• ••

(C EveIJiua'es . . • •
• t. ..1-. j ••

.' !3 lag,uary 1:070g000 â 'saber:
Com o Seere13rio e Por.eiro •

(C Expediente • • • • •
« Eleições. • . • • • • •
« Luz e limpoza da Cadêa
« CUS!1lSjudiciarias. • • • •
« Obras publicas.

~ 3'•. IJezemboque 5008000 á ~aber': •
Com o .~ecrelarIO.
« .PtlrIHirn. . • • • . • •
« Obras pub'lidas' • • . •
« Expediente. : : : • •
« Aglla, luz e,limpeza da Cadêa
(C Cus/as judiCiarias
«. Evenluaes. • •

S 35. Santa Luz,ia 2:4008000' á' s~b~r~:
Com o SerrelarlO

l( Medico.......
« Porteiro.... . •
(C Fls"al do Di~lri~lo' d~ Vi/ia : • .
(I Luz, agua o limpeza dá CaMa
« Expe(Iiemo • • • •
« Pro.ci~SãO de Corpo •d~ Deo~: .
{( ElcJçoes.....
« Jury...........
« Custas judiclarias. .
« 0Jbras publicas, porce~lo~ a~ 'Pr~c;lr;-
. (OI', eVen uaes a e.'tposlos

S ~6. Serro 3:4608000 á saber:
Com o Secretario. •
(f 'FisClIl ' ' , • • . .
« ."Pdrtêird. : : : . • • . .
« Expediente. . • '. . . . .
cc •A~ut.l, luz e Itmp'ez~ 'da' C;dê;
« 'E. postos • . . '
« Eleições. • • . . . . . • •......



~fanoel da Costa Fonseca.

( 121 )

nesta Sccrclaria por ordem do Governo da

DI' Domingos de A.ndrade Figue!ra.

OURO PIIETO 1858.-T'Y1'. PBOVINCl.AL.

Sccret3ria da Prosidencla. da Província de Mmas Geraes li
e :Ago,to do 18 '7.

11. N. 11.

•

, 188000
13872&

JOA.QUlM DELFINO RIBEIRO DA Luz .

. Si/verio Teixeira da Costa a fez.

( no )
EXlracçlO de' Formigueiros •.• ' •

. Livros .'. •...•.• . . •. • .

(L. S.)

_' Bellada na Secritarla da Presiden~ia da ProvinClo aos 30 d.
J\llho de 185'1.

Art. 4.. Ficão revogadas as dispos!çÕCS em COR-

trario.

,
. . Regi9trada li r. 129 v. do Llvro 4•• de registro de I.els • Reso-
l.ções da ÁSS&mblQi. Legislativa Provincial.

, ,. Art. 2.. A~ Municipalidades Dão .comprehendidas De~t••
Lei, reger-se-:-hão (lO exercicio do 1.. dI' Outubro de 18ó7
áo uhipJO de Set~mb!o de 1858 pelo ultimo, orçamento, que
para cada uma 'd'cllas tiver sido 'decretado ..

R~drigo J08é Ferrei1'aBnlas.

. "

, Art. 3.. Ficão em vigor as disposições do artigo It.•
• a Resolução n. 550 de 8 de Olltubl'O de 1851, e. todas ae
lIIispo:-içõe5 permaneutes consignadas nos allte1"Íores orça-
mentos Municipaes, na pal.te em que não forem: oppostOI
.i eS',t,aLei, assim como o direito que tem ali Camara! d~
arrecadar toda a especie de renda, e imposições Muuiciplll'l,
lue estão e.m UlO e costume.

Mando por tanto a todas as Autoridades á quem o
t tonhcdmento, e execução da referida Lei pertencer, que a
oum rão e fação cumprir tão inteiramente comil nella se con-
têm. O Secretario desta Pro\'ilwia a faça imprimir, publicar,
lt correr. Dada no Palacio da Presidcncia da Provincia de
)finas Geram; aos dezoito dias do mez de Julho do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jezus Chrislo de mil oitocento5
•• ciI;coenLa o sete, lrigesimo sexlo da Independencia e do
Imperio, .



FOLHA N•• i2.P RTE L'

1.' Pouso AI,EGRE:
Roceita Municipal. 57,Jj)900
Despeza . !~O!~.zt>'122
Salllo a fuvaI' do Procul"nllor. 346c!tl222

2.° l~oUflGA :
R('cl'ila 1:758.11"611
D"&peza . 877~784
S'lldo a favI r da 11unicipalidad~ 880 827

S 3.° MAR D'IlE" NUA:

Receita. . 958./ 942
i),'sprza. . 462,Jj) 40
',tltlon fn r da Municipalidade 496 102

~OL ç O .• 48-DE 18 D'J JULHO DE 1857.

DOUTOR Joaquim Df'1flno Ribeiro da Luz. Official da
'dem da !tosa, Vicl1-l'rcsidenle da Provincia de Mina
'ra : Fa~o ab r ri lúdl'.' os seus habitantes que a As-
bléa L gi lativa Provincial Decrelou a Resolução Sll-

guinle:

rt. t.o São approvatlas as contos da Receita c Despeza
do 1.' do Outubro do 1855 á 30 de Setemhro do 1856 das
se uint B Municipalidades.

Re oluçào que approva as ('onta~ da Receita c Despe%a de di-
e1'sas Calltaras . ifunicipaes nella declaradas, 6 contem
outras disposições á re. peito.

•



2:0;')2<lj8(H
~l:00 I .J1> '165
j :051 .r.G9!)

3:Q!)600
192ti>239
158.]])639

:{80,m210
;j97 .21lij I !)
17 ,j:; I,O:i

1IGO 892
4:{I,u 58~1

29 _ 30:J

1 :.")ü7,2:'226
!)!) I rZ'>S '~2

1.01;;w3~H.

2:84:3.)7) !)88
2;71~:{~7Z>18:{

10u.n;80.3

8:07 í,i.'307
10: I (H;jj':387
2:030'1»080

'10:12°'11,292
13: 2',;') .li.>!~6!}

87 't.w82:~

3. f8,jl <I 1852:

1

nc~( lia
IJ . (Jl'I.i1. • .

Ido á 1'.1\'01' do Procurador
5. . li Jo.W D'Er.- lir:

Ill'c'i la
l),'spl'za . .., .. .
• uldo Ú f.IIM d,) .lunlcl(lullll,ldo

1 F.L Z :

( j2tj )

De 1(1.:1 .. , •. ".: '.' .
'üldo õí fa\'or da MUIlI~lpalldaJe

17. S .. IOSE',
HI'CI'il,l
Dl'. fiOU! , .. .
,'aIJo a favor da :\lulllclpalIdade

1 TrlEz (lo,'r S'

Dt. peza . .. .
Saldo a rlVOI' da ~JulllclpalIdaue

H). <.JLII EIR :
Receita •
Despcza , ... .
Saldo a favol' da ~ullicjpalldadc

fO 11.1. 1'.\Ul:: 1"

189~000
168~132
20,m868

3~,7.7.7)06 I.
251,)])409
95.J1)652

1:526,)j) 135-
81 !~.m!J23
711 <2j)712

1:602.:1>392
1:148~352
4M.<2j)040

3:580.i;'l958
3:318,,))392
262.}j)566

8:051.)1)000
8:122~OOCf

71.mOOO

3: 043.)1) 7flO
~:9"5.2'J)5 J1

98<2j)189

2:087 ;jJ)071
1:169;lj)23í

917.,)1)837

1 :884;jJ) 277
1:925,)]) 196

40.m9i9

( 124 )
MAIUANNA;

Receita
D,'slll'za.
Saldo em cofre

JAGUARY:
Receila.
0"1 pela.
Saldo a favor da MUllicipalidadu

BARBACENA:
Hel'eitil
Despesa.. •
Saldo a favol' da Municipalidade
DEZE:\IDOQUE :
R"ceita .
OI'SpI'Za. •
Saido a favor da l\Junicipalidade

8.. PmANGA;

Rl'clHla •

Oespeza. ". "
Saldo á favor da Municipalidade

OURO PRETO:
ReCtlita ••
Despeza •
Saldo ou excesso
CALDAS:
Ueceita
Dcspeza
Saldo a fafOr da Camal'.1
ITAJUB.\' :
Receita ••
Despeza. . • • . . ,
Saldo á favor da Municipalidade
PO~IDA :

Receita ~.. • • l"'.
Despeza • '. '",
Saldo à favor d0.l'rocul'ador ,

10.

~ 4.•

~ 5.•

1'1.

~ 6.•

12.

~ 7 .•



. 29. 'fAJIIA 'DUA'.
Receita. . . . . . . . ...
Dcspozn . . . . . . . . . . .
5 IJo a favor d 1\ unicil ali Jade .

30. A YUlIUOC :
Hoceila • . • . . • . • . • .
D poz .

Ido 11 fu o da .:lunicipalidadQ .
li . .10NTl,' CJ, no :

Ueceila .•........
Despeza . . . . . . . . . .
Saldo a faTor da Municipalidade

32. MINAS NOVAS:
Receita .•..•.•....
Despeza. . . . . . . . • . .
Saldo a favor da Municipalidade .

33. JANUARlA :
Receita de 18M, á 1855 . .
Despeza dita......
Saldo a faTal' do Procurador.

34. CO, CEle li :
Receita • . . . • . . . •
Despeza. . . . . . . . .
Saldo a favor oa unicipaliJade

35. S:A TA n RB. nA :
Receita . . • . . • . . . .
Dcspeza . . . . . . . '. . . .
Saldo a favol' lia Municipalidade .

36. Gulo MOGOL:
Rnccita • . . . . . . . . . .
DI'speza . • . . . . . . . . .
Saldo a favor o Municipalidade.

S 37. SABARA:
Receita . . . •
Despeza. . •
Saldo a favor .

l'OUO ~XIlI. URtE 1"

539.J'1)655
458;f1193
8107])462

350.~26
215.J'1)4.76
131..'tf;792

7: 729.'ttl220
7:702.t>701

26.'tf;519

5: 110,zD165
!J :36707])592

742""573

1 :397,zD6 t ~
1. :2!~2,zD921

154.0/1)692

1 :696,m830
1:594 ..~189

102~6M

,
1:315.tb998
1:073.n;275

:!!~20/1) 723

397.tb948
427.tb116
29.tb168

~:738.J'1)925
1:738/tl495

;m430

( 1 .•7 )1'. N. 12.

534~431
528.:'J)412

6.:'J)O(~

fi: 3- .'tf;779
5:8320/1)193

.)1>586

1:238.:'J)f94
822.:'J)783
4t5.:'J)!~11

4.:436~:l62
2:338t2j)925
2:097.:'J) 237

1:423~45~.
:1 :227,zD546

195~908

2: f 540/1)740
2: 192<11'80 I

38.J'1)Ofi I

:3:465.:'J)958
2:931 ;1;222

534.'tf;73fj

54'lotiJ080
45307])525
87.'tf;555

1: 898,j'DI80
:1:542,j'D6'1 9

355,j!)56I

~ 20. LAvnAS:
Receita .
f)espeza . . . • . . . • . . .
Saldo a favor da Municipalidade.

~ 21. nAEPEND~:

, Hecei ta. . • . . . . . . • .
Despeza. . . . . . . . . . .
Saldo a favor da Municipalidade.

~ 22. DORES DO INDAU':
Receita . . . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . . .
Saldo a favor da Municipalidad", .

" 23. CAMPAXIIA:
Ueceita . . .
DeSpl!Za. . . : : .. .. : : .
Saldo a fatal' da Municipalidade

~ 24 CURVELLO:
Recei la . . . . . . . . . . .
Des pela. . . . . . . . . . .
Saldo a favor da Municipalidade.

~ 25. U8ERABA:

Heceita .
Despeza. . . . . . . . .
Saldo a fJYol' do Procurador.

"6. SL • £nn.0 : •
RecOl ta . . . . . . . . •
Despeza. . . . . . . . . . .
Saldo a favor da Mllnicipalidadv. .

27. MONTES CU.nos : .
Receita de 185!~ 1Í 18.5,) ....
Dcspeza. . . . . . . . . . .
Saldo a f<lvor da Municipalidodc .

28. CAETm,':

Heceita . . . . . . . . . . .
DespcZ<l. . . . . . .. ..
Saldo a favor da Municipalidaue .

( 126 )



Art. 5.. Ficão revogadas as disposições ell1 contrario.

Manoel da Costa Fonseca .

( 129 )

Silverio 1'eixeira da Costa a fez.

c cincocnta c sele. lrigcsimo sexto da Iu-
do Imperio.

J()AQUt~1 DEL FINO RIBEII\O DA Luz.

Nesta ecretaria da Preslt1encia foi publicada apresento He-
oluÇão aos 3 de Setembro de 1857.

Rodrigo José Ferreira Bret(IS.

(('1'((' de Lei que autorúa o Governo a aposentar com o res-
pectivo ordenado o Administrador da llecebedoria do Pa-
raltybuna, ]o'sé Gonçalves Cortes.

LEI •. 0 S'ln-DE 2:? DE JULHO DE 1S57.

Rodri!Jo José Ferreira Bretas.

l\eglstradll a f. 135 v. do Livro l~.o de registro de Leis 6 neS\)-
luções da Assemblóa Legislativa ProvinCial.

Secretaria da Presldencia da Provincia de Minas Geraes 5
do Agostot1e1857.

'ellad;1 na Secretaria lLa Preslt1cncia da Provincla aos 27 d.
Julbo de 1857.

TOMO XX1l1. PARTE 1.

3 DOUTOR Joaquim Dclfino Hibeiro da Luz, amcial da
~)rdclll da Rosa, Vice-Prcsidente da Provincia de Minas
Gerucs: Faço saber a todos os seus habitanles que a As-
scmbléa Legislativa Provincial Decrelou e eu Sunccionci a
Lei seguin te ;

Art. Unico. Fica o Governo aulorisauo a aposonlar com
o seu respectivo oruonado o Administrador da Rccebcdoria do
}larahybuna. Josó Gonçalves Cortes j revogadas as ujsposi~ões
em contrario.

mil oitoceftlos
depcndencia e

(L. S.)

F. N. 12.

2:739.J1> 036
2:51OJ1l052
228w98í •

t :871 0)480
989,1])49#)
88Lw98/í.

;j:020~20S
4-:250 -zv53 I

771.j;)677
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~ 38. PITAXGUI:

Heecita •••••••.•
Des peza . . • • • • • • • .
Saldo ti favor da Municipalidade

~ 39. SANTO ,\ NTONIO 00 rARAIIYDUNA :

Receila Municipal ••...•.
Despeza . • . . . . • . • • .
Saldo á favor da Municipalidadu •

~ !~O.BOM FIM :

Receiln lIIunicipal .••.•.
DCSPI'lll • • • • • • • • • •

Saldo fi favor da Municipalidade

Ar!. 3.° ~~ Cumar3s far;io oncerrar e rcmc!lel' scmestral-
menlll as sohredltas contns, lJ illlllledialalllentc ltlle lindar qual-
quer some.lre.

.A.rt. 2 o As conlns do Recdln e Despcza das Carnaras
~!U~IClllaCS '. nnles de sua npprovnç;io pela Assernbltía 1'1'0-
'!Dclal •. SllraO processadas c relaladas na Sccrctarin da (JH'snra
Assemblen

,\r~,4.~ A. approvnç,io das conlas. de que tratn esla
Resolu~ao nllo pl"l va llS Ca mil ras nem a tercei 1'0 do reda mar
convenlOnternonte qunlquer erro, ou cn"llno, quo ollas poss30
conler. o

M.anclo por lanlo ~ lorlas as. Autoriuarlcs á qUI~m u
cQnheclInrnto._ c cxe~lHtaO du rofenda Resolu0~o rcrten~el'
quo a ?Ulnpr(lO e fuça0. cumprir tüo inteiram lnle c IIllI Iloll~
se ('.o~lem. O. Secrc,lano desla l~ro\'incia a faça imprimir.
p~lbl!c,\r o c?rr er. D,lda no PalacIO t.la I'rcsidcncia (la 1'1'0-
vmCHl de Mlllas ~craes aos dezoito dias do mez de Julho
do anno do Nasclmenlo de Nosso Senhor Jczus Ch,'isto de



Manoel da Costa Fonsec«.

Rodrigo José Ferreira Bretas.

primaria tia Cidatlu tio São João
Ivares da Cosla ; revogadlls as dis-

(131 )

Dr. Domingos de Andrade Figueira.

o Presidento da Provincia fica autorisado a

Impressas e revistns nosta Secretaria por ordem do Governo da
Provincia

HC"istrada a f. 138 do LIVrO l~.o de registro de Leis e Resolu-
-os dao AssemlJléa Legislativa Provincial.

Secretaria da PresldenClll da Provincia de Minas Goraes 5
de AgoslO de 1857.

Sellads na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 2fc. de
Julho de 1857.

Nesta ecretaJ'la da Presidencia foi publicada a presente Lei
aos 3 de Setembro de 1857.

Rod.rigo José Ferrelra Bretas.

OURO .PREUO UHi8. PU. PROVINCIAL.

~nlo por tanlll a louns as Autoridades á quem o
Qnb imento. e execução da referida Lei perlencer, que

a cumprão o fação cumprir lão inteiramente como nella se ~on-
(M!. Secretario desla Provincia a faça imprimir, pubhcar

01'1'01'. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
inas Gemes aos vinte e dois dias do mez de Julho do anno do
a cihJcnlo de Nosso Senhor Jezus Chrislo de mil oitocentos

c cincoenta e sele, lrigesimo sexto ua Independencia e cio
Imperio.
( L. .) .JOAQUIM DELFINO RIBEInO DA ltJz.

Silverio Teixeira da Costa a fez.

F. N. U.

.JO.\QUIM DELFINO RIBEIHO DA Luz.

.Si/verio Teixeira da Costa ti fel.

Sellada na. Secrelaria da llresidencia da Provincia aos 21,. de
Jtllho de 1857.

(L. .)

_ Itegistrada a f. 138 do ~l Vl'0 l~.o de riJ'flstro de LeiS e Reso-
uçoes da As?embléa Legislativa Provincial. o

Secretana da Presidencia da Provincia de Minas Geraes 1)
de Agosto de 1857.

Manoel da Costa Fonseca.

Nesta Secretal'ia da Presidencia foi publicada a pl'esente Lei
aos 3 de Setembl'o de 1857.

Rodrigo José Ferreira Bretas.

LEI N.• 850-DE 22 DE JULHO DE 1857.

Carla de Lei que olltorisa u Presidente da Provincia a apo-
Wlt01' com u ordenado de 200./'tlOOO rs. annuaes o Pro-
(essor de inslrucção p1'imaria da Cidade de São J ac20 d' Ei-
Rei, Ricardo Augusto Alvares da Costa.

Rodrigo Josd Ferreim Bretas.

( 130 )

Mando por tanto a todas as Autoridades á quem o
con1Jee!mento I _e execução da referida Lei pertencer I que a
e~l/llpraO e façao cumprir tão inleiramente como nella se con-
lemo O Secretario desta I~rovincia a faça imprimil', publicar
e . COlTer. Dada no PalaclO da Presidencia da Provincia de
Mllla~ Geraes aos ,'inte e dois dias do mez de Julho do anno do

as.cl/nenlo de Nosso Senhor Jezus Chrislo de mil oitocentos
e clllc.oenta e sete, trigesimo soxto da Independencia e da
Impeno.

tO) DOUTOR Joaquim Dolfino lUbeiro da Luz I Oflicial da
Ordem da fio a I Vice-PresidclIte da Provincia de Minas



HESOLUÇ\0 N.O 851-DE 22 DE JULHO DE 1857•
•

Ruso/lIção que approva as posturns da Camara Municipal du
Vil/cI de l'res Pontas.

FOLHA N. o 1.3.PARTE LaI I.

Ar!. 1.° Nas praças d'esta Villa , e nas I'uas, que a
Camal'(l designar por edital, não será permillido levantaL'
cercas dc madeira. Os propl'Íetarios, que houverem de fe-
dl1lr seus tenenos, o farão sempre caIU muros caiados.
quc tenhão a altura de oito palmos pelo menos: pena de
serem demolidos aSila clIsta, e multa dc 5 a 15.JPOOO réis.

Art. 2. Os proprictarios dc cnzas, ou tcneuos deu-
tro <I'csta Villa, lias ruas que forem designadas por editnes
da Camara, serão obrigados ft calçaI' e COnse[\'al' sllas tes-
tadas, ou frentes COIUa largura de 10 palmos, deutro dos
])rllS0S, que forcm marcados nos mesmos editaes. Deste
onlls serão isemptas as pessoas reconhecidalllente llobres,
a juizo da Camaru, a qual mandará fazer á sua custa a
l'alçada. O contraventor pogará a multa de 10 a 30ÜiOOO
r(,i~.• c 8e f\\rú o calçamento a Slla custa.

LIVRODA LEIMIDIRA
1857.

TOMO

@ DOUTOR Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, amcial da
OrLlolll da llosa, Vice-Presidonle da Provincia de l\1inas
t:eraes: Faço saber a lodos os sous habitanles que a As-
~ n IMa Legislnlha Provincial, sobre proposla da eamara
~lllnicipal da ViUa de Tres Pontas, Decretou a Resolução
SI' uinlc:



( 185 )

Art. 12. '1'ambCIII Illandará a Call1ara fazel' o concel'to
_ uesassomul'alllento das e~trildas, a custa t.Ios proprictarios
dus terrcnos paI' que passarem, quaudo estes o não fizercm
no' prasos que lhes forcm marcados; e neste caso lambem
pagal'flo os mcsmos proprietal'ios a multa ue 20 a 30.zt>OOO
réis.

Art. ih, A me. ma C1IlIIal'a é autorisaua a 11nccadal'
1Innllalmeute em seu Municipio, em !lUhitituiçfto ao imposto
ue 320 réii sohre cada barril d'agoal'llcnte. ou de rcstillo,
que fic11 supprimido, a seguintc cQntribuiçfto;

TOMO X.II!. PAUTE 1"

Al'I. 'J 3. A cobl'anç<l da dcspcza t.Ie todos c (Iuaesquei"
.crviços que a Camal'a mandar fazer a custa dasyessoas qll~
por omissão os não fizcl'cm. s~udo a ol/es olmgados, scra
por "ia cxecutiva, em viSla dali feri<Js aprescntadas pelos
Fiscaes dos resJlccti os Distl'ictos.

con cu ime to dos lfromaotes; pena de pagarem todos
O' amuos que caUSaI'em, c Illulta le 10 a 20,mOOO réis,

1rt. 1.0. Os proprietari s COnfinlll11eS, <Juc não tive-
'uas divisas tapadas, não poderão pôr cl'eações nos
s imi~l'el)h , m /lI e.. a cOI'(L-oCDm o seu confl'on-

de pagar Os I 0 qne callsal'em ao visinho
11 1 ~OOO, e o <lobl'o nas rcincidencias.

Art. H. O" Fazendeiros on donos das terras de cul-
tura e CI' a 'o, continuarão a ser obrigados a fazer c
r 'paraI' as pontcs sobrc os rios, ribeirões, c corrcgos, que
uão tiv rem mais de Innta palmos dc lar~lIra; multa de 20
,\ 30 .000 réis, alelll dc fazer-so a aura a sua custa,
n, a fazendo no tcrmo que pelo Camara lhes for mar-
cado.

Na fi sma multa incorrerão os qu' de IH'Oposito al'fuina-
relll, ou dcmolircm as ditas pontes sem consentimento dos
dono ou licença da Camara.

L N. 1:1.

Art. 7. o Fica extensiva a este Municipio a Resolução
n. o 22[, de 1h de Abril de 1Shi.

Art, 6.0 As sobrcditas prcstações poderão seI' pagas
a dinheil'o, COnfOI"IIIOos preços da tel'!'a.

I'L 3.0 Nem lima pessoa }lodCl'á levan tal' cordõe ,
ou fazer calçadas de modo, que altere o nivelamcnto con-
venicnte da rlla. Os que houvel'cm dc fazel' taes obl'as
partccipal-o-hão ao Fiscal, e este designará o nivelamellt~
da calçada, ou cordão. O contraventor será multado elll
2~000 réis, c a obra será demolida a sua custa.

Ar!. h.o As pessoas que possuil'ern cal'!'Os e resi-
dil'em até a distancia de lima legoa da Villa, serão 'obrigadas
il prestar annualmellte para as obl'as Muuicipaes quatro car-
retos, quaudo possuão UIII só cal'I'O, e oito quando pos-
suão mais de um ; não excedendo o carreto a meia-Iegoa.
Os que se recusarem n esta prestação, serão considornr/os
contravelltorcs, c illCOl'rcl'áõ nas penas dc 2 ~OOO réis de
multa POI' cada carreto que deixarem do fazer.

( 134 )

Art •. 9. o E' prohibido aos visinhos, 011 proprietarios
confinantes, lllTondar para pôr Cl'ellçÕCs em terr11 de cul-
tura, ou de creal', que não estiverem fechadas, sem o

Ar!. 5. o Os ca1'l'eiros obl'igados a disJlosicão do Ar-
tigo antecedente, serão desigllados em edital qu~ a Camara
fará publicar na primeira rcunião de cada auno. Aqtlelles
quc se julgarem indevidamente compl'ehendidos no referido
edital, podel'ão reclamar na primeira s~ssão Ol'dinal"ia.

Ar!. S.o Quando 1I0S vallos, ou fechos, que se hOIl-
verem de fazer, fOI' necessaria a abertuI'a de esgotos, estes
se farão sempI'e pelo lád9 menos pI'ejudicial ao terreno e
<{uaesqucr obl'as adjaceptes. As questões que sobre isto se
moverem, serão submcttidas ao juizo de arbitros escolhidos
a aprasimento das pal'tes, ou por nomea"ão da Autoridade
respectiva. -



TOOM XXllI. PARTE 1"

( 137 )F. N. 13.

Art. 22 Ficão rovogadas as disposições em con-
trario.

Art. H). Os contl'ibuintes comprehcndidos no g unico
1\0 AI'tigo ih e noS do Artigo ~5, rccebcrão um talão do
Procuradol' da Camara, extrahido dos cadernos dc talões
nos quacs se repctiril a mesma escriptlll'ação dos ql1ese de-
rem aos contri!.luintes.

Ar.t. 18. O estabelecimento de casas, engenhos J ou
omcinas, que tivcI' lugal' fMa dos l)('asos acima dccla/'ados,
não os iscmpta do lançamento, e contribuição que a seu
respeito se fará cm qualqucl' tcn:po. Igual disposição so
observará acerca dos objectos compl'ehcnclidos nos ~~ 3.' ,
'1,., 5.0 6.' e 7.• do Artigo 15.

Art. 20. O Procul'allol' pela a rrecadação das contri-
huições, de (llte t,'ata o ~ mllCO do Artigo 1h c 1.' e 2,' do
Artigo 15 e que forom pagos pclos contribuintes no tempo
marcado, vcnccrá 10 POI' cento unicamente.

Mando por lanlo a lodas as Autoridades á quem o
conhecimento, e execução da referida Resolução perlencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se con-
têm, O Secrelario desta Provincia a faça imprimir, public31'
c correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Gemes aos vinte e dons dias do mez de Julho do anno do
'ascimcnto de Nosso Senhor Jczus Chrislo de mil oitocenlos

AI'I. 21. A Camara designará pai' edital, Guvidos os
respectivos Fiscaes, annualmente no mez de Janeiro, o nu-
IlIcro de rcptis venenosos, ou de quaesqller animaes, e in-
seelos de\'oradorcs das plantas, que cada nm laVl'adOl' deverá
estirpar, aprcsentando as cabeças dos mesmos aos Fiscaes
rcspectivos até o dia 31 de Dezembl'o, sol> pena de paga-
rem uma multa de /100 reis POI' cada uma que faltar, ClijO
prodl1cto será applicado á essa estirpaçiio.

~ Unico. De cada uma casa de negocio em que se ven-
der restillo, caxaça, ou qualquer outra bebida, que a tenha
}>or base; sendo na ViIla 8.zt>OOO réis, nos Arraíaes 6t1t000,
nos outros lugares 6.,'1t>OOO réis.

Art. 15. A Camara tambem é autorisada a arrecadat'
annualmente as seguintes contribuições:

( 186 )

~ 1,o De cada um engenho de serrar madeira em elTectivo
trabalho 6.;j)OOO réis.

S 2.0 Das omcinas de fogos artiticiaes 10.)))000 réü"
~ 3.' De cada um mascate de obras de qUl'O e prata

20avOOO réis.
~ h. o Dos mascates de fazendas seccas 10./J'>OOO réis: ex-

ccptua -se os negociantes d'esse genero com caza estabelecida,
que tenhão pbgo 05 respectivos dil'eitos.

S 5.0 De cada um retratista pai' meio de machina,
30,71)000 réis,

~ 6. o De cada um dentista 20,JtlOOO.

~ 7.0 Do Dil'ector ou dono de espcctaculos lucrati,'os
}lOr cad~ um dia ou lIoute de representação 12.t)OOO réis: .
}Jagos adiantados,

~ 8.' Por cada altestado da C3mal'a, n50 sendo para
empregados publicos, que d'ella dependão para cobrança de
ordenado, 1 oU> 200 réis.

At't. 16. São permittidas as cavalhadas, e arvc",Hlas
nas festas, sem onus de contribuiçãO alguma.

At,t. 17. O lançamento das contribuições, de que O'a-
tão o g unico do Artigo 1h, bem como os ~S 1.' e 2,' do
Artigo 15, sel'ã feito em Janeiro de cada anno, e o seu paga-
mento em Junho. 05 contribuintes (Iue n'esse praso mio
}>agarem, serão multados em quantia igual a da contribuição e
a cobrança de uma e outra se fará executivamente, sendo
avisado pelo Procuradol',



FOLHA N. o lá.PARTE 1..

RESOLlJ~; O I .0 852.-DE 22 DE JULHO DE 1857.

IV! Dl LEfDI NEIRA
1857M

AI't. 3,° QuandO depois da disposição de qualqucl'
Artigo se seguil'cm simplesmente as palavras-prisão, multa.
ou obrigação de fluel' ou desfazer, pOl' ella se entenderá
li pena á que lica s jeito o (Iue tivcI' l:ontravin<1o a essa
disposição.

Arl. 1.0 Fica extensiva ao l\1unicipio da Cidade do
heraba a Ucsolução n.o 753 tio Lo de Junho de 1855

com as <'guintes alterações e modificações.

An, li.o O tCl'Ino-pena-colllprehende prisão, Illul- '

Art. 2. o Praças na sobrc(lita Cidade, serão os lar-
gos da Matriz da 19r1'ja de Santa Bita I e da frente uo
Cemiterio, sol> a denominação de Praça da Malriz. de Santa
Hita c do Cemilerio.

Resolução que faz extensiva {lO MltllicljJio da Cidade do
Uúel'aba ti de n.O 753 do 1.0 de JllItllO de 1855 com
({' al/erarões c modificações nella declaradas .

TO~IO •. X.lLI.

f0) DOU rOR .Joaquim Dollino Hibeiro da Luz, Omeial da
OI' 10lu la H05a I Vico,Presidente da Provinda de Minas
(;01'(\(' : Faço saher a todo:; os sons habitantes que a As-
'l mhlin I.egisla li va 1'1'0 IinciaJ, sobro proposta da Camara
J\lnni 'ipal (Ia Cidade do Pberuba, Docretou a Ue501Ut;ão 50-
l1uiM :

JOAC!UIM DELFINO RInEIIIO DA Luz.

OURO PRETO 1858.-TYP. 'PROVIl';'CIAL.

( 138 )

Dr. Domingos de Andrade Figuelrl.'f,.

'Silverio Teixeira da CosIa, a fez.
Sellada na Secretaria 'da Presidencia da Provincia aos 10 de

Agosto de 18B7.
Rodrigo José Ferreira Bretas.

Registrada a f. 138 v. do Livro r~.ode registro de Leis e Resolu-
ções da Assembléa Legislativa Provincial.

Secretaria da Presidencia da Provincia de Minas Gemes 5
de Agosto de 1857.

•lfanoel da Costa Fonseca.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente He-
SOlUÇãO aos 20 de Fevereiro de 1858.

Dr. Domingos de Andrade Figueira,

Impressa c revista nesta Secretaria por ordem do Governo da
ProvIncl:!.

( L. S.)

e cincoenla o selo, trigesimo sexto da lndopendencia e do
Imporio.



e licenças será

( 141 )F.N. H.

AI't. 1lJ. Continuar'-se .hão a al'recadar, pua as des-
~)ezas da Camara, todas as rendas, que até o presente
lhe Jlertellcião, e uno estão aholidas 1)0('Lei' inclusas as

, 'g IlJtes:

AI't. 13. O pl'Oducto das multas e das licencas erá
'ec-.ebjdo POI' aquellas pessoas qne o ProclIl'adol' n'omear,

ai O de sua ,'esponsabilidade, nOs Districtos fora da
Cidade,

cessão, ou denegação das licenças, poderão recorrer fi Ca-
mara, expon~o-lhe em requerimento os motivos do ag-
g avo, ,ou fJ~,exa. O requerimento deve vil' informado pelo
respectivo l'lscal, quando a parte o exija.

Âl;l.. rus em01umeDtos de¥idos pela concessão das
licenças, são os marcados DOS Al'tigos 181 e 182 d'e tas Pos-
I' •

~ 1.0 De cada bal'l'il d'aguardente, que se vender no
referido Município 320 réis.

~ 2.0 De cada dentista e retratista, que 1'01' meio de
c1aguerreotypo ahi exercei' a sua profissão. 50;m000 I'éis.

~ 3. o De cada relojoeiro e joalheil'O que vender joias
de 0111'0, prata, ou pedrarias, 30r?2)OOO réis: as qliantias
de que tratão o ~ 2,0 e este, serão a illlpol'tancia de li-
cença, qne os interessados deverão solicitaI'. Multa de
20.'tDOOO réis aos infractores do 2, o ~ ,e de 10,JtOOO réis
:~o~ d,estes. alem do Talol' da licença, de cujo pedido não
hcao Iseutol.
~ h. o De cada Companhia equestre gymnastica, ou se-

melhantes, 20011>000 réis POI' cada dia de espectaculo, paI'a
cuja representação não serú concedida licença fi cada uma
(\' cllas por mais de tres vezes. Multa de lO-ttlOOO réis, e
oi to dias de prisão, alem do valor da licença.

Art. 7. o Quando o multado, não tendo com que pa-
gaI' a multa, apresentai' fiadol' sufficienle, o Subdelegado
aceitará a fiança, àssignando o liador um praso ra!ooavcl
para a :>atisfação tia multa.

Art. 8.0 Quando a multa I'ccahil' sobre captivo , o res-
pectivo dono a pagará, excepto se o contrario tiver sido dis-
posto no Artigo relativo ao caso.

Art. 6.0 Quando o multado n~o tiver meios de pa-
gar a multa, sCl'á esta commutada em prisão á razão de dons
mil réis POI' dia pela primeira vez, e de Ulll mil réis na I'e-
illcidellcia, e não chegando ã essas quanlias se fará raleio
pelas horas á proporção, entendendo-se sempre o dia de
"inta e qUdtro horas.
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Art. 10. Os que se sentirem aggrav:ldos pela con-

Art. 9.0 Quando nestas Posturas se impõe a obriga-
ção de solicitar licença, e não se declara quem h.~ja de
concedel-a, entende-se que deve ser pedida aos Fiscaes, em
vista de bilhele do Procurador, ou recehe(lol' , quando haja
emolumentos á pagar, cumprindo tlquel1es mencionai' em seus
relatorios o lIumero e qualidade d'el1as para serem regi~-
tI'adas.

Arl. 5. o Não será imposta pena de pl'ISao, multa Oll
obrigação, que não esteja estabelecida em qual9l1er Ar-
tigo, ou paragrallhos destas Posturas, ou em edital, que
das mesmas faça pal'te expl'eSS3Inente.

ta, obrigação de fazer, ou de não fazer, e ,quando em um
Al,tigo se declara que a pena é a de outl'O Artigo, se entende
que o contraventor fica sujeito á prisão, multa, ou obri-
O'acão eitabelecida no Artigo á que se refel'e, e empregão-
~e 'os termos-multa, prisão ou obrigação, quando o con-
traventor não fica sujeito senão a uma das penas f'stabe-
lecidasno Art. referido.
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Art. 2á, Todo aquclle, que procurai' extraviar qual-
'Iuer das rendas pertencenles á Camara desta Cidade solTrerá,
alem da reposição, a multa da metade do vlllol' da renda
eXll'aviada, que não poderá excedel' pela primeira vez da
quantia de 30.;'1)000 réis, e nas reincidencias da de 60.;'1)000
réis,

Art. 26. A Camal'a Municipal desta Cidade é auto-
risada á gl'atificar ao Fiscal do Districto da mesma Cidade
com a quantia de 1.00.;'1) á 150.;'1)000 I'~is por anDO.

F, N. 14.

AI'I, 25. Qualqucl' que desobedecei' ao Fiscal, ou des-
altender-Ihe em aclo de seo omcio, ou exercicio de suas
funcções, solTt'e1'áde dous á quatro dias de prisão c Hlultn
l.ie 8 á 12.;'1)000 réis.

Art. 22, :Aos i,ffl'actol'es autoados e reconhecid6s co-
mo illcu 'S l: 1 ~ fi' çao C' que '1uil,~rcm satisfazer a multa,
não tiavcD((I no J' Sl C'Ctivo~rtigo pena de prisão, sel'á li-
cito dirigirem.se ao Procurador da Camara, ou aos rece-
bedores de que trata o Artigo 13, flue podel'flo rcceber

mult.. lU viSI:i de uma guia pas "ada pelo respectivo Sub-
delcoa lo,

Ar!. 23, Qualquer Cidadão> que tendo presenciado
:llgol a violação dc Posllll'as, for convidado pelo Fiscal
para, ssignar o auto como testemunha, e á isto se recusar,
sCl'á multado na metade da pena pccuniaria, imposta no
Al'ligo violado, Neste caso O Fiscal convocará duas ou-
tras testcmunhas, que assi3nelIl o auto, e com as mesmas
lavrará outro auto contl'a o que se l'ecusou a testemuuhar.

dias de Cnd a c 6(}~000 réis de multa, Esta disposição
só terá lugar quando a pena da reincit.lellcia, em qual-
fluel' infracção , não tivel' sido detcrnlillada.

Art. 20. O pagamento das multas, ou a satisfação
das penas, não isentão da obrigaçflo de fazer alguma COusa
jlllpo~ta nestas Posturas, as quaes obrigão a touas as pes-
soas e corporações, quae~quel' que sejão seus privilegios,

Art. 16, Quando as Postlll'as impõe obrigação de fa-
zel' qualquer serviço ou obra, e o obrigauo não cumprir no
termo que lhe fOI' assignado na forma do Artigo 15, será
posto em praça esse serviço, ou obra, e conferida em
alTematação Ú quem a fizel' sob melhores cOIH.lições, Não ap-
parecendo Iicilante, ou não excedendo a imporlancia ú 16.zD
réis o Subdelegado o mandará fazel', e as despezas cor-
rerão POI' conta do multado, conlra o qual procederá o mes-
1110 Subdelegado.

Ar!. 18. O Pl'ocuracior da CanHll'a é '[Iutorisado á fa-
zer dt:spezas no intel'Vallo de cada sessflo, que não excedfto
a 30W)000 réis.

t\l't. 15. Quand0 a obl'igação de fazcÍ' ,"ou desfazer
quulquel' oJJJ'a imposla nestas Bosturas não fOI' cumprida
será assignado em senlença o tel'mo de vinte c quatro ho-
ras pal'a começo de execução da obrigação, c o que fôr
rasoaveJ para ullimar : pena de sei' feila ou desfeita a obra
por ordem do Subdelegado á custa tio intcressado,

Art. 21. A pena imposta a qualquer contravenção ir-
se-há duplicando nas reinci<1encias até o maximo de trinta

An, H), ~s penas estaheleeidas ncstas Posturas nflo
isenlào os Conlra\'elllores da obrigação de satisfazerem o
damno, que da contravenção resultar,

Art. 17, Quando neSlas Poslul'as se manda fazcl' all-
vertencia á determinadas pessoas sobl'e o cumprimento ~e
Postura, ou PoslIIras, será dia feita por ol'dcm do Subdele- ,
gado e pelo IlJspector de Qual'leirão que passará a Certidão
dessa diligencia,
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1'1. 34, Ol'llenado o desfasimcnto do edilicio, con-
certo ou übl'a, serú notificado o propriotario ou seo pro-
curador, c, na sua falta o inqnilino e o alinhadol' nos ca~os
dos Artigos 28 c 33 par;] principiar a execução dcntro de
2á horas, e linda I' eJll um tcrmo rasoavcl, Cjue lhe será
assignado, sob pena de sei' execu tada a custa do propri-
elario, c de nno po(ler o notificado pedil' indemnisação
alguma: o inquilino não poderú seI' ohrigado ao desfazi-
mcnto, c quando o faça, poderá pagar-se na forl11a d'este
Artigo. Se nos terlllos assigllados não foI' pl'incipiada 011

não for linda a exccuçiio. o Suhdelegado mandará procedcl'
ao desfazi men to.

Art. 33. O alinhado.r que sem licença ;]linhar e pel'-
lilal' o edificio, concerto ou obra, incol'I'ení na multa do AI'-
tigo antecedente, e ficará sujeito á obrigação do Artigo 28.

o alinhamento. Multa .de tres dobros do salado, qlJe devia
vencer o alinhador, e demolição do edificio, concerto, ou
obra na parte olTensiva do alinhamento.

Art. 37. O foreiro é ohrigado a principiai' o euilicio
dentro de um anno, c a linalisal-o em um termo rasoavcl ,
quc Ihc será nssignaclo no auto do aforamento. Esta mesma
disposição sorá extensiva as reedificações. Quando alguma
das disposições deste Al'tigo não for obscnada, o Fiscal
advcrtirá ao f<,ll'eiro, assignando-Ihe um termo rasoavel para
o fazcr, e não sendo altelldida a advertencia, se enten-

Art. 35. As liccnças exigidas nos Artigos 32 e 33
~eriio gratuitamente concedidas POI' uespacho do Fiscal I'es-
pecti 1"0.

Art. 3u. E' prohibido cdifical', ou fazel' qualCJllel' obra
em terrenos puhlicos scm aforamento, Oll al'l'endamento
iJa forma dos Artigos !12 e álI ria Lei do 1.• de Outubro de
1828: multa tle 4.tt>OOO réis c pertla do edilicio ou obra
para a Camura.

( iH )

.. ~rt. 29. .Olfen~er-se-ha o alinhamento sempre que o
cdlhclO c?nstrUldo estiver para dentl'o, ou para fOl'a da linha
que servil' de ))alisa. '

Do aceio e alinhamento das Povoações.

Art. 27. Em quanto não se levantarem os planos
p~los quaes serão dispostas as ruas, praças e edificios dest~
é:lda~e, ? dos Arraiae.s do termo, os petipés das casas, que
se edificai em, ou ree~l~careJll , serão pelo 1I1enos de 18 pal-
mos •. Pena de demohçao a custa do proprietario na parte
olfenslva desta regra.

r AI't. 28. Hav~rá nesta Cidade. e em cada Freguezia
do Termo dous almhadores, aos quaes competil'á alinhar
c perfila.1' os .edificios confol'luc o alinhamento do lugar c
com asslstencla do Fiscal. Quando POI' erro do alinhadol'
ou, qualquer ?utl'O motivo POI"elle dado, o edificio, ou obl'~
ollenda ao alinhamento, será desfeito e recomtruido a sua
custa .até o ponto em que se achava POI' occasião do seo
desfazunen to.

Art. 32, Nesta Cidade, e nos Arraiaes do Tel'mo,
não se poderá sem licença:

~ 1.. Edificar nem reedificar.
~ 2.° F~ azer concerto, ou qualquer obra que olTenda

AI't. 30, 05 alinhadores serão obrigados a aceitacão
oeste empl'ego, l~ma vez que não apresentem escusa justa; e
no caso contrarIO serão lllultados em 20;mOOO rs.

. Art. 31. Nesta Cidade e fora d'ella' vencerão os
ahnhadores 2~OOO réi.s. e metade d'estes 'salarios, quan-
d~ a o?ra n.ao for. eclJficação, on reedificação. em que
sep. necess~rlo o allllhameuto na formª do Artigo seguinte,
S 2, O allnhador, que sem causa justificada faltar a seus
devel'es, será multado na perda do salado, que tinha de
vencer.
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mcnto do Fiscal: multa de 2.jt)OOO réis. Exceptua-se o caso:
em quê não possa precedel' a licença sem perigo, ou pre-.
juizo, cum(lrlnd entretanto que a mesma seja solicitada,
dentl'o de 24 horas na Cidade, e de tres dias DOS AITaiaes.

Art. !I !I. A conservação e reparos das muralhas feitas
para segurança de cdificios e prisões publicas, calt;adas,
pontes, fontes. aqueductos, cl1afarizes, poços, tanqncs
e quaesquel' outras constl'ucçõcs em benclicio commum,
ou para decól'o das Povoações, sel'ào feitas pela Camara.
Exceptuiío-se:

Art. !l2. Em qualqoel' dos casos do Arligo antece-
dente, Dunca sel'á eml>al'açado o livrc nso das ruas ou pra-
ça~, os qu fverel ol1tj(\~ consentimento serão ohrigados
a pÔ' luzes divisas,. 011 guardas. coma lhes (01' dcter-
minade, para que nenhum dalllno aconteça. ao publico, nem.
lOS particIIlrres : .multll de 2.ttJOOO réis.

Al't !J3; Na sentença, pela qual for julgada a con-
t avcllção, e imposta a multa estabelecida nos Artigos. 30 ,
!lO, !ti c 112, sCl'á o conlravcntor cond~mnado á fazer a lim-
Ilcza, deselllpachalllento, ou á pôr luzes, divisas e guar-
das conforlllemente aos casos, em nm termo rasoavel.

~ 1.0 As obl':ls cuja factura até o presente não el'ão da
obrigação <l'esta Call1ara, sal\'o quando forcm de urgente
necessidade, c os obl'igados á ellas não tiverem meios para
o fazer.

~ 2. o As obras que a Camara fizel' al'remalar, impondo
certas preslaçõcs pal'a a indcmllisação dos seus emprehende-.
dores na forma da Lei de 29 de Agosto de 1828, e do Artigo,
da Lei do 1. o de Outubro do dito allno.

Art, 45. Quando um particular, ou particulares se
propozel'em á fazer qualquer das ditas obras á sua custa.,.
TOMO XXltl. PARTE 1~

AI't. 38. Depois quc forem publicadas estas Postlll'as
todos os pQsseiros de terrenos ainda não numel'ados • serã~
obrigados a edificai', e nao o fazendo no pl'aso de um auno
da dita publicação pel'derão o direito ã edificação n'esses ter-
renos" qu~ I'cvcrtcrão á Camara, e sCl'ão aforados á preço de
um IDlI réiS POI' palmo, não podendo o numero dos pal-
mos exceder á ccm do frentc, c duzentos de fundo. Outro
qualquel' terreno, que ainda se achar devoluto, será aforado
á DOO réis POI' palmo . .

dcrá o foreiro incurso em eommisso. A Cam3l'a poderá pl'O-
rogar O sobredito termo por mais um anno. oecorrendo
circunstancias aUendiveis.
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Art. !I1. E' pl'ohibido empachal' as ruas e praças COIP
materiaes ou qualquer genero de entulho, scm consenti-

Da limpeza.

Art. 39. E' prohibido nas ruas e praças:

~ 1.. Lançai' irnmundicias de c!lCiro dcsagl'adavcl, ainda
.que all! vão te I' por encanamentos.

S 2, o Fazel' estrumeiras.
~ 3. o Lançai' animaes mOl'tos ou moribundos: multa de

lt.jt)OOO réis. Os animaes mortos devem ser enterrados fõra
das Povoações á' custa dos donos, ou da Camal'a, quando
não se saiba á quem pertenção. Os cont1'aventol'Cs do dis-
posto nos Jlrecedentes ~~ alem da multa, licão obl'igados
a fazer, ou satisfazer a despeza que fOI' feita com .a limpeza.

Art, !lO. Os proprietarios ou inquilinos das casa5 e,
respectivos quintaes, são obr'igados ,ã conservar limpas as
,suas testadas. ~Iulta de M'bOOO réis. Por testada se e 1ten-
:derá o espaço .., qU"l da fl'ente das ditas casas e quintaes es-
'tender-se até o meio lopgitudinal da rua; e nas pracas até
vinte palmos: a limpeza. dos espaços, que nas l)l'aça~ acha-
rem-se alem das tcstadas correrá POI' conta da Camara.



~ ; J 'J

( 149 )

Art. 50. A 'Clunara poderá conceder licença para qual-
quer dos fius dos ~~ 1.0 e 3.0 do Artigo áG, quando não re-
sDlte damno á terceiro, e utilise á alguem, ou ao publico.

Art. 61. O dono do anelou aneis d'agua, que á não
encanar bem, de maneira que ella prejudique as ruas, ou
praças, será obrigado á assign:lr termo de fazel' encanamento,
COIDOlhe cumpre, dentro de certo tempo. Não querendo
assign3l' o dito termo, ou nlio satisfazendo ao que nelle se
obrigou, perderá o direito ao anel .u aneis d'agua, que
tivel',

Al't. 53. Na l)ena d.o Artigo antecedente incorrerá o
dOllo do torreno pelo qual passaI' o encanamento, ou enca-
namentos, ao qual 'scndo feita a partccipaç~o do dia e 1101':1,
em que se Jlrctenda fazel' a limpeza, ou concerto do enca-
namento o. impedi.'. Exceptua -se o caso em que o dOllo
do len:eno u!1tes quiier fazer a limpeZ3, 01\ obra á sua custa,
do que 'admittir nella pessoas estranhas. r.'.
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Art. 52. Os encanamentos se conservarão sempre lim-
pos e em bom estado á cu~ta de seus donos, e todos aquelles
que lançarcm illlmundicias do qualquCl' naturesa que seja
nos encanamentos, ou dentro do rcgo lavarcm qualquer
COllsa. ainda que sejão somente os pés, ou fizerem quaes-
quer evacuações naturaes perto dos cncanamentos, 011 do rego,
e quo as chuvas ahi possiio levar as matel'ias evacuadas, e
hem assim os que lavarem roupa dentro d'elles, ou fóra
estancando neste ca o a agua, solTrerão a multa de S:jj) á
12.tJ)OOO réis e prisiil) de tres a nove dias; e sendo escravos
se lhes imporá a metade da multa. I as mesmas pcnas de S.;)
a 12.tJ)OOO réis de multa e p"isão, incorrerá todo 3quellc
'1uo morando mais proximamente aos lugares onde se PI'3-
licarem os ditos delictos, vendo-os niio os partecipal' illl-
mediatamen!e ao I'espectivo Inspectol' de Qnarteirão, o qual
fica strictamenlC obrigado fi IH'ondol' om flagrante 'os seus
.Iutores.

Art, á6, E' prohibido :

S f,. Arruinar, ou dcsmanchar qualqucr das ditas .bl'as
ou parte d'ellas, ainda que minima seja, '

S 2, o Al)I'ir encauamentos publicas, ou pal'ticulares nas
ruas ou pI'aças, sem licença. .

~ 3.0 Fazer quaesquer escavações nas mas praças, ou
suas visinhanças. _. .: '
~ á.. Fazel' alpendres, ou poiaes nali !'Uas lH'aças, ou

suas visinhanças. '
~ 5.0 Lançar matel'iaes, ou quaesquer entulhos, ou en-

tUIHr os encanamentos )lulJlicos, ou pal'ticulal'es : multa de
IJ.jj)OOO réis.

~rt. á7, E' prohibido edificar casas, ou I'cedifical'
exterlOl'~lIente, fazendo janellas, rotulas, postigos, ou portas
qu~ abrao para fóra, sob multa de 2,mOOO réis: alem do des-
fazllllento,

devCI'ão conformar-se com o detel'minado nestas PostUl'as,
Multa de 2.tJ)OOO réis e obrigação de desfazer a o))I'a, de-
ven~lo ser observada~ as disposições dos Artigos 29, 33, 3ft
e 30 1/0 que for applrcavcl.

•
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Art. áS. E' prohibido abril' janellas 1I0Soitões de suas
casas, de forma que embl1l'(lcem a coustruccão de novos edi-
licios á ellas unidos: multa de árti)OOO róis:

. . Art. á9. E' prohibido:

~ 1,0 EsgI'avatal' e til'al' tena cntre as pedras das cal-
çadas.
, ~ 2,0 Tirar dos encauamentos aguas pubiicas, ou par-

tlculal'es para o )lI'OpriO uso sem autol'idade competcnte, ou
})ara mal fazcr.

~ 3. o Amolar fenos naS pedras das fontes ou pontes,
multa de 2.tJ)OOO réis,
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Art. 63, E' prohibido estabelecei' nas 'Povoações cor-
turnes de couros, ou qualquCl' outra mallufactlll'a, que possa
pllejlJdical' a snude publica Os Fiseaes advirtiI'ão aos donos,
ou Directores c Feitorcs d'cssas manllfnclllras para as reti-
rarcm I e não sendo attcndida a advertencin, pngaráõ 05
contraventores 4.jt)OOO réis de multa.

Art. 6ft. Os Fiscacs lt~r50 o maior cuidado cm que nos
seus Districtos não hajão estagnaçõcs d'nguas infeclas, que
possiío prejudicar a snudc publica, c a Camara logo que
tiver este conhecimcnto lhes mandará dar curso c enxugar
os tenenos J sendo necessario, quando os mesmos fore11
pertencentes á Call1ara,

Art. 60. Quando houvcl' duvida se as manufacturas,
ou estngnações das aguas podcm prejudicai' a saude pu-
blica, se recorrerá á Camara, a qual poderá conceder li.

TOMO. Ulll .PARTE la

rccinto dos Templos, fóra do Ccmitcrio designado pela Ca-
mara, quaesqucI' outras pessoas, que tenhão o mesmo pro-
cedimento •

A 't. 62. E' pel'mittido aos particulares formar car-
neiros nO Ccmiterio gerill para jazigo de suas familias, COlN
licença da Camara , pagando á Fabrica a ljuautia de lO.jt)OOO
réis, que será applieada á conservação do Cemiterio.

F. N. H.

Art. 61. A conserv-ação e reparos dos Cemitcrios fi-
.cão á cargo da Fa~)l'ica. sob a inspecção do Fiscal.

Art. 05. Os donos dos terrenos cm qlle se cstagnarcm
as nguns, de que trata o Arligo antecedente serão obri-
gados a cumprir o disposto no dilo Artigo J salvo quando
para isso lhcs faltal'cm os meios o forcn~ lIatUl'acs, ou passa-

,:geiras as estngnações : sempre o ,que fizer ns cstagnnções, cum-
prirá o £\isposto no Artigo antecedante : pelln do Artigo 53 ,
qunndo o obrigado ti fazcI' a obra lliío attCI1 cr, a adverten-
cia do Fiscal, que lhe assignará 1)ra50 rasoavel. •

Da Saude Publica.'

r ( 150 )

. . . Art. 5!J. As ruas q!1e se houverem de abl'ir tel'ão cin-
_coeo.ta palmos de largurá, e sel'ão o mais rectas, que for.
posslvel : as tl'a\'essas terão qual~enta palmos de largura.

.Art. 55. E' prohibido oos quiotaes, dentro das Po-.
voações, ter al'vores, que deitem .I'amos pal'a,fóra dos muros: .
multa de 1.m000',. e obrigação de os cortar .. '

, Art. 56. E' licito á ,qualq~el' extrahir pedras £lãs pé-
drell'as da Camara,. p'ag~ndo por cada cano cincoeota réis~.
menos sendo para obras publicas.. .

Art. 57., Os mOI'adores. das ruas" que estivel'em. cal-
'çadas, serão obl'igados á terem nesta condição os cinco.
p'ah~os de SU?S testadas,. c scm cova~, ou ruinas, que obstem,
ao 1!\TC trans~lo: pena de 2.tj)OOOréis de multa, alem da obl'i-
gaçao de real,sarema dita condição. Nas ruas, que a Camara
houve,' de calçar ficará POI' essa occasião o, mesmo onus
aos respectivos moradores •.

Art. 59. E' .p,r~hibido nesta Cidade,. nas Fl'eguezias
c CapeIlas do M.unlclplO fazel' cntenos fóra dos Cemiterios:
multa de 30.tj)OOO. réis e prisão de 8 dias na primeira', con-
travenção, .na segunda multa de 5ft,m000,'réis.e pi'isão de
20. dias, e na terceira multa de 60.tj)OOO réis" 30 dias de.
Pl'lsão.

, , AI't. 58. Os mOl'adores de dentro d'esta Cidade são.
ol>rJgados ? ter bl'(lnqueadas as frentes de suas casas um:
anno depOIS da publicação destas Postul'as, ,e a ' conservaI-as.
sempI'e n'esse estado: multa de seis mil réis, alem da obri---
gação de caiaI-as. '

Art. 60. Repu tão-se contraventOl'es do Artigo' ante-
cedente, al~m dos FalJl'iqueiros, Procuradores, Herdeiros, on
Testamenten'os e Parochos, que mandarem, conseotil'em,.
ou derem. cau~a á que se fação enterramentos dentro do.



custa da Camam, e o mais breve possivel, sendo allnun-
ciado por editaes: os das Povoações de fóra far-se-hão da
mesma forma.

{ 153 }F. N. H.

~ L. 1\I<1tarpeixe com vcncno.
S 2.. VcndcI' alimentos cOI'l'ompidos pam o homem.
~. 3. o Falsificai' os gencros, misturando-lhes ou!l'as subs-

~anclas que augmentem seu pezo, volume, ou quantidade: (I

tn~I'actor solTl'crá a pena de trcs dias de prisão, e !J .moao
réiS de mnlta alem da perda dos gcncros.

A!'t. 77. E' prohibido lançar immundicias, lavai' rou-
pa,. e perturbai' a limpeza d'essas aguas por outl'CI qualquer
uelo: lIlulta de l,mOOO réis.

Soúre alguns preservativos de en(ermz'dades.

Art .. 78. , E' p~?hibida a cntrada de qualquer pcssoa
com beXigas n csta CHIade e Povoações do Termo. Quando
ac~nteça entrar /lIguem n'Cbte cstado, scrá logo mandado
retIrar da Povoaçiío, c niío lhe scrá permiuido rcsidir, ou
d~Hnorar-~e nas c,s.tradas publicas. Para li pontual cxecução
d este Artigo os l' Iscaes se correspolHlel' o com as diversas
Cam~r~s. Os inrl'~ctores solTrerão a lIlulta de 10W;OOO réis,
e p.mao POI' !J dias, sendo que a prisiío niío poderá re-
call1l' sobre o enfermo. Por infractol' tambem se entende o
'll1e faz conduzir o cnfermo e o occuIta.

_ Art. 79. As pessoas que morrerem de bexigas não se-
rao enterradas em povoado: penal! as do Artigo antecedente.
tOMO XXIU. fARTE1-

. ~rt. ~h. O Fiscal, sempre que lhe (ÔI' possivcl, vi-
sitara os cortes, e n'elles haverá uma cadcira para scu liSO.

Arl. 75. O caruccciro é obrigado a rcpezar a carne,
(juando o compradol' Ih'o requerel': multa de 1:tf;JOOO réis •

Art. 76. E' pl'Ohibido:Arl. 68. As lieenças , para os cÓl'tes particular'es cus:
tarão o mesmo que as que forem relativas as lojas e as-
vendas.

Arl. 59. Os Fiscaes são incumbidos da frscalisação de
que trata o Artigo 57.

( 152 )

AI'l. 70. O exactol' dos direitos impostos sobre a carne'
não poderá oppôr o menol' transtorno á matança das rezes,
cabendo-lhe só haver os dil'eitos pelo arrobamento de cada
uma d' ellas.

cença para o seo estabelecimento, aUentas as circulIstancias,
e lima vez que se obriguem os reCOfl'entes ao emprego de
meios preventivos.

Art. 73. O matadoUl'o d'esta Cidade será feito á

Art. 72. Os curraes e matadouros se conservarão lim-
pos, quanto fÔI' possivel, tendo o carneceiro especial cuidado
em não amontoar os despojos das rezes mortas de uns dias
para outros. Quando não fÔI' observada a (hsposição deste
Artigo, o Fisr.al advertirá ao carneceiro, e não sendo at-
tendida a advertencia solTrerá este a multa de 4:tf;JOOO réis.

Arl. 71. O gado não sCl'á morto sem que tenhão de.
cormlo 24 hol'Us depois que tivel' chegado aos matadouros.
Os cunaes terão coches com agua limpa para liSO do gado ~
multa de 2.mOOO réis e um dia de prisão, e declaração
de que não será vendido o gado para alimento do homem
quando for contrariada a primeira dispo~íção, c sendo ti'
segunda multa de 1.mOOO réis.

Art. 67. Quando estiverem conclllidos os matadoUl'O
publicos d'esta Cidade J ninguem continuará a matar rezes
pal'a o consumo senão n'eHes, com assistencia do Fiscal, e
do Dl'l'ematante das rendas J o qual fal á logo elTectiva a

. cobrança do imposto denominado de cabeça.



Art. 89. Nos ~asos exceptlwdos no Al'ligo antccedentc,
os que sahirem a pedir esmolas nfto poderão trazer ima-
gem alguma: nos infractores prisão POI' 3 dias.

( 1,n. )00N. 1.14.

A 't. 85. Os boticarios, e donos de casas, qUll ti-
verem á ~enda .drogas, ou remedios corruptos, ou adulte-
rados, pagarão a multa de 10,.mOOO I'éis, e os ditos remedios
e drogas serão inutilisados.

Art. 90. SUo prohibidos :

~ 1.. Os jogos de pal'ar nas casas publicas de jogos,
e toda a especie d'estcs nas tavel'llas e botequins.

~ 2.. As loterias que não forem concedidas por Au-
toridade competente.

~ 3.. As rifas. O contraventor do ~ 1.° so/frerá a multa
de 5.Jj)000 réis, e 2 dias de prisão c dos ~~ 2.• e 3 ••
10;mOOO réis, e cinco dias de prisão
10110 XXIII. UR'U la

Art 8ô. s hoticarios, que em suas hoticas quizerclll
impe lir o exame sobre os ditos ohjectos, pagarüo a multa-
de 16 OO(} réis, sendo os donos das ca~as partiéulal'es ,
cm que s me. mos cstiverem cXJlostos a venda, pagarão
annua mcn e a fluantia de 10.Jj)OOO réis, (Iuando não f]uei-
rãQ sujcital-os ao dcvido cxamc.

Da segurança publica, e sobre artifieios prejudiciats.

Arl. SS. E' prohibido pedil' esmolas para quaesquer
invocações: multa de l!.j1)000 réis, e prisão !le l, dias.
Exceptuüo-se os pedido. que fOl'em a beneficio da Misel'l-
eQl'dia, c das Irmandades do SS. , das Almas, e das que
tiverem nos seus Compromissos a compctente licença.

1\1'1. 87. O Facultati~o do partido, que não ohser-
\ I' as ohrigações, qúe lhe são impostas nas Posturas, e
as que a Camara lhe impozcr, será advertido pela Ca-
mara, e niio sendo a advcrtencia altendida, serádemitlido
do serviço Municipal. -

( 154 )

Art. 80. Não sel'á admittida a exercer a profissão de
curar, pessoa desconhecida, selil que apresente seus titulos
á Camara, e d'ella obtenha a devida licença para isso:
prisão POI' l! dias, c multa de 10.j'DOOOO réis.

Art. 82. E' prohibido :lbril' botica sem licença; pri-
são de 2 dias" e multa de 0wOOO réis.

Art. 83. Sem licença da Camara não se poderá ven.
der remedios em casas de negocio: pena do Artigo ante-
cedente. A Camara concederá essa licença quando occor-
rerem circunstancias atlendiveis, e sendo as casas de negocio
em distancia de mais de legua. As licenças dos Artigos 81
e 82, e d'este não isentão das penas em que possão incorrei'
os vendedores de remedios em mão estado, ou erradamente
applicados: . .

Art. 81. E' pel'lnittida a venda de dl'ogas nas casas
de negocio, pedindo para isso especial licença, que custará
tanto quantó a concedida para casa de negocio, devendo
porem sei' solicitada annualmente: muIta de O.j1)OOO.

Art. 8l!. O Fbcal uma vez em cada anDO, ou sem-
pre que o julgar conveniente, irá ás lojas, vendas, e hoticas,
ou lugares de commel'cio acompanhado do Secretario e
POI'teiro, e ahi mandal'á aferÍl' os pezos e medidas pelo
padrão da Camara; e por duas pessoas distinctas fará exami-
nar os generos expostos á venda, e achando o negociante
incurso na pena, mandará lavrai' termo do que tivel' en-
contrado ,assignado por elle , pelo Secretario c Inais duas
pessoas, o qual será remetti90 ao PI'oclll'adol'.? afim de re-
querer ao Subdelegado a imposição da pena com minada n'es-
tas Posturas. Nas visitas e exames feitos nas Povoações
do Termo, serão substituídos o Secretal'io e o Porteiro
pelo Escrivão do Subdelegado e um Omcial de Justiça,

I os quaes por esta diligencia não vencerüo salario, Nas
visitas e exames das boticas da Cidade, deve ir o Professor
do partido, havendo-o.



'fOMO. XXIlI PARTE 1"

( t H7 )P. N. H.

contra O individuo menor de 16 annos, c maior de U, o
Subdelegado lhe nomeará curador.

Art, 100. Quando os edificios, muros, ou qllaesquel'
ohras ameaçarem ruina, de que possa resultar damno ao
publico, ou á particlllm'cs, sel'lia desfeitos, reedificados, ou
reparados no todo, ou somente na parte nrruiooda.

Art. 99. A Camal'a concederá licença pal'a as esca-
vações de que tI'ata o Artigo 97, quando dellas nenhum
prejuizo possa result3l', impondo sempl'e a obrigação de lhes
serem oppostas guardas, divisas c luzes, quando forem
nccessarias. O que tendo obtido a dita licença não satisfizer
<lS condições n'ella declaradas, solTl'C1'áa pena da Artigo 97.

Art. 97, Quando as escavações, ou precil,ios de que
trata o Artigo antecedente forem feitos ou causados por
alguem, ficará este sujeito ao concerlo, e reposição de
tudo no seo nnlerior estado, e á multa de 6.tf>OOO réis, se
lli.iO atlender á advertencia do Fiscal.

Art. 08. Se as escavações e precipícios nns visinhança1S
<las servidões e obras publicas f()I'em devidos ao acaso,
proverão a respeito os donos dos te •.•.enos em que estiverem,
quando não sejão publicos. O Fiscal advertirá ao obrigado
ao concerto a que o faça, e nflo sendo attendida a adver-
teneia, será preso por dois dias, multado em GwOOO réis,
l~ condemllado ao concerto.

Sobre medidas preventit'as de damnos.

Art. 96. Os Fiscaes mandarã6 pÔr guardas; 011 di.
.isas junto ás escavações, e precipieios, que houverem nas
obras, e servidões publicas, ou nas suas visinhanças, e
proverão com a posliivel brevidade sobl'e o seo concerto,
quando seja necessario, e não haj a outro meio mais facil
de evitar lIamnos e perigos.

Art. 91. E' prohibido ter casa publica de jogo sen~
licença da Camara, e por ella se pagará 10.tf>OOO réis an-
nuaes. O contl'aventor será multado em 20.tf>000 réis e
cinco dias de prisão.

Art. 9á. E' prohibido :

Arl. 93. O homem livre, achado a jogar diuheiro
ou cousa que o valha. com escravos, filhos familias, creados
ou tutelados, solTrerá a multa de 10W'>000 réis, e quatro dias
de prisão.

Art. 95. E' pI'ohibido ao homem livre:

( 156 )

S Unico. Viver sem alguma occupação util e honesta,
quando não tenha meios de subsistencia. O contraventor
desta disposição será obrigado PO!' termo á mostral'-se oc-
cupado dentl'O de um praso rasoavel sob as penas que o
Subdelegado lhe comminar. Quando em tal caso se procedel"

Art. 92. E' pl'ohibido á CSCl'avos toda a qualidade
de jogo em casa puhlica para esse Iim licenciada, ou não',
casa de negocio ou qualqucl' lugar publico, sob pena de
quatro dias de prisão, ou de multa tIe dois mil réis t

ã escolha do respectivo dono. Esta pena será aggravada
nas reincidencias. A mesma prohihição é extensiva aos filhos
familias, caixeiros, cl'iados, e tutelados: pena de 8""000
réis. O dono da casa publica de jogo, ou negocio, qUI-}

nella consentir que jogue qualquel' dos mencionados. será
multado em 10.tf>000 réis, e preso por quatro dias.

~ 1.0 Fingir-se alguem inspirado POI' potencial> invlsl-
veis, ou p.'edisCl' casos tristes, ou alegres, de que resulte re-
almente prejuizo á qualquer pessoa ou ao publico.

~ 2. o Inculcar-se curadol' de enfermidades ou molestias
por via de feitiços ou orações: p.'isão POI' 8 dias, .e 20.tD000
_de multa.
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Art. 110. E' prohibido:

~ 1. Lançar fogo aos campos PI'OpriOS, ou de ,quc se
tem o USO-fI'l1ctO sem pI'cvio aviso aos visinhos conhnantcs
do lugal'.

~ 2. o Queimar a propria roça, sem te l' declarado aos
visinho'D do lugal' o dia em que o preteude fazer, e sem
que o respec,tiyo aceiro tenha quinze palmos de largura~
t(uando assim tenha sido requisitado pelos confinantes.
Ollando em \'irtudc dç infl'acç~o do disposto nestcs ~~ pas-
S;I' o fogo aos campos, ou maUos uos visinhos, pagará
o conll'avcntol' a multa dc 12,mOOO réis.

Art. 112. O bebado que segunda vez fOr achado em
algnm dos dous casos anteceuentes será preso, e ,nãO S~h~l'á
da Cadêa, Sem que assigne termo de sc absteJ' d este VICIO,
debaixo das pcnas, que lhe fOl'em cOlllminadas pelo Suh-
uclegado.

Art. 1 t 3. Os loucos e furiosos serão presos, entregues
á suas familias, e quando as não tenhão nos Districtos,. ou
não queirão eslas cncal'l'egar-se d'clies, serão recoll11.dos
ás prisões publicas, em quanto não forem estabeleCidas
casas proprias para a sua detenção, devendo C01'I'Cl' toda
a despeza fcita com os mesmos por conta daquelles, que
forem obrigados á tratai-os.

TOMO XXIII. PAUTE 1"

AI't. 111. O bebado achado nas !'Uas e praças, es-
tradas ou outros quaesquel' lugares publicos, será preso
sempI'~ quc estiver cm estado ue fazer mal, ou de não
poder evitar o que lhc p~s.sa sobrevir. L?go que fôl' preso,
será entregue á sua fanuha, ou condusldo á sua casa, e
(Iliando nenhuma d'elias ten.ha no Districto, on na visin.hança,
sei'''' conservado cm custod13 em quanto durar ~ cmbnagllez.

Al't. 109. E' l'rohibido lançar fogo ao campo, ou
malto alheio. O conltraventor solTrerá a multa de 10:tf)000
réis, c oito dias de prisão.

F. N. H.

~ 1..0 Fazer. ou vendcl' polvora, e todos os generos sus-
ceptiveis de explosão.

~ 2. o Fabricar fogos d'artificio. Nas licenças se de-
signará o lugar pal'a seu fabrico, o qual nunca se deverá
achar dentro das Povoacões. O contl'aventor será lllultado
em ô~OOO réis, e dous dias de prizão.

Art. 106. E' prohibido o fogo de roqueira e buscapé.
O contraventor soffrerá a multa de á:tf)OOO:t/) réis.
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Art. 107. Ao signal de fogo, aquelle que primeil'o
chegar para apagai-o, receberá da Camara á:tbOOO réis.

Art. 108. Os Sacristães são obrigados a dar o sobre-
dito signal, logo que lhes fôr noticiado que algum ediJicio.
começa a incendiar-se: multa de 8",,000 réis.

Art. 105. E' prohibido sem licença:

Art. 101. A obrigação de fazer, .reedif1car ,ou con-
certar, incumbe aos proprietarios ou aos seos procura •.
dores. . Os inquilinos poderão tomal' sobre si esta obri-
gação.

A1't. 10á. Observar-se-ha o Artigo 36 no que fôr ap-.
l)licavel aos Arts. 101 e 102.

Art. 102. Quando os inquilinos, em consequencia des-
ta Postura, rcedilicarem 'os edificios em que morarem, se
compensarão pelos alugueis, quando os pr@prietarios lhes

, não 'qucirão satisfazel' á despeza. '

Art. 103. Se no termo assignado não fôr desfeito o
edificio, muro, ou obra, não for sustada a oua construcção,
não se souber quem é o dono, ou se na opinião dos peritos
não podei' demorar-se o seu desfasimento, terá este lugar
á custa da propricdade, Jicando sempre obrigado á despcza
o proprietario, quando não seja sufficiente o v,llol' dos
materiaes.



TO~IO XXILI. l'AnTE 1"

( 101 )F. N. H.

Art. 122. Não se pode tocar caixa )leias ruas c praças
cm liccnça da Policia. A contravenção scrá )lunida com

dons dias dc prisflo. Exccplua-sc o toquc dc caixa militar,
que é indepcndentc dc liccnça, c o que .1Ilnunciar qualquer
I'spectaculo, para o (lual já sc lcnha o1.ltido a llccessaria
liccnça.

I't 121. Süo pcrmillidas as festas denomin(ldas-
Quilllhetes ou Heillados-usadas pelos cscravos em ccrtos
dias do anno, com tauto que n:"to lellhüo lugar de noitc;
e para sua execuç~o tenha precedido a compctcnte licença,
que delcrÍl custar 2,n:OOO réis: mulla dc S,ttJOOO réis.

Soúre cOlllmreJlçües l'l!aliws as pessoali.

ou quahJlICr .outra deshouesta dcntro (Jas Povoações, com
:llgazarra dr. dia ou de !loite: pena de prisão pai' li Ú 8 dias
e Illulta de 10 Íl 20,tt)OOO réis ao dono <IacaS:l cm que cllas
sc dercm, c de dous dias de prisão c 2rU>OOO réis de multa
aos que aS execut, relU ou Íl cllas assistircm, alcm da dis-
Jlcrsão de todos os COllcurrclltcs.

Al'I. 1~3. Nenhulll quitandl'iro poderú vendcr dcntro
desta Cid, dc os seus gpnel'os cm licenc:a tia Camara, a
qual d(~l'crit CUSt:II' 5;mOOO rpis. Exceptuüo sc os vende-
dores de horlnliça, verduras e fructas: multa ue 5w:>OOO réis
alcm do valor da licença.

Ar!. 12~. Todo o que tivel' pnsto de aluguel sCI';í o1.lri-
gndo ú lcl-o seguro com valos ou ccrca de lei sou pcna
de ser rcsponsa\'e1 pelo prcço do animal, que d'ahi desap-
]larecer Jlor falIa de segurança: multa dc II.JJ)OOO réis.

Arl. 125, Onnlqncl' quc fór convencido dc ful'lo, c
llão havendo parte. que contra elle jlroccda, solTrcrá, alel\l
da reslituição da sua illlpol'tancia, a peua dc oito <lias de
]lrisão por cada UIIl mil réis, a qual, nfto podcrá cxccder
de trinta em caso de l'eincidcucia.

Art. 117. E' prohibido soltal' a animal damnada, que
se possa conservar preso, ou matar: multa de ftw:>OOO réis,
e á dias de prisãa, e pena de poder ser elle mOl'to P01' qual- ,
quer pessoa, que em tal estado o' encontre.

Art. :115. E' prohibido ter soltos nas portas das casas,
ruas e praças das Povoações, e nas estradas publicas animae&-
bravos, que possão olTender aos passageiros: multa de
lt;rtJOOO réis pai' cada animal que estiver em taes condi-
ções e pena de poder ser elle mOl'to pai' qualquer passa-
geiro a quem haja investido.

Art. 120. E' probibida a'dansa denominada-batuque,.

Al't. 1.1ft. E' prohibido correi' á cavallo nas ruas e
praças das Povoações: multa de ft.'1POOO réis. Exceptua-se
.o caso de urgencia do serviço publico.

( 160 )

Art. :11G. Condusil'-Se-hão sempre ~resos pelas ruas
e praças das Povoações e e~tl'adas publicas os animnes bra-
vos, que possão causar damno, e quando não haja costume
de assim trazeI-os, ou seja isto muito dlfficil, um de seus
conductores os preeederá a<h'C1'tindo ao puhlico com as vo-
zes castumadns, de sua apraximação : muIta de 2w:>OOO réis
por cada, um animal.

Al't. 1.18. E' 1)J'ohibida fazer tirar carros por bois"
.ou cavaUQs pelas Povoações sem candieiro, ou guia: multa
de 2~OOO réis.

Ar't. 119. Não haverá espectaculo algum publico sem
pl'evia licença da Camara, a qual fica, de~de já fixada em
em 30w:>OOO réis por cada um dia' de touros, Em 10w:>OOO
réis por cada um dito de opera ,gratuita, e nO duplo sendo
l'etribuida. Em 10;mOOO réis P01' um dito de cavalhada.
Os contraventores á este Artigo pagarão de multa uma quan-
tia igual aa vaIar da licença, e satTrerão oito dias de prisão.
Nos presepes não serão representados-Passos da Escriptura.



Soúre a 1ndllstria e a aúastança de 'Vireres.

( 163 )F. N. H.

~ 2.. Levantar altos gritos sem causa justa: mulla de
h.iJ)OOO réis e Jll'isão por dous dias, e sendo de dia tanto
os do ~ 1.0 como deste, pagarão a metade da mulla, e
solrl'crão a pl'isão por um ~i;t.

lOMO XXIIf. PARTE e

rt. 13'1. E' 11IiOhibido:

~ 1.° Mo traI' em publico as partes pudendas de pro-
posito.

~ 2,. Praticar em publico actos que na oI,inião geral
sejão reputado) libidinosos.

S 3.° Profedl' em voz alla palnvl'as deshonestas: mulla
de 2:t/J [I S:t/JOOO réis, e prisão de dou!! á seis dias. Sendo
cscl'avos os infl'actores, sotr,'erào seus senhores metade da
mulla, e aquelles o dol>t'o dos referidos dias de l)risão.

At't. 132. E' pl'ohibido jogar en trudo dentro das Po-
voações com laranjas naturaes ou (Iuaesquer outras cousas,
que possão indusil' perigo, ou causal' <IM: multa de 12w
á 20;mOOO réis, e jll'isão de 12 á 20 dias, Se o entrudo
fOr com aguas cheirosas, a multa scrú de 11./1)000 réis, e
2 dias de prisão, ficando esta elevada á 8 com applicação,
aos infl'actores, que forem escravos.

Al'!, 133. E' prohibido nas Povoações:

~ 1,' Deixa,' que vaguem caIJl'as sem que estejüo pêadas.
Pelas que assim forem encontradas dentro desta Cidade,
pa~arão os respectivos donos a multa <le 2.t'P000 réis, c se
estes dentro de 2h. horas conta<las do aclo da apl'ehensão
das mesmns não se apresentare:ll recla mando-as, serão ellas
alTematadas á benelicio do Cofre Municipal.

~ 2.° Soltar porcos: muIta de !I.zDOOO réis por cabeça, c
do dobro nas reillcidencias. Exceptllão-se os que casualmente
.e apartarem das manadas, indo de jornada.

( 1G2 )

Art. 130. E" pI'ohibido dentro das Povoações:

S 1.o Dal' tiros de noite.

~ 1.0 Aco:Jtat' escravos fugidos, sem que o partecipe á
seus donos den1l'o de 2lt horas, morando elles no lugar,
ou á distancia de duas leguas, e de lt8 horas se esta não
exceder de h. legoas, e assim progressivamente, ou corres-
pondendo um dia á c)t1a uuas legoas,

~ 2.° Guardar-se as cOl~sas, qu~ ~s escravos furtarem:
multa de h..zDOOO réis e lt diaS de IH'Isao.

Art. 128. O senhol' do escl'avo, á quem se fizel' a
pal'tecipação do Artigo antecedente será obl'igado á pagar
todas as despezas, das quaes e~ta e o mesmo escravo tive-
rem sido causas ,immediatas.

Art. 129. E' pI'ohibido negociar escravos, e auimaes
com ciganos, sem que elles prestem liança idonea perante
o Subdelegado. Ciganos se denominão neste A.I'tigo os que são
}lar taes havidos, e costumão á falel' frequentes tr~cas _e com-
})ra5 de animaes, e venda de escravos, e nao, sao mo-,
radores no Tenllo, ou não tem pessoa de probld~de que
os conheça e abone. Os que fOl'em achados á negociar com
ciganos sel'ão multados em 12./t)OOO réis. N~,mesma pena
e na de 6 dias de prisão iucorrerão os CIganos, alei
de serem sequestrados toda a sua mobilia, bagagem e ar-
tigos de commercio, que lhes não serão entregues ~ellã
depois de terem prestado fiança, que garanta a regulandad
de seus negocios.

AI't. 126. Qualquel' que comprar á escravos, ou pes-
soas que não tiverem a administração de se~s bens,
cousa, que não costumem a ter, sem que para Isto tenha
sido auLOI'isado por pessoa acreditada, será multado n 'uma
quantia igual ao valor do gen~l'o comprado , e~cedendo. e~te
de 30.'tP000 réis, e bem assim em quatl'o diaS de pmao,

Art. 127. E' prohibido:
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Art. 1M. Ollalldo o prcclio estiTcI' ah:lndonado, ou
fechado, será o formiguciro !J.'tincto pelo Fisca á custa da
Camara, e havcrá depois do propl'ietario a illlportallciõl do
serviço fcito. Pcua do Artigo antccedcnte. Em qualquel'
dos casbs (1'cstcs dous Artigos O Fiscal rec{llcI'crá ao Suh-
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Ar!. 1tl~t Todos os moradorcs desta Cidade e sea
Termo, em cujos prcdios houvcl' formiguciros, suo obl'i-
gndos fI cxtingllil-os, principia lido pelos mais nocivos, e
chcgando 110 conhccimcnto do Fiscal, qnc alguem é negli-
gente no cumprimento leste dCVCI', o advcrtirá, (;: não
scndo :lllcndida a advcrtencia, será multado cm 10.)J)OOO
r{~is e o formiguciro será extillcto fi sua custa. Fóra das
POl'onções o Fazendeiro só é obrigado annualmClltc á tirar
formigueiros, c nos mezes dc Agosto c 5etclllbro um for-
migueiro por cada qU:lI1'Opessoas de scrl'iço, quc tivcr.

• rr. 1lJ 1. A imposi(;iio da multa terá IlIgar á I'cqne-
rimcnto, c sob jnramcnto d0 dono d:H planta ;ões, ou tCl'l'as
tapadas, c do dc uma testemunha, quando os animacs forcm
rccolhidos a05 CUl'l'aes da Camara,

plantações Illhêas, ou lcrras cel'cadas, alH'indo para csse fim
cercas, ou fl'anqueando quacsqucr tapumes, serão considc-
rados damninhos, c punidos, com a mulLa dc !I;mOOO réis
e !J dias de prisão, alem das peuas do Artigo seguinte.

Ar!. 1lI0. O dono do gado, CJucfor achado nas plan-
taçõcs alh as, c na' terras tapadas, ainda quc não plantadas,
lwgará a lIIlnlta de 1.zt>OOO réis por cahcça dc animal C:lval-
lar, luar, 011 vaccum, e de 500 réis por cal)(~~~ade outros
animaes, tendo sido aLlvcrtido uma vcz ao mcnos pelo dono
das terras cm prc cn(;a dc duas tcstemunhas.

Art. llI~, Quando os allimacs não podel'cm ser con-
<lllsidos aos cUl'I'acs , 011 em (Iuallto clles não forcm tomados,
11 mnlta scrá imposta sob j>ro\'a tão plcna como sc c.'ige cm
outros caSOl),
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Art. 13G, OS Empregados publicos que causarcm op-
lH'essão aos creadores, ou compradores dc gado, seus feito-
res, ou arrcmatalHes de dircitos, e procurarem desviai-os
de mataI' gado para uso publico. scrão punidos com a pena
de G:')'j)OOO réis de multa, e prisão por seis dias.

Art. '137. E' prohihido entrm' nas plan'ações scm li-
cença dc seus donos, salvo no caso de urgente nccessidade :
multa dc 2.Jj)OOO réis.

Art. 138. O escravo que fOr achado dentro uas plan-
tações, em casa alhea, e sc tornar suspeito por não ter
motivo algulll para ahi cntrar, será preso em flagrante á 01'-

dem do Subdelegado do rcspectivo Districto, quc proce-
derá as averiguações neccssarias, c manda-lo-ha cntrcgar (I

seu senhor I sendo conhecido, e nflo o sendo será recolhido
á CaLlea "té quc o mesmo apparcÇa, ficando ~ujeito ao pa-
gamento das dcspezas que com o dito cscravo se fizercm.

Art, 139. Os que dc proposito mcltcrem gado nas

Ar£. 135. Ninguem matará rêz para vender, sem tel-a
apresentado :lO Fiscal rcspeelivo, o qual tenllo procedido
ao dcvido exame sobre o estado d'ella, o notar::t no com-
petente livro. Esta nota, qnc será assignalla pelo Fisc:ll
c aprescntante ou llono da rel., indicará a marca e CÔl' da
llH'sma, e :l pes~oa qne a til'er vcndido. O dito livro
será patente ti qnem o qnizer vê•.. O contraventol' sol1'rerá
a mult:l de !Ju>000 réis.

Art. 13t,. Quando não constc quem seja o dono dos
porcos enconll'ados nas I'uas, ou á causar damno, serão
cstes arJ'emóltados na primeira audieneia do Subdelegado,
tendo precedido editaes á respeito. O producto da al'l'ema-
tação licarã em deposito e não será llntregue ao dono dos
illlimaes al'I'ematados, senão depois de paga a multa, e
a despeza á que dei' lugar o levantamento do mesmo depo-
sito. Este processo é extensivo ao caso previsto no ~ 1,0 do
Artigo 133



Art. lhO, E' pa:ohibido sem or<leJB da autoridade com-
petente:
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Art. 153. N,io podel'ão os proprietal'ios impedir, que
nas suas tcrras se fação estradas do comprimento que fôr
!l_eccssario. As cstl',H.las tcrão largura tal, que por ellas pos-
sao passar dous carros clllpal'clhados, salvo nos lugares em
que haja grandc dimculdade em sc lhe dai' a dita largura, O
que sc recusar á cste OIlUS pagará a multa de l.0.tt>000 rs.
c sel'~ preso POI' quatro dias, alem de sei' tudo reposto no
antel'lor estado, quando o contraventor tenha de qualquel'
modo embaraçado a estrada. '

Sobre servidões publicas e estradas.

Art. 152. E' prohibido á qualquer pcssoa cercar, c
tomar de seo uso cxclusivo Cjualquer parte de um tel'l'eoo
publico: multa dc 1O.jJ)OOO réis e prisão POI' <Iuatro dias,
alem de SOl' immcdiatamente uelle reimpossada à Camara.

Art. 15!.J. Exccptuão-se uo sobredito onus unicamente
os Arraiaes.
TOMO XXIll. PARTE 1"

Art. 151. E' prohil1o cortai' os maHos das origens
das aguas, e os que assombrão os lugllres por oudo passão,
ainda nos proprios predios: multa de 12.tt> á 20:tiJOOO réi
e S dias de Cadêa.

AI't. 150. Os que desfizcrem, ou alTuinarem 01)1'as,
ou serviços alhêos, c os Cjuc deixarelll dc proposito abertas
as porteiras que vedão as entradas nas Fazcndas serão lIlul-
tados em 10:tiJOOO réis.

~ t.. Abrir caminhos, alargal-oli, ou mudaI-os á seo
31'bitrio cm terras alhêlls.

~ 2.° Arrazal' vallos, cel'cas, ou quacsquel' outros ta-
lUllles para passar, ou POI' elles iotrodusir animaes: mulla

de 10:tiJOOO réis e prisão por 4 á S dias.
AI't. 1.h5. E' prohibido ;

delegado licença pal'a examinar, havendo denuneia •. No caso,
que por pobreza, os proprietarios não possão extinguir' os
formigueiros, não poderão impedir que os ,'isinhos o facão
se a isto se propuzerelll voluntariamente. Pena do Ariigo.
antecedente. '
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~ 1,. Caçai' codornas e perdizes noS mezes de Agosto"
Setembro e Outubl'o.

~ 2.. Matar siriemas ou ol'ubús. A contravencão será-
punida com a muha do 2.tr>000 réis por cada eabéça.

Art. 1lrG. E' prohibido, aos socios, ou herdeiros
melter gado em terl'as de la\'oura, de que ainda não haja
divisão entre os mesmos, sem que e~tes con~enhão, lima
\'ez que sejão tapada&: multa do Artigo L't0.

Art. 1.h7. E' prohibido aos sacias na pl'opriedade de
cultura, ou de campos, empregai' maior serviço, destl'Uição
ou cÓl'te de maltos do que lhes compete e igualmente á re~-
peito dos animaes lançados nas Fazendas e campos de crear,
pelo que á requel'imento dos socios, que não convierem,
concol'l'erão todos ã presença do Subdelegado, e nomeando
arbitros, que declarem o nUlllero de animaes, que podem
pastar nos campos, sem destruição destes, e do numero de
alqueires, que poderá aunualmente plantat'-se de mattos,
e capoeiras, sem aniquilação das mesmas, O Subdelegado
designal'á a cada um dos socios a parte, ou numero de al-
qaeires que lhe tocar a plantar unnualmente, e o numero
ele animaes que deverá admitlir no call1l)o. O contl'aveotol'
solTrerâ a multa de 10:tiJ a 20:tiJ000 réis, e prisão de !.J á
8 dias.

Art. lãS. Quando as tenas em commum forem ele
creação e algum elos socios quizer plantai' em algum capão,.
ou capoeira, será obrigado a cercar sob pena de perder o,
direito a indell1nisaçãQ dos damnos causados pelos animaes.



Art. 100. Quando o caminho for do liSO de alguns
moradol'es, e não estradas publicas, serão eIJes obrigados
á concertlll-o, pagas as despczlI' a proporção das testad"5
de cada um. Se algum ou alguns dos moradores n,io cum-
prirem cste dever, poderá qualqucr d'elles, depois de haver
partcciplldo ao SufJde egado a contulIJlIcill do seu visinho,
c d'crle alc<lnçado a ordem, fazer o concerto, ou limpoza,
c havcr a desp~za d'aquclle ou d aquc/lcs, q uc o não fizerão,
IIcm quc possiio oppÔr du\'ida i1Jgnlllól, li satisfaçflO da quantia
quo lhes coubol' pagar. Quando ncnhum dos moradores qlli-
zcr fazcr o trabalho scni licito 11 qual(lucr rccorrer ao Sub-
delegado para o mandai' fazer.

Ar1. 161. Em quanto se não executaI' 11 citada Lei
de 29 de Agosto, continuarão os l)J'oprielarios li fazCI' as
)lontes li quc crão até o presente obrigados; pena do A~-
tigo 101.

Ar1. 162. Quando as obras [orom tão cusloslIs, (11Ie
oxccdão as [urças dos proprielarios, O Fi calo comllJunicará
á Camara p<lra Ihcs prostar auxilio.

Mt. lü3. A disposição do Artigo 161 é extcnsiva as
pontes dos caminhos pllrticulares.

Art. 104. 1 cnhUIll proprietal'io: ou quem suas vozes
fllça, poderá estorvar o tirll1'-se em SUllS propriedades os
necessarios matcriaes para construcçiio, ou concerto dc pon-
tes , ou eSlradas, Ullla! \'ez (IUO se lhcs pague o seu "nlor rCllJ.
O 11I'opl'ietario ou qucm suas vezes fizel' , scr[. 1l\';slldo plll'a
apromptal' os materiacs, que sendo aptos parll 11 construc-
çüo, ou conccrtos lhe forcm lIJeuos nccessarios: aqucllcs
porem (IUCa isto se Ilcglll'cm, tcndo-lhcs ~ido ol'dcuado pelo
Subdelegado, solfl'erão a liluIta de 10.;tj)000 réis e 4 dias
de prisão.

Art. 165. E' prohibido USUl'p1l1', tllpar, mudat', cs-
treitar, entulhar, ou de qualqucr modo arruinar as estradas.
caminhos, pontes, 011qllaesqucl' obras publiclls ou parliculll-
res: multa de 10<7])000 réis para as IlcssoasJi\'rcs, c quatro
.lOMO. XXlI1 PAUTE la
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An. 155. No onns das cstl'adas e scrvidõcs publicas,
é compl'chcudido o dc se dar esgoto ás aguas, c as im-
mundicias, quc al'ruinão t ou fazCIII mcnos com modas as
servidõcs pulJlicas. Quando niio sc podcr consegni.' o esgoto
sem que se dil'ijão, ou lanccm as aguas, ou imlllundicias
para <[uintaes, tcrrciros, ou plantações, ou scm que sc
fação buracos em mUI'Os ou (juaesqucr tapulllcs, o PI'0pl'ieta-
rio, ou quem suas vczes fizcr, niio tcrá dircito dc obstar; e
(luando lhe incumbe consCl'var limpa sua te~t<lda t sCl'lí o
sco maiol' cuid<ldo dar ° dito csgoto: multa dc (j~OOO réis,
alem dc fazer a obra.

Ar!. 156. No caso do Artigo 155 sc proccderá com
a maiol' modcração, não fazcndo o esgoto sobrc plantaçõcs,
01\ quacsqucl' hcmfcitorias scnão no caso dc ncccssidade.
Ncstc caso dcrcr:. scr avisado o proprictal'io, ou qucm suas
vczcs fizcr )l<ll'a designai' o lugar, pclo qual /Ilenos )lI'C-
judiquc a )l<lssagcm ou lauçamcnto dns aguas c lmmundicias,
scm quc :l scnidiio Jlublica som'a com csla cscolha. O que
niio arisar sel'i, obrigado pclos damnos quc causar.

Art. 157, Quando o propriclario, ou qucm suas vczes
fiZCI', niio dc,;ignar o lugar, ou lugal'Cs, ou o,; designar lapso
Ijue não docm o prcciso csgoto, ou no caso de não allparecer
O lu'oprietal'io,' ncm qucm suas vezes faça, e a necessidade
fô,' tão U1'gcntc, que não lHlm;lIa Scm prcjuizo 11 dcmom
do chamll1ucnto, o Fisc;1l mandill'á proceder 110esgoto, gual'-
dllndo 11moderação rccOllllllelldad:l no Al'ligo anlecedentc.

Art. 158. Esta mCSIIIJ obrigação, e elebnixo elas mcs-
lIIas penlls incumbe aos possuidol'cs do terrcno da Cnmara.

Art. 159. Em quanto não se pocm em execução 11Lei
do 29 do Agosto do 1828 sobro lIS obrlls publicas, cOIHi-
llual'ão os lH'oprictarios 11conccrtal' e trazer desembaraçadas
suas testadas, dando esgoto [ISaguas , e dcsassombrando o Cll-
minho quauto fOI' IICCcssal'io , ou na exlcllsiio marcada POI'
eSlil Camara : llIulta dl~O.mOOO rs" alem de SOl' [cila 11obra á
custa do contra\'el)tol',

f. N. U. ( 169 )



Art. 177. Os pesos, medidas e balanças q~1C devem ser ..

T.Ol\IOJXxm. PARTE. e

Art. 175. Se ns medidas e pesos não aferidos forem
falsos, ou falsificados depois d'aferidos, serão os donos
das tavcrnas, lojas, e casas de bebidas, ou de talho punidos
com a mulla de 20~ á 30~OOO réis, e 8 dias de prisflO.

Art. 17(3, Em todos os ca~os relativos á afericão em
que houver multa, sotTre-la-há o aferidor, quando as fahas
provierem de sua omissão.

Art. 1.7t. As tllVel'llaS, lirlll!\lZens, c cazas de bebidas
se fecharão até as 9 horas da noile. Nesta Cidade cor-
rerá o sino da Cadêa um quarto de hora antes da em que
se de\'em fechai' as Cl!ZaSdeclaradas neste Artigo; e nos
OIItl'OS lugares os das Matrizes ,. ou Capcllas: lllulta de um.
mil réis.

Art. t 72, O, Secretario da Cam.u'a desta, Cidade dI>
Uberaba cohraril: De cada um Alvará.de licença que passai'
1100 réis •. De cada um :lltestndo 1.tt>000 véis, c por cada
UIU, registro, de Ti tulo de Emprcgado 1.tt>200 réis •.

Art~ 1:í3. E" pl'ohibido :.
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~ .1.' Consentir uas tavernas, e casas de bebidas njlm-
talllcnto de escravos que uão estejão comprando. O vande-
dor terá o cuidado de despedir os que já tiverem feito suas
compras, ou não tiverem que fazer ahi.

~ 2.0 Vender bebidas espil'illlosas aos bebados habituados,
aos que oslivercm cmbriagados, ou lrouxerelll a/'mas pro-
hibidas: muha de 6wOOO réis e pl'isão por 2 dia~.

Art. 1.7//, Todos os pesos, medidas e balallÇ\ls de que.
sc servircm os negociantes deverão seI' aferidos antes de se
ahrir a casa de negocio 011 de lalllO, e no principio de cada
aono, sendo revislos no mez de Julho. Os qne não aferirem
as medidas e pesos antes de abrir'em a casa de negocio, ou de
talho, serão uiultados el/l 5,j'tOOO réis, e os que faltarem
1IS rcvistas, na metade da dita quantia.
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dias de prisão para os escI'avos, quc só sofft'erão , não tendo
sido mandados por seus senhores.

Sobre a venda de generoso
Art. t 66. Ninguem sorá obrigado á vcndcr seus ge-

neros á certas pessoas, ou cOI'porações, quaesqucI' que sejão.
Os que const1'angercm a alguem á vender-lhes os scus ge-
neros, ou parte d'elIcs POI' pouco que seja, sCl'ào pl'esos
por oito dias e nulIo o contracto.

A.rt. 167. Todos os vendedores de mantimentos como
sejão, feijão, farinha, milho, arroz, assucal', I'apadul'a, e tou-
cinho, são obrigados á coudusil-os lt pl'aça da Matriz, e ahi
se postarem por espaço de 118 horas sendo em tempo dc
fome, e ordiuariamente POI' 8 horas. e os venderão ao povo
pelo preço que livremente fixarem, e \iudo este prasa po-
del'ão vendeI-os fóra ú «uem lhes pareceI'. O cOlltraventor.
sel'á multado em t 5.jt\OOO I'éis e 5 dias de prisão. Excepluão-
se o~ que vierem jll destinados para qualquel' llessoa, não
sendo cercado em caminho, salvo se houver falta absoluta,
não sendo .em tal caso allendivel qualquer pretexto.

Art. 168. No caso do Artigo anteccdente deverá com-
parecCl' o Subdelegado e o Fiscal no lugar em que se thel'em
as vendas, para n'elIe fazel'em manter a ordem e previnirem
as dissenções.

Art. 169. Nenhuma casa de negocio se estabelecerá
nesta Cidade sem licença. As licenças para lojas de fazendas,
boticas, tavel'lJas, cazas de molhados, e outras quaeslluer,
em que se vendcrem quaesquCl' genel'os da terra e de fóra,
custarão 2~OOO réis, e serão tiradas annualmente, multa
de 6~000 réis aos .contraveutores.

AI'I. 170. Os negociantes dc dentro desta Cidade, e
seu Municipio, que tiverem loja abcrta com licença podcl'fio
mascateal' em todo o Termo. Os mascates de fóra porem
só o podcrão fazel' com Iiccnça da Camara, pela qual pa-
:garão 30~OOO réis, multa de 30;mOOO réis ao infracto.r
;alelll da licença.



Al't. 183. O Delegado n'esta Cidade, e os Subdele-
gados nos Districtos, quando julgarem conveniente, \'isitarão
todas as casas de negucio para eX;lIninarem se os peso& e
medidas forão, ou não aferidos e revistos.

Ar!. 18!J. Qnando as medidas, balanças, ou pesos {o-
rem inferiol'es aos tia Camara, e não for conhecido o cul-
pado, será como tal consitlel"ado e puoido com as penas do
Artigo 17!J o dono, ou administrador da casa de negocio,
DU talho, que d'elles usar.

Art. 185. Os aferidores seriío ohl'igados a dar aos
donos das casas tle negocio bilhetes em que declarem a
qualidade e quantidade dos pesos, balanças e medidas, que
aferirem com individuação de sua importancia parcial e total,
e nas costas dos mesmos bilhetes porão a nota da revista, e
tanto em um como cm outro a data contcndo o dia, lllez
e aono.

Art. 186. Fica prohibido:
.~1.. O uso de fazer accrescinio nos pesos, que fo~

rem soldados de maneil'a que não se possa mais separar
<I'elles.

S 2.. O uso de pesos de argolas ou de ganchos, que
se possão lirar, e tornar a PÔI' facilmente: penas as do Ar-
tigo 17á.

A,'I. 187. Todos os pesos e medidas deverão esta r
limpos sem fendas, nem quebradul'as de maneira que não
seja prejudicado o Jluhlico: multa de 2.J'j)OOO réis.

Art. 188. A nenhum escravo se concedel'<í licença para
tel' casa de negocio. e quando for concedida, POI' se occul-
tal' esta qualidade, será o escravo multado em uW)OOO réis, c
em ambos os casos sert! a casa de negocio immc<1ialamente
fechada. Poderá porem ohler a licença, sendo aulol'isado
])01' seo senhor, que tomart! sobre si toda a responsahilidade.

Art. 189. Toda a pessoa que neste Municipio possuir
carro e bois será obrigada a pôr nos lugares que os Fiscnes
determinl'l'em. quatro carradas de pedra POI' anno de Janeiro
r O~I o XXIII. PARTE la
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Art. 18t. A Camara distrihuil'á pelos Fiscaes pesos
e medidas coucordantes com os do padrão para nos Dls-
triclos se fazel'em as aferições e exames do Artigo 183.

A1'1. 182•• Os lllesmos Fiscaes sel'ão respollsaveis pelos
pesos, medidas e b:llanças, podendo aluga-los aos aferidores
dos Districtos para fazerem as aferições, sendo o producto
dos alugueis recolhido aos cofres da Camara,

nferidos , ~ão os que servirem nns vendas que fizerem. A Ca-
mara declaral'<í em editaes , que farão parte d'eSlas Posturas,
quaes sejão esses pesos e medidas.

Art. 178. Os fazendeiros e tropeiros serão obrigados
a nferirem as balanças, pesos e medidas lima só vez, ficando
porem ohrigados <í revista, e sujeitos a multa do Artigo
17li no caso de infl'acção.

Art. 179. Cobral'-se-ha por aferição o seguinte:
~ 1... De cada vara, ou cova do 300 réis.
~ 2,. De cada balança de pezar ouro, retl'oz, ou dl'Oga

800 réis.
~ 3.. De cada uma dita de ganchos, ou de conchas

grandes 1W)500 réis.
~ !J.. De cad,l medida de vendCl' bebidas espÍl'ituosas

300 réis.
~ 5.. Dos pesos de quarta pal'a cima 1.:1>000 réis POI'

todos.
~ 6.. Das medidas secas de meio alqueire pal'a baixo

1 W)OOO réis por todas.
~ 7.. Das medidas de vendei' restillo c aguardente do

c:mna 1.j'J)OOO POI' todas.
~ 8.. Das medidas para vender molhados estrangeiros

1 ;u,OOO réis._

AI'L 180. Todos os pesos serão de feno, ou de outro
qualquer metal, e as medidas da ligul'a das do padl'ão da
Camara. Os que usal'em d'ouu'os quaesquel' pesos quo não
sejão destes, pagarão a multa de !JW)OOO réis, e o dol)('o nas
reillcidencias.



Art. 193. s iscaes ma.ndarão I)\atal' do tl'es em u'c
mezes todas o C'des, que forQn e.ncQntrad.os soltos, e sem
aç~mo, dentro das Po.voações do Município, tOlldo precedi(lp
eclltaes, (}~ult.ará se~ d~nos em 2.tt>.QOO rlÍis. ExceptuãQ-
se os per.dlguellios, 'ladelros, dogucs, e os c- Cs da tOl'l'
nov.a, reconhecidos coma taes.
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Art, 195. Da mesma sorte nenhuma meretriz admit-'
tirá em sua casa /ilhos familias e escravos, occasionando
por esta forma os furtos que se fazem aos paes do familia
c s?nh?I',e~, e \ erilicando -se que qualquel' snbsiste por este
meio IIIICIIOe cscandaloso, ou que disso é useira e viseira,
~Iem de ficar res(lonsavel pelo que dos sobreditos recebcr e
) indelllnisal' :lOS qucixosos, pela l)J'imeira vez será cond;m-
Ilada em lJ.tt>OOO réis pagos da Cadêa, e sorrl'erá a pona de
prisão por dez dias e o dobro nas rcincidellcias, e assignará
lerlllO de bem viver.

Art. 19ft. Toda a pessoa que for encontrada denoito
ou de .dia, 0111sua cnsa, ou em rung pullicas mbriagada
com gl'ltal'Ja~, descompostul'as e altas queixas encomlllodando
ao publico e a visinhança, sorá multada C1ll 11.tt>000 réis,
pagos .de .dentl:O da Cadêa, e seis dias de prisão, e o dobro
nas relllcldenclas, C assiguat'á termo de bom vivor perante
o Subdelcgado.

An. 196. Ncnhuma pessoa dal'á conto á cscI'avos fu-
gidos, ncm auxilio de qualidadc alguma pal'a pl'osell"\lit' na
fuga, ante~ 10~1~o pl'0pl'ietario, ou qualquer outra pessooa, que
cncontrar IlldlVldllO em quom recaia essa suspeita, o podei'
prcnder e fazel' as averiguações lIccessarias, alim de sabCl'-
se de qucm c e remellol-o-ha preso á sco seuhol' (pal'eccndo-
lhe) c eSle será ohrigado a pagai' as despezas, aliaz o indica rã
ao Offieial do Qual't!lÍrão pl'imciro encontrado para este o
prendel' e levai-o do mesmo modo ao Suhdelegado, que
mandará dar-lhe 25 açou~es pela pl'imeira vez, e scm demora
remeUel-o-ha, !la forma dita a soo s,mhol'. O que indusir
nlgum escI'avo para fugil', ou lhe dor escapula d~pois dG
TOlIO XXIll. unTE r
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Art. 191. Toda a pessoa que fizer roça perto de al-
gum Ulol'ador, tendo meia legua em maior distancia, será
obrigado a cereal-a de maneil'a que os porcos nfto entrem.
Se a pezar de se achai' convenientemente cercada for in-
vadida pelos mesmos porcos, pagará o seo dono o daml10
que elles causarem, e a multa de 1..tt>OOO réis pOl' cabeça,
procedendo-se á exame se a cel'ca estllva ou não conforme
<lScondições do lll'esente Artigo.

AI'l. 192, O dono da rêz damninha e avesada a rom--
per, vallos , cercas e muros, estando elles em bom estado,
para destruil' as seams, quilltaes, ou quaesquer plan tações.
será avisado pela priin'eit'a vez pel'ante duas testemunhas pal'a
rctiral-a, ou contei-a, pela segunda "vez; será lllultado cm
lJ.tt>OOO réis, e pela terceira será o ani!nal ou animacs con-
dusidos a presença do Subdelegado, que fará arrematar -em
hasta publica, e romottel'á á Camara o- producto d'anema-
taçãopal'a SOl'empregado em obras publicas, sendo o dono
da rêz igualmente obrigado á indemnisar o orrendido do,
damno, q~lCtivel' sorrl'ido depois do p'rimciro aviso ..

• Dezembro destmadas ao calçamellto das l'uas. desta' Cidade ..
. Os que morarem nos Districtos 'de fóra para ali as condu-
sirão para o mesmo fim, quando \l'ela autoridade policial as-
sim fOI'exigido. Os que não qnizerem 'supporta!' este onus
pagarão a dinheiro a. importancia das quatro cal'l'auas pelo
preço da .terra.

Art. 190. TOdo o 'fazendeiro, ou moradol' em, cha-
cal'as, e mesmo nas Povoações do Municipio. que tiverem.
cguas na distancia de duas leguas das mesmas Povoações,
serão obrigados á conservai-as em pasto fechado, e, quando
appat'eção soltas denlt'o das Povoações, pagará. o dono a
multa de 2.tt>OOO réis pOl' cada uma. e o dobro nas reinci-
dencias. Se não se souber qnem é seo dono, serão reco-
lhidas ao cUlTal publico, e o Subdelegado fará affixar euitaes,.
alim de o descobri I', sendo considel'ados bens do evento no
praso de dez dias, depois da affixação dos editaes, não ap-
}1arecendo o seo possuidor.
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Dr. Domingos de Andrade Figueira.

lI1anoel da Costa Fonseca.

Nesta Secretaria tia Presidencia foi publicada a presente Bo-
olução aos 16 de Março tle 1858.

Dr. Domingos de Andrade Figueira.

Impressa e revisla nesta Secrelaria por ordem do Governo da
ProvinCla.

----------------------_.
'Ou RO PREIJO 1858. pu. PROVINCIAL.

Secretaria da Presldúncia tia Província tle Minas Geraes 13
de Agosto de 1857.

,. N. U.

JOAQUIM DELFINo RIBEIR DA Luz.

Silverio Teixeira da Costa a fez.

Sellada na Secretana da Presidencia da Provincla aos 12 de
Agosto de 1851.

~lando por lanlo a todas as Autoridades á quem o
llonhecimenlo, e execução da referida Resolução pertencer, que
a eumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se coa-
têm. O Secrelario desta Pro\'Ílll'ia a faça imprimir, JlublicaL'
e correr. Dada no Palacio da Presidcncia da Provincia de
Minas Geraes aos vinte e dOlls dias do mez de Julho do anno do
Nascimento de Nosso Senhor' Jezus Christo de mil oitocentos
e cincoenla e sele, lrigesimo sexl0 da Independen' • tio
Imperio.

Art. 198. Ficão revogadas todas as dispo ições em
contrario.

(L. S.)

( 176 )

appI'ehendido , será condemnado em 30.jt>OOO réis pela pri-
meira vez, ficando salvo o direito ao senhOI' do escravo.
porem se para a escapula 011 apprehensão do escravo hou-
vel' somente omissão, pagará li muha de 8.jt>OOO réis pela
primeira vez, e se o tl'ansgressol' for captivo sofIrerá a pena
de 50 açoutes divididos, sendo uma e outra pena dobrada
nas reincidencias.

Art. 197. De cada rêz, que se matar para se vender
a quartos, ou a talho, a Camara fará cabral' 800 réis, sendo
obrigado O que quizer usar deste negocio á tirar licença
annualmente, como os outros negociantes. Estas licenças
serão tiradas púl' todo o mez de Janeiro de cada um anno, e
durarào até Dezembro. Os contraventol'es alem de serem
obrigados á fecharem o negocio. em <{uanto não tirarem a
licença, pagarào a multa de l0.til000.

RodrigQ José Ferreira Eretu!.

Registrada a f. 140 v. do Lmo 4. o de registro d. LeIs, Reso-
luções d~ Assllmbhí Legislativa Provincial.



CAPlTilw t ,•

FOLHA N.' t.PARTE 2."

IIEG UL:lJUEI '0,

O Presidente da Provincia de Ui nas Geraes , usando da
<lutorisaçao <IUC lhe confere o Arl. 7.0 da Lei Provincial N.'
ü28 de 2 de Junho de 1853, ordena qne se observe o ~8-
guin te

REGULAMENTON." 39.-LEI N,' ô28,

LIVRO DA LEI MINEIRA
1857M

TOMO XXIII.

Art. 2.. A Repartição das Obras Publicas terá os se-
g!lintes Empregados:

Um Inspector Geral.
Um Adjunto ao Inspcctor Gel'al
Os Engenheiros e seus AjlJfJantes, c os Desellhadol'C~ qUll!

forem necessarios.
Um Official-rnaior da Secretaria.

Da llepartiçtio das Obras Pub/íms d(l Província,

Art.° L" A direcção e inspecção de todas as obras pn-
blic(!s da Provincia, quer sejão Provinciaes, quer Mnn'ici-
paes, licão á rgo de uma Hepartição especial, imrnediata-
mente snbordinada ao Presidente,

Esta mesma IHlpartição podel'á ser incumbida de dirigir
e inspeccionar , segundo as ol'(lens e in~trucções do Ministe-
rio competente, as olmls geraes qtte ti\'crem de ser cons-
trliidas na lro\'incia.



desempenhará suas altribuições e devere:; por' si, e por inter-
medio dos Engenheiros, e mais Empregados que lhe são
!ubordinados. Compete-lhe:

S t o Mandar proceder aos trabalhos graphicos. e es-
tudos prcpal'alorios dil5.obras publicas, que forem indicadas
ou determinadas pelo P~'esideOle da Pro\'incia.

S 2" Dal' as escalas (l.lra sel'ViI'em de typo á todos 05
projectos de obras, e bem assim os modelos dos difTerentel
luappas, ferias, e mais papei~, que tenhão de ser alll'esent ••dos
pelos Empregados da Repartição, ou por outras pessoas eo-
t:ó1ITI'gadasdas mesmas obrt!s

S 3" Apresentar ao PI'csit1entc da Provin-:ia, ~epois de
uallllnados, os (lrojectos, plantas, e orçamentos das obl'a5
publicas, <llIer sej<io novas, quer de reparação e COlIserva-
ção ,com lodos os escla recilllentos necess,II'ios pal'a servi-
~"em de base á sua deliberação, illdicalldo quaes delJas devão
ser f('itas )lor adllllnistração , e <J"'lCS por cmprcitada, al'I'C.
mataçãu, ou emprcsa.

S h.. Dar as illSll"IICçõcs necessarias não só aos ElIge.
nheiros • e de mais Empregados da llcpartição, lIIas lambem
:ws arrematantes e empreiteiros de obras publicas, para que
possão CUIlIPl'il'exactalllclltc suas obriga~~õe.,"
S Ó

O ExanrirHlI' e alll"esentar ao Presidente da Pl'oviucia
os pedidos e requisições dos Engenheiros, e Adminisu'auores
c!lp(~ciacs das ob.'as, e dai', ou P"OPOl', quando não caihão
em suas atll'ibuições, as pl"oviuencias nccessarias para que
sl'jão satisfeitos. .
~ 60 PI'OPOI'ao Presidente d.1Pro\'incia o systema dc escri.

pturação e contabilidade, qlle convier estahelecer, não só para
Jegalisar os fornecimentos, e ferias das obras, que teu hão
de ser integrallllentll pagas, 011 sómente .1Iuxiliauas pejos
cofrcs puhlicos , e pelo producto de loterias, como para que
seja conhecido o custo de cada uma d.ls ohras.
S 7. Examinai' touas as contas de despezas de obras pu-

blicas, e interpor sobr'e e!las o seu pareccl', para que se
possa ver~ficar o pagamento.
S 80 Formulai' e propor ao Presidcnte da Provincia as

1""0 XXII! PARTE 2.'

( 3 )P. N." f.( 2 )

A ttribuiçõcs c deveres do.s Empregados.

Ar.t. 8." O Inspector .Geral, como chefe da Repartição,

Dou~ t.OI Officiaes, sendo um d'elles encarregado da
contabilidade e do Archivo.

Dous 2 OI ditos.
DOlls Amallllenses.
Um Porteiro, que servirá tambem de COlltinuo, .
O Almoxarife PI'ovincial, que elU virtude do art. g,.

S 4, o da Lei n." 791 passa á pertencer á esta Repartição.
Um Fiel do Almox:II'ifado.
Em casos de urgente necessidade poderá o Pre.idente da

Provincia permittir' a admissão de Amanuellses extranutnel'a-
rios com o vencimento que lhes arbitrar.

Art. 3.. O Inspector Geral será de livre nomeaçiío do
.Presidente da Pr'ovincia, que tambem designará UII)dos ,En-
genheiros para o cargo de Adjunto.

AI't. h,. Os Engenheiros, seus Ajudallles, e Desenha~
lIlores serão admittidos ao serviço em virtude de nomeação do
Presidente da Pro\'incia, 011 tJe cor)tractos especiaes , prece-
dendo informação do IlIspector Geral, O igualmente dispen-
sados quando não conviCl' a continuação do seu exercicio.

AI't. 5,0 Os demais Empregados, de que faz menção o
art. 2.0, serão nomeados e demittidos pelo Presidente da(
Provincia sobre lll'oposta 011 informação do IftSpecl0r Geral.

Art. 6.° O Almoxar'ife prestarft fiança idonea pela SOIU.
ma que arbitrar o Presidl!nte da Provincia, ouvido o lns-
pector da Mesa das Rendas Pl'Ovinciaes, c proporá, para ser-
"ir sob sua responsabiliuaue, o Fiel do Ah'lOxarifa.do.

Art. 7.9 Catla 11m dos Empl'egados' da Repartição das
Obras PQblicas perceberá os yencimenlos marcados na Tabell~
annexa ao presente Regulamento.

CAPITULO 2."
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llão cobrai' seus vencimentos, havendo reCUI'SOpara a Prc-
sidencia no caso de serem por elle negados.
S 16. Requisitar das Camaras Municipaes os planos c

orçame tes das obras que tiverem emJlrehendido, ou hou-
vel'etn de empi'lihende'r á cusra de suas I'endas, ou com
auxilio do corrê pt1oVilJcial, e infOl'mações sobre qua-esqucl'
outras, de qu'C cal'eç o s Municipios, 'alhn de toadjuval-as
t:em o que convicr á boa cxecução da~ mesmas obl'as.
S 17. A'presental ao Presidentc da Provincia , dois mezes

antes lIa abel'tm'a de cada ses~ão ordin'aria da t\ssemblea Le-
gislativa Provincial, um rclatorio circunstanciado de todos os
u'abalhos feitos até aquclla data, com separação do que per-
tenteI 'ao ultimo anno finarrceiro , e aos mezes !:lubsequentes,
a dmparr'hado de quadros demollslrativos da despeza de cada
oln'a já concluida , ou em andamento, do estado dos creditos

, para ellas concedidos, e do orçamento das quantias ncces-
5allias pam as mesmas obl'as, ou para outl'as que devão se'l'

- cmprehcndidas,
EHc relatorio <Jeverà tambem comprehelldel' as obras U}tl-

. nicipaes, e os trabalhos das companhias ou pessoas parliê'u'-
tal'es, que em Virtude d'e Lei, contracto, ou concessão do

'Governo tiverem to IDa' o ã seu cargo a abertura de estradas,
a navegação de rios, ou qualquer outra obl'3 publica.

( â )

''Condicões para a arrematação das obras; assistir ;'1 celeut'a-
cão dos conll'actos que tiverem de ser feilOs pelo mesmo
;PI'esidcnte, c fazel' aquelles para que fOI' cspecialmellle all-
IOrisado.

~ 90 Fiscalisar a exccu~ão das ouras publicas cm qual-
IJuer parle da P.'ovincia , quer sejão feitas por administ~'ação,
quet' por cUlpl'citada, al'l'ematação, 011 empreza, ahm de

,que se observem os planos, e condições respectivas. ,
, Esla liscalisacão sel'á extensiva ás obras d:ls Matl'lzes, e

á quaesquel' outl'l;S que reccbão auxilio dos cofres public~s.
,ou por meio de loterias.. ' ,

S tO. Dal' conla ao Pl'esldente da PI'O\'IOClados c•.•.os,
',desvios, e abusos que descobril' na execuçãQ, I'cparaç,ão
. ou consel'vação das obl'as, propondo-lhe logo as prov.dencla~
- que convierem á regularidade e perf~içã.O ~estes lrahalho~.
. :S 11. Fazel' levantai' um mappa 1O~lcallvo da.s ~~tratlas
'pJ'incipaes, e dos caminhos tle traves!>la da Provlllcla" nO
qual se dc~ignem os lugares que. carecel'em de pOlltes, c
os mais proprios para o estabeJeclIJlento de bal'l'CII'aS c rc-
-cebedorias,S 12. Fazer rcclificar e aperfeiçoar a carta corographica
.da Provincia., ministrando aos encal'l'egados desse ll'abalho
.os instrumentos, ,coa~juvadol'es, c quanto preciso fÓl' para
,a:l observacões astl'onomicas e operações gcodesicas, quando
'os rcspectivos contractos não lhcs imponhão a obrigação de
,t~l.os á sua cusla, .

S t 3. Fazel' inve!Jtariar, c vigiar quc sejão ~on5er.vad08
,em boa gual'da ,todos os planos, mappas, metllOrlaS, ,I~VI'O•

. papeis, instl'llmentos ~ utens,is perlenCe?tes á Repal'llçao.
~ 1ll. Fazer Ol'ganlsm', segundo as IIlform~ções ql~e lhe

forem prestadas pera Mesa das Rendas, um IIlVenlarlO de
todos os ProlH'ios ,Provinciaes, e auxiliar a mesma .Me~a COlO
a indicação das providcncias que pudel'em conlrlbul!' paro
!:luamelhol' administração e conservação, inllicando lambem
ao Presidcntc da PI'ovillcia a alienaçãe de fJyalquel' dclles,
quando lhe pareça conveniente,. ,
~ t 5. Passar attestados de frequ~n_cla aos EngenhClros.,

.e a05 dcmais Empregados da Repm'tlçao, á fim de que po
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A!'t. 16. Aos Engenheiros incumbe:

S 1. o Indicar ao Inspectol' Geral, afim de que sejão ,PI'O-

AI't. 15. Os Engenheiros e seus ~judalltes ser[IO , nól
conformidade das orJens da PI'csidencia, ou dos respecti-
\'OS contl'actos, incu,mbidos pelo Inspector Geral de estudtlr
e orgallisar os projectoll ~as obras publicas com os planos
c orçamentos. e de dirigil' e executaI" os trabalhos de cons-
trucção, reparação e conservação em qualquer parte da Pro.- .
?inc.ia, ou nos distJ'i:ctos que lhes forem especialmente desi-
gnados, sendo o'cste cazo considerado!! como inspectores !lel-
lei.

11'. N." i.

Empregados da Repartição. 4,0 A correspondencia que se di.
rigir ás Secretarias d'Estado, e ás Presidencias de outras Pro.
vincias'l

Art. H. ~ompele especialmente ao Adjunto, alem dos
deveres e attdbuições que tem os demais Engenheiros:

S 1." Coadjuvar o lnspector Geral em todos os trahl!.-
lhos techllicos á cal'go da Repal1tição.

S 2. o Visilal' e inspeccional' as obras do Municipio da Ca-
pital, ainda mesmo as de empreitada. arrematação 011 ellJprc-
11I, fazendo executar os planos ajustados, c dando pal.te <tO
lnspectol' Gel'al do que for occorrendo.

S 3,' Inspeccionar a conserva,;ão, alTanjo, e b03 gU3l'-
da dos instruUlcntos, p,lantas, me-morias, c mappas existen-
tes no Archivo da Repartição.

S 'I.. Dirigil' e insllcccional" os tl'abalhos dos Desenha-
dores, que se acbarem ellllll'cgtldos na Hepartição.

S 5,' Dirigil' os trabalhos tendentes á recti.ficação e aper-
feiçoamento da cal'ta cOl'ographica da Provincia , colligindo "
compartindo, e verificando as inrol'mações que para esse fim
forem presJ34as pelos Engenbeiros , ou POI' qu:tesqner outras
pessoas.

As primciras nomeaç(Jcs poderão todavia sei' fcitas se-m
depcndencia do mesmo Uegulamento ..

.Al'~ J J. A Secretaria será estabelecida na Capital da
~rovlOcl1l em um edificio que olTercça os commodos necessa-
nos para os t~abalhos de escripturação c de desenho, e para
a guarda dos livrOS, papeis, e instrumentos,

Art. 12. ,Todo o expediente e correspondencia , ainda
l~esl.llo a que tlVCI' de ser assignada pelo Presidente da PI'O-
vmcla , conccrnCJltes á obras publicas, corrcráõ pela Secre-
tal'ja d'esta flcparlição, para o que sCI'-lhe.hão illllllClliata.
mente remeuidos pela do Govel'no, depois do apontados por
ementa em protocolo especial. e sem dcpendencia de dcs-
pach?, t(!dos os oflicios c requerimcntos que se dirigirem á
PresldcllcIa ,

~xalllilJadas as m~terias. de que tratal'cm estes p:lpeis,
C obt/(J~s os esClan!Cllllcntos que o In.l>ectol' Geral julgar
neces~a,.,os, fa'-os-ha elle vollal' ao PresldcntlJ da Provincia
com sua iu,f<JJ'mução, ou parecei' • que será luncado á mar-
gem dos. mesmos papeis sempl'c que a slla eXI.m~ão ou a illl-
portancla da matoria não exija que o faça CID officio :,cparado.

, , .Art. 13. O lnspector Geral é cCllllletente não só para
dll'lglr-se á, qllalqul!r funccional'io publico, corporação, ou
pesso~ parl/cular COIUo fim de requisitar informações ou es-
clarecunentos sO~1'C negocios da Hcparlição á sou cargo, mas
lambem pa~'a a~~.lgllar a ~ol'respolldencia que tÍ\'er por objccto
~ communlc1tçao das deliberações, do Presidente da Provincia
acerca dos mesmos negocios. .

Exccp~uão-se d'cst? dispo,ição: 1.• As ordens, e despa-
chos. que tIverem por 11m aUlOrisar despczas. e pagamentOi
e q~aesl)~er outras que se dir'igil'cm á autoridades e fllnccio~
DarlOS nao subordinados á Hepartição das obras publicas. 2,.
Os co.ntractos celebrados COlO a Prcsidencia, f: as ordens desta
qu~ tiverem por fim ~Iutorisar á qualquer fUlIccionario, COI'P6-
raçao ou pessoa partlculal', para celebraI-os. 3.• Os titulos dos

( 6 )



Art. 2&. 05 contl"3£t08 de cp'paus provinciaes serão
regulados pelas di~IJo~i~õell c!as lrif', (:ue i\\I1()riulI( m ali n1C3-

~itS empresa~.

( 9 )

CAPITULO 3.•

Das obras e sita execltçilo.

•• N. - 1.

A rt. ~2, SODpre qur hem Cf qUI m ~e rD(,:lI"fq;ue, wb
condições H17O<l\f'is e 'illJt"jO~3S á Fazl nda Pro,inrial, da
(,ICCI1çiio dilS olJras llllblicils lJor (Dlllrf'itada, aJ'T(llIatação ,
ou (,Olrr('~a, serão estes meios pretCl'idos fi ::cministr:lC;âQ.

Art. 20.- Nenhuma obra 1mblica , quer seja de no\'a
~9nstrllcção, quer de reparação ou conservação, será execu-
tada sem prévia autorisação do Presidente da Província, po-
dendo entretanto o In~pector Gcral mandar proceder aos estu-
do~ e eXiIIlICS, que julgar occeslial'Íos para a adopção dos
prejectos.

Art. 21. Nenhuma obra publica terá começo de nc-
«lução sem plano e orçólmrnto , os quae~ podt'rão todavia ser
dispensados para ilqudlas, tujo ,alor Il~O C1cI'da ã um conto
de réis, mandando o Presid('Dte tia Provillcia executai-as.

Em casos lIrgcnlt's p()t!erá o Impector Gual autorisal'
igualnwnle a8 que Ililo CXl'ldcHDI a duzrlltos nlil rei!!, dando
cJisw ('IH.ta no Pre~itlcnle.

Ar\. 23. O!l contrilctos de anloH1till.Jio e (mIJf(~i1<J~a
serão cdl'brados pf'lo Pr('~id('lIte da Pro"incia , com fua 3Ut(l-
J'isação e~pecial pelo lU5pcclor Geral, Citu'aras MUDicilJacs, c
outras corporações (.u pes~oas llarticularf's , drpendendo Des-
tes ca~os de ddiDili,a a ,PIO\ilÇtO do 1I1e:mo Prf'fií!cute.

Art. 25. Para as obras publicas feilas por admiDistra.-
çãQ serlo preferidos os operarios lines aoS cscruos.

Art. 26. Em Regulamento especial, que o Inspector G~
')j'~tO um 'ARTIl 2,.-

( 8 )

P?8tas ao Presidénte da Provincia '. pessoas capazes de admi,
llIstl:ar as. obra_s publicas, quc estivercm sujeitas á sua im-
medlata dlrecçao, e o vencimento que convier arbitrar-
lhes.
S 2.. Ajustar c de~pedir os feitores, opCl'arios c . sel'-

VClll~S d,4s.obl'<ls sujeitas á sua immediala di racção, scndo o~
salal'los e JOI'naes regulados, com approvação do Iuspcetol'
Geral, conforme a taxa dos preços nos differentes lugarcs
da Provincia.

S ,3 •• Colligir e cool'<linal', onde quel' que se achcm, o com-
munlCal' ~o !nspector Gel:al os esclarecimentos que pude-
rem contrlbuu' para a I'ecllficação c aperfeiçoamento da cal'ta
corographica da Provincia.

~ 4.. Apresentai' ao Inspcctor Geral um I'elatol'io men-
sal dOi trabalhos á seu cargo,

Ar!. 17. Alem dos Administl'adores temporarios, que po-
dem. ser nOUl~ados na confol'lníd~c1? dos arts, 16 S 1.., c 2ü
S 2. parte,1., haverá um ~dl.lIIll1strador das obras publi-
cas da Call1tal , ficando supprtlOldo , como permille o art go
S &. da Lei n .• 791 de 20 dc Junho de 185ô O Empl'~go
de Director Gel'al das mesmas ob.':ls, cl'eado p~la de 19 de
Outubl'o de 18lt8, Este Administl'adol' terá o vencimento mar-
cado na Tabella aunexa ao presente Regulamento.

,Ar!. _18. O In,spectol' Geral organisará e Pl'opol'á â ap.
pl ovaçao do PresIdente da Proviucia um Regulamento em
que se dcfinão as obrigações do Almoxarifc, que será tami)em
~agado.r das obras d~ Capital, e o systema que mais couviel"
a escrIP!uração, espe~lal do AlmoxaJ'ifado, !lue sel'á feita na,
Secretaria da Repartição,

Art. 19. Os matel'iaes c instrumentos de trabalho das
obr?s pub~icas, e t?dos os outros objectos á cargo do Almo-
xarlCe se.I'ao depOSitados em armazens do mesmo edificio da
Secretaria, ou em algum outro, .quando aquella não olTcrec;I
os com modos necessarios. . .
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:{~ Todas estas pe'SSaas se oBrigadas á cumprir as: or..'
4ens dQ Engenheiro, á quelD Cor jnclllobidlflal dlrccçãQ, SCI-
-cntifica e a iIlspecçã a obra.

~ 3'0. Os de\' ,I' ti s conser+lhf'CYPél, e .,igia da C0DServ.açi
das estradas c outras oUl'as (llluJicas ~ (lU tomem -e-tê' tra
4~~POI' contl'acto, qu't!l"sejão delle e'i1carl"egad05 pela R par-
.l'çao com vencimento det~ •.winado,

.S li:. As re~l:as eSI)cciaes (Iue se devem obscr\'ar na ap-
,pl,lCaç~o dos auxlh?s prestados pelo cof.'e provincial, ou pelo
j)I,oduc,to delotel'las para a coust"ucçáo C I'ltJiaro dl\s Ma •
tl'lzes,

Palacill da Prcsidcncia da Província dc Minas Geraes 2
.de Março de j8&7~

_Registrado a. f, ~31 do L,vr:o do registro de Heglllam~n!tls e lnst-'
u~çoes da Pres l!Coera, SecretaTIa da Presidencia da Provincia de
ltJ.nas Geracs 31 de Março de fl:l57,

Rodrigo José Ferreira Ore/as.

Nesta Secretaria da Presiuenci:t foi publiclIuo o presente Regl1-
'!amemo em 31 de Março de 1857,

Olimpio Carneil.o J'iria/o Caldo.

l'.\RELL\ DOS n:NCIMENTOS ANNU ..\ES DOS F.MPR":GA[)OS DA RE-
PARTlÇ.\O DAS OBRAS PVIlUCAS, A QUE SE REI'EU •.: o A.RTHiO
7 DO REtlUL.\MENTO N•• 39, D'ESTA DATA:

Empreglldos.
Inspeclor Geral. ,
Ollicial m,lÍor. •
Primeiros olliciaos,
Segundos dilos ,
TOMO 'UIII PARTE

( tO )

ral proporá á apl)rovação do Pl'esidente da Provincia, serão
desenvolvidas as materias dos SS seguintes:

~ i. As formalidades e condições que devem ser obser-
vadas nos r.ontractos de ar'rematação e empl'eit:Hla, guardall-
do-se as seguintes bases:

1~Quo taes contrartos sl'jão annunciados pela imprensa,
ou' POI' etlitacs , com anteccdcncia de quinze dias ao menos,
e celeurados com toda a publicidade.

2,' Que nenhuma quantia seja adiantada scm p,'estação do
.fil:t"J;a idouca .

3" Quc só sejào ndmillidas á lieilar ns pessoa'i que I)ara
isso se mostral'cm previanwnte habilitadas.
h.~Quc fiquem C6üp.uladas no~ rC'llcctivos contractos as

multas. q~le se derão impor pela falta de clllUlJrimclllo di!
(IUaltIUCI'das c.onllições, . ,

õ' Que responcliio os an'cmataules e empreIteiros pelll
solidez c cou~ervaçáo das obras por um prazo razoavel, se-
gundo a natureza della~, .. ..

6' Que os pagamentos só I)ossáo ter IlIgal' dCI)OISdE venh-
cadas todas as condições dos contractos,

7"' Que nenhuma indemuisaçáo seja concedida POl' accrcs-
cimo de obra. que não teuha sido previamente autorisado,
nem por pl'ejnizo llue alll'glle o arrematanle, excepto os caso~
prcvisloS nos conU';Jctos,

~ 2,. O~de\'cl'cs dos ,l(lminislradol',es, aponta(~o~es , fei-
tortÍs e mcstrcs empregados nas obras fCItas POI' adlUlIlI~tração,
não só em relação ao InspcClor Geral' c mais fnnccional'ios
da Hep,u'lição. como a cerca da execllçáo ~Ias mesmas obras
e su,) fiscalisação. tendo POl' baso as scglllntes I'Cgl'íI..;:

1', Os administradores c a[>ontatlo~'es. s~rão n~)hl' dos e
demitli!lns pelo Presidenle da PrO\'lI1CI3 sobl'c IIIfor nal;ão
dó lnslwctor Geral. .

2" Os fcitorcs e mestres scrllO chamados c 11s I 1"loi!
pelo Engenheiro immediatamente illcnlllbido da dircl;~l'lo dót
obra.
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CAPITULO 1 .•

Ilcp;lIlamcnto • a Scc.'ctnl'ia da
•••'csiclcucia.

O Prc irlente (Ia Provincia tle Minas GerDes, usando
da aUlorisaçiio que lhe confcTe o artigo O S 5 .• da. Lei
Provincial N.• 7v I de 20 de Junho dc 1850, ordena <J I
Si.: obscrve o segllinte

REGULAMENTO 1•• !lO-LEI ,. 7Hl.

/)0 Prsso,,! da SCl'1'ela 'ia c scus vCIu.:úncIIlOs.

l\rl. 1. o A SecI'claria da Prcsit!cllcia da Provincia de
Minas Geraes tcr,í , além do Seerelario. um ameia I Maior,
quatro Chefl.:s de Seeç;io. sendo um del/es ArchÍ\'isla , qlla-
11'0 Primeiros Ofliciaes • Ilui.JtTOSegllndos ditos, qllalro Ama-
III1CIISeS, 11m Por'leiro, 11mAjudante do Porteiro, IIU1COII-
ti 11110 , e dous COlTeios,

Cada 11mdesles Empregados tCI'''' os YClIcilllClltos mar-
cados lia Tab.:lla anneXa no presenle Heglilamcnto.

O ahollo da gratificaçiio ao Secrelario fica tlcpclIllcHl
tle approvaçiio da Asscmbléa Legislativa Provincial, e ccs-
sar'" logo qlle por Lei Cocral, 011 POI' aelo do Govcrno
Impcrial, seja allgmclIlado o SCll actual ordenado.

Arl. 2,. Os ilctuaes Empregados que exccdercm o nll-
mero lixado 110 artigo antecedcllte, eontilluarúõ á scrvir

600S000
4508000
6 08000,
3208000

1:000s000

200s000

1508000
2008000

8°8000
4008000

,( '12 )

,.008°00
3008000.
~008000
2~OSOOO
6.008000

Amanuenses • • •
porteiro. s6rvindo de
Continuo.

Almoxarife. . . •
Fiel do Almoxarifado
Adminigtrador das obras
da capital , " •

õtiw PPiTQ 18ó7~_TTPOGRAPHIA. PltOVlNGI.U ••

..4dvertencia.: d
. d E lTenlieiros, seus Ajudantes c Desenha ?res

sarno ~a;::dc::~I~: r.e~~c~i~oS contractos, ou por portarias especlaes

do Prcsldent~ da ProJIO~d"ministradores e Aponladore~ serão ta.mbe~
OsvenClmentos. OSd Presidencia segundo a Importancla dasmarcados por portarias a •.

obras. 'li • marcadas nes\a tabolla depende absolu-O abono das gratl IcaçoeS ,
o. d s empregos

lamenta d? etfectiv~dexe~clcdlo P~ovinCla de I\iinas Geraes, 28 de Mar-PalaclO da Presl cnCla a

çn de 1857. IIERCULANO FERREIEA PENN.i.,



Art. O. o Para os lugares de 2. o. Omciaes Amanu-
(' . ,

cnses, ,0ntIllUOS, e Correios re'lucr-se a idade de dezoito
anHOS completos, e para os outros a de vinte e um.

( 15 )1'. ,o. 2.

Art. 8.. O Porteiro, o seu Ajudante, o Continuo 11

os Correios seriio de Iirrc nomcaçflo do Presidente da 1>1'0-
\i1~eia.' com t,~nto que saibi'IOler e escrcver. e que os tres
primeiros teohao tambem conhecimento pratico das quatro
operações d'arithmetica.

Art. 7.0 Os 1.o. Officiaes c os Chefes de Scccão de-
vem te~, alem das hahiJ'tações ind icadas no artigo' 5. o, o
couhecllncuto das quatro operações d'arithnlllica sobre nu-
lllCl:O.Sinteiros e q.u~Lratlos, uel'inwes e proporções, e
hah!hdade para redigir todas as peças of(jciaes que onli-
Haflamente se expedem pela Secretaria.

O OfliciaI Maior deverá ler, alem disto, a idoneidade
pr~cisa para desempeuhar, n,io só todos os lleveres pro-
)lflOS do seu cargo. mas tambelll os 'file competem ao
Secretario.

Ar!. 10. O concurso para o provimcnto dos lugares
dc Amanucuses e 1.o, OJliciaes serú annunciado pcla im-
prcnsa com anteceden 'ia de 30 dias ao menos.

:\s pessoas de fura da Hepartição, que os pretcnde-
rem, deveráõ dirigir •.•Pre~idellcia suas petiçõcs acompanha-
das de cerlidfio ue idade e folha corrida, alem dc CJuacs-
quer Oulros dOCUllll'lItos 'IUC possão exhibir em abono de
sua conullcla, capacidade, e robustez; e obteudo despa-
cho que as admilla [1 coucurso, scrflo obrigadas a traba-
lhar gral.uitanwnle na Secretal'ia, como praticantes por

.1 ' I' ,espaço ue OitO (Ia~.

A,rl. H. Os exames serão feitos publicamente perante
o PreSidente ua Provincia por dOlls Examinadores de sua es-
colha, assistind o tamhem o Secretario.

Findo o acto, os EXíllnilladores , conferenciando particu-

•.•• MG UllI AI\T11 2.'

na Secretarin com os ordenados e gratificações, que marca
a dita TabeHa, em quanto o Presidente da Pro v ncia os
não nomear para outras Repartições, onde percebão iguaes ,
ou maiores vencimentos.

Se a experiencia mostrar cm qualquer tempo que tl
numero fixado excede as neccssidadcs do scrviço, deixará
o Presidente da Provincia de prover d'entre os lugares que
vagarem os quc lhe parecerem dispensaveis; assim como
poderá em casos de urgcnte necllssidadc chamar Amanllense~
supra-numerarios, arbitraudo-Ihes as gratficações que julgar
rasoa\1eis.

Da 1l07nl'açlio dos Empregados.

Art. 3.0 O Presidente da Provincia poderá lambem ler
um Oflieia! de Gabinete . om o vencimento marcado na
referida Tabella, ficando-lhe livre a escolha de pessoa es-
tranha á Secretaria, quando não julguc ton\'eniente cha-
mar ao cxcrcicio deste lugar algum dos Eu~pregauos d'elJa.

CAPITULO 2. o

( 14 )

Art. 4. o O Official Maior, e os Chefcs de Secção serão
livremente nomeados pelo Presidente da Provincia; o pro-
vimento dos lugares de 1.o, Ofliciaes e de Amanuenses
far-se-ha por meio de concurso; os 2.0' Offieiacs scrão
escolhidos <I'entre os Amanucnses, tendo prefercncia os
mais Ilabeis, e em igualdade de circunstancias os mais
antigos. . ..

Art. 5. o Para o lugar de Amanucnse requer-sc saude
vigorosa, conducta rcgular, conhecimento da Grammatica
da Lingua Nacional, principalmcnte da orthographia, e
das quatro operações d'arilhmc.tica, e boa letra.

Art. 6.0 Para o lugar de 2. o Oflieial exige-se, alem
.dos requisitos mencionados no artigo antecedente, a habili-
,dade precisa para os trabalhos de mais facil redacção.



CAPITULO á. o

( 17 )

Da aposentadoria dos Empregados.

Art. 19. Os Empregatlos d'esta Repartição terão direi-
to ú aposentadoria, ohservando-se as eguinte regra':

T.1II0 XXIII PAlTE 2."

Arl. '18. Tambem poder' ser demittido o Empregado
qne, não tendo d ircito ft aposentadoria, se achar impos ibi-
Iitado de continuar no serviço por enfermidade, ql1e tres Fa-
cultativos julguem inCl1ra\'el.

Art. 17. O Empregado que tiver servido seis ou
mais annos, só poderú ser demillido por Portaria motivada,
quando se yerifitlue algum dos seguintes casos:

, 1.° De faltar ú Repal'tiçiío por mais tle 30 dias suc-
cessivos, ou por mais de sessenta interpolados dentro de um
anno, sem, motivo justificauo.

2.° De infringir as uisposiçõt's dos artigos 66 e 67 deste
Hegulamento,on de ser convencido de qualqucr crime, que
provcnha da faHa de probidrHle, ou de bons costumes:

3. o De ter sido insullici('nte para corrigil-o a imposicão
por duas vezes ue (ltwlquer das penas de rcprehensão pu-
blica, e suspens[lo.

Não depende d'estas condições a demissiío uos Corroios ,
que poderú ser dada em qualqucr tempo, se não cumprirem
exacfamente suas obrigações.

2." Suspensão.
3.' Demissão.
A reprehcnsão publica serú emprc llada por cscripto , e

d'ella se fará nota no Livro do ponto, e lia matricula do
Empregado, de que trata o artigo l.3.

Art. 16. A suspensflo ser:í delel'minaua pelo Presi-
;Jento até tres meze~, e d ur:lllte cIla o Empregado ven-
cerfl somente metade do ordenado.

•.• N.O 2.

i\ rl. 13. O candidato approvado que não fõr nomea-
do para o Emprego, poclerú sêl-o quando se oJfere~:a ou-
tra vaga, sem dependencia de novo concnrso.

CAPIfULO 3.°

Ar1. 12. D'entre os candidatos approva<los nomeará o
Presidente da Provincia, ouvido o Secretario, o que lhe
parecer mais itlolleo, pruferindo em igu'll<lade de circunstan-
das os Em pregados da Reparti~~ão, que tiverem entrado em
<;0I1CUr50.

Art. 15. Aos Empregados, que faltarem ú seus de-
veres, serão impostas as seguintes penas, alem de outras
á que licarem sujeitos pelas Leis em vigor.

1." Reprehensão particular ou publica, conformo a gra-
vidade de. caso.

Das penas.

Art. 1á.' Na falta de prelendenles, que se sujeilcm aos
exames publicos, poderá o Presidente da Provincia nomcar
as pessoas que lhe parecerem idoncas, preferindo em igual-
dade de cirClIl1.'lancias para os lugares de 1 OI Officiaes os
Segundos, e aintla mesmo os Amanuenses.

Tambem poderfto ser nomeados sem dependencia de
concurso os I achareis Formados.

( 16 )

'Iarmente eutre si , <larão em commtlm e por cscripto o seu
voto consultivo <le appro,vação ou reprovação a fl~speito tle
ca<la candidato, devendo u'este ultimo caso indicar a mate-
ria, em que elle não tiver satisfeito; e dos approvados , quan-
do forem dous 011 mais, formaráõ lima lista geral, dau(lo
n'ella ,í cada um o lugar que julgarem competir-lho por
suas habilitações.

De tudo se lavrarú em Lilro p:oprio uma acta, que 8erú
assignada pelo Presidenle e Examinadores. .



Al't. 23. Por motivo de interesse particular poderão
as licencas ser concedidas com a metade do onlenauo até Ires
Hlczes , 'e d'ahi em diante sem vencimento algul\I.

( 19 )F. N.2.

da Provincia conceder licença aos Empregados com orde-
nado por inteiro até tres mezes; COIllo desconto da quinta
parte por mais de tres até seis mezes ; e d'ah; em diante com
a metade, pelo tempo quejulgar rasoavel.

Art. 2!J. O tempo das licenças reformadas, ou de novo
c<lnccdidas dentro de um mesmo anno , serú junto ao das au-
tecedentes para fazerem-se os descontos de que tratão os
artIgos 22 e 23.

Art. 25. O Offl{;ial Maior, quando passar 5 exercer
as fUllcções de Secretario. por se achar este impedido com
vencimento de todo o ordenado, só poderá hav!'r, Mem
do do seu Emprego, a~ g, alitÍ(;;Il;ües de exerc cio, que
e acharem consignada., em LI~is ,Heg lallll'ntus, o I ordens

geraes, ou pro, inciacs, deixando florem de perceber a de
Officia! Maior, que será abollada ao Chefe de Secç:io, que o
n1Jstituir.

Se o S('cretario impedido nada perceher do respectivo
ordenado, ou sómcnte uma parte delle, competirá ao seu
substituto, alem da quantia (file () Goveruo Imperial lhe
mandar abonar, a gratilicação provincial, c mais ainda a
parte do seu proprio ordenado, que for bastallt~ para per,-
fazer o total vencimento do Emprego de Secretario.

Art. 20. Quand9 o Qfficial Maior, os Chefes de Sec-
,ç:io c o Portcil'O achal'em-se impedidos, vencendo porém
,se!lS ordenados, serão abonadas as gratificações proprias do
sens lugal'es aos Empregados, que os suhstituírem.

Quan\lo algulll Chefe de Secç:io passar á occupar o lugar
de Omeial de Gabinete com todos os seus vencimentos na
conformidade da Tabella annexa • perceberú o Omeial que o
ubstituir , alem do ordeoado e gratificaç:io uc seu ,proprio

TOMO XXIII PARTE 2••

Das licenças e substitlliçt10 dos Empregados.

CAPITULO 5..0

Art. 22.. Por motivo de molestia poderá o Presidente

( 18 )

S 1.o Será aposentado com o ordenado por inteiro o que
contar trinta. ou mais arlnOl' de serviço, e COIllordena-
do propordonal aos annos o q uu , acha nuo-se impossibilita-
do por idade avançada ou 1Il0lestia, tiver menos de trinta, e
mais de dez, levando-se-lhe em conta o tempo de serviço
prestado em outras Heparlições da Provillcia e estipt'ndiado
pelos Cofres Puhlicos.
. S 2. o Nenhum Empregado sera aposentado tendo menos
de dez allnos de servico.

S 3. o O Empregado 'serÍl aposelltauo n~ ultimo lugar que
servir, com tanlo que tenha tf(~Sannos de exercicio n'elle,
o em quanto os não completar só o poderÍl ser com o or-
denado do lugar, que tiver anteriormente occupado, con-
forme a disposiç<io do S 1.'

S !J.o Não serÍl contado para a aposentadaria o tempo que
o Empregado faltar Íl Hepartição sem motivo ju~tilicado,
nem () das licenças que não forem concedidas por motivo de
molestia, nem o de sllspensão imposta em \'irtude d'este Re-
gulamento, ou de processo criminal.

Art. 20. Ainda que o Empregado não requeira allosen-
tadoria poderá o Presidente da Provincia dar-Ih'a sob as
condições prescriptas no artigo antecedente, quando o julgar
conveniente ao serviço publico.

Art. 21. Nenhum Empregado da Secretaria poderá per ..
ceber do Co[m Provincial ordenados de duas aposentadorias.

O aposentado em qualquer outra Repartição Provincial,
!tue fÓI' admittido á Secretaria, só perceberÍl o vencimento
do lugar, que effectivamcnte exercer, lIlas terá direito <Í
nova aposentadoria, segundo li regra estabelecida 110 S 1.o
do artigo 19 , cessando CID lal caso o ordenado da primeira.



S :l.. Deferir juramento e dar pos~e aos Empregados da
Secretaria, excepto o Ollit:ial Maior, que o prestará peran-
te o I're!lidenle.

S 2.• Crear os livros que forem ncce sarios para o regis-
tro, e mais trabalhos da Heparliçiio.

S 3.0 Abl'ir, n!lnwrar , rubricar e encerrar todos os li\'I'O.~
da Secretaria, podenLlo comlll~lter este trabalho it outros Em-
prcga(los, quando Ih ~falte tempo p:lra fazcl-o.

S 'I. o Distribuir os trahalhos ao~ Empregados da Secrclaria
por interlllc)<1io do OlJieial Maior, 0:1 dir~ctam~nte em caso~
fie urgencia, r,):; rvando para si aq:lelles, de li/te julgar con-
vcniente incumbir-sc.

S 5. o Dar as instrlICçÕ()S IW(;cssaria:; para o hom regi-
mon da Hepartição, e cah:1I t1escmpi.mho L10strabalhos, P.

propôr ao Presidcnte da Provincia as medidas, <)llC não COil-
berem nas suas attr;b:lÍcões.

S ll. o neVeI', depois de' eorrigiJas pd8 Omcial Maior, <l,

lilUmas prol'as dos Aclos Legislativos, dos Ilcgulam~nt.o5
Provínciaes, c das Decisõ;)s 0:1 Pl'csit!encia (art. 7/J) c fazel-
os imprimir, p Ih!icar e corr~r, cnviando.os ás comp~tenles
Estações e Autoridades, na forma das Leb e ol'lltlns em "igol'.

S 7.0 Dal' as proriLlencias n:.:cessarias para que se faci-
lite ólOIlIspector LiaTypograpllia Provincial o c:lInprimento
do devcr, <),Ietem, de colligir, c coordinar as copias e ex-
tl'actos do~ actos officiaes p;lra serem publicados na confor-
midade do reglllam~nlo n. o :>8 ue 31 de Dezembro de 1856.

S S. o ~ljllutar e s.lhscr,~rer os teIlllos de contractos, de
e:\alllJ, dujllramcllto e posse dos Elllprcgados P<lhlicos, e
<paes luel' O.ltros , (pe tenhflo de ser a 'signauos pelo Pre. i-
d.:nte.

S 0.• Dar llIooeh,s para os Tit.ulas de nomeaç;lO, <[lhl
tivcrem de ser assiglladus pelo Presidente. sUDmet!endo.os fi
sua appl'ovação; e subscrcver os mcsmos titulas antes da
assignatura, e depois de pagos os direitos lltle forem dc-
\"idos.

S :lO .• Authcntical' COlll a ~lIa as~ignalura lodas as ccrli-
dões e copias, que tivcrem de ser expedidas pela Sccretariil ,

'J:@M X.\:lII PAlln 2.'

( 21 )1'. ,'. 2.

Dos deveres e allribllições do Secretario.

Art. 31. A~ Secretario, como Chefe da Hepart.ição, ~ãO
suhordinado todos os Empregados deUa, e al.ém dos ou1l os
deveres qlle lhe tenhão sido, ou hajão .de .ser Impo 'los pela~
Leis, e Hegulamentos Gemes, e Provlfir.JaeS, compete-lhe.

CAPITULO 6. o

Emprego, a quant!a necessaria_ para perfaz!.'r a totalidade
do vencimento de Chefe de Secçao.

Art. 27. Se o Empregado impedido nada ven.ccr do
seu ordenado, ou sómellte uma parte delle., ~erceber~l o que
o substituir, não só a gratificação, como dlspoe o artigo al~~
teGedente , mas tambem a parte do mesmo ord?nado, ~l ,
for neces~laria para perfazer com o do seu propl'lo Emprego
() total veneinlllnto daquelle que passar á exercer.

Art. 28. No imp;)dimento do Oflicial Maior, e Se~lprlJ
( ue elle estiver ausente da Secretari:~ por. qualquer motivo,
f~rá suas vezes o Chefe de Secf.:ão maIs ant~go ~ql~allllo outro
não seja designado pelo Presidente da I .rovlllcl~. .,

O CheCe de Secção que se achar impe~Hlo, sera SubStltlll-
do pelo 1..o Omcial que o Secretario designar.

Art. 29. Só do oilavo dia em diante abonar-so-ha o
accrescimo de vencimentos ao Elllpr~gado que for chall1a:~o
{t fazer as vezes de outro. salvo o caso de haver cel:te~~ ,rl'~
via do impedimento, porque então dever-se-ha fazeI esse <lbo
no desde o primeiro dia.

Quando faltarem ou estiverem impedidos os i. o, e 2. o,

Ofliciaes não terão os seus imm ~lliatos accrescimo alg \In d
vencimento á titulo de substitui,;ão.

Art. 3. Nenhum Empregado poderit perceher ao mc~~
mo tempo gratificações de mais de um IU,sar d~ Secretan<l
-excepto o caso pl'evisto na 2. a parte do artigo 2\).

( 20 )



os negocios , que fizerem ol~jecto de s.ua correspondellcia C01ll
o 1.•Sccretario da Asscmbléa Lerrislativa Pro I'incial, e apresen-
taI' ao Pre:.idente da Provincia não só os omcios que receher
do mcsmo Sccretario , mas tambem os que houver de diri-
gir-lhe.
S 19.• Admoo.star os Empregados lia Secretaria, que COII\-

mcLterem faltas leves, e reprehellllel-os particular ou publi-
camente , segundo a gravid<1de uo caso, dando conta de seu
procedimento ao Presidente da Provincia , e pcdinuo-Ihe pro-
videncias, quand'o cntcnda que devão ser cOl:rigidos por meios
ainda mais sevcros.

~ 20 .• Passar os allcstados de frcquencia, e rubricar os
exlractos do Livro do pento fcitos pclo Officinll\laior, que
no principio de cada mez devem scr cnviados, depois de
\'ist05 peJo Presidcnte , ao Inspector da Mesa dall Hend<'ls,
para que mande fuzcr o pagamcnto aos Em pregados com os
aocrcscimos c descontos devidos.
~ 21 .• Conceder dispensa do scniço alé dous dias cm

cada mcz ao Empregado c/uc d'ol/a tiver necessidadc, com
tauto quc não lique prejudicado CJlUtlquer trabalho \IIgcn-
t,e , quc ('steja ú scu cargo.
~ 22.0 Fiscalisar a compra, cscolha, guarda e distribuição

dos objcctos nccessarios para o expediente, e bom "rranjo
da Secretaria, ua conformidade dos arligos 61 fi G!J.

~ 23 .• Dar ao Prcsidentc ela Provincia verbalmcnte c por
cscripto todas as informaçõcs e esclarccimcntos que lhc
forem pedidos sobre quaes(lucr objectos, ou que julgar de-
vor dar om rasi'lo do scu alicio, cxigindo-os directallleno

te, ou por intol'lnodio do Oflici;t1 Maior, dos Chofes de
Secção e de l)uacsquel' OlI!l'OS Emp,'egados.

~ 2!J.o Enviar ao IlIspectol' da ~lesa das Hendas, <Iois
lIJezes antes da aIJertnra de cada Sessão ordinal'ia da As-
selll,bléa Legislativa Provincial, o orçamento da despcza da
Sccretaria para o anno linanceiro seguinte.

Art 32. O Secrclario é tambelll competente para of~
ciar' em nome do Prosidente, e pela maneiro CJuoelle pres-
Cl'evor, aos Empregados Publicas da Provincia, e ,\ pessoas
TOMO XXIlI PARTE 2,'
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devondo aquellas ser subscriptas pelo Archivista, e estas
conferidas pelo Chcftl da respectiva Secção.
S 11.• Assignar todos os l~ditaes que tiverem de ser c.'pe-

<lidos pela Secretaria.
.' 12.• Examinar se as petições dirigidas á Prcsidencia es-

tão devidamentc assignadas, P. datadas I com o competente
reconhecimento, quando ,seja necessario; se estão sellados
os documentos que as instruem; se são originaes os das
petições de remun~ração de serviços; 5C as pessoas 'lne pre-
tendam olicios de JU5tiça , e outros Empregos Publicos sa.
tisfazem ás exigcncias das Leis e Regulamentos em vigor; se
fil'\1llmente Lae petições achão-se cm circullstancias de tcr an-
damento, exigindo desde logo que as partes interessadas sup-
prão a falta lia assignatura e do sello~, e indicando ao lIrc-
sillente quaesquer outras, que por ventura dcscubra, para
que elle resolva o que convier.
S 1.3.. Fiscalisar o pagamcntú lias direitos e emolumen-

tos, fi que esLiverem snjeilos os titulas, e outros papeis,
tlue tiverem de ser expedidos pela S~erctaria.
~ 14.. Rever todos os aetos oliciaes , que tivcrcm de' ser

assi~nados pelo Presidente, corrigindo, antes de Ih'oo apre-
sentar, qualquer erro ou falta que encontre. ,
S 15.. Revl1t a correspondencia da Thesollraria de Fazen-

da , e de outras Repartições que tiver de ser dirigida ús Sc-
cretarias de Estauo por intermcdio da Prcsidenc:a; verificar
se estão j untos todos os papeis que n d(;lvem acompanhar, c
lançar as notas do estilo para serem I'llbricadas pelo Presi-_
dente, quando elle n;io julgue necessario accrescentar.lhf~
quaesquer observações. •

~ t6,. Lançar os despachos que o Presidente houver de as-
signar, excepto os casos de urgencia, em que elle julgue
conveniente e5crevel-os de seu pl'Oprio punho, ou manJai-os
,lançar por outro qualquer Empregalo.
S 17.• Escrcv0r, registrar e guardar a cOl'l'espondencia res.

ervalla, podendo em caso de necessidade, e com consen-
timento do Presidente incumbir tambem este trabalho ú qual-
quer outro Empregado, qlIe lhe mereça particular confiança.
~ 18.• Preparar com as convenientes informações todos



cnlllbidos da conferencia, 11fim de que .i todo o tf mpo sc-
jão conhecidüs os rcspomaveis por qualquer eno., ou falta
que se descubra.

No principio de cilda mcz dc\'cl'á o Omeia) Maiol' pal'-
licipal' por e~cripto ao Sf'cl'l'lal'io a data, iÍ que li\'{ I' c/1I'gado
o regi-lro e sua conferencia l'm cada um dos livros da Uc-
partição.

S 8 o Fazel' copiar e numerar os Actos da As~embléa Le-
;islativa Provincial, c os Regulallll'nlOS e Dl'cisõl's da Pre-
sidcncia, para serem impressos no Lino da Lei l\Jineira, e
eOl'l'igir ilS prov:ls que devuão ser apreselJladas ao Secretario
antes de cnlrar(,1ll no prelo.

~ 9. o Fazer em livro proprio um lndice ehrono)ogico
de todos os A\'isos c orden5 das dill'f'I'I'Dtes Srcrctnrias d'Es-
tado, e dos Tl'ibunaes SllJH'l'iorl's, que forl'm dirigidos fl
Pl'esidcncia, e PCI' intrlllledio del/a Íl 'fIJcsouraria de Fa-
zenda, ou á OUlras Hf'111II'tiçõl's, COlll nlll SUllllllilrio dil ma-
teria que cnda um d'c/Jes COnl;\'er, e drclnril~'ão da data elll
que for cUllIpl'ido, e rrspOlluido, ou I'rlllellido iÍ seu destino.

O lallçalllí'nlO no Indice srrá feiro logo que os Avisos e
ordens srojflo I'llll'('gncs ao Omcia) l\laior, e antes de serem
en\'indo' ás Src~õl's.

S 10.0 Cumprir eUlllulnti\'amrnte com o Secl'elnrio as dis-
posiçõrs dos ~~ 12 e13do Art 31.

~ 11.0 Re\'cr c corrigir, antcs de ól))J'eSe'llal' ao Secreta-
rio, todos os tl'abalho~ que se lil('rem na Srcrrtaria.

~ 12. o Assignar as verhas do rrgistro das Leis, Uegulamen-
tos e Titulos dc nomcação.

. 13 o Fazer Innçar l'm livl'o pl'o}lI'io , pnra Ser nssignado
pclo Porleil'o , o in\'rnlario dos moveis, e mnis o!ljeclos dcs-
tinados ao !;cniço da Sccretaria, e dai' sahida, ou dcs-
carga, precedendo ordem por escripto do Presidente. aos
que se inulilisarem.

~ 16.o Tel' sob sua gUlrda, e distrihuir às Secções o pa-
pel , livros, e mais objcctos neccssarios para O expediente,
na conformidade do Artigo Gá.

S 15,0 Nllmel'al' os ollieios para O Ministerio, Thesouraria,
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'L' I 'e~ quando fôl' n('cessario pedir-lhci csc!arecirnrll-]lal ICU ai", ' S' i'., I' lualI' os nr"ocios <Í cólrgo da ccretal'la, ou ••IZC ( ,-
lOS SOlrC nic:ciio flue n~lo envolva t1ctel'Ulillncão ou ordrm.ljucr ('OIllIOU .' '. .

CAPITULO 7 ••

Do O/fitia/ Mai@l"

Art. 33. Ao Omcinl Maior compete:

~ t •• Substituir o SecreLario IIOSsem illlpcdim~lI!os ; fazcr
suas vezes scmpre que se achc au~cllte dn BeparLI:-ao ; ,~, au-
xiliai-o na direcçüo d'clla , cumpl'ludo e fazcndo CUlllp11l to-
das ns suas ordens. .

~ 2 o Fnzcr ól chall\ólda dos Empregados pnra asslg~lólrcm-
;, I'. de' flllC tl'at'\ o AI'l 51 e cncerrar as :bslgnatu-sc no ~1\'I'0,. • , " •

ras ás horóls ma rCóldas.
~ 3,0 Escriplllrnr o Lino do ponLo lia forma d? mo-

delo annexo ólO presenle Rrgnlamento I l~n~o em vl~tad as
assignaluras de que traia o Artigo. 5-J, e clIJ.gllldo-s?, ~s" ~-
c1aracôes que lhe fizcr o Secretal'lo á I'espelto das f,\.t,I5Jus-
tificailas ou não justificadas dos Empl'I'gados. . ti t

~ á.o Fazer sob sua nssignatura, para serem cn~,1élo.s .1

:\lc7.<l das Hcndas nO }ll'incipio d~ cada l~lCZ, os extl ,lctOS do
Livro do ponto de que faz mellç:1O o nrtlg.o ,31 ~ 20. . ~
. ~ 5.0 ~lanter o silencio, a of'(l~m e a 'poliCia da I~('.Parl~ç,lO,
"j"iando que os Emprcgados srJiio assJ(~uos no se~\IÇO ,I .se~1
cll~'go , e que niio se retirem da Çasa .lInda dcpol~ de d,ld,1
a hora, scm permissiio do Srcrelal'Jo. _

~ 6.0 Dirigir e liscal,isal' im,mell~ata~rc?te a c~ecuçilo d~
todos os trabalhos da Secretal'la, llJslJ'lbulIldo-os aos .Ch~ .
f.,s de Sccção, c reservando para si aquclles, de que .Iulg,1I
convenicnte incumbir-se. ,

(' 7 .• Fiscalisar o lançamento dos de~pa~llOs no L,v~o da
~ . t. le to.los os 'ICtOS oflicllles , mand,lll.lIoporta e o rcgls 10 (u« ,

confel~i1' o mesmo registro, e fazer d'isso a, cOI~venlentc de-
claracão por meio de notas lallçada5 na pJ'ln~eJra folha :m
hl'anco de cnda Lino, e assignadas pelos hmpregados 111-



tos tendentes á facilitat. o exama d .Secção. os negoclOS à cargo da

~ 7.0 Admoestat' os seus subordinados C1[uandocommet~-
rlim falta~ lcres, e participar a6 om ~ IM' Scrctario qua' ICla alor ou ao e-esquct outras que merecerem maior COITCCção,

CAPITULO 9.•

( 27 )F. N. 2.

Dos ol/iciaes e Amallllenses.

f ,At'l, 36. Os Officiacs c Amanucnses são obrigados á
a~el os t~'abalhos, ele que 9S incumbirem scus superiorcs

e.•1.cumpru' suas ol'dens concel'nentes ao scrv' o d R .'tlçao. • IÇ a epm-

CAPITULO j 1.

Do Porteiro c seu Ajudante.

Art. 37. E' da obl'igação do Porteiro:

me~a~: o Abrit, c fechar n Secl'etar'ia meia hOI':1antcs de co-
" , I e qunndo r:nd:1I' o trabalho; cuidar do asscio dn

~~~~~~ (~ conSCl'vaçao dos movcis, e mais ohjectos a!ti exis-
, os quacs t~mará conta por invent:1rio, sendo res-

ponsavcl pela falta d clles betll COIDOdos L' ,~ 2 " G ' Ivros e papCls,
tic~Jar'Cltt'dUaadrdara chnvu,do reJogio da Secretaria, tendo par.

o em accrta -o.
TO~IO XXIII PARTE 2,.

Do 0l/icial de Gabinete.

Art 35 O Ofe . I I '. r" . ICIa (C Galllncte sCI'vit'á sob as ordcnp
Itllme( latas do Pre~l(lcntc da Provincia, e ainda ue nã.
pe~t~nça á Secl'cta I'I~ terá n'ella livre ingl'esso, á fir:! 'de I'C-
lJlJ~sltr do ~ecretat'lo, e mais Emprrgndos os documentosf :Inol'~llaçoes de que precizar pnra o descmpenho dos trn-
.>a lOSa seu car'go. Se fÓI' Empr'cgado da Secretaria fica;'á
Isento do ponto. •

CA PITULO 10.

CAPITULO 8."

( 26 )

Dos Chefes de Secção,

Art. 3lt. A' cadt\ utn dos Chefes do Socção tompete :

~ 1.o Receber do Omcial Maior, ou do Secrctario dire-
ctamente, ou mcsmo do Presidente da Provincia, quando
este o julgue conveniente, os papeis relativos aos negoaios
que corcerem pula Secção.

~ 2. o Responder pela fiel execução dos trabalhos á car-
go da S~cção , não podendo desculpar-se de forma alguma
com os crros, e impericia de seus subordinados, contra
os quaes representará, quando não cumprirem seus deveres.

S 3. o Fazer com que seus subordinados nesempenhem
pontualmente todos os trabalhos, podendo pedir ao Omcial
Maior o auxilio do Empregados de outras Secções, quando os
da sua estiverem sobrecarregados de serviço.
~ h.o Fazer apontamento dos Avisos e Ordens do Go-

verno Impet'ial, e decisões da Presidencia que baixarem
acel'ca dos negocios pertencentes á Secção para facilitat' a
solução de duvidas que se suscitem.

~ 5,0 Classificai' e guardar todos os papeis relativos á ne-
gocios pendentes. e aos já concluidos, de maneira que pos-
tião ser facilmente consultados, em quanto não forem remet-
tidos para o Al'chivo.

~ 6. o Fo'lzel' indiccs, e tomar outros quucsquel' [Iponlamen-

l\lcsa das Rendas. e outras Repartiçõcs , â que devão scr
assim dirigidos. fazendo apontamentos dessa numeração
em um ou mais livros pt'opl'ios, accrcscentando quanto
aos primeiros omeios um 't'csumo (~n materia , de que tra-
tarem, e declarando quanto aos outt'os as Secções á que per-
tcncerem.

~ 16.0 Remetter á Administração do Correio os Oficios
quu por ella deverem ser expedidos, fazcndo-os acompa-
nhat' de uma relação por elle assignada, pela qual se con-
lira a entrega.



CAPITULO 12.

( 29 )1', N.2.

Ajullante do Porteiro p I'a r: ceher os papeis, que as r-
tes lt'?",xcrcm. c ". a fazer :niso da chegada das pcss s
que tl\'Cre.ID. de fa'(tar á algum Empl'f!gado sabre lnegocio
da Rcp~rll~ao, .tratando-as com nllençã e ci\'ilillade,
. S :lO,. Gumprll' lodo s as orden fio Secl'OI rio, c d Offi-

clál Maior concernenles ao seniço da Repartição,
~ 11:. Fazel' ~ po.nto ao A' daRte do Por.teiro, Co tio.uo.

c COJ'rel?S, e distribuir-lhes o seniço, dando cbnta ao
Secretario das faltas que commeUcrem.

S 12.' GU'lrdar em lugal' proprio. depois de fechado.s e
sel/a(~u~,' os officios quc tivcrem de sei' expedidos par:r fOril
da Capital, e aprescntal-os ao Offieia! Maior nos dias do.
despa 10 dos CorTeios, para fazer-se a relação de que trata
o art. 33 ~ 16.

S t~L' Fazer as dcspezas miudas da Repartição, na con-
formi( ade do art. 6J.

Art. 38. O Ajudante do 1>orteil'O deverá auxilial-o no.
deselllpenho de todas as ob.'igações do seu cal'go, substituil-o.
lias ~uas faltas c ilDp~dimentos. e fazcr o serviço quc lhe
pl:e~cre\'el' o SecrctarlO, o Omcial Maiol", e o mesmo Por-
telro, devendo sempre achar-sc na Secl'etaria á UJesIDahora
que este.

Quando estivel' presente o Porteiro será tambem obri-
gado o Ajudante á fazer t) seni'ço de Co.ntinuo. DO interiOl'
(Ia Repartição.

D() Continuo c Correios.

Art. 39. O Continuo devel'á tambem cOUlpal'ccel' á
luestna hora que o. Porteiro, e 'c •.{~á seu cargo. :

~ ~ .•. Coad)uvaJ' o Porteiro. e seu Ajudante no que tocal'
"'o. asseio e IlInp~za da Secre$aria. c ao provimento do!>
obJectos necessanos para o expedientc c no trabalho ,lo
fechar, e seI/ar osofficios c dipklmas. •
'fQMQ XX.l.U PARTE 2. ao
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~ 3,' PI'O\'el' as mesas dos Elupregados dos ohjcctos ncccs-
sarios ao cxpedicnte,

S !l,' Guar(lar a chave da caix.a, onde as pal'tcs devcm
I,ançal' os l'clJuerimentos c omcios dirir;idos li Prcsidencia , e
entl'egal' an ameia I MtiOI', ou ao Secretario os que <lhi ach<ll',

E,ta caix.a será 11I'cgada na parte intcrna da I)(trla da CII-
u'<lda da Secl'etaria. e ter:! ullla fend:l, pda qual P05-
são ser illtroilusiilns os pall.eis, quando a R~IJ:lrtiçiio cstej:.t
fechada. .

~ 5 o POI' o S:!llo dai :\rmB d~ Ilupcri(} 110, Titulos e
mais p:l;~eis que assim devão sei' scllallos, f;~c1l'1rc fazer ch~-
gar promptamcnle :\ seu deHino <l correspoudcnci<l omeial
que tivel' de ~el' cntregue l1a Capital, empregando ncssc ser-
viço o Continuo e COI'reios.

S 6.' l\~gistrar no Lil'ro tia pnrt<l (}3 despach.!)s da Presi-
doacia no me.mlO dia, 011I tIue ['II'elll profcl'iilo:" ou 110im-
llledialO imJlI'cteri~'ell\lente. [asendo IIlIJ rl~SUIll:>SlIccinto c
claro do objecto 11I'illcipal dos rcquerimcntos,

S 7•• Entregai' :'I,s partcs o~ rClluerimentos despachados,
CXCClltOaquelles que dc\'ão ficar :u'chivados lia eCI'etal'i ••
com os docum,cnto; • POI' terem servido de base li nomea-
ção para gmjlrcgo publico, ou á qua1lluel' outra delibo-.
ração da Prcsidencia.

A. pe,;soas il quem forem cntregucs os l'l)qucrimentos I

011 outras á seu pel!i<!o, passarão rccil>:> J1olivro; c quan-
do não po~são [azcl O, bastará que o Porteiro aVl)riJe a en-
trega, decl,\I'ando o lIome de IllIcm o, rccebJo.

~lIando os l'cqu:JrilllJlltos vel's:u'em sobi'e m:lteria grave,
ou fOl'cm :lcompanha(lo; dl) documentos importantes, só
sel'ào I'cstitui<!os ás p.'oprias pal'les, ou Ú seus PI'(}CUratlo-
l'es devidamente habilitados, ficando na S:Jcrdaria UIIl trau-
sumpto dos ditos documentos, ou copias authenticadas por
(}ualcluel' dos Empregados, á juizo do Secret:ll'io,

S 8,. Mantel' a ordem c o I'espeito cntre as pessoas qUt
saacharem fora dos I'csposteil'os. requcrcndo ao Secl'cla-
rio as providencias que [orem pred,a5 para C!:'5e lim,

S 9,' Tcr cuidado cm que na sala de eSI)Cru esteja S'}II1-
pre UIDdos COl'I'eios, c na falta destes o Continuo, ou o
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CAPITULO U,

•.. • 2.

Do A,'cltil'Q,

Art. 42, O A!'chivo ; I S~ nelle scrão rru'lrchdos e uma c.as ec?ões da Secretal'ia,
fiudos com ,1Sdi\:isõ~s ~ ~1~hSi:I~:~~srqel:tlvOS. ,a,os Ddegocios
das matoria) Ubscl'I'audo-sc ' c eXlgu ca a um ••, , as segtllutes regras:

~ 1.o Todos os livros c p,' ,"aúos serão entre \ .'1lC.'S,cfue tlvercm de seI' <II'chi-
Oll pelos Chcfcs cfeue~e~~ã~, rdllvlsta pelo Omcial Maior,
~ 2, ° O Al'chivisla o~ o E d

fal'á o lançamento da~ entrad;:~n~~ef~d o que elle ,designaI' ,
dem chronolorric<l ,os os papeIs por 01"
cto cle que tl~ t' , e por en:jpregos. mencionando o ob,'o-

a arem e a dl'V'1'a-o á '~ 3.0 A ", " s, qu" pertencerem.
bunaes S co~ Icsponden~la dos diversos Ministerios c Tri-

UpcrJores I'ec('blda d ' Idel'llada. depois de conCcl"d ~l1lnte cac ~ anno será eUC3-
nti"o 3,3 ~ {) ° I a com o Indlce de que trata o

o ;j " , annexanclo-se á cada I 'cio mesmo IlIdicc I .' vo ume ullla cOl)la
I

na pal'le rc ativa às lleça 'IIllle cOlllprchender, ,s que esse vo-

vr s AI'I. 43, ,No AI'chivo se ol'ganisal'à, elll um ou mais li-
vi,~~i"u I~a ~~~lI'Scula I ~er1l1 dos Empregados Publicos da PI'O.
tcnc~n:es à l:e I~::~::c~~~csou S~bstitulOS ~ excepto os per-
incluindo talllb~;n os ÊI",~n~e I

g
vual,m1ltrlcula deva ,existir,

P'}Z mas CI OIes , el eadol'es, e JIlIzes de
, . • " s6mentc alé o nUlllcro marcndo 1>01' I '
A "espe I I I ...el.tric I I o C c cac 11 um dos Emprcgados dever'! a !\ta

11 a conter, alem ele o t' ,r - . ,-cessarias as dntas I u Ias . exp Icaçoes, cJlIe parefão ne
são, d~l~is'sr.o ~ fnltc~i nomcaça~ 011 eleiçã,o, pOSse, suspen-
obtido co I I _mcnto, e a elas licenças que tiver

O
:, m c ec araçao elo tcmpo de sua dllracão,

s fltulos ele nome .- d .cnlrcgul's às Jl~I't. aça~ passa ?S na Secretaria não sel'fio
tricula" . • cs se nao deJlols de averbados na l\Ia-

S 2. ° Servi.. no expediente ao Sccl'etario, ao Ofiídal
Maior, e ás Secções, acudindo ao loque da campainha, e le-
vando tle ulDas para outras mesas 'os papeis que lhe forem
entr~gucs pclos Emprrgados.S 3,° AUll.i1iar os Emprcgados tio Archivo na colloca-
ção e arranjo dos papeis e livros nas respectivas estantes.
S h.' Fazer conduzir pelos .col'reios os oflicios que rece-

ber (hl Porteiro, 011 do seu Ajudante, para serem entregues
na Capital, e levaI-os pessoahnente , quando seja isso ne-
cessario.

~ 5:0 Cumprir fin"lmente tudo quanto lhe ordenarem
a respeito do serviç<' u" Repartição o Secretario, o Of-
lieial Maior, os Chcfes de Secção, o Porteiro e seu Ajudante.

Art, tiO, Os Correios e~tarão na Secreta"ia logo que
esta se abra, para cni~arem da limpeza e asseio da caSll,
como dispõe os al'tigos anll',cl'dentes, e do fornecimento
tl'agua, e para levarcm Pl'olllptamente á seus destinos os
offieios que ti\'el'em tle ser entl'egucs na Capital.

Tambcm serão obrigados a fazer o sel'viço do ,Colltiuuo na
sua falta, Oll in1'pedimentos,

CAPITULO -13,

( $0 )

Da divisa0 ti s - traúalhos da Sccrclal'Ía pai' Secções ..

Art.!Jt, Todo o serviço da Secretaria será dividido pqr
ecções, scgundo a naturcza dos o1Jjel'tos , devendo ha vcr

em cada uma deilüs. alem dos I'espectiyos Chefes, as clas-
ses de L°' e 2.°' Orficiaes, e de Amanuenses, o que tudo
será l'egulat1o" precedendo illformação do Secretal'io, por
inslrucções especiaes do Presidente da Provincia, que .!.5
poderá alterar, quando a conveniencla do meSI~10seniço
O e1.isir.

Os Empregados, o os ~esmos Çhefes das Secções po-
deriio) ser transferidos de umas para outras pelo Secretario,
exccpto o Al'chivista , que 1;6 o poderá ser POI' ordem,~lo
}lresideDle da Provincia.



Ar-t. 5~. O .Elllp 'eg;uio que chega r depois <Inhora mar-
..cL!da, sem. IlIoti 'o justificado, será obrigado á trab Ihal'
f'OlJO XXII PARTE 2,'
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seis horas ~dllS.D~fl! da mnnhiía até as tres da, tarde) CUt
todos os diaS utels, safvo os casos urgentes em que o Se-
eretal'jo poderá prolongai-o.

O trabalh~ ettraordinuio, !'file tal{lbellt será d~termidadQ
I)elo Secretal'lo , segundo ns nec~ssidade.s do sel'vico come.
.ç~rá nos dias utcis ás 5 horas da tardo, e nos rio,~ingos,
dl~s ~antos c o ••tros feriados, ás dez hOl'as da ID nbra, e tOl'.
.1lInnr~ quando estiver prom(110 o cxpediente que o moti-
.vaI','nao ?cvcndo durai' mais de tl'OShorns, quatlllo tivcr POI'
{Jnlco objee.to O registro atrasado.

Art: !lO. Sel'á selnpre considerada como caso urgonte
<I nccessldnde de pÔ/' cm dia o I'cgistro dos actos omciaes o
.a sua conferencia (Art. 33. ~ 7.0). '

Art. 50, ~ Secl'ctal'Ío dnr.á ns l)I'o~i<1encia~ ne~Qssnl'ias
para que o SCf\'IÇO cxtl'aordinario caiba com igualdade "
.lodos os Empregados, chamando-os por turmas, e I'e\'c-
Ilnlldo.se com 9 OfficiaJ Maior na dirçcção dess~ serviço; e po-
~el'á tambclll pcrllliuÍI' (tue alfuelles que houverem de voltar
Á\ tardo saião da Uepartiçiío ús duas h.oras.

. Ar.t. 51. ~averã nn Secl'etnria um Livro, em.que o~
f.mll1'egado~ asslgnarão os seus nomes ús hOl'ns mnrcndas p,!ra
.col~lcçar c flndar o trabalho, semIo guardado peJo omcinl
MaIOr, (OU pelo Secretario, qU\lnt.lo hquvcl' de dirigil' o SCI'-
viço cl..Iraol'dinario) que tamhem assignnrá em ultimo IlI-

gar ; e será cOlltn(la umn f.dta ao que scm motivo jllstifi-
.cndo, á juizo do Secre.tario, deixar de compal'eeel' ~Iul'an-
te o 1.. quarto de hora, ou ausentar-se antes do tempo.

Cadj1 um des as falt~ sujeitará o Empl'p.gado . perda do
'\'encimento 10tal cJe um di,a, excepto o cnso de s4 fnltar
<10 sCl'viçoeltraonlinario das tar~lcs, em que perderá uni-
A:amente a importaneia da gratificação.CAPITULO 15.

Do ponto c dos desc.antas á que f.clia sujeitos as Emprrgqdos,
Art. 68. O trahalho ol'llinario dn Secretaria dUl'ilrá

( 32 )

Art. 64. Fica tambem á cargo dt) Ál'chivo:
S 1.0 A organisação de um Quadro, lo qual conste a di.

visão ci\'il, judicinria e eccle~inslica da Provincia por Dioce-
ses , Comarcas. Municipios, ltreguezias, Curattls, e Distri-
ctos , .com declaração das Leis de liua cl'eação , de su:"!sdi-
visas, e de todas as nlterólções que lhe tivel'cm sido, ou
houverem de ser feitas, tl'anscrevendo-se textualmente no
mesmo Quadro a'lcgislação que lhes fÓl' relativa.

Este Quadro terá por indice ulDa relação dos mesmos Dis-
tl'itos classificados POI' Freguf'zias , Mlllliclpies e Comarcas
cOlil distincçiÍo dos que forem eUl'atos independentes,

~ 2.0 A escriptul'ação do livro de apon.tall1ClItos dos reque-
rimentos dil'igidos aO Governo Impt:l'lnl mandado c1'(:;11'

pelo art. 1.1 do Decreto n. o 632 de 27 de Ago-to de 18!lf),

ArL !li>, Os Omeios dil'igidos fi Pl'esidencin, aeclI-
s:lIIdo simplesmente a reccpção de ordens já Clllllpl'iLlns ,
ou pal,ticipnndo n continuação da p;Jblica tl'anquillidade ,
c quaesquer OUtl'OS. que tivcI'em-se torundo evidentemente
innteis CIOI'azão da natureza do seu ohjecto, scr[Io inventaria-
dos emmassados, c gunrdndos CII) lugnl' distincto, até que
, I 'a Autoridndc competcntc lhes de o (CStIllO que mais COn-

vier, pnm quc nã~ embaracem a c1assificnção, e exame do
ol~tros ~allcis existuDtes 110 Archivo,

Art, liG, O AI'chivp só podcrá SOl' franqueado ti pes-
soas estranhas á HeparLição com licença do Secrctnrio.

AI,t. !l7. Em tudo mais quo disscl' I'ospeito á boa or-
gnnisaçiio. dil'ocçiio, e conser\'al;áo do Árchivo, e desen-
volvimento de seus u'abalhos serão observadas as instruc.
ções , que deve daI' o Secretal'io á medida que ';}exp.criencia
tiS aconselhar.
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'CAPITULO 16.

Art. 58. Todos os Empregados da Secl'etaria são su-
jeitos ao ponto, excepto o Secretario, e o Omeial Maior,
que todavia deverão comparecei' diariamente, e permane-
cer n'ella em lJuanto durar o trabalho.

Ar!. 59. O Ajudante do Porteil'o, o Continuo, e os
Correios devel'ão lambem assignar seus nomes em um livro
semelhante ao mencionado n(, art. 51, o qual ficará em poder
do Porteiro, á quem incumbe fazer-lhes o ponto em outro )i-
no c"pecial.
Estes livros serão apresentados ao Omcial Maior para faze-

rem-se os extractos indicados no artigo 33 ~ 4 .•

til' que sem prejuizo de seus vencimentos entrem o'u saião
mais tarde, ou mais cedo da Repartição. quando assillol
o exija o estado da sua saude, marcando-se-lhes em tal caso
no. livros das assignaturas e do ponto as horas, em que
deverem entrar ou retirar-se, conforme a permissão que tivc-
I'cm obtido.

Art. 60. Ainda em dias feriadps não deverão Oi EIlI-
'pregado~ ausentar-se da Capital sem que previ não o Secre-
tario.

Das despezas da Secretaria.

'AI'L 61. A compra de tinta , obr~as ,lavagem de toa-
lhas, e outras despezas miudas da Secretaria sel'flo feitas pelo
Porteiro, que apresentará a conta até o dia 5 de cada JII0Z

para ser rubricada pelo Secretario. e pZ!ga pela Mesa das
. Renda~ Proviucial's , precedendo ordem da Presit1encia.

Art. 62. A compra de livros em bl'anco, c impres-
,50S, papel, penDas. vellas, lacre, pastas, moveis, canivetes,
tesouras e outl'OS utensis será feita no Rio de Janeiro, se-
gundo os pedidos do Oflicial Maior, informados pelo Se-

( 36 )

Art. 55. As causas, que, alem da concessão de licen-
ça ,na forma d'este Regulamento, justificão as faltas do
Empregados são nnicamente :

1° Molesti,. provada á juizo do Secretario.
2~ Serviço l~ublico, â que sejão legalmente chamado ,.

com tauto que d'isso previnão o Secretario.
30 Qualquer cOlllmissão do s,'rvi(;o Jlublico, de que o

j';ml)regado seja incumbido por ordem especial. do PI'csiden-
te da Provincia.

!.lo Dbpelllia do serviço concedida l?elo Secretario nos
termos do art. 31 ~ 21.

5.° Gala de casamento por oito dias.
6.0 Nojo POI" fallecimenlO de pais, avós, mulheres, e

filhos por oito dias; de tios, irmãos e cunhados por tI'CS .
dias.

Art. 56. O abono das gratificações depende do effc-
ctivo exp.rcicio dos lugares da Secretaria, admiUindo-se como
unicas excepções á esta regra os cazos indicadus n08 SS'
2,° 3: e 4,° do artigo antecedente.

Art. 57. Não obstante o disposto nos al'ligoli 51 c
r,2 • aos Empregados que tiverem mais de dez annos de ser-
viço na Secretaria. poderá o Presidente da Provincia permit-

na Repartição, alem de perder o vencimento, como dispõe:::
o artigo antecedenle.

Art. 53. O Empl'egado, que por doeute deixar de com •.
pal'ecer, dará parte por escl'ipto ao S,~cretario, o qual
poderá exigir allestado de Facultativo para justificação da fal-
ta do 4. ° dia em diante. Excedendo á um mez não sc
dará por justificada a falta, Bem que o Empregado obtcnha
licença do Presidente para tratai' de sua saude.

AI'!. 54. A falta não juslHkada de oilO dias consecu-
livos sujeitará tambem o Empregado á pena de suspensão
de 8 até 15 dias.



Art, 70. Antes dc apI'csentar ao. Presidcnte qualquer
requerimento. para ser despachado., fal'.i o. Secrctario. cxa-
minar se sabre o. mesma, ou semelhante ncgoeio., ho.ln'c jà,
alguma decisão,. a qual deverá sempre jnntar , bem camo
(Iuaesquer autros papeis, o.u despachas á que se referÍl',.
quando 0.' co.nhecimento delles passa esclareccr a qucstão
pcndente.

Art. 72. Para exigir info.I'l11ações das Autoridades e.
Empregados da Pro.vincia sobre a materia de qualquer re-
quel'imento ou o.licio ~ haslarà um despacho. do. Prcbidente
lançado- nestes mesmas papeis, quando. nllo. lhe pareça Co.D-
Venien!e dirigir-se por omeio. á quem houver de pJ'eStal-a~
]JOMO XXII PARTE 2•.'
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t\rt. '67. 'E' ta nbelti pro'hi iüb aos £mp •.~gados , sab
'pena de r/'preheIl8ão, shsptwsao., au delnissão ,sêgúiido a
"gravidade do. cazo., revelar qualquer nego.cio. Í'esenado.,qnc
COrra peln Secretaria.

Art. 68. Não. poderã() as Empregadas fevnr para fora.
da Secretaria livro. , marpa • pa.pcl, o.'tl Ilo.cumento. algum á
ella pertcnccMe, sem permissão do. Secretario, que só a dar'á,
quafllll(}'convier ao. sCI'viço; rrem mesmo. tiral-o.s do Archiva
em quanto. nflo. lhcs forem enlregues pelo Archivista, ã quem
as deverão. pedir quando. lhes sejflo. uecessario.s.

O elllpreslimo de taes objeclos á pesso.as estranhas á,
St:crctaria fica absolutamente prohibido..

Art. 69'. To.do.s os requerimeJ1to.s dirigidas à Presiden-
cia deverão ser datadas e assignauo.s;

Quando. as partes não. estivcrcm prc~entes para suppri-
rem a.f;Jlla de a~sjgnatul'a <los requerimentos, cdo sello. das
documcntos, cama rccolDlIlcnda o arligo. 31 ~ 12, licarão 0.5
mesmos requerimentos em poder do Parteiro para cntregal'-
)h'o.s, logo. que apparcçlio ~ mandando. entl'ctanto. o. Secre-
tario., o.Uo. Officiéll Maior fazel' no. Livro. da parta a co.uve-.
nientc declara~ão. dcssas falias.

f iSlIosi'çõell diversas~

A't 6-5 As quantias que se desco.ntarem d~s: vend-
I'd . mpr'eg'a(lo.s da Secretaria na co.nfo.rmldade do.meu tas as e . . .

artigo. 51 farão. parte l1a Renda Pro.YlIlctal.

Art. 6ô. Nenhum Rmpl'egado. da Secretaria p,1derá ser
Pl'o.curado.r de partes ,. ncnk encarregar-sc do. desp:lcho. d~s.
seus requerimento.s, dar-lhes cOllselho.s., ou no.l'll\?s. de petl-
~Oes, nem }lor si o.u interpo.~ta, ,p~ssoa, to.mara" ~arte em
qualquer co.lltrac~o, ?u negOCiO de m.tcresse partl.~ular qpe
dependa. da Prcsldencl.l. .

O que o. fizer ficará suJeito. ás penas do. ~rttg0. ,15.
D'est3 pro.lilbiéão.. except'uão.~se o.S neg ICIOSdo Interesse

do.s ascendentes ,:o~ deséen.dent~s, irmão.s o.u C'l1?hado.~ (fo~
Empregado.s, fara das caiOS de deverem sei por. eStes lufo!
mados,. ou expedidos •.

C.36 )

CAPITULO 17~

• 'Am ;.rtude .de ordem eXp€dida tlirectamenteCl'ctarJO. e "" . d R d
pela Presidente, 'eu par inlértnê<hQ da .Mesa as Cl) as •.

..Art. 63. Se p.1rccer; mais.eo.nvenienle c~r»prar .na .Ca.
rital daPrevincia todos, o.u algun~ das ',?hJccto.s Indl.c~-:
1, rtigo. antccedcnte, po.derá o. Presidente aUlo.rl~,H
(as no. a . t qucm o.ffco. Secretario. para contractar o. {o.rnecllucD a C~1ll -
recer condicões m:d~ vantajosas em hasta publica ~ qll~ será
ann-uociáda' pela Imprcnsa co.m antecipação' de o.lto. dias ao.
'.neno.s.

Art. M. Da entrada das o.bjecto.s de que tl'ata o. al'l.i~o.
62 (cxce?to. as mo.veis que devem ser e~tl'e~lles ao. Po.rtCl~0..>
far-5e-há 'assento. em livro. pro.prio.,. e .lJcarao. so.b, a gllalda
do. Oflicill Malo.r, que as fará destnbUlr, segund~ as neces-
sidades do serviço., havendo da sua parte, asslln .cOl.n~ da
I S ' etario. to.do. o. cuida(io. em rcgular a destrl~U,çao. c
(o.ecr, .' no.sslvelco.. su.mo.,. de so.rte que haja a IlL11O(eco.n.o.lD.JaI:'



( 39 )F. N. 2.

Presidente as duvidas e anf .
aetos, para que elle res~lva"olomlas ql~e desc.obril' nos ditos.., que mais convier.

Art. 78. Para que se possa Inhecer exactamcllte o t I ,;m. qua quel' occasião co- ..elllpo I c cuecf " ddos Empregados da Secret'Il'i'J IVOsei ViÇO c cada Uln,
Rendas mandará notai' 1I ' , , ~ Inspector da Mesa das.
do respectl vo a 'se t .6S cxtl'actos do Livro £I ~ n amento , á vista
31 ~ 20,os descolltos queOs~I;~~~~: que faz menção o Artigo
cadas como determina o ~rt. 19 ~,toem por faltas não justi fi~

Ar\. 79. LOf1o que s I
mento Iiquidar-se-11a par e pr~mu gl~e' o pl'esente Regula-
mento, o teUlpo de s'er~' a sei n?ta o no referido assenta-
Empregados. fazendo_seIÇ~ss~uel' tlv~r c~da um dos actuaes
do tempo das licencas na conformi~qu/daçao c~m abatimento
Rl'gulamcnto Prov'incial N o 30 til c d?s ArtIgos 22 e 23 do
só as folhas de pagamento' '~ sernndo-Ihe de base não.
na Mesa das Renlhs ' c OutlOS documentos existentes
pelos interessados: ' mas t"mIJem os que forem cxhibidos
O que se julgar j)J'ejudicado I .

recurso para o Presideut I" pe. a .conta assim feita terá-
tão, ouvindo o luspecto/dl a1\1ProV)IIlCla,<)ue decidirá a ques-
dor :Fiscal. a esa I as Rt:ndas, e o Procura-

Ar\. 80. Os Empref1ado d' S 'obrigados á fazel' o . '0.' S .! ecrctana em geral são
só pelo Secreta'I'io c ~~~I~~I~e Ilhes,ror determinado. não
seus superiores, ainda que d~cl(f. ~~IO~ I co!no P?r todos os
o direito de qucixar-se q' I, Ivelsa _ccçao, fIcando-lhes
ção é incompetente, Ol; q~~n~ o I~Jtendao 91~e ~ dctel'UJina.
superiores a obri acã d d c es faz IIIJuStlça, e aos
obediencia, ou dges~;t~cne" arl ptlrte de (/IIalquer acto dc des-.

çao (C seus subalternos.

Ar\. 81. O EmI)J'cf1ad' b'diente ou o' o mCtlm 1(10 de qualquer eXIle-, exame de um negocio é '.pela sua exactidão dev £I • o p1'lmell'0 I'esponsavcli
, eo o em caso de d lIvida consultar o,

'IOMOUlIl PARTE 2.."

Art. 76. No principio de eada anno fOl'lnará o Officiàl
Maiol' da Secrdal'la. para ser impresso e distribuído com a
colleccão, um Indice de todos os Actos, que tiverem :-ido in-
cluido~ eln ca;la uma das tr'es partes do tomo do anno ante-
cedente, transcrevendo os seU5 nu meros, datas, c summa-
rios, e indicando as pagina!> elll que cstivel'em Impressos.
A numeração das paginas d'estes Indices será feita com cara-
cteres romanos e distincta da das outras partes do Tomo.

A1't, ,77. Uma Commissão compobta do Official Maior,
e dos Chefes de S~cçiio da Secretaria, e presidida pêlo Se-
cretario fica especialmente incumbida de, cqlligil' dos livros
de registro, c da ,folha official os a,ctos que deverem fazel'
parte da collecção das decisões na conformidade do Artigo 7h,
cumprindo.lhe outro sim fazel' chegar ao C6nhecimento do

Art. 7h. Os Omeios " POl'larias, e Ordens da Presi-
dencia ,que explical'l~ll1 a, Lcis e Regulamellto .• Provinciaes,
ou contiverem decisões que estabelcçiio regra e 110rllla cons-
tante de tlrocedel' em materia de llllblica Admin istl'açãQ, se-
rão impressos no mesmo formato do LiVl'o da Lei Mineil'a,
constituindo a terceira pal'te d'elle sob o titulo dp.-Col.
leccão de Decisões da Prcsidenda da Província de Minas
Get:aes- e tendo as paginas uma numeração dl~lillcta da das
duas primeiras partes.

Art, 75. Os actos mencion;.(dos no artigo antcceílente
serão numerados scgnndo a ol'delll chronologica, devendo essa
numeração terminar nO ultimo acto de cada túmo , e come-
çar novamente no seguinte,

Em seguida.ao Ilumero por-se-ha a data do acto , e o
summario de seu conle(HIQ.

AI'L .73. As minutas de todas as peças officiaes, de-
'pois <.Jeconferidas.com o registro. ficarão emmassadas e guar-
dadas POI' um anno, finllo o qual sel'ilO qUl'imadas em pre-
sença do Seerctario, do Omeial Maior, e do An',livlsta, .Ia-
vraudo-se d'isso um termo em livro proprio.
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ovaO"PRITO 1857 .-rnOGRAPlIIA. novI!~ci.u.

Palado da Presidencia da.Província de Minas Geraes 31
de Março de 1857.

o Offieial de Gabinete, se for Empregado da Secre-
taria, per.ceberá quatro centos mil reis de gratificação, alem
da totalidade dos vencimentos proprios de seu lugar.

O actual Porteiro coutinuará a perceber o Ordenado de
555.J't>333, e a gratifkação de 277,']!)666, conforme a Ta-
bella annexa ao Regulamento n. 30 de 10 de Janeiro de
18M.
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REGULAMENTO.

Art. 1.o Na falta 011 impedimento do Director Geral
da Iuslrucção Publica, e quando elle se achar ausente «.la
Capilal para inspeccionar as Aulas e Collcgios, farti suas
vezes o Directol' do 1.0 Circulo LitLerario e do Lyceo do
Ouro Pretú, ficando sllpprimido o Emprego de 'ice-Dire-elor Geral.

o Presidente da Provincia de Minas Ceraes, IIsando
da autorisação que lhe confere o S 5. o do art. 9.° da Lei
N.o 791 de 20 de Junho de 1856, ordena '1ue se observe
Q seguinte

1\rf.. 2. o. Do actual vencimento do Dircctor Geral será
considerada como or«.lena«.lo a quantin de nm conto e seis-
centos mil réis , e como grl1titic,lÇiio 11«.leoitocentos mil réis.

O Titulo de nomeação parn este Emprego será <1'ora
em diantc sujeito nos COlllpetentes emolulllcntos c direitos
como os dos outros Empregados Provincines, ficnndo re-
vogada a disposiçiio do art. á. o da Lei N. o 1.35.

Art. 3. ° A Secretaria da Directoria Ceral tel'á um Se-
cretario, dous 1.o, OmCJ:1es, dous ~. o, «.litos, dOllS Ama-
Ilucnses, um Porteiro, e um Continuo com os vencimentos
marcados na Tl1bella annexa ao presente Regulamento.



Art.
Chcfc da
calisação
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3. o Dirigir -se a qualq ucr FuncciOlllll"Ío Publico, Corpo-
ração, ou pCssoa pal'tÍi.:ular com o fim de requisilar infor-
mações ~ ou csclarecimentos sobrc uegocios da Hcparlição
iÍ seu cargo.

~. o COlllllluukar iÍ Meza dns !lendas Provinciacs todas as
occurrcndas que devão ser nOladas no assentamenlo dos
Empregndos da Iu.'Stl'ucç,lO, para que sc fa(:a exaclamcntc a
couta dos seus vencimentos, COIllO, por exemplo: as dalas
da posse, do fallccimenlo, e da inteJTupção do cxcrcicio
por qualquer motivo.
5. o Expedir sob sua assignatura a corrcspondencia que

tirei' por objecto a commuuicação das dclil.J~l'açõcs do Prc-
sidcnte da Pl'Ovincia acerca dos mesmos negoci05.

Exceptuão-sc desta disposição: 1.o As ol'dcns c dos-
pnchos, nulorisando dcspczas c pagamentos. e qllaesqllel.
outras que Se! dirigircm' á Funccionarios c p~ssoas niío su.
bordinadas á Directoria Ccral. 2, o Os Títulos dos Emprc-
gados da Sccrclaria, dos Dircetores tIos Circnlos e scus
Sllpplentes, c dos Professorcs, 3.0 Os despachos de con-
cessão tIe liccnça <Í (IUal'IUC)' Emprcgado da InsLl'llq~:io.
á. o As Iiccnças para c..>la!Jclecimellto dc Collegios particu-
larcs. 5.0 A cOl'respondencia que sc dirigir ás SJcl'elaria~
d'Estado e ás Pre~idcncias de outras Provincias.

Art. 8. o O Dircclor Geral é tnmbilm competcnte para
dnr altcstndos de cnmprimento dc devcres á todos os Em-
pregados, que Ih3 são subordinados, tcndo em vista quanto
aos Professores e Professoras o:; alte-tados do; VisiLadol'cs ,
e os mappas das Escolas alllhcnLicados peJos Dil'cctol'es dos
Circalos; e q:Jaulo a estes os das C:\'nnras l\I.IIIiL:ipacs c
Autoridades locaes, para que possão co1Jrar a ajuda dll
custo de (lue tratão o ar!. 16 do H.egnlulIlelllo n.O 28, e
a Portaria d,~ 21 de Julho de 185á.

Ar!. 9, o Competc ignalmente ao Directo r Geral a ll-
lhenticar os pedidos dos Visiladol'es para o pagalIl~nto do
allugucl das cazns, olllle estiverem eslabelecidas as Aubs
TOAtO XXIll PAliTE 2. a
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, A nucnses designndo pelo Di-

Um dos Ofi~wcs ou D' mat r do 'Lycêo c do 1.o Circulo. Cernl coadluvará o Ircc o
rectoI lJ 11'losdc' cscripturação á scu cargo.1105 lra a

. Cral orrranisnrá um ncgulamenlo,
Arl. ~. o O Dlrcclor c ,.o do Presidenlc da Pro-, b IL' lo /, approvacdo dqnc sera Sll mc H "d . c qllr'lbnicõcs dc ca n umlo os evcrcs u •vincia, prcscrcvem " assim como o modo, c COl~-

dos Empregndos da Se:retalla , lituiC>IOe demissão. As pq-
dicõcs dc sua nomeaçao, slllbS .' gora creados l)oderão. - pnra os ligares n
mc;ra~ no~e?ç~es d ' Presidentc da Província.ser feltns a JlIlZO o

, . da Directoria Ccral, como
5. o Ao. StCrCLan~c a dircccflo i\lspccção c fis-
Sccrelana, comPlcl, ~.r~ ddsta nepnrtiçflo.dc todos os traba lOS a caro

l' t correspondcncia con-
Arl. G. o Todo _o ~;~cl(i~~n cni~da mcsmo a quc tiver

ccr\lentcs á Inslrucçao) ,1,1, I, n\~ d'a Provincia, corrcrflo por
dc ser assignada pelo I f( SJ( e ., Illc' Ilflo immedintamenlc. . a o li11C sei - -, I'esta Sccrctana, p,lr, oficios c requerimentos (1-

'd 'I do Coverno os . t loI'CI1l.tll os pc a , d '. de apontados on piO oco
rio idos á Presidellcla, l'l'?IS de desp'lchoo Ic )CndCllCia ,.
especial, c sen~ ( 1.,. dnohidos ao Presidente da Pro-

Esles pnl)CIS SCI,I? 'lo Dircclor Gcrnl, quc lan-
,ineia depois de C'xallllnados pc, á lnqrO(1II delles, sempre- n parecei, "O ,cará S11a infonllaçao o, .t 'c natnreza da matel'la. , ,- ou a ;mpol ancla •
quc a SI,I~~cxtcn,sao 'faca em cllicio separado.não eXlpo ql.C o .

., ser o ccntro de
- o O D:' ctor Geral conllOua a . )'. _

Ar!. /. ll~,. "nl entrc o PreSIdente da I lO
Icdn a (OI rnronl!( \.C In ÚflIlC" los c Chefes dc Estnbc-

J)' "lore:> <los Ircu , . I .vincia c os )1'(1.: _ • ublica como paTllcu ai ,lecimentos de Inslrucçao, nSSlJ1l p ,
competindo-lhc lambem :.

d O"SC 'lOS Direttorcs dos1.0 Deferir jl1l'<lIIlCnto, c ar p" ,
Círculos Litterario~:, d 'Fscolas, e dar-Jl)(iS Tillllos,2. o Nomear os V lSlladorl?s a~ .J"



Art. 15. Os meninos, cuja idade não exceder ií sete
allnos, poderão ser admitt/dos á frequentar as Escolas do
sexo femiuino.

( 5 )F. N. 3.

, Art. 1'. Nel~h!lma Cadeira puhlica de instrucção pl'i-
manll ou seclllldana sl'rá provida sem concurso nem este
terá lugar scm que prl'Ccda autorisação tio Pr~sidente tia
Provincia, ficandQ eUU'l.)(lido que os titulos, e documentos
de que trat~ o artigo !J3 d? Hegulamento n. o 28, explicado
pela Portuna de 5 de MaiO de 1855, só is/)[)tfto os Candi-
datos da obrigação de fazer exame.

Arl. 17. O concurso e os exames para o provimento
das Cad~in~s do sexo masculino só terão lugar na Capital
da ProvllIcta dlll'ante os primeiros quinze dias uteis dos
m~zes de .Janeiro ,o Julho de cada anuo, designando-se em
edltaes com antec'lJaçiio COITospondellte iís distancias as Ca.
deiras, que deverem ser providas.

Quanto ao provimento das do sexo feminino continuar-
se-ha ií ouserVilr a ref Tida Portaria, permiltindo-se o exame
.P?rante o Director do respecti 1'0 Circulo, excepto o da Ca-
pItal , onde será presidido pelo Dircctor Geral.

l_\rt. ~8. Se entretanto vagar qualquer Cadeira de lus-
truc~ao pl'Ilnaria ou secundaria das Cidades e Villas, poderá
8 Dlrector ?O resp~ctivo Circulo nomear Substituto para
regei-a, ate que seJa nOl'amente provida, licando todavia
dependente de approvação do Presidente da Provincia ()
abono do vencimento.

, Desta faculdade não pode/'ão os Directol'es Usar a re~-
PCltO da,s ~ulas, que não forem frequentadas por vinte e
quatro dlsc/pulos, ao mellos, sendo de illstrueção pl'imaria ,
e por doze sendo de estudos intermedios.

. Art.. 19. Quando se acharem impedidos por mais de
qlllllz.e dras os Professores, tanto das Cadeiras. e que trata
o artigo antecedente, como das de instrucção primaria do
TOMO :XXIll PARTE 2,.
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em quanto não forem rescindidos os contractos actualmellte
exis tentes.

Art. 10. Os attestados, de que tratão os artigos an-
tecedentes, poderão ser dados em sepa rauo, ou lançad.os
.sob a rubrica do Director Geral it margem das pr~pl'1as
petições. Os pagamentos aos Emprega?os da Secr~tat'I~, ~
aos Professores dos Lycêos de~ta Caplta,l e da Cld~de .de
Marianna continuarão a ser feitos em vista de folh,ts 1u-
hricadas pelo mesmo Director Geral.

Art. 11. Estes papeis serão a presentados ao Iuspector
da Mesa das Hendas, para que tenh~ lugar o l~aga!ne?to
sem dependencia de despacho do Preslde,nte da I rOVlllCla,
podendo em caso de duvida as partes lIl~eressadas r?cor-
er ao Dircctor Geral, que dará os esclarecllnentos precIsos,

ou submetterú a questão ao conhecimento do mesmo Pre-
sidente, se Jli10 puder resol"êl-a.

Art. 12. O Prcsidellte da Provincia poderá creul' Es-
colas de instrucção primaria do 1. o grúo lla~ Poyo~ções,
que forem Cabeças de Pa,rochias, ? do 2. o grao, aSSUllco-
mo para meninas, nas Cidades e Vlllas,

Não ohstante esta disposição, fica ainda dependente de
acto especial da Presidencia a suppre~~ão de qualquer Ca-
deira já creada fora da séde das l\1atl'iZes.

Art. 13. O Presidente da Provincia poderá suppril,lIir
qualquel' Cadeira de in~trucção primaria, . e secu~ldarJa ,
quando por espaço de seis mezes consecutivos deIxar de
haver a frequencia de vinte e quatro alumnos, pelo menos;
nas primeiras, e de doze nas out:as, ou quando s~nd?
posta em concurso por tres vezes nao apparecer OPl~osltol.

Arl. 1!J. Tambem podel'ií o Presidente remover o~
Profe~sores de umas para outras Cadeiras, quando ra~ões
de manifesta -utilidade publica aconselharem esta med 1(1a ,
não tendo ellcs dado causa á demissão.



(7 )F. N." 3.

Art. 23. Ao Director do 1." Circulo tillerario quando
fizer as vezes do Director Geral abonar-se-Iw todo o venci-
mento do Emprego, ou aquella parte que o mesmo Direetor
Geral deixar de percebei' .•

Quando o Director Geral impedido pereeher dous terços
ou a totalidaae do vencimenlo, abonar-se-ha pelo Cofre Pro-
vincial ao Suhstituto uma quantia equivalente a metade.

Em qualqucr destes casos pertencerá todo o vencimenlo
do Director do 1.o Circulo ao seu Supplente em exercicio.

Ar!. 2á, Aos Supplentes dos Directores dos Circulos ,
l!fu3ndo substituirem a estcs, abonar-se-ha lodo o venci-
mento, ou a parte deHe, que os mesmos Directores dcixarem
de perccber,

servem os commodos nccessarios para as Aulas. dependerá
do approvação do Visitador (,u do Direclor do Circulo, se
estiver no lugar.

As disposiçõcs deste artigo são tambem applicaveis ás
Professoras.

, Art. 25 .. Os Professores que faltarcm <ís Aula£ por
lllaiS de trcz diaS sueecssivos sem partccipação ao Visitador,
ou por mais de oito até 1.5 Scm apresentarem alleslado de
molestia, perdcrão no pr:meiro caso lodo o vencimento e
110 ~." a grarifrcaçlio correspondente ú todos os dias de faÍta.
ASSIllJ,tambem pcrdcri\o metade Co ordcnado, além de toda
a gratificação, qnalldo forem suspensos administrativamcnte
. Nlio wfrrcrão porcm desconto algum quando faltarcl~
.as Aulas por estarem emprcgados pelo PrcsiJcnte da Pro-
vi~~eia em outra commissflo, ou cm serviço publico ft que
scpo legalmente chamados.

Art. 26. Os Suhstitutos que rcgercm as Cadeiras va-
gas das Cidades e VilIas pereeberlio todos os vencimentos dai
mesm~s; e bem assim quando substituirem os Professores
impedidos, e estes não tiverem direito á vencimento algum.
TOMO XXIII PARTE 2••
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1.o gráo, farão os Directores d~s, ~ircLÍlos a .n~_mcação de
Substitutos. dependendo de dehn.lllva app~ovaçao do ;re-
sidellte da Provincia, como permltte o artigo 18 ~ 8. do
Regulallltmto n." 28.

Art. 20. Os titulos de .licença para se abrirem Es-
colas particulares de um e de outro sexo, tant? de ios-
truccão primaria como secundaria, ser~o eo~.cedldos gra-
tuit;mellte pelos Directores dos respectivos ClrctI1os,' uma
vez que os pretendentes provem que gosã.o de eonc~lto pu-
blico, e que tem a moralidade lleCeSSal'la para exercer o
magisterio. -

Esta prova far-se-ha por attestados 'do P.arocho res-
pectivo, e das Autoridades loc,ae~ , d.evCl~doo Dn:ector com:
municar immediatamente a Dlrcctol'la Geral a 1Jcença con
cedida c remetter-lhe os documentos em que se basear.
com de~IaI'ação do lugar oude teuha de ser aberta a Escola.

Art. 21. As Iicen~:as para estabelecimento de CoIlegios
particulares continuarão a ser dada~ pelo Presidente da Pro-
vincia, precedendo informação do Dlrector Geral. .

C~llla um destes titulos pagará a taxa de 10.jJ)OOO r~, ,
qualquer q~e seja o uumero de ~adeiras, nã~ depell~e:ldO
os Pro[ ssores destas. para lecclOuarem, senao, de Ilceuça
do Director do respectivo circulo, que a concedera pelo modo
indicado no artigo antecedente.

Art. 22. Os Professores de Instrllcção primaria per-
ceberão do Cofre Provincial á titulo de aluguel de casas, para
as aulas nos lugares, onde não hO:.lver edificios publ,lcos,
em qllC possão ser estabelecidas, a 'luantia qU? for hxa~l.a
pelo Direct(}r Geral com apprúvação do PresldCl~te, ~es.
cindindo-se os contractos de locação, 'Iue tem Sido feitos
por conta da I;azenda.

Estas quantias serão pagas aos mesmos Professores,
ou á seus Substitutos, q uanuo tiverem de receber os VLl~-

cimentos do Emprego, e a escolha das casas, que podemo
ser tamb~m habitadas pelos Professores, com tanto que re-



Ar1. 3i: O tempo das licenças reformadas, ou de
110VO concedIdas dentro de um meSBlG anno, será junto
ao das antecedentes para fazerem. se Oll descontos dos arts.
27, 28, e 29.

Ar1. 32. Incorre na pena de snspcnsão, que ser<Í im-
posta P?19. Director Geral, com r(/curso pal'a o Presidente
d.a Provmcla, por um á tres mezes segundo as circunstau-
clas do .caso , o ~rofes~or que I~rgar o exercicio do l\I:Jgisterio
por .mals de qUlllze dIas sem IIccnça, ou que exce.êr sem
motIvo urgente. e participado o tempo da licença concedida.
Sc o abandono exceder á tres mezcs incorreFá o Professor
ainda qu~ vitalicio, na pena de demissão, que será imp.ost~
pelo PreSIdente da Provincia.

(9 )F. N.' a.

Art .. 33. No.s casos de impedimento por molestia , que
tlure malll de qUlllze dras, dev~ràõ os Professores e os
l~ire~tores dos Circulos pedir Iiêença ao Presidente da Pro-
,l'IllCIa'. que attcndendo ás distancias poderà permittir que
t~lIa seja contada da data do requerimento.

Art. 3~. O. provimento das Cadeira. publicas, que
[orem, ou jã estIverem annexadas á Collegios palticulares
far-se-ha pelo mesmo modo, e caIU as mesmas formalidade~
do. d.as outr?s, ficando os respectivos Professores igualmente
sUjeItos á Illspecção e fiscalisação prescriptas pelos Regu-
Jamentos em vigor.

Pelo ensino das matorias proprias d'estas Cadeiras não
poderão os Professores, nem os Dircctores dos Col/caios
exigir retribuição alguma dos alullInos externos, aos ClI~1es
qeverá ser franqueado como nas Escolas publicas.

A,I:1. 35. Nas Escolas de inslrucção primaria de um c
outro sexo harerá por dia dUlls lições: a primcira COme-
çará as nove horas da manhã e terminarú ao meio dia; a
segunda começará as tres horas da tarde 6 terminará fI
cjnc~. .

.;rOMO -XXIII :PARTE 2.'
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Nos outros casos perceberáõ os Substitutos a parte só-
mente qlle não [01' abonada aos imp~dido~, e qll~ndo estes
tiverem direito á dous terços, ou maIS, ainda assim pagar-
se-lIa á aquelles uma q,uantia eq?ival~nte á metade.

Art. 27. 0, Empregado da Secretaria da Directoria
Geral, que por qualq uer motivo faltar .ao ser~iço pel'derá. a
gI'at ificação, excepto quand u o seu .lInpcdlluento provlCr
das mesmas causas mencionadas na uItnua parte do art. 211.

Ao Secretario só se fará este desconto quando a falta
exceder á oito dias consecutivos, abonando-se neste caso
ti sua gratificação ao Empregado ql.JCo su bstituir , e deixando
este de petcebçr a do seu propno Emprego.

Qúando houver certeza prévia do impe~im~nto ~agar-
se-ha a gratilicação ao Substituto dcsl.\e o pl'llnelro dw.

Ar1. 28. O Dircctor Geral, Dircctores dos Circulos
e Professores do Instrucção primaria e secundaria poderúõ
obter licença por motivo de molesti~ até trez meze,s com
dois tercos dos vencimentos; por mais de tres até S21Scom
a metad'c; por mais de seis até nove com um terço; c POI'
mais de nove até um anno sem vencimento algum.

Art. 29. As licenças por motivos de interesse parti-
cular poderflo ser concedidas até tres mezes com a terça
parte do vencimento, e d'ahi em diante alé um anno sem
vencimento algum.

Ar1. 30. Aos Empregados da Secretaria da Directoria
Geral poderão as licenças ser concedidas po~ m~tivo de mo-
lestia até tres mezes com onlenado por 1I1lclro ~ com o
desconto da quinta parte por mais de tres até seis mezes.;
e d'ahi em diante com metade pelo tempo que ao PresI-
dente da Provincia parecer rasoavel.

Por motivo de interesse particular poderão ser con-
cedidas com metade do' ordenado até tres mezes, e d'ahi
eu;i diante seI~l vencimento algum.



Art. ~7: Os Directorcs dos Circulos são competentes
para defenr Juramento e dar posse aos Professores publicos.
TO~IO rXllI/ARrE 2••

tres FacuHativcs, ficar impossibilitado de contO d'snr ' d muar, pq era.aposen_a o com OJ:dcn,ado proporcional ao tempOn d
servIço. ,. v •e

Art. lJ2. Contar-se-ha para a aposentadoria todo
temp~ d~ clTeclivo excrcicio do magisterio ienha' elle s'd o
ou l1ao mterrompido, com tanlo que a 'intcrrllp' I, o
provenha U" d . -. çao "<lO, " cmlssao por motIvo infamante ou o •
tença condcmnatúria. ' p r sen-

Art. !t3.. Não será contado para a aposcntadoria o tem-
po '1ue o. Professor faltar à Aula sem motivo justificado n
o das. IlCcnças que não forem concedidas por moti~o ~~
molestla, nem o de suspcnsão imposta em virtude das Le':
e UegulUl cntos, ou dc processo cr:minal. ' '. /1)

. Art: M. Ai?da que o Pro.fcs~o.r não requeira a 0-
s?~ltadorra, podera o Presidentq da P.rQv(nçia' dar-Ih'a ~111

~~ lude d? ~eprcsentaçã~ do Direclor Geral, sob Íls' condi-
. oes p~escrrJltas nos artigos anlecedentes, quando o julrrue
conveniente ao serviço publico. o

Art, 115.. Na Secrclaria da Directoria Geral crear-se-
ha uma Mnlflcula de todos os Profcssores Publicos .nl"ad 1 . , org<l-"~ n pe a maneml (fue prescrever o Director Gernl, e ahi
serao lançadas de conformidadc com os Arts. !J1 e lJ2 as
~otas e decl:~r~.~~e~ necessarias par~ que se ppssa lÍ1uidar
c.om toda a eAaclldno o tempo de eIlccti\'O exercicio dos uc
tlvercm dc ser ap~sentados. . q

Iguaes notas e declarações deverá contcr o assentamento
da Mesa das Rendas Provinciacs.

> Art. lJ6 .. As.di~posiçõcs dos 6 arligos nnteccdcntes são
em t~do appllCav.els as Professoras c aos Professores de Ins-
trucçao sccundarra.

( :U )t'.l\.03( 10)

At"t. 36. Os Direetores dos Circulos são autorisados
á ensaiar em qualquer Escola se uma só lição diaria, que
dure cinco horas, com alguma interrupçflo ou sem ella,
é mais commoda ao Professor, mais facil e menos dispen-
diosa para ml familias que morarem distante das ~s~ola~,
e mais proveitosa ao progresso dos alumnos, e partlclparao
circunstanciadamente ao Director Geral o resultado desses
cDsaios à'fim de que elIc proponha ao Presidente da Provincia
o que for mais conveniente.

Art. 37. Serflo dias feriados para as Escolas de ins-
trucção primaria, e secundari'il, que não se ãchare~ an-
nexadas á ColIegios ou Lycêos, a segunda e terça feIra de
entrudo, e a l{uint.a feira de cada semana, em "que não hou-
ver dia sanlo ou de feslilidade nacional.

Art. 38. Haverá ferias de 15 dias duas vezes no anno,
começando as primeiras no' Domingo de Hamos, e as se-
gundas no dia 23 de Dezembro.

Art. 39. Haverá exames em todas as Escolas publicas
dc instrucção primaria c sccundaria uma vez no anno, os
quaes terão 1urral' do dia 10 até 22 de Dezcmbro; alem
destes poderão oos Directóres dos Circulos determinar que
se fação os que julgarem nccessarios para ohservar~m e c.o-
nhecerem o adiantamenlo dos alumnos. Esta ultima dls-
p»sição é extensiva as Escolas parlicularc.s.

Art. lJO. O Professor de Instrucção primaria " que por
espaço de vinte cinco, ou mais annos tiver exercido o ma~
gisterio com aproveitamento dos alumnos, o que devera
ser provado por attestados do Visitad~r, do ~irec~or do
Circulo e das Autoridades locaes, e IIlformaçao ClrcnIlS-
lanciada da Directoria Geral, terá direito á aposentadoria
com ordenado por inteiro.

Art. 41. O que tiver dez, ou mais annos dc exercicio
do magbtcrio, e por molestia graye e incuravcl ti juizo de
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DE

COLLECCÃO DE DECISÕES,)

DA

PRESIDENCIA DA PROVINCIA

N. o 1.-0fficio de 2 de Janeiro de 1857.-Ao Jldz illu-
nz'cz'palSubstituto de S. JOl1o d'Él-llei, declarando
que só á Presidenâa compete resolver ,çobre a denus-
são pedida por Joiio Baptista de Noronha e Lima do
OI/leio de 1.o Tabelliâo do Publico, Judicial c Notas.

2." SEccÀQ.-Palacio da Presú1eucia da Pro\'incia 2 dede JaneIro dê 1857.
Em rcsposta ao oflicio que Vmc. mc dirigio com data

de 7 de DezembrQ do almo III'oximo findo, communicando '
lHl\'el' concedido a demissão que pedira o sel'venluario vi.-
falicio do OfficiQ de 1.0 TabeHi<io do Publico Judicial e
Notas dessa Cidade João Baptista de Noronha e Lima,

. dcclaro a Vmc. que foi menos regular o sco procedimento"
)lOrque só á eSla Presidencia compelia resolver sobl'e a re-
ferida demissão; mas que, lia ,'cndo-a por concedida, cum .•
])re que Vmc. faça pu/)lieM nesse TerUJO o edital incluso,
annunciando a Vllga, o convidando os pl'ctendelltes a apm-
sentarem seos l'cquerimeutos no pl'aso de 60 dias nos termos
do Decreto n.• 817 de 30 de Agosto de 1851. Deos Guarde
a VmC.-HERCULANO FERREIRA PENNA. SI'. Juiz Municipal
e d'Orpbãos Substituto do Termo da Cidadc de São JooO'd'EI-Rei.

He~

1 :400 :jPOpO
1:OO0;)1il000

700 1P000
500:jPOOO
4oo:jPOOO
32001POOO

de "linas Geraes 16 deda ProTincia n

HERCULANO FERREIRA PENNA,

do L.O de regislro de HeguluRlentos (l

. . d M' s Geraes 19 deda Provmcl3 c ma

PalaciQ da Presidencia
~Iaío de 1857.

Secrel:uio , ',' , . • • .
Primeiro Officlal . . • • •
Segundo dito.
Amanuense.
Porteiro. , •
Contínuo .• ,

Re~istrado ã ,11.1~5
lnslruc~ões da Preslden,Cla •.

Secreta ria da P resldcncla
Maio de ~857.

( 12 )

. • iO'or as disposi~ões das Lcis ,
Art. li8. Contlllug~s ~mP:~tarias da Presidencia, que

Regulamcntos, Ins~ruç á do presente Regulamento.~o forem contrarIas s
n,1 . M' GeraesPalado da Presidencia da Provincia de Illas .

16 de Maio de 1857. HERCULANOFÉRREIRA PENl'iA.

m re ados da Secretari{t d'1T bella dos vencimentos dos E _ p]Jr blica á que se refere o
fi 'G I da Instrucçao t
Directorw era I nto n o 41 desta data.art, 3.0 do Reglt ame .

Ordenado Gratilieaç.ão
900:jP 000 500:jP 000
700:jPOOO 300;;tJ000
500;;tJ()(Í0 200;;tJ000
4oo;;tJ000 100:jPOOO
300;Jp 000 100;;tJ 000

, • . •• ~HO:jPooO 80.1P000. ... ,

.Manoel da CosIa Fonseca.

, , bl' do o presente. d. PresidencHl fOI pu IcaNesta Serretarl3 .J U7
t em 20 de Maio de ~8a • "f.'

gulamen o Manoel da Costa L' onseca,

d da Exm ' Presidencia.. to por OI' em ..~mpresso e re\'1S

/lodn'go José Ferreira Breta •.



ao negociante José Antonio Teixeira, da Vil/a da Oliveit'a
o direito de proceder contra o mesmo na conformidade da~
Leis, se julgar que foi elle o autol.' do furto do que se queixa
lia petição unida ao Proccsso. Ao mesmo Soldado devem
sel' restituídos as 31j./2)000 que se achão em deposito e
áquel/e negociante dê Vmc. conhccimento do presente omeio
para seu go\'el'lJo. Ocos Guardc a Vmc.-HEIICUI.ANO };'EII-
RWIA PENNA. SI'. Tcncnte COl'onel COlllmandi1nte do Corpo
Policial •.

( a )

N." !J.-Officio de!J de Fevereiro de 1857, -Ao commau
dante Superior interino da Guarda NacionaL dos Mu-
nicipios da Piranga e Pomba, declarando que na lalta .
do Tenente Coroncl Commandante do Batalhão n .• 50,
deve elle deferir juramento e fazer rBconhecer a um
Capitüo do mesmo Batallulo, para que este possa deferú'
juramento aos demais Olficiass.

!J •• SECÇ1\.0.-Pala cio da PreFidencia da Provincia !J de
Fevel'cil'o do 1857.

Em resposta ao omcio ,_ que V. S. dirigi o-me em data
de 30 de Dezembro do anno passado, consultando sobre a
maneira porque deve Jll'ocedcl' á fim de que sejão jUI'a-
mentados e empos$ados os Ofliciacs do Batalhão n.• 50 do
C.ommando Superior da Gual'da Nacional dos MUllicipios da
Pu'anga e Pomba, por (Iuanto sendo V. S. Tenente Coronel
do mesmo Batalhão acha-se presentementc exercendo as
funcç.ões de Commandallte Supel'ior no imjledimento do Te-
nente COl'onol Chefe do Estado MaiOl', declUl'o á V. S. que
de confol'midade com a doutrina estabelecida no Artigo 81
das Instrucções n .• 722 e S 25 do Artigo 1.• do Decreto de
6 de Abril de 1856, cumprc a V. S. deferir juramento c fazel'
reconhecei' fi um Capitão, qne por sua antiguidade ou idade
deva tomal' oCommando do refel'ido Batalhão, o qual ten-
do entrad~ em exercicio do posto na forma do Artigo 82
das sobreditas Instl'Ucções deverá deferir igual juramento aos-
T.OMO XXtIL PAltTE a"
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N •• 3.-0mcio de 3 de Fevereiro de 1857.-A~ c01~m•.n-
dante do Corpo Policial, declarllndo, que nuo est~ com-
preltendido no Artigo 167 do Re,qulamento n;. 35 o
crime de furto, de que é accusado o Solda{foi 1,0 J,osé
de FigueinuLo pelo negociante Josó Antolllo elxelra,
da Villa da Oliveira.

!J.a SECÇ.iO.-Palacio da Presidel1cia da Provincia 3 de
'Fevereiro de 1857. - fI'

Conformando-me com o que Vmc. expue em seo o 1-

, • 33 I 1? de Janeiro Ill'oximo passado, declaro-lheCIO n, (e . -' , I I
ue nr\O está comprehendida no Al'tigo 16.1 do ~egu ~I~ent.o

~ • 35 a falta commettida pelo Solll<luo.• Pl~ Jose de. Figuei-
redo, de que tl'ata o Conselho de l~vesllgaçao; e asslln deve
Vmc. manual' pôr em liberdade o dito Soldado, ficando salr9

N,. 2.-0fficio de 22 de Janeil'o de 1857.-A' Camara
!J1unicipal da Cidade do Parahybu~a, declarando que
!la incompatibilidade na accumulaçao do cargo d~ Ve-
reador com o de Tabellião.

1. a SEcçÃo.-Palacio da Presidencia da Provincia 22
de Janeiro de 1858. , .. _

Recebi o officio que Vmcs. dtrlgll'ao. me com data de
7 do corrente, partecipando havel'em sobr'es~ado_em dai' ,~os-

I carlTo de Vel'eador d'essa Camara ao Cldadao Fl'anclsco
~i~l~izi~ Fo,'tes Bustamante por estarcn~_em dnvida se este
cargo é compativel com o (Ie 2 .• T.abelllao ~ e.. e~ I'csposta
tenho a declarar-lhes que havendo IlJcompatlLlIll(l,l~e na ac:
cumulação delles, como .ja foi (!eclar~do p,~l~ ~\'ISO ~e 26
de Abril de 18M) ~ 7.• , so ue\'era ? dito ('\(Jdda~. seI em-

. d (lo de Vel'cador se l'enunClar o de Tabclllao, cum-POSS,I o I" , n
rllldo que no caso cOllu'ario seja chamaI o a exel'CICIO o ,li -

;nediato em votos. Doos Guarde a ~mcs.-HERCULANO FER-
REIRAPENNA. 51'S, Presidente e maIs Vereadores da Cnmara
MunicipaJ do Parahybuna.



N.O

N.o .7.:-<?ffieiode 20 do Feroreiro de 1857, -Ao Juiz de
DZreli? da Comtfrc4 do Paraná, dcclarandu que lanlo
o 0lficzo r(e.Escrwdo do Jury, como lodos os de Justiça

,estllo sUJezlOsds regras cstabelecidas no Decrclo 11.0
81.7 .de.aO de Agosto de 1851.

( õ )

.---~

!r"ria. Pal~cio ~a Presidencia da Provincia no Ouro-preto
em 18 de Feverezro de I857.-HERCULANO FERREIRAPENNA.

2. a -BEcçâo.-Palaeio da Presil1encia da Provincia 20,de FevereÍl'o de 1857 •
. , ,Em resposta á ultima pal'te do oflicio, que Vmc. me

.dJrl?lo em data de 7 de Janeil'o p. passado relativamente a
~uVlda .em que se acha., sohl'e a nomeacão dos Escrivães
do Jury d?s diversos Tel'mos d'essa COlUar~a, <Íeclal'Oa Vmc.
que o AVISO do Ministerio da Justiça de 23.de No~'embro
tle 1853., COnstante da copia junta. é [tssás explicito, ele-
clm'ando que tanto esse Omcio, como todos os de J ustica
estão sugeitos ás regl'as estllbelecidas no Decreto n.• 817 cÍe
30 de Agosto ele 1851 das substituições, e pl'ovimentos.
O quo .lhe communico para a devida intelligcncia. Deo:;
Guar,de.á Vmc.-HERCULANO FERREmAPENNA. Sr. Dr. Juiz
de DIreito di! Comarca do 1'aran;l.

,N.O 8. - Omcio de 21 de Fevel'eÍl'o de iS57.-Ao Comman,..
dante ~o C~rpo fOlieial., declarando que o rcspectivo
CapcllllO nuo es,la atlslrzcto a di=er missa pelas praçaslalltcidas.

h,a S.EcçÃo,-Palacio da Presidcncia da PI'ovincia 2{
de Fevereiro de 1857. .

Em I'esposta ao omeio que Vmc. dirigio-me com data
de 17 do COITente mez, \leclaro-Ihe quo tendo o Capellão
.40 Corpo sob seo Co,nmando as mesmas obrigações (1l1Cos
,TOMO xxm. PARru 3&
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1J•• 5.-Portaria de {) de Fcvol'ciro de i85i.-C~ea na nova
Povoação de Philadelphia do Termo de M~llas 'Y~vas
uma Suúdelegaeia de Policia, e marca-lhe as dJt'zs.as.

2.a SECCÃO.-O P.'osidCl te da Provincia de conformidade
com o disposto no Artigo 7.• do. Regu~amento _n" 120 de
31 de Janeiro de 1862 e tendo á vista a mforma.çao do Dou..,.
tOl' Chefe de Policia datada de 4 do corrente, l'es?lve CI'cal'
na nova Povoação de Pllila Jelphia do Termo <le 1\1lOlISNovas
uma Subdelcgacia, quc terá por Iimitcs pelo lado do Scrro.o
do Districto de Minas Novas as ultimas vertentes do rio
~Iucu,.y ,e pclo lado da Malta as raias ,das ~I'ovincias .da
Bahia e do Espil'ito Santo. Palado da Prcsldencla da PrOVIlJ-
cia no Ouro-preto, 9 de Feverei.ro de 1857 .-H~RCULANQ
FrERREIRAPENNA.

demais Officbes. Dcos Gllal'de á V. S.-HERCULANO ~ERR.EmA.
PENNA. Sr. Tonente COl'onel Commandanto SuperIOr 10 tc•.
rino da Guarda Nacional dos Municipios da Piranga e Pomba.

-.----:---

6.~Pol'taria de 18 dc Fevereiro de iS57.-Elevaa ci~l",
coenta réis mensaes O desconto de vinte até agora {ezto
na {omza do Artigo 2•• da Poria ria de 5 de Junho de
1836 á cada uma praça do Corpo Policial á tilulo de
Con{raria.

lJ.a SECC,\O.-O Presidente da Pl'ovincia, altendendo á re~
})l'esentaçio que lhe dil'igio o Tenente COI:oncl Commllndante
do Corpo Policial em data dc 16 dc Jaoeu'o p. findo, e tendo
em vista o parecer dado pelo lnspec.lOl' da M~sll das. Rendlls
Pl'Ovinciaes cm 22 do mesmo mez, resolve deterlUlIlar que
seja elevado a cincoenta r~is mensaes o des,conto r; de 20 até
agora feito na forma do Artigo 2 .• da Portana de D de J linho
de 1836 a cada 1lI1)a{lra,ça do .dito Corpo, á titulo de .Con-
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que a respcito do fOl'nccimento dos matcriaes para as da Ca-
pital se obsel've o seguinte:
,1. o No p~incipio de cad? m~z o Director das Obl'35 pu-

blicas da Capital apresentara:\ IIIspecçiío geral uma relacão
dos matcriaes necessal'ios para o consumo l)I'ovavcl no de-
cm'so do mcz, com declaração das obl'as a que se destinal'em.

2. ° O Inspector Gcral, reconhecendo pelo cstado das
ob,'as da Capital que siío p,'ccisos esses matel'Jacs, mandará
publiCaI' annuncios, convidando os fornecedores él fazerem
suas propostas. Poderá pOl'em o mesmo Inspectol' Geral
mandar pl'Oceder á COtl'Jlra desses objectos sem dependencia
de annnncio quando, não excedendo a vinte mil réis se
,tomarem de urgente necessidade. '

3.
0

O Inspectol' Gel'al, exigindo informações do Director
acerca das qualidades dos objectos, ajustará as compras, e
das quantias em que importarcm, dará conhecimento para
serem pagos dil'cctamentc aos fornecedol'cs pela Mesa das
Rendas, a qual i:lI'á os convenientes avisos, declarando o
.valol' de cada conhecimento e os 1I0mes das pessoas a quem
,forem dados.

1•.° Estes conhecimentos não scriío entregues aos f01'-
necedores, sem que os objcctos assim comprados sejão
recolhidos a um armazem, e vel'ifieada a identidade.
5.

0

Haverá um livro de entradas e sahidas, onde estejão
escriptllrados todos os matel'iaes comprados com seos va-
lores, o á medida que forem requisitados pelo Director se
fará descarga.

6, o Este li V 1"0 , em quanto se não deI' outl'a providencia,
licará á cal'go da Secl'ctaria da inspecçiío geral, e as chaves
do al'lnazem onde se recolherem os matel'iaes licariío a c:trgo
do POl'teit'o que lH'esentelllente serve n:t mesma inspecçiío.

7. o Todos os matel'iaes quc sobrarem das obras SCI'fio
outra vez recolhidos ao arm:tzem.

8. o No fim de cada selllana o Director das obl'as publicas
d:t Capital pl'estal'á á inspecção geral uma relação detalhada
das obras que se cxecutarão no decurso da mesma com as
cOlI)petentes medições, sempre que fÔI' possivel.
TOMO XXIII, PARTE l'
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N,o 10.-Portaria de 28 de Fevel'eil'o ,de 1857.-R,cgu/a a
compra e o fornecimento .dos materzaes necessarlOs para
as obras publicas da CapItal.

OnRAs punucAs.-O PI'esidente da Provincia, atten-
dendo ao que lhe representou em data de 2~ do corrente
o Conselheiro Iuspector Geral das Obras Publicas, resolve o

de 1.' Linha, segundo o disposto. no Ar~igo 5.0, 00 Re~u~
lamento Provincial li. o 35, lIao esta adstncto? dl.zer mls,:;a
pelas pracas fallecidas, por isso que essa obl'lgaçao se nao
codtem no Artigo 9.° do Decreto, n.O ?á7 doe.2á de De-
zembro de 1850, que lixou as dos Capellaes l\1i1ltare~. Deos.
Guarde á Vmc.-lIERCULANO FEnREI1~A.PENNA. Sr. fenente.
COI'onel. Commandanto do Corpo Policiai.

9.-0fficio de 23 de Filvel'eiro de 1857.-Ao SU1~plentc
do Delcgado de Policia do Termo de TamanduCl, d~-
c/arando, que ere, quando, e?1lea:crcicio, ntfo pode sert'lI'
com o escrivão, que é sco TIO.

1.' SEcçÃo.-Palacio da Presidencia da Provincia 23de
Fevereil'o de 1857. , o . . .
Em reiposta ao oflicio que Vmc. me dll'lglo com a l.l<lt,l

de 10 do corrente. consultando se o. Suppl~nte do .oe~ega~o
de Policia pode funccionar nOs fel~s crImes. e mfl acçao
de P05tUl'aS com o TabeIlião. de quem é s~bl'lnh~, tenho
a declarar-lhe que. egundo a dOU!I'i~l~do A.VI~O n, 2o?6 de
3 de Dezembro de 1853, não e liCito servIr o ~~IZ com
Empregados seus parentes dentro dos gráos pl'olllbJ(los~ e
por conseguinte lIão deve o Sou~plente, (~ODelegado ql~ando
em exercicio servir com Escl'lvao seu fIO, De.os Gual de oa
Vmc -HERCULANO FERUEIRAPENNA. SI', Substituto do JUIZ

Municipal e Supplente do Delegado de Policia do Termo de
Tamanduá.
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9. ° Por estas relações se formará uma geral na Secre-
taria da inspecção para ser transmiltida á Presidencia n()
fim de cada mez.

Palacio da Presidencia da Pl'ovincia no OUl'O Preto 28
de Fevereiro de 1857.-HERCULANO FERREIRA PENNA,

N.O 1:1,-Officio de 2 de Marco de 1857.-Ao Presidente
da Junta de Quali{icaçilo da Frc[Juezia da Villa Chris-
tina. declarando que os volantes comprehendidos nos
terrilorios denominados-J';J alia do 1zidoro, e Campos
de IIIaria da Fé, deL'emcontinuar a e:l:eJ'cero direito
eleitoral na Freguezia de 1tajuÚá, a que {.carão per-
tencendo em consequellcia do accôrdo celebrado entre
os Ea:ms. Bispos de Mariamla e de S. Paulo quanto
aos limiles de suas Dioces('s.

1. a SEcçÃo.-Palacio da Prcsi<!encia (ra Pl'Ovillcia 2S
de Fevereiro de 1857.

Declaro a Vme, em resposta ao lICO officio de 17
de Março pp., que a resoluçflO cm que se acha o Exm.
Bispo de S. Paulo de fazel' respeitar as divisas ecclesi-
astieas designadas lias Leis Provinciaes pal'3 as Freguezias'
o'esta Provincia pertencentes a sua Diocese, como consta
do omeio dirigido a esta Pl'csidcncia em 31 de Dezembr'O'
de 1856, lwblicado no n.' h do Correio Olficial de 19 do-
?an.eiro do cO!'I'ente anno, não pode de modo algum pre~
Judlcar o aceol do celebrado entre o mesmQ_Exm. Bispo, e
o de Marianua quanto aos limites dos dois Bispados pelo'
lado dessa Freguezia, e da de hajuM, pelo que cumpre-lhe'
,observar a respeito as ordens anteriores d'csta Presidencia'
de 2 de Outubro do anno passado, fazendo constar que os
votautes compl'chendidos nos territorios-Matla do lzidoroy
e Campos de Maria da Fé, que em virtude do- referido ac-
cordo passarão a pcrtencer a sobredita Freguezia de Itajubá
do Bispado de S. Paulo, nalla devcm continuar a votar, em
quanto o contrario não fõr dcterminado pelo poder compe-

( 9 )

Icntc. Deos Guarde a Vmc. -HERCULANO FERREIRA PENNA,
SI'. Presidente da Junta de Oualilicac<io da Frcguczia da
Villa Christina. ~.

N.O 12.-0ITicio de G dc Março dc 1857.-Ao Juiz de Pll;:'
do Curato. de Sanla Hilla da Jacolll/[Jo, declarando
que 11(10 se pode ali por ora praticar aclo algll1ll elei~
to~'al,po/:que embora (osse aeado o mesmo Curato pelo
BISpo DIOcesano para as (uncções plMlmentc l'spiri-
tuaes, nlio (oi ainda rec:oulwr.idopela Assembléa Le-
[Jislatl~vaPrOl.;inciaI.

1,' SEcCÃo,-Palaeio da Prcsidencia da Provincia 2 de
Março dc f 8~ 7.

Em resJlosta ao olTieio que Vmc. dil'igio-me COm a data
de 18 de Fevcreiro pp. tenho a deelal'ólr-Ihe, de conformida_
de com o Aviso do Ministel'io do Imperio de 13 de Fc\'el'eiro
dc 18M), que nes~e Curato de Sanla Hilta da Jacotinga não se
)lode por ora pl'atlC?I' act~ algum eleitoral, Jlor isso (Iue em-
hora c.l'I~adop('/o BISpo DIOcesano para as fnneções pnr:lluen-
t~ eSI~lrlluaes, nlio foi ainda reconhecido pela Assclllbléa Le-
glslatl"a Provincial, como é indisllensa\'el, para que semelhan-
te creação possa produzir eO'eitos civis e politicos, CUUlpl'llHlo
pai' tanto, que SfHIS hal>itantes continucm a ser qualilicados
e a votar na Freguezia do SenhOl' dos Passos dó Uio PrelO
a. qU,e pertenceU! cm vil'lnrle do Artigo L° ~ L° da Lei PI'O~
\'Inclal n.O 5áá de 7 de Ontubro de 1851. Deos Gnarde á
VlIlc.-IfERCULANO FmlllEIRA PENNA. SI'. Cassiano Ferr'vim
de Mendonça. Juiz de Paz mais "atado do Cnr:ILo de Santa
Hita da Jaeotinga, Termo da Cidade do Pal'ahyunna.

N.O 13 -Officio de (j de Marco de 1857.-.'1' Camara Mu-
nicipal do Ouro-prelo, 'resolvendo a duvida suscitada
a respeito da compelencia de um Procurador dcmillido
para receber denlro do qllafl'icllnio de que trata o Ar-

TOUO XXIII. PARTE 8~
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tigo 80 da Lei do 1.0 de Outu'bro de 1828, quantias
pertencentes ti li! llnicipalidade , antes de havh o seu
successor entrado em exercicio.

1. a SEcçÃo.-Palacio da Pl'esidencia da PI'ovinciô <3 de
1\ial'co de t 857.

'Declaro á Ymcs, em reSp03ta aos seos 'officios de t 1
e 2<3 de Fevereiro pp., que não se achando em exerci cio
o actual Procurador dessa Camara. quando o antecessol' deste
que servia com fiança, e não ,debaixo da ('?sponsabilidade
da Camara transacta, recelJeo (lIversas quantias perteucentes
as rendas Municipaes e della5 deduzio a competente POl:-
centagem J não se lhe pode por isso fOl'lll;]r culpa, PI'IIICI-
palmente constando que dl,e ainda se aC~lava d~ntl'o do qu~,
driennio de que trata o Artigo 80 da Lei do i, de Outubro
de 1828, por ter tido lugar a sua nomeação ell~ (} de Julho
de 1855, como Vmcs. informão, embora antel'lOl'mente ao
acto da arrecadação de que se trata tivesse tido lugar a Sll-
bstituicão dos anti""os Vereadores, pelos actuaes, aos quaes
só cun;pre agora fi~c"lisal' a exactidüo da~ r~ferida~ cobran.-
cas e fazer com quo o seu pl'oducto lIqUido seja elTectl-
~'al~ente recolhido aos cofres da Municipalidade. Deos Guar-
de [, Vmcs.-HEncuLANo FEIIRElRA PtNNA. Srs. Presidente
e mais Vcreadores da Camara Municipal do OUI'o-preto.

N.o 1lt.-Officio de 12 de Março de 1857.-Ao Comman-
dante do Corpo Policial, declarando que. a (arma do
processo do Soldada Antonio Alves da Silva dene ser
a estabelecida no llequlamento n. o 36, mas a pena
a imposta no lleglllaliwnto em vigôr ao tempo do deli-
cto, podendo O r,éo.de c,:ime anterior ao I!eglllamento
n. o 35 reclamar a ImpOSiçãoda pena comlllada neste,
se (ôr menor que a estabelecida no de n. o (}.

â." SEccÃo,-Palaeio da Pl'esidencia da Província t 2
de ~]arço de' 1857. .

,Em solução á duvida P01' Vme. proposta em oillelQ

-- _.
- ---.,
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de t 1 do çorrente sob li, o 138., dqclaro-Ihe para sua intcl-
Iígencia que o procedimento tI'esta J?residencia , nomeando
novo Conselho para reforma da senfellça proferida contra o
Soldado Antonio Alves da Sil\'a, estú de IIm'monia com o que
foi detcrminado em omeio de 2ft <lc Ahril de 1855 relativa-
mente ao julgamcnto do Soldado 1\1arcclillo Corrêa da Sil-
va, por qUllnto o «ue elltão se declarou e ora se repete-
é que a forma do proccsso <lcve SCI' a estabclecida no Itegu-
lamcnto n.O 35, mas a pcna a imposta no negulamcnto
em vigor no tempo do delicto; podendo o réo dc crimc an-
tcrior ao Itcgulamcllto de n, o 35 reclamar a imposição da
pena com minada nCSte, se ml' menOl' (IUC a estahelccida no
de n.O G. Deos Guarde li Vmc.-HERCULANO FERI\EIIIAPENNA.
SI'. Tcnente Coronel Commandantc do Corpo Policial.

rT
•
O 15 -Ordem de 12 dc Março de 1857.-A' Camara

illullieziJaI de Jaguary para prover em eutl'a pessôa
o Emprego de Secl'C:larioda mesma Camara que wmta
estar exerando o CidadãO Carlos Celestino de Car-
va{ho, quando elle 7U7ó prefira renunciar o Olficio de
2. o Taúellitio e l1scrivüo do Jury, em que (oi provido
vitaliciamente.

1." SEcçÃo.-Palacio da Prcsidencia da Provinda 12
de Março de 1857.

Sendo manifestamente incompativel o exercicio cu-
Illulativo do Emprego de 2.0 'fabelli<iO c Escrivão do Jury
com o de Secretario da Camara l\Iullicipal ;í vista da dou-
u'ina do Aviso do l\Iinisterio do Imperio de 26 de Abril dc
18á0 ~ G. o, cumprc quc Vmcs. ncsta intel/igcncia trntem
de pl'Over em outr;) pessoa o EmJll'cgo de Secretario dessa
Camara qne cOII~ta estaI' exercendo o Cidadão Carlos Ce-
iistino de Canalho, quando el/c não prefira renuncia!' o de 2. o

Tabelliüo e Escrivão do Jury, cm que foi provido vitalicia-
TOMO. XXIII PARTE 3.1
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nome José de Souza por um dos Soldados da escolta,
que o (ora prender.

2.' SEcçÃo.-Palacio da PI'csidencia da Pl'Ovincia 23
de Março de 1857.

Accllso o recehimento do ofticio que Vmc. me dil'igio
com data de 8 do COI"I'ente mcz, partecipando que tendo
mandado um Oflicial de Justiça llcompanhado POI' uma es-
colta do dcstacamento ahi cstacionado capturai' um individuo
de nome José de SOllza por alCllllll1l José Cllmarada, que
se suppõe 501' descl'tor, fora este morto no acto da pl'isão
llOl' um dos Soldados da mesma cscolla, depois do haver
.fol'tement~ resistido com uma pistola, e auxiliado por dous
companheiros, havendo Vmc. não obstante a resistcncia.
feito o competente auto de corpo de dclicto. Em resposta
,declaro á Vmc. que deve quanto nntes proscguil' nn for~
mação do respectil'o processo, pl'onunciando os quc fOl'em
responsal'eis pelo crime, porque embol'a o Artigo 182 do
Codigo do Processo dec\tll'e justificavcl o fCI'imcnto, Oll
morte do réo, quando cste resistindo com armas põe em
risco a existen~ia do cxccutOl' de sua prisão, e o Artigo 118
do Codigo Cl'iminal llutorise os officiacs da diligencia a
rcpcllir a força dos I'csistentes até tir'ar-lhes a vida, quando
POI" Ou.tro meio não possão conseguil.o. ncm por isso se
deve dcixal' de proccdel' ex-officio á formação da culpa, pl'O-
nunciando aquellc da cscolta que houver ferido, on matado
o resistcnte, porque cumpre-lhe provaI" que de outro modo
conia !'isco a sua vida. ou a de 3,., e essa pl'Ova só póde
SCI" produsida pel'ante o TI'i1Junal do J ury, como já foi
explicado por Aviso do Wnistcrio da Justiça dc 16 de Fe-
verciro dc 185~. O que lhe cOlllmunico, recolllUlcnuando_
Jhe igulllmcnte que dê contil á esta Prcsidencia do rcsultado
,do mesmo proccsso. Ocos Guarde a Vmc.-HERCULANO FER-
,REIRAPENNA, SI'. Juiz Municipal do Tcrmo dc Tres Pontas.

, . de Marco de 1857.-Ao Juiz MUI1~-
17.-

0fhS'? de2~ T" Pontas, declarando, que 111I0
cipal do 1ermo {,eles t' 182 do Codigo do Pro-
obstante o (t:'spost.o n~'1~r/g~od Crim, deve quanto
cesso, e no ArtIgo (.0 'roc(Jsso elo facto de
antes proseguir na formaç~tO "d:iftenci~' O ~ndividllO deter sido morto em aciO ((e 1 e

N.O

N.• tô.-Offieio dc {9 d.e.l\1arç~e~~ar~~~'~::Oo C~7:::ea~;
dante do Corp? P~I!"CU~, Quartel ou corpo de Guarda
(urto commetlulo ,01 a. o . r COlllmum.
dCEe ser processado eJulgado 110 fo o

- P I . da Presidencia da Provincia 19li. a SECÇAO;- a aClo

(le Março de 1857. ffi' lI<' Vmc. dirigio-me com dnta
Em rcsposta ao o ICIO.q. declaro-lhe, que scgundo

de 1li do corrente mcz sob n. R1lill,I nto 11 • 35 são pro-
\.' 16ô do C<Jname .a doutrina do i rllgo o til 'I (Iue fica o réo su-

I . I"ados no foro COtlllllU "cessaI os c Jn '?' tirem penas maiorcs que as
gcilO , os dellctos a que" comp? to- c (UC achando-se o'estc
impostas IJO mesmo Hcoulamcn. I' [l~IO Soldado do COI'PO
caso o cl'iU)C dc furto cOl.lImCltl~~mos de Oliveir~, a cujo
sol~ scu Comnwndo., Domingos I \ar o disposto no Artigo
rcspeito tambcm nao pode tCI'I' ~1~~0tel' sido elle .praticado
167 do citado Rcgulamcnto, Pdo é anifesto dcvel' ser o

Q I corpo da Gual' a • m, fi
110 narte ou . I .. toridade competente, á Im
referido Soldado remetlll o ,\ au n' onde a formacão da

s do no foro comlUUI , , "
de seI" proces a . I' " omcio visto haver slllo prcso
culpa tem dc ser promovll ,l,ex-. t Dcos Gual'de á Vmc.-

fi t'oréodcqucsetlaa, .,
em agran e ), ; , S' Tenente Coronel Com-HEP.CULANOFERHEIR,\ I~~NA. I.
mandante do Corpo Pollctal.

( 12 )
-HERCULANO FERREIRAPENNA.Illl'ote. Deos Guardc.áV Vm,cs.lor. cs da Camara Municipal do

51's. Prcsidcn tc c mais CIcal
Jagunry.
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i8.-Portaria de 13 de Ahril de 1.857.-Cl'ea na Po-
voaçüo de Ardplados uma Subdelegp,cia. de Policia,.
que tertÍ por limites os mesmos do antigo Districto de
Paz., supprimid'p,pel~ f:.ei P.rovirl;pialn.~ <?M de Fde
Junho. de 1853.

2." SEc.çÃo.-;9 Prcsi~~ntc da PI'ovi,ncia, de ~onformida .•.
de com o, di~posto no Artigo 7.0 do R.egulament9 !!.o 1~O'
de 31 de JaneiJ'O de 18li2, e tendo ~m vista a. informação
do DO,utol' Chefe de Policia datada de 15 de Janeiro pp."
resolve crear na Povoa~~p de AlTipiado~ do. 'fermo da Villa
de S. Januario do; Vbã uma Subdeleg,acia" que terá POI' li-
mites os mesmos que teve o antigo Districto de Arripiados •.
supprimido pela Lei P.rovincial n." 65ft de 17 de Junho
de 1853. Pala cio da Presidencia da Provincia de Minas Ge-.
raes 13. de Abril de 1857.-HERCULANO FERREIRAPENN.A.,

19.-0fficio de 14 de Abril de 18,57 ,-A' lI1esa das,
Rendas declarando os venc(mentos , que devem ser abo-
nados á um Empregado doente depois de finda a licen-
que obtere para tratar da sua saude.

3.• SECÇÃO.-Palaciq da Pl'esidencia da Provincia 1li de
Abril de 1857.

Accuso recebido o oflieio que V. S. dirigio-me cqm
data de 3 do co l'I'ente , consultandq sobre os vencilJ)entos.
que devem ser abonados ao li. o Escripturario dessa repar-
ticão, Sabino. Moreil'a da. Silveira, durante o tell)po pelo
q~al o mesmo exc~deo a licença de dous ,mezes que lhe fora
concedida para tratai' de sua saude; e em r~sposta declaro
á V. S., de confQrmidade com o seu parecei', constante
do citado omcio : 1.0 que ao referido funccionario , ou a ou-o
tI'O em identicas circunstancias, deve ser pago o competente
ordenado pelo tempo de tres mezes consecutivos em qne
estiver doente, incluindo-se ne.lle não só o tempo de liccnça
que obteve llara tratm' de sua saude,. como os dias em que

( 15 )
(alliou' . " "
\l" ,Por molestla, IInmedialam
c.~~ça, e depois della' 2 o u ente ~nles da mesma li~
!~st~a. por mais de tl'C; m~ze; cs;~ caso de continuai' a mo-
Impetrado 1I0va licença se 11' J, que, f) empregado tellltada 2 a ,Je auone O V ' ', . partc do Artig-o â2 do R ], . enCllnento na forma
meIO, ordenado até complefal' s.' egu ,Imento n. o 25;' isto é
em dl~nte; accrescentando qU;I~m~zes; c ~ada mais d'ahl
cessarlO! deverá ex i"iJ' novo att' . se asslln o julgai' ne-
prova da coutinnaçã~ do motivo estado, d~ facultativo pam
,nento do p.mpre;'ado D G' quc Inlllha o COOlI)al'cc,'J? o . eos uarde V ,-
E~nE~R4 PENN~. SI'. Inspectol; d ~1 a • S.-HEIICULA:';O

, a n esa das Rel)('a~.

---
N.o 20.-0fficio de 17 de Abr'l d

da Mesa das Rendas P ~ .e .1857.-Ao lnspector
mento das (olhas dos vel::,~mcUles, l'egula o paga-
contas de luzes, e das rela - me;;tos dos O/liciaes, das
Corpo !!oliciâ,l. çoes as praças en(ermas do

â .• SEcçÃo.-Palacio d P ,
de Ahril de 1857. a resldenc!a da Provincia 17

N. o 26â.~Tendo em v' t '~
.Iada em officio de 1.1 de ~~r~ a III or~nação por V. S. pres-
Tenente .Coronel Comi d . o proxllno findo sobl'e o do
Ja' I . . nan ante do COI' P I' ,, nelro .u tlmo, recommendo_/I po o ICJaI de 2 de
sem precedencia de exames [, le que d'ora em diante mande
dus ,vencimcntos dos Ofr' azer o pagamento das foIlHIS
reI - I ICJaes das conta I I '~çoes (as praças enfermas 'd ,s (e nzes e das
sel'ao apresentadas com o-vist: r~fel'ldo, Corpo, que lhe
os mesmos exames ser feitos d;;-( a Presl~CJ~cia. podendo
~agamento, COJlIOjá se pratica PO!s. d~ verificado o dito
tlVOSao mesmo corpo ' a Iespelto de outros reI a
for,~o dil'igidos a essa he~:~I't~~~seq(WnCia dos oflicios q~;
.Junho do anno pp. Deos Gual:d~' em U de Maio e 23 de
.~EI;I:\APENNA, Sr. Inspector da ~'I á V'I S'R-HERCULANOFEn:-

n esa (as endas. .

.~---



N.O 23.-0Ilicio de 2 de !\Iaio de 1857,-Ao COUl1lUmdallle
Superior da Guarda 1\1aciollal dos ilIuniCliJios de Sa-
bará e CUNe!!o, declarando que os membros dos COll-
toelllOsde revislio da Guarda Naciollal, que {orem E lei-
tores ou Supplentell , devem de prr{t rencia comparecer
nas Assembléas ParoclLÍaes, que tem de reunir-se 110

dia 17 de Maio, em que tambem deve comecar a (UIIC-
cionar os ditos COlIsetl.os. '

V. Exc. que os OlUciaes da Guarda Nllcional desde o posto
de ~apitão pó~em pas~ar procurações, por el/es escl'iptas
e asslgnadas, Visto acharem-se cOlllprehendidos lia disposic::io
da Ordem do Thesouro Nacional de 30 de !\Iar'co de 184ü
Artigo 7. ° ~ 6.°, COIllO foi declarado pela de 20' de Maio d~
1856, que lhe remetlo por copia. Deos GU<trde il V. Exc.
-HERCULANO FERREIRA PELXNA. Sr". Barão Commandalltc
Superiol" da Guarda Nacional dos Municípios de Sabará c
CUl'VêlJo.

( 17 )

!l.a SEcç,\.o.-Palaeio da Presidencia da Pl'o\'jncia 2 de
Maio de J 857,

lIIm. e Exm, SI'.-Em resposta ao omcio, que V. Exc.
dirigi o-me em data do 25 de Abril proximo lindo declaro-lhe
I}U(J os membros dos Conselhos de re\'isiío da Guarda Na-
ciolJ~1 quo furem Eleitores ou Supplelltos devem dc prefe-
rellCla compnrecer nas As!>cmbléas Parochiaes que tem de
reunil'-se no dia 17 de Maio COl'l'Cllte em que tamuem de-
\'em começ,ll' a fUlJcciolJ:ll' os ditos COllselhos, ainda mesmo
que para isso seja necessario mliar-se os trahalhos deste.
Deos GU;lrde á V, EXC.--I1ERCULANOFEI\REIRAPENNA. 111111.
c Exm. SI', B;lrão Comlllalldallte Snporiol' da Guarda Na-
cional dos Municípios de Sahará c ClJrvcllo.

N.o 2!1.-Portar'ia de 11 de Maio de 1857.-Autorisa o Fa-
briqueiro deIMatriz da Freguezià' CÚt ViI!a de Piumhy

TOMO XXlll. PARTE aa

21..-0mcio de 21 do Al)J'iI de 1857.-Ao Comman-
dante Superior da Guarda Nacional do 'lI1l!n~'cipioda
Itabira, sobre o modo porque deve ser escrleturados
os livros mestres dos Corpos, e as, decl•.traçoes, que
neltes se devem fazer.. ,

( 1 G )

N.o

N. ° 29 -Omcio de 27 de Abril de 1857.-.40 Comman-
~l1te Superior da Guarda Nacional dos ilfunicljJios
de Sabará e Curvelto, declarando que os O{ficiaes da
Guarda Nacional desde o posto de Capitão podem pas-
sar procurações por eltes escnjJtlls e assignadas.

h.a SEcçÃo.-Palacio da Prcsidencia da Pl'ovincia 27
de Abril de 1857.

llIm. e Exm. Sr.-Em resposta ao omcio, que V. Exc.
dil'igio-me com data de 21 do corrente lllCZ, declaro á

h.o SEcCÃO.-Palacio da Prçsidencio da Provincia 21
de Abl'il de' 1857. ' .

Em resposta á consulta que V. S. dirigio-me por of-
ficio de 211 de Fevereiro proximo findo, declaro-lhe que
os livros me~tres dos COI"POSda Guarda Nacional clevem ser
cscripturados pela maneira indicada nos modelos que acolll-
panharão o Decreto n.O 833 do 1.0 de Outuhl'o de 18~1 ,
pelos quaes claramente se vê que nOs assentos dos O~CI~CS
e praças se devem notar as datas, em que Jlela pl'lllle~ra
vez forão qualificados, e de todas as pl'omo.çoes.' e dcmls-
sões, que tiverem, ainda mesmo nntcrlores a Lei de 19 de
Setembl'O de 1850, parn que não só se }~ossa conhecer _a
antiguidade para a reforma, e a precedencla, de que tra!ao
os Avisos dc 5 de Julho de 1852, e 30 de Novembro de 1803,
como tambem , nos casos de mudança, verilical'-se o tempo,
que cada um tiver servido como simples Guarda, ou COUlO
Omcial. Deos Guarde á V. S.-HEUCULANO FEUUEInAPENNA,
SI". Coronel Commandante Superior da Guarda Nacional do
Município da Itabira,
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V'mcs. e por urna Certidão authentica extl'ahida da res-
pectiva acta, lJup me (oi presenle e a que Vmcs. se referem.
Convindo que se não I'eprodllsa IIIll facto tão arbitrario e
inteiramente opposto á doutl'ina dos A.rtigos 33 e 36 da Lei
do 1,. de Oulllbl'o de J 828, já explicada pelo Aviso do
Ministe.io do lmperio de 3 de Março de 1853, dedal'O á
Vmcs, para sua illtelligencia, que ao Presidente da Camara
lIão compete al'bitl'io algum pal'a avel';guar, e menos para
conhecei' e julgai' po.' si só da cOllveniencia, ou in.
conveniencia de Ser submetlida ã discussão qualquel' pro-
posta npresenlada pelos Vereadores sobre ohjccto da
compelencia da Camara, CllIllJl,'indo-lhe tão sOlllente vo-
tm' pro ou COntra dcpois de discutida, mesmo no inlel'esse
de evitai' o pcl'igo de mui los abusos que seguir-se.hão da
doutrina em contrario. Ocos Guarde a Vmcs.-l-IERcuLANO
FERRETRAPENNA SI'S, Presidente e mais Vereadorcs da Ca-
mam Municipal da Cidade de Sabará.

----
N,. 26.-0fricio de 18 de Maio de 1857.-A' Tltesour01'i'a

de Fazenda, declara que a Ordem do Thesouro
Nacional de 27 de Junho de 185t5, prohibindo S01ntmte
que se entreguem ás partes interessadas os requeri-
mentos e reclamações, em que se tiverem lançado in-
formações ou decisões, nt70 comprehende os documentos
pertencentes ás partes, nem deroga o que a respeito
delles se acha determinado 110 final do Artigo 3.6 dtis
lnstrucções dt 21 de Dezembro de 1860,

3," SEcc,\o,-Palacio da Prcsidcncia da Provincia 18de ,!\faio de' j 857,
Deferindo ao requerimento de João José Cm'doso por

V. S. informado em officio n .• 82 de 28 de Abl'il p. p ,
declaro á V. S. que não me par'ece justo negar ao Supplicante
a restituição que pede dos documentos COm que instruio

. outro requerimento indeferido por essa Uepartição sobre a
siza que pagou pela compra de um pl'edio, sendo mani-
TO~JO XXIII, PARTR a" .

, , Maio de 1857.-A' Camara illu-
N,. 25,-OfhclO d,e 11 de S b ' declarando que ao Pre-

nicipal da Cldad~ de -oac~~;ete arbitrio algum p,ara;
siden,te da Camm a ntiara conhecer e julgar por ~I ,so
averzguar e menos T! 'encI'a de ser submettlda,. mconvem
da convemencza ou ta a resentada pelos Ve-
ti discussão qualqu~l;t:r~fa°s(om:etencia cta Camara.'
readores sobre obje t votar pro ou cQntra depOIScumprindo-lhe lt10 somell. e , , "',
de discutida.

- P I '0 UlI Presidencia da Provincia 111.. SECÇAO.- a aCI

de Maio de 1.857. d J ~ A.lllJl1StO Fel'l'eil'a da Silva CID

O Vereado! 1?" ~e OSjaneirú ultimo queixa-se de t~r
sua representaçao de, 25 d~ Doutor Anastacio Symphl'ou,o
O Presidente dessa Camar, 1.1' ss-ao uma lll'oposta qued '\ PÔI' em ISCU ,
de Abrêo, ncga o '_ de 10 do mcsmo mez, tendente a~
apresentou na Sessao I' lo partido da Camara, so
< d I gar de mel ICO ( d
provimento ou. . te o que foi ::onfíl'ma o por}lorque a julgaví\ IUconvemen "

( 18 )

d os direitos de que trata a Lei
a cobrar p,la melM e d 18áll ~obre cada sepultura,
11•• 358 de 23 de I ar~ono~o cemiterio ali conslr~l(do aque fôr aberta em uno ,
expensas do povo.

- O P 'dente da PI'ovincia, em vista das in-
2," SECÇAO,- . r~sl o E;un, Bispo Dioces(\no e o Pro-

formações que lhe plestarão, de Fazenda sobre uma repre-
curadol' Fiscal da ThesoFurana , da V'llla de Piumhy, datadav, " da re"'uezla ,sentação do ,Igall? , o de conformidade com o dls-
de 6 de Janeiro ultimo I esolvde,U' de 1855 autorisal' o Fa-

L. • 704 de 15 e lualO , 1.1' ,posto na el, n. .' .' brar leia lIletade os U'C1tOS
bl'iqueiro da resp~ctl:~t~a~l~z2~ c3e Mar1çodc 1.S4~ sob~'c cad~
deque trata a Le~ n. " III um no\'o ccmiteno ah cons-
sepultUL'u que f~r abet ta e Pala cio da Presidencia da PI'O-
truido a expensas do Jl@v~, d 1851 -HERt'lULANO FER~EIRA. 'a 'de ~linas 11 de MaIO c •"VlnCI 11

PENNA.
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Procurador Fiscal da TI. .sullas reitas a . LC.wurarla de Fa"enda .

I' l'e,~pelto do c - as COJl-
COllsClltimenlo do J . aso, em que é preciso O

l/IZ, para q Ose Fossa casar e úem " ue o r(üo ou menor
fica0 sujeitos tdes S111"1 •assIm sobre os direitos a querprtmentos '

2 • S)'C -. ,CAO. -Palacio d Ptle l\l~io de "1857. " a residoncia da Provincia 22
Em resposta ao fli'do 1 o d J ,o ICIO que VI d'". e aneiro do con' , uc. IrlglO-me em dala

ou menOl', apesar de tcr ente anno,. consultando sc ° Orfão
)Jode C<\sar-se scm I' ° consenlllueuto do Pai ou T 'dir 't Iccnea do Juizo ' utorel o~ a que fiea sujeit~ . ,o neste ca~o quaes os
do Hegulamento de 10 d j ~llcm do marcado no Artigo!J7
c1l1s0 pal'ecer do Dou to~ I~ 10 de 1850, remelto-Ihe o in
de RazelHla co P,ocu,'adol' Fiscal ,),\ 1'1 . -
b

,m o qll'11 . • , lCsourarla
em que os Orfãos, OI: 1:~IlC?('(lo, cnmpI'indo observar t~Ill'-

a.o pagamento dos Novos e ~)~ em, ta?s casos ficiío sujcitos
~,l~tdesda. tabella orgauisada '~ o~,~lreltos Provinciaes cons-
D. a Lel n o 660 m \ 11 tude do ~ 2 o (lo A '. que fo' bl' ;)J' rtlgo
Janeiro de 185á. ' D . J pu Icada com a Porlaria de 10 d
JIEIRAp.' eos Guardc fi Vmc 1.1' e, ENNA, SI'. Bellllil'O Pcr " '.'- ERCULANOFER-
,da Vllla Risonha. ella tIa Molta, Juiz Municipal

,--PARECER._

" O filho que COla'deI. ''lI" - uaJxo do I •• '.' ouma depende do . la.rlO l)Odel' de Illa .t ," consenso J d' , I nelra; IlmonlO. Assim tamo u ICla para celebrar o
~o d.: tutella, Se o Pa~n~~co~IlCC~ a? OI'/iiO que cstá de~~~~
" un,l<lOdo /ilho ou pu lil!o lutol plesla seu consentimento
tl'a h 11' casamento seul <leII :. cs~cs podcm li\'l'cmellte con
011 l' >elluellCla d J ' -ulOl' ne"a csse co ' ,o IlIZ. Se porem o l) .
co I"!' . A o n~elltllnento c O r- aie a utoridadc J utIicl" o I' ao 011 mcnor J'e-
vantaJ'o d' arra esta J'ull1 dI r'. 50, po e Intcrjlôr ° seu' . oau o ° ,casamento
<a ,CI SlIppre o do Pai ou T c.onseutlmcllto, quepoJ' forca

« Tae' utOI. •. s suppwnenlos estão s . ,
,fixo, tIe ,que trata O ArtiO'o á;'J~'tOS ,10 p:tgamcnto do sello
;rO~IO XXIll. PARTE. 4~ o O Regulamcnto dc 10 de

------

N.o 27.-Port:tria de 19 de M:tic de 1857.-Fixa as divisas
do Districto de S. Francisco do Gloria do Municipio
do Ubá em virlude d(j Artigo 1. o ~ 4.0 da Lei Provin-
cial n.O 720 de 16 de Maio de '1855.

N,o 28, -Omeio de 22 de Maio de 1.857.-Ao Juiz M 1l11i-
cipal de S. Romiio, respondendo com parecer do Dr.

( 20 )

1.." 5ÉCÇÃO.-O Conselheiro Presidente da Provinci:t em
virtudc do ~ á. o do Artigo 1.° da Lei Provincial n.O 720 de 1.<3
õe \\laio dc 1855, e tendo em vista a informação pl'cstada em
H do correntc mez pcla Camara Municipal da Villa dc S.
Januario do Ubá, resolve,fjxal' as divisas do Districto de S.
Francisco da Freguezia do Gloria do Municipio d:t mesm[J
ViI\a, pela maneira seguintc :-A divisa do referido Districto
principiará da Fazenda de Fr:tncisco José da Silva Magico,
ficando esta Fazcnda pcrtencendo ao do Gloria, segnindo
por um lado do Rio Gloria o cspigão mais alto até a Ca-
xoeira dos morcegos no Ribeirão denominado-Pai 19na-
cio-e por outro lado nO Ribeirão dos Alves tudo qnanto
1ica par,a cima da Fazcnda de Manoel Ferreira Coimbra, a
qual tambem ficará pertencendo 110 mesmo Districto do Glo-
ria. Palacio da Presidencia da PI'ovincia de Minas Ger:tes
em 19 de Maio do 1857.'-:'HERCULANO FERREm.-\. PENNA,

----

festa quc a Ordem do Thesouro Nacional de 27 de Junho de
1856, a que V. S. sc refere, prohibilldo somente que se entre-
guem as partes interessadas os requerimentos e reclamações
elll que se tiverem lançado informações ou decisões, não com-
prehende o~ documentos pertencentes ás mesmas partes,
nem deroga o que a rcspeito dclles se acha detcrminado no
final do Artigo 3G das lnstrncções de 2'1 de Dezcmbl'O de
1850. Dees Guarde á V. S._llEncuLO~o F£RREll\A PEN~A,
Sr. lnspector da Thesoural'ia de Fazenda
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vincia~s em officio n.' 167 datado
'em vIrtude da autorisacão conc d.ie 2~ do ~ol'rente, resol~et
de Junho de 1856 Arligõ 16 e I a pe a LeI n.' 791 de 20
tantes da lªbella annexa t augm~ntar .com as quanlias cons-
(,Ia Provincla os credilo~ ibecrlo~al isslln~da pelo Secretario
(.spezas das verbas-IlIumina;- pe a . el n.O 733 para as
~orpo Policial e Fiscali~acão d~oc tubhca, Jardim Botanico,

eslas novas no cOl'I'enle 'exer .. o Jança dos direitos sobre
da PI'~'li~eneia da Pravincla dl~IOM'e 18&6 a 57. PaIacio
de 18.:>7.,,--HERCUDANOFEIIRElRAp;Nnas eraes 29 de Maio

NA.

'TABELLADASQUANTIASCOM UE -
DA PRESlDENCUnESTA ~A;ASAOAUGMENTADOSPORPOUTARIA
N.' 733 PAUAASOESI'EZASD os CREDnos AIlERTOSPELALEI
EXERcrclODE 1856 A 57. E DIVERSASVERBASNO .CORRENTE

IIlu~inação Publica da Capital
JardIm BOlanico • . . .
Corpo PoliciciaI . • . . . .' . . . .
Fiscalisação da c~b;an;a d~ d' . • . . .tas Ilovas ., ireilos sobro ,bes-. . . . . . .

-----
Secrc~aria da Presidencia d P " ~7:192$1!,,3

29. de. MaIO de 1857.-1JJanoe/ rovlOCla de Mmas Gel'aes
MaIOr mlel'ino servindo de Secrel 1a Costa Fonseca, Omeial. auo.

,No" 31.-Porlal'ia de 10 de Junho de -
a qaantia de sele contos d . ,. 18il7.-Augmentlt COm
noO 733 de 23 de lJlaio d/ [;~s_ a quota votada na Lei
presos pobres il,) para as despezas com

3." .SECÇÃO.-O Vice-Presidenle I P' ,. .
la o offil'1Odo Inspeclor da Mesa d 1\a di0\ IOC13~te,ndo em "is-
de !tontem sob n.• 180 r' I as en?s Provmc13cs datado
concedida pela Lei n. o 791 d~o')~e'd em vII'lude (!á autorisação

- e JunllO de 18il6, Artigo llj

TOMO XXIII. PARTE 3"

N.o 29.-Porlaria de 23 de Maio de 1857.-Fixa em 18
annos 'a idade dos individuas para que possão ser eN-
gajados para o serviço do Corpo Policial, e em 16
annos a dos que tiverem de ser admittidos ao serviço
do mesmo Corpo nos termos 'do .'1rtigo 9.° ~ 1.° da Lei
n.O 791 de 21 de Junho de 1856.

N. o 30.-Porlaria de 29 de Maio de 1857.-Augmenta os.
creditas abertos pela Lei Provincial n. o 733 de 23 de'
Maio de '1855 lJara as despezas das verbas-lllumina-
ção Pública, Jardim Bolanico, Corpo Policial, e Fis-
caUsação da cobrança dos . direitos sobre bestas novas,
no co:rreTlteexercício de 1856 á 57.

3.' SECCÃO.-O Presidente da Provincia attcndemlo ao
que lhe reprcsenttm o lnspector da. Mesa das R.endas Pro,-

4." SECÇXO.-O Presidenle da Provincia attendendo ao que
lhe representou o Tenenle Coronel Commandante do Corpo Poli-
ciai em officio n.O 256 dalado de 18 do correnle, e mando da
aulol'Ísação conferida pela Lei n.O 791 de 20 de Junho de
1856 Artigo 9.° ~ 5.°' resolve:

Artigo unico. Só poderão ser engajádos para o serviço
do Corpo Policial os individuas, que alem das qualidades
indicadas no Artigo 9.° do Regulamento n.O 35. tiverem de
idade mais de 18 anno!: e menos de !to. ' .

Só poderão ser admittidos ao Corpo nos, tormos do~'
1.0 do mcsmo Artigo ~s que tivcrcm de idade mais de deze-
seis annos para eO'ecluar-se o engajamento depois que com-
pletarcm. 18. Palado da Presidericia da Provincia de Minas.
Geraes 23 de ~laio de 1857.--HEUCULANO FERREmAPENNA.

\

Julho de 1850, e :lOS Novos e Velhos Dh'eitos do Artigo ltl
da tàbelIa' anilexa á Lei de 30 de Nóvelnb'ro de 1861.

((Conten~ioso da Tliesouraria 20 de Abril de 1857.-0
Procurador Fiscal, 'Fla'vio 'Farnése. »



( 24 )

augmenlal' com a quantia de 7:000$000 I'S. a quota yotae~IT
na Lei n.9 733 para a despezas com Jlresos probes. ralaclO
da Prcsirfencia úa Provincia 10 de Junho de 1857 .-JO,~QUlM
DELFINORmElRO DA Luz

N.• 32.-0fficio de 16 de Jimho de 1857.-Ao lnspector der
lJlesa das Rendas, declarando que os Empregados da
Secretaria da Directoria Geral da lllstracçao Publ, ca
de.pois da 1Jromulgaçiio do Regulamcl!to Provincial n.o
4.1 de lG de iJJaio de 1857 nüo 1H'cclsão de novas no-
1IIeacões, nem de titulas UiVOS1Jara re eberem os venci-
n"nios marcados na tabella allnexa ao citado Regula-
menta, bastando quc paguem os direitos relativos ao
Gugmento, que passarão a perceber.

1." SEccÃo.-Palacio da Presidencia da Província 16
de Junho dê 1857.

Tendo em vista a informação preslada pQr V. S. em
data de 10 do concnle sob n.O 181, e bem assim o pareceI'
fiscal relalivo a questão suscitada sobre a validade dos titulos
com que sCI'vião os diversos empregados da Secretaria da
Direcloria Geral da lnslrucç.ão Publica depois da prornulgaçüo
fio novis~imo Regulamenlo n.• !li, deelaro-lhe: 1,0 que o
Secrelario, Amanuenses, Porleiro, e Conlinuo da mencionada
Hepartição, não precisão de novas nomeações, nom de lilulos
novos para receberem os vencimenlos marcados na (abella
annexa ao cilado Hegulamenlo, por quanlo já exercião os mes-
mos empregos que ora exercem; 2 .• finalmenle que os em-
Jlregados de que se lrala devem pag31' os direilos relalivos
ao augmenlo de vencimenlos qne passarão a Ilerceber, obser-
yado o que :í respeito dos empregados da Seerelaria da I're-
sidcncia se acha disposto na Porlaria de 6 de Fevereiro do
185' •.. Deos Guarde á V. S.-JOAQUIM DELEINOHllIEI1IODA Luz.
Sr. lnspeclol' lia Mosa das Rendas Provinciaes.

( ~5 )
N.o 33 _p . "

'.> ~ O Ol!alla do 2:) do Junho de 18--i; lficlal da Secretaria da p, 'd;)' ;-EncarregG o
I~mos /Iorta da escri turac _ / eSI encla. .!fJsé Caetano
d!Jn I/olfm/co, abrmanelo.se li/lO e cOlltabilidade do Jar-
lijicaçüo mensal de trl'/lta 'Ie p~r este trabalho a gra-

//11 reIs.

l." SW;io,-O Vice p" . I
torisaç,io (/IÚ) lh~ eonfcrc - ~'I'\'I'I?:~te d~ Provincia uilan:lo da all-
monto Provinda! de' I', elo I I '00 1. ~ 8. o da Lei (lo O,'('a
.) o OfI' . 'v corrOIl! ' , --, IClal da Set:re!al'ia h p, ' e n.1cz,I'csolve encarre"3Í' o
lIorla da escriplura ';10 e C~);J 1.(I~ldl'n(,la, Josó Caelano H~mos
lI:l,lItlo-se-lhe por e~se tra': "laOlll(lad? c/o Jardim B!)talliro '''b ~
I'el" I) I . ,ua do a "I'~tl(j(, . • " II
. '. iJ aelO c/a Pre~i I " 'O" I aç /O mensal c/e 'JO~OO!)
18)7.-Jo.lQ:JIM DELF~'N~r~l;~~~I~'~Jo~'l~~~l~cia 25 de JU;Jhu d;l

--N o ')1.
" oJ '".• -OfTicio de 30 I .1. I (e ullho c/e 18--clIM e de Or(üos do 7'e' :!'.-;-Ao Jui: J/uni-

o :'Iluarú de 21 de Janei/:/~I/~e_~;Jllba. declarando 'lI/e
~l1na que os Juize.s d~ Orf' , '~ e:cpre,;samente deter-
e P,!l'lidores os mes1II (~IO~ ,Jl~/() consmtâo q/le sirvfio

(uncclOuado CO.'/IOaualia~tOl~~~~IUldlt:JS,que já tiverem

J 2.0 SEcÇio.-Palacio da p')' .
Ull/lu de 1857 Icsl(lellCW da Pr"'vl'IIC"'l ')0 'C . . ~J «rJ l.0

.OIlSulalldo_llJ~ rmA e
'.':: .sc os Louvados" das '"'; ,1lJ, S~l~ omeio dc 27 de Maio I

~c, \'/(10 de A \"aliadOI'cs I ~~~~~~'/ IS!~)e , a ;uelJes que li VCI'e!l;
(I.e~~rll ellas loural'-se' em ,amu,cm, ~c,.Par/iduI'es, 011 Stl
P,IJLilhas, dec/al'o-/he qlle o ~II~~~?1Il(~JI'l(/uos que lar;iio a'
exp;'c.;saIlJ81l1e deLem}]I'II" t I.lr a de ~ I de JUllllO ,'c' I-S' ~'1lIe ,', ,,' I ."" " (u::) o; Juize' /'(1 r- I, ;1. \' SIIItlO (e Pal'lidol'cs os' m 'S ., •. ~ l'. Jl',aos IIÜO eonsinlillJ
.1, IIIC,-.I0.\QUIM DEIf'I"O' I) ,,/ll,h .Iva wdol'es Deos Gu JI'(ln( o /l 'I J' •. ." \ 111f;' 110 /) I' ' c

110, .IIIZ I\JUllieipaJ e d'O.r," , '1\ .~?-. ~I'. AIlLollill ,\Ir("
I "IO~ e o 1el'mo (/e Ila' I •• .lU )(1.

---
r.o.\lO '\\/II. 1'.tIlTE :1'

--
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N." :35.-0fficio de 3 dc Julho dc 1857.-A' Call,ara l}ltl.
nicilJGl da Cidade de i1/inas l\'ot'Os, declanmr/o que os
generos alimenticios de lJ/'oducçüo das proprias lavouras
dos Fa:endciros, e 1)01' e!les enviados para serem rendi-
dos n'aqllellll Cidade, fazendo. os depositar em suas ca-
sas, ou em outras de stIa confiança, não estlio s/,geitos a
lJagamellto algum tie di, citos Provinciaes a titulo de
licença.

1 " SEccÃo.-Palaeio da Presidcncia da Provincia de Minas
:3 dc Julho dc 1857.

Em resposla á consl1\la, que faz objeclo do omeio ql1b
"mcs. dirigirão á esla Presidencia, com tlala de 18 de Abril
pr, , transmitlo-Ihes a inclusa copia GOparecer du Procmador
Fiscal interino da Mesa de Hendas Provinciaes datado do
1." do Julho ullimo, em que se declara que os gcncros alimen.
licios de produc<;flO das proprias lavouras dos Fazendeiros,
por elles emiados para serelll ycndidlis n'cssa Cidade, fa-
zendo-os deposi!ar em seas casas, ou cm outras de sua con-
fiança, não estão sujcitos a pagamento algum de dir('itos
Proyinciaes a tilulo de licença, scn(:o quo n'csta data enyio o
dito officio ao lnsrector da Thesomaria de Fazenua, a{;m d.
(IUC de conformidade com a doutrina da ordem do ~l'nistcrio
da I~azcnda de 1!~de Maio l10 anno passado, e Avisos em vi-
gor, resolva a respeito, quanlo ao im]:osto Gna!. Deos Guar-
de a Vmcs.-JoAQUlM DELI'I~OHIDElI\ODA Luz. Srs, Prcsidcnte
c mais Vereadores da Camara Municipal de Minas No\as.

N.o 36.-Portaria de 13 de Julho de 1857.-111anda que seja
im/Jressa e Imblicada em avulso a Lei de 6 de Jul/ o de
1857, que revoga os Art1'90s 2.° e 3.° da de n,O 65(j de
17 de Junho de 1853, e restabelece a leyislaçf10 anterior.

1." SECCÃO,-O Vice-Prcsidente da Provincia lisando da
faculdade qúe lhe confero o Artigo 1.0 da Hesolução n.O h-08
de 11 de Outubro de 18M;, ordcna que seja desde já imlressa

, c publicacla em avulso a Lei do (i de Julho do correnle anuo
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que ,'cvoga os Ar'lilJ'os ') ° o '3 ° .
de 18.5.3, c restab~(()ce-' I' '. daJ,el n .• (j5!~de 17 de J.unho
I~resel~le Porlaria no Livl~ ~J~ls~~a~,ral]~erior, inserindo-so a
slliencIa da P,'ovincia 13 de illlh el 1 melra, Palacio da Pre-
HIREIIIODALuz. o de 1857.-JoAQUUI DELFINO

---
N.o ;3,7.-Pol'laria de l:3 dc Julh I . -

1Jllpi:essa e publicada ei o ,( ~ .18;) 7.-:- .l/ai/Ih, que ujll
do Gorpo Policial }lara ~ ~;1l ,\~ .a ll,el q~e fixa .11 (orçaerClClOIe IS,,8 a 18,-(1
1 • S - .);.r,

• ECÇ.\O.-O V co-P ,. J
~aculdarle quo lho confcr'e o rA~~:'~nte (~a Provinda, IIsando ria .
e J 1 do OuLubro de 18" 8 '00 1, tia Hesolucão n ° !~OS

o publicada em avulso a~L" orden? qllJ scja desdo já impressa
pa,:a o exercicio de 18-'> ~l qu~ 11:a a ,força do Corpo Policial
t~I'l~ no Lino da Lei jU~lC~.18~~ Ills?rllldo-se a presenle Por-
~Il~CIa de Minas Gcraest:3 I~'} fia(~1Oda l~residencja da Pro-
IoINORIBEIHODALuz. (C li 10 de 18.J7.-JUAQUIM DEI.-

---
1\ •• 'JR 00", ',- ICIO rle 18 de Julho I -do CorllO Policial l e 18;}7.-Ao Commandante

tificaçl(o em dlltJiic~~~Jr~~~ o des~onto qlle fez de gra-
mente comn/lmdariio du f' OfficIae~, que cumulativa-as L-ompanhtas.
!~'S -

J '. Er.ÇIO,-PaJacio da P . .ulho de 1857. ' rcsl(lenc13 da Provincia 18 de
Inleirado (ias f" -m ..- ., ulOl'S por Vm',açao .quo presLou-/Ile com daI I c. apresenladas na inror-

~s motr.\'os cm que se ba,cou )~/ e S ,do corrente, declal'an lo
,u~lIfallV(lInellle ('ommandal'~!J' a d?:.conlal' ao~ Olliciaes que
~:ço,es ,em duplicata, declaro-lho duas Companluas as gratifi-
T uOs GlIal'de a Vmc -JOA' Dque approvo o seu pl'ocedor.
.cnente Coronel COIll~landa~UtcIMIEC.L~'INOHmEIRo D.\ Luz, Sr.

( . (O OI'POPolicial.

---



:3,' SECCÃO.-O Vice-Presidenle da Provincia tle ~lina~
Geraes, usando da aulorisaçüo que lhe é cunferida (Ic!f1
Arligo 4: ~ 3,° da Lei lIo Orçamenlo ullimmnenle publi-
cada, resolve crear na Mesa tias Rendasl'ro,'inciaes os lugares
de mais um 2: um 3: e um !~."ESt'riplurarios com os vrn-
l'Ímentos de que lrata o Arligo 1." ~ 5." da sobredila Lei.
Palacio da Prcsi(kncia da Provincia ~:l de Julho de 1857.
-,JOAQUlM DELFlNO lhnEino DA Luz.
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INsrnLcçÃo I'UPLlCA.

1\ .• q~,-I'Olf3Jja dc 27 (le Jull:o de lE5"" _ M "
liaS que ( ]'" r " ,. l/J M (a as 91/(1}/.
C1'fW/O li(~e1':1?!(SSG;r,_de 1?1.'fllU((10 'P1 j''n,m:ia ((o 9.~
á lilU/o de a"11l~~l;'ee1 a~ 'P(f((b(f do cofre I rOt'111clO!

;;) ., (O"os.

. O Vice-Prcsj(~(nte da I'roYircia (~r G
vJI'lule do AI'/l'"O '2 I 11 I' e JJ:as fi aes, (m
• Co .:. (O (Bu'n}(nton.~l I
il rroloF/a do Dil(( (OI'G . ':lI '" '. l' I , all( ml( mlo
data('a ú !leie e [u ,Ot •..u! rhL"./e (a Illsll uqfio PuJjli<a
(;OS CI'I.('[los "J 1."1 . . u.aca r.os 3J 111111lH I)(OS de Dire(ltl'os. - CI(1J'lCS I'cso/"e () , .'()s PI'OfeEWl(S de ilJ~11u ' .c' ~.II I 'ar (l~ qualll:as quo
cofre Prolincia/, it lilulo (\l~llll.~all 131" (dOI ,õ r~rc~tc,J' (:0
os contlaclos de 'oca c : ugl.c .(;C «lF.as, Ic~cJJldlJl(o-sr.
Fazen(l.., c 'd Ç<lQ que t( m SI('O fulos r:OI' «nfa (In

u, OI (na ~ue Gcsde o 1. I O J t' , "1allno (m dianle quanto ao' 9 o'. " cc ulu .1'0 co (OIJ'(lllf
, . CIHU o, se ad( plc a HguilJll":

XX III. TOMO PARTES"

--
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39.-Porlaria de '23 de Julho de 1857.-Crea na illesa
das Rendas I'rovinciaes os lugares de mais um 20

, um :1°
e um !~OEseriptul'ario com os vencimentos ll'((rcados pelo
Artigo 1.° ~ 5: da lei Provincial n.O 8.r,G de).") de
J/llho de 1857.

" °.1.

:N." !~O.-Porlaria de 27 de.Julho de 18;")7.-iJJarca as quan-
iias qlW os Professores de instfucçao primaria do li."
Circulo poderao perceber do cofre Prol'incial á titulo
de aluguel de casas.
O Vice-Presidenle da Provincia' de Minas Geraes, em

virtude do Artigo 22 do Ikgulamenlo n.' 41, allendcndo
Ú [lroposla do Direclor Geral Supplenle da Insll'llcçflo Publica
datada de hoje, e fundada nos arbitramenlos de Direclores
dos Circulos Lillerarios, resolve approvar as quantias. que
os Professores de insll'llcção primaria poderão pcr( eber do
cofre Provincial, â liluJo de aluguel de casas; rescindindo-se
os conlraclos de locação, que lem sÍ(~o feitos por conla da
Fazenda, e ordena que destle o 1." de Outubro do cor\'( nle
anno em dianle, quanto ao 17.0 Circulo, se adopie a scguinte:

TABELLA
Das quantias mensaes que deverão ser abonadas á cada

escola, e recebidas com os respectivos ordenados pelos
Professores, Professoras, e Subslilu los elU en"etli vo exercicio
.nas épocas marcadas rara pngamento :
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tola,c rcccbidas com os rcspc r d dProfcssoras, e Substitutos ;~vo~orr cna os p~l~s Professores,
m~r('ada~ para pagamento'. e ec IVO cxerclclO, nas épocas

A ~le('S~eJ~~~d3'ÊI~R !llasculino e feminino da Cidade
A 's ~'adciras (lilas dae~ ';jlJa~ d~ S' J~sé' e' (la'OI.á'clra , . ., l (-

A's das Pal'ocl;ias' d~ C~"u~' . '.'_ . " . áCarrancas p. I L J • u, Concelçao, Nazarclb
, Iar os, agoa DourarIa In'Successo Pc d- S " .age, om

Passa-le~lpo r oOS' J ~nloB A~ltonio do Amparo,
A' I ,. OdO aptlsta . 4~s (OS Arraiaes do Claudio o 'Ja ~. . . . a ",000

Os )lroprictarios das .'~ I p,lO . " . á 3~~OOO
veráõ ser immediata (a,.as a ugadas ate o prescnte de-
aes só Yigorão até 3~~~te Sa~lsabJos ~Ie que os conlraclos aclu-
da l'rcsiuencia da Provinci~ ~~ ~í?~.oG~OITentoanno. Palaeio
{Ie 1857.-JOAQUIM DELF'INO'R lIlas Deraes, em 27 de JulhoIDEIRODA UZ.

INSTRUCÇÃOl'UDLICA.

N.• 1~~.-Port3l'ia de 27 de Julho de 1857 -AI
(?aS que os J ror. . d' . arca as quan-
Circulo od' _ I essO?es e trlstrucção' priman'a do 11.0
de alugu~l :; a~as:~~eber do cof're ProlJincial á titulo

O Vice-Presidente da P . . I M' .virtude do Artigo 29 I R rotncl3 (e JIlas Gemes, em
pl'oposta do D" -, (O e&u amento n.• 41, aUrndendo á
datad3 de hOj~le~t~~ ?eJ'al ~upplen~e da lnstrucção Publica
dos Circulo" Iitt ' ,")]( a a nos arbItramentos de Directoles
os P]'ofess;l'e~ ~~a\los.' ~~soh'?ap~rovm' as quantias que
cofre Provincial á r~s:(us\!ao Ipllmana poder;lo perceber tio
os eonlractos dd lo I~o, c a uguel ~e cas~s; rescindindo-se
Fazenr'a e o d caça0, quo lem Sido feItos ~Ol' conla tia
.a~no c~ ' dianr ona que desdc o ~. o de Oulubro do co)')'cnte

e, quanlo ao 11." CIrculo, se adopte a seguinte:

TOMO, XXIII PARTE 3"

( 30 )

N.• 42.-Porlaria de 27 de Jullhl de 1857.-Jiarca as quan-
tias que os Professores de instntcção primaria do lO .•
Circulo Litlerario lJOderão perceber do cofre Provincial
á titulo de aluguel de casas.

O Vice-Presidente da Provincia de Minas Geraes, em
virtude do Ar'Ligo 22 do Hegularncnto n." M, allcnrlenr\o ú
proposta do Direclor Geral Supplento da lnstrucção Publica 1

dalada de hoje, .e fun:lada nos arhilram::mtos do Dircctol'es
dos Circulos Lillerarios, ('esoive appro\'ar a, quantias que os
Professores do in ll'Ucção primaria poderáõ percebei' do corr.'
Provincial, a r lulo de aluguel de casas; rescindindo-se os
contractos de locaç}o, que tem sido feitos POl' conta da Fazenda,
o ordena que desde o 1.. de Outubro do correnle anno ell1
diante quanto ao 10.• Circulo se adopte a seguinte:

TABELLA
Das quantias mensaes, que deveráõ ser abonadas fi cada C'-

INSTRUCÇÃOPUBLICA.

TADELLA
A's cadoira.; do sex.o masculinJ e feminino da Cidade

d'Ubá, Villa do Mal' d'He3panha, e Leopoldina á 10#000
A's das Pal'ochias do Presidio, Capivara, e S. José
de Parahyba . . . . . . . . . . á 6$000

A's das Villas do l\1uriahé, do Pomba, e das Paro-
chias, e Districlo da Gloria do Mul'Íahé, Tombos
do Camngolla, e Mda-Palaca . . . . . á 5$000

A's das Parochias e Districtos d' Arripiados, Santa
Rita do Turvo, S. Sebastiiio dos Afllictos, S. Fran-
cisco das Esteiras, Sapó, Mm'cêz do Pomba, e Rio
Novo. . . . . . . . . á H000
O.; proprietarios das casas alugadas ató o presente de-

vcráõ SOl' imm~diatal1lcnle avisados de que os contractos actu-
acs só vigorão até 30 de SetembrO) do corrente anno. Palacio
da Presidcncia da Provincia de Minas Gerac.;, em 27 de Julho
de 1857 .-Jo'\Qum DEL~'INORIBEIRODA Luz.
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TADELLA'

Das quantias m3nsaes que dcvcráõ s':)r abonadas á
cada uma cscola, e re~ebidas com os respectivos ordenados
Jlelos Professores, Professoras, e Subslilulos em elTcclivo
eXOl'cicio, nas épocas marcadas para pagamenlo.
A' cadeira do sexo masculino da Cidade de Bae-
Jlendy .. . .. •.... . á 7!~00()

A's ditas das Villas d' Ayul'lloca e ChrisLina, e as do
sexo feminino das ditas Cidalle e Villas . . á C>$O()O

A' do 1." gruo da Parochia de POU30Alto . . á 5$000
A's das Parochias do Capivary, Conceição do lHo
Verde, Turvo, S. Sebaslhlo do Capituba, o
Cal'mo . . . . . . . . . . . . a I,SOOO
OS ~proprielarios das casas alugadas alé o presenlo de-

veruõ SOl' immodiatamonlo a vi -adas de quo os contraclos
acluaes só vigorão alé ao de Selembro do ('.orrenle anno.
Palacio <10Governo da Provinda de Minas Gcraes, em 27
dc Julho de 1857 .-JoAQum DELI~INORmElllo 0,\ Luz.

INSTnUCÇÃO PUBLICA.

[T •• 4!•..-POI'taria de 27 de Julho de 1857.-.lIarw as quan-
tias que os Professores de illstntcção 1Jrimaria do 3.°
Circulo poderão perceber do cofre Provillcial á titulo
de aluguel de casas. '
O Vice-Presidente da Provincia de Minas Geraes, eID

virtude do Arligo 22 do Regulamenlo n. ° U, allendenl!o á
proposta do Dircc'tol' Gorai Supplenle da lnslrucção l'llblica,
dataria de hoje, e fundada nos arbitramentos de Directores
dos Circulos Lilterarios, resolve approvar as quanlias qne
os Professores de Instrucç<1o primaria poderáõ per('.eber do
cofro l'rovincial, a titulo de aluguel de casas; l'escindindo-:;e
os conlractos de locação que lem sido feitos por conla da
Fazenda, e ordena quo desde o 1.' do Olllubl'o do correnle
anno Gm dianle, quanlo ao 3.° Circulo se adopte a srguinle:

( 33 )

TA 11I, 1.1..\

Das quantias .1l1.msaes, quo do\'cl'áü SOl' abonadas a
ada e3l'-llla, e I'el:eblllas com os 1'0spoClivos ordonados "elo~
11I'or~ssol'es, Pl'ore.;sllra~, e SlIbSlilultr, cm onecii\'o cxel'l'Íeio
nas epocas marcadas pam pafTamenlo.
l\'S c.~deir~~ do s.oxo ma~?UIf:lO da~ Cidades do Sa-

Im ,I, o lltanglll, das \, dias de ~anla Luzia, Cur-
\'ello, Dares do Indaiú, da Paroehia de f :on"onllas'
(:.dilas ~Io se\o feminino das Cidades do Sabarú, ~

~,I. lllanl~l/l, e
l
. \ illa .,do Curvcllo . .. . i\ ,)~~OO{)

a ~ta, ~roc ,lia tle ~anlo Anlonio do Hio-adma, Cm'-
I'al. d EI-llCl~ C?ntagcm, Capella Nova. Sanla Qui-
!?~'1<1.,~ap,o~ Sa!lla, Mallosinhos, Sele-Lagoas,
11~llIr~> J aJolwo-Grande, Bom D~spacho, Pala-
,~UflO, :-;~nl~ Anna de S. ,JOflO . . . . . Ú ' SOO'I

A:- dus Dlsll'lctos da Venda Nova, Ollinla do Sumi- 'h .
dOIU'O, Onç~, Abbadia, Sautlc . -. . . . á :3800fl

. .: _~s l,ll'o'pl'lelar!os tias cas:Js alugadas alé o presente de-
\ CI,IO 501. I1~Jnle~ll<1lan.lCnlca\'Ísatlos de qlle os conll'aclo:,
ilClua?S so \'lgol'ao ale 30 de SeI 'mbl'o do cOl'rcnlo anno.
PalaclO du GO\~CI'1l0da Prorincia de Minas Gcraes, em 'lI
<Ir Julho de 18)7.-Jo.\Q[)f)l DI;LFl;\O HlImlllO DA Luz.

1\.0 ".).-Po~'laria (lO 1.0 de Agoslo de IS')I.-f)eclam quI'
o. O(fiwzl :Jimor da Secretaria da Preúdcncia ser-
vmtlo de Secretari') lem direito aoç vencimentos deste
('mp):e!/o fJua~/{lo elfecl il'alJl(,llle o ('."Cerrer, cOl/lpe 'indl)
os .~'tO,~ N!IlCllllenlos lIO Ghefl: de Secçiio que o subsli-
Illll ,/lOS CIlSO~de (alIa ou iJII/)erlil/wllfO.

/ ..• SE'?í.o-O Vice-Pl'c,idcnle da Provincia, I,;'solrcndo a
du J(t~ ?l"clli~da s?hl'~ o abonu de rencimenlos qllc compelcm
:10 Qnll:.JaIMaIO!"ellécLJ\'o úa Secrctaria da 1'1'(~siden'ia (' ao Chofe
tle ::;ec9<10que o substituiu nos dias de('orri<!os de 17 Ú ~~ de
Julho pp., ~Iul'anlc os (Iuacs o mcsmo Ol1icial Maior nllo
eomparecco a Uepartição, der.lanl flllc tcndo csle cmprcrrado
TOMO XXl/I. PAIlTEl 3" o



--

( I)~ )

da S~nhora do Porto do In'" ...
1}[)~Ln, e mio ('m (lIal( li' c;.'~110 Mllnw,plO, cslú clnl'o qllr
c,'cJçôos, tanlo do dOil(J1'o~1 ~1~11a, ,<!Oyl('/li conCO/Tcr para li:;
(,C Paz /'ospecli 1'0.', e I I~ I (,ll~O (. e ('rc~ldo!'es, c de J lIizcs
fJeaç~o da di/a Fregucl.la' dit:!r. ~;lll J,?qucn(;Ja il junta de CIuali-
na I/sL:! dos I'olanlos a (flICII, ' ,1',10.' cl {-'o lorlo (;()ll1jJrlc incluir
dcrorcm Scr rio con 'ormida 1°;'; , I os (11.os InoradoJ'('s, quo o
e LH tia tci de l!l (/0 \' '.cl(o com o dlspoSlo nos Arti"'o" 17
1, 1 ,1 'Os (j de '18" fi - I o ..,~CI'(.o !lispo dr. Maria~n~ .,.~: nilO ()J.slélnlc o aeto do
(.1cssa Z'rc"'I/"Z'I'\ 1)'1/", . pelo '111111 aulol'lsou o 1'''/'0''110
\ . o v.c C ( CUl'aro' (','. 1"1 . « u'UIOIlIO, por isso (lIC essc ' ~ ICls fcl cm do HIO de ~alllo
da menciouada Frc~UCz"I'" ~lCLOl,cnlonLlo a n/Lcréll' as divisas
Pclo o . fi, n;JO por o Ler I jcro' I (. que pertence á etlciLos len" D. I.a gum ao menos
Iur app"OI'lIr/O pcla Assern'JJó,/IJol (l.c'~ c. f~I\'IS) em ((lIiln[o mio
se achil cxplicado nos A'I'i" i) .Jcgls,lI!lva Provincial, ('omo
de Abril de 18'1.8. Der)s G~(:;;'~~ L ,dc Outuhro de 18:31, e 11
IlEIHU IH Luz. SI'. Jui" lIclf;.'c a ',.nc.-JoAQUBI DELI"/NO I1/-
Parochia da Joanczia ... de I.lz mais \ olado do Di.;Ll'iclo da

--
r. STHI'f.lo PIJIlLlC,\.

i\'. 'I'" l' l . I./.- dral'lil te ti dr \",)s[o " . ~ n'
annoç ('ompleto, I) minin;o ti;. (? 18;:>7.-I'IX({ em 18
'Iua!rlltel' S('n/tom 1111(' i. 11111 li' ' que r/el'c fel' (1ItIlI-
C I' I' (I ,e}J/ 0IIOI/MI a 'cr . .,
.Iafl'I/'{{S I.e 1Il~/I'ItCCliO JJr' • I .1. J11Olill a em

. . /lM/lli (,0 sexo (eminino.
_ O VJ(:,J-l'rcSidcnle da I'nJYin 'j'

acoc" du DirccLol' C ' I ~ I (; él em 'Isla de reIJl'cse'l-I"' I .CI a .J 11)/1 cnl(' h , -I - • I.

iH a ((~ H uu corl'cnle .. _ , .- I I Ib I'lICrau publica da-
lhe concede o ~ :-")o I/O . \r~l' sCI('}JIlill

j
J-SC da aut{)risacão (llIOr . ,)J • • I I "O o ('\ I' o - •Ixa,' em 18 allllOS cU/llII ! ~ " . .' ,OI 11. /!H, resolvo

ler ~(lIa/flllcr Senhor; ((Il~e~.~ 0)1'I/)lnl/l)O da idade qllc deve
,cadell'a ue inslruC('ão I.. ',' I oponha 11 scr provida em
tia Prcsidencia dll i'rovl::~{~llll:JlI~;.In,.s \0 feminino. l'alacio
J gosto de 1837.-JIlAQUr'lf DF(tC '. 1I11;1sno 0111'0 Prelo 11 de

. ,FIM IrIlBI/IO liA LI'Z.

1. a SECCXO- Palacio da Prcsidcncill da Provincia de Minas
lO de AgoSlO dr 1057. .

Declaro a "me. I ara sua ihlellig;mcia, e de\ hla execu~ao,
que scndo reconhecidas, a visla das informaçõcs f.rcstadas
I cIa Camara Municil aI da Cidadc da ConcciçflO cm 01lic;o
de 17 dc Abril do (ufl'cnle anno, improccdentes as duvidas
su 'cillldas em oflicio de 30 de Novembro de 185(; (cIo 1 o

.Juiz de Paz (]'csf'a Fl'cguczill, durantc (J quadl'icnnio . lindo,
Manocl An[onio de Souza Magalhães, I'cllllhamcnle á Frc-
gUf zill ror ondc devcm SCI' fjlllllificados os moradol'cs dos
lugares dcnominlldos-Fa, ias, e lUo Morlo, jun[o ao Hio Sanlo
Anlonio, por isso quc rCI'[CnCcnLo cl\cs a Frrguczia (lc S.
Miguel e Almlls do Ml.IlÍcipio d'aquclla Cidade. até a Jlromnl-
ga<:fto ti:! Lci Pro\ineial n,O 778 LC 3 de Maio de 1856, em
virlude da qual rassarão a fazcl' parle ('a nova Fregllczia

i T o /i.(>.-OIl1tio de 10 de Agoslo de 1857.-Ao Juiz de Pa:;
da Freguez:a da ./oanczia, declaraI/do, que os mora-
I'ores dos lugares den01/linados- Farias e Rio JJJorto,
junto ao Rio de Santo Anfonio, derem ser qllali{leado,~,
e exercer o direito elelforal na Frefjuezia da Senhora
do Porto, a que pertencem, nüo obsta Ile o aelo do
Rcvd. Bispo Diocesano lJelo qual aulorisou o Paroeho
da ./oanczia para curar os {leis d'alem do liio Santo
Alllon o.

( 34 )

e:lal1o 1'111 cOlllmL~~o do scryi~o publico a 17, 18, c 19, COffi-
prle-Ihe nesses dias o ycncimcnlO inlrgral do scu cmprcgo,
nos dins 20 21 c 22 somcnte o ordcnado pas~ando li gl'alifi-
ca~;jo a pcrlfnccl' ao Chcfc (:c Secção (.lIe o subsliluio. Outro
sim dcrlara o mcsmo Vicc-Presidenlo, para quc fique ~cnindo
de rcgrll, que o OJlieial Maior da mcncionada Sccrrlaria lem
dircito aos wncimrnlos dc SC('\'i lario, quando cllecliyarnenle
('Xcrcel' csle emprcgo, comrclindo os ditos vcncimenlos ao
Chcfe dc Sceçao, que o subsliluir, nos casos de flllla ou
imrcdimenlo. Palado da }rosidcllcia da Provincia ('m o LO
de Agoslu dc 1857 ,-JOAQIJIM D;;LFl~O RIllEII\O DA Luz.



N,O 51.-1'0I'taria de 12 d S ' _
quantias flue os p, >~ ,e,temblo de 18;)7.-Jllarca as
~.• CirculJ litteraJ".ofesd/('~ de lnstrucçtio primaria do
fluel de casas~ 10 po erao perceber á titulo de a11l-

( 37 )

Ba~b~cena e Parah,ybulla, declarandO' r •
pOslçao alguma de lei que' d . q.ldlen~1o ha dts-
ciaes de uma Companh/a "'" dt~t~.a JeS,1enela dos O/Ii-

",,1 lS 1lclo ~e outra.
4." SEcr.Xo.-Palacio da'p , I ' I

GcrílCS 19.(/0 Agosto de 1'8S~~sl( cncJa ( a Provincia de Minas
. Em resposta no omcio C/I V sr' .

de 2f> de Julho pp declaro' 11 IC .. ,' (mgiO-me com data
Olliciacs de "lIe' 11'0 In - IC que Ja eslando nomrados o~

• 'J «mo Ira/"- .,
llS )lalrnfes lanto . L , ,I, 1.1I0 convem nc"al'-llIes." m3ls fluando I r , ,0algulDa da lei que vcde a ' . I !1I0 1;e ('nl'ontra (hsJlo~icão
panlda em dJstricto de 'o:lfl' I( encI~ (/c Omciacs dc lima Co'm-
scn(aneo ao SCl'vico (ue o a I niJO ol~s!alJte seI' illais con-
triclos de suas Co'mpJnlJ' s. m~s~os Ofllclacs residiío nos dis-
lhes os I'especlh:os conllw~, f c\cndo rorltmto V. S. cnvial'-

D ' , eCIlDcntos
cos Gual'de iJ V S J 'SI'. Coroncl Com ,. ,- ?AQU~1I1DEU'JNORlIJElIIODAI.uz.-

'I '" mal]( aute SUf'el'JOI' da G 'u 11.' •
11 UIllC'IPIOSde BarJiaef:lla L" I b um a naciOllal dos, e ara Ir una.

~"•.••.1

INsTRuccÃoPUllLICA O V' p'" J

\irlude do irtigo ')') I~n,ICC- rCSldente .•c1a Provincia cm
proposta do Direclo~' (G .egu.amento n .• M, e attenclcn:lo á
dataJa de 10 elo cOrJ'e/lLI:la1. SI}JlPlenle da InstI'llcç<io L'uIJ/ica ,
Directores dos Circulo' i ,~c~. ,,undadtl nos arbitramentos dos
tias que os Professores ~d~ i~~f~ l~~r' I'es~)h'o . app/'Ovar as qUHII-
do cofre Provincinl ti tilulo J I~Ituo pl'lmal'Ia poderâ~ p~rcrber
os contraetos de loraeiío qu( e ilIIgue.lldc <:asas , rescmdmdo-so
londa, e ol'{!ena uc J' 1 e cm SJ( o fCltoS por conttl ela Fa-
em diante quanto ~o ') .cC.e OI 1.. de Janeiro do anno futuro, _. lI'CUO se adoptc a seguinlo

TAIlf;LtA
Das quantias mcnsaes qu I ' -escola, e recebidas com e (e\ C!'UO scr abonadas rara cada

1.0MO .um. PARTE 3& os respectl\'OS ordenados pelos Pro-

.," • .50.-0ffido de 19 de Agosto de 1857.-Ao CO'l/lmall-
dante Superior da Guarda lYacional elos Jiullicipios de

, • !ls.-omcio del7 (Ie AgoslO de 1857,-A' Jlesa das Ren-
das Provinciaes declarando que as licenças concedidas
aos Professores do L,1jcêo J/iJleiro estão sujeitas ás rc-
gras marcadas na Portaria de 10 de Agosto de 18,5!~.

Il\'STIIUCCÃOPUHLIc,\.-Palacio da Prcsidellcia da Provin-
da 17 de l\'gosto de 1857.

Em resposta ao Omeio dcssa I'erartiç:.io da lado de l~de
A iJl'il' de 1856, tcnho a declarar, que as licenças concedi-
das roaos Pl'orcssol'cs do tycco Mineil'o esWo subjcitas á:i
regras marcadas na ror!aria de 10 de Agosto (:e 185!1. , nrlO
só por que o regulamento n," 27 nada dispoz sobre licm-
cas, lilllitllndo-sc a declarar os vencimentos dos suuStillltos ,
éomo ainda rorquc sendo a(luclla portaria concebida cm tCI'-
mos g~ncric()s que abrllngcnl os proressores de todas "s c!"5-
5es, por cll" deve V. S, regular-se, embora resulte excesso
na quota l'eSpCClivll relo ragnmento feito ao substituto de mo-
tade dos vcncimentos. Dco~ guarde a V. S.-JO'\QUI~1 DELt'lM
HInEIHO DA Ll'Z,- SI', Inspector da Mcsa fins llell(!as 1'1'0-
vinciaes.

1'.0 MJ.-Ofikio ele 17 de Agosto de 1857,-Ao C01nmandante
do Corpo Policial, declarando que dos I'encimentos das
1Jraças que 1)01' descuido ou negligencia estragarem o
armamento deccrá ser' descontada a importancia do COI/-
certo.

( 36 )

l~.3 ::ECÇ,lo.... V. Me. deverÍl continuaI' ti cobrar das praças,
que por dcscuido ou ncgligrncia estragarem o al'mnmento, a im-
ror tallcia do concerto que fará rccolher uos corrcs da Mesa das
nenda~ Provincitles ti fim elo evilal' abusos .... Dcos Gnarde a
V. Mc. -JoAQulnl DEU'Il\'O1lIHEIIlO llA Luz. SI'. Tcnente Coro-
tlel Commandante do Corpo Policial.



8$000
8$000
6.~OOO 5$000

~1J000
41/000

sares, Prof~sscnlS, e Subslillltcs (DJ cf.C((j o o;rr('j(jo nas 1"1 c-
cas luarra( as J ai a f(lg,mJ( 1110.
A's (adeiras do ECXOma.tuliI.o da Cida(:e de M(nles

,C/,aros, e ~'j!;a Jm maia , . . . . . á
A, ~ (,0 s~~o rCIlJJ~lJnOdas di/as Cid,ll:e e Yilla . ú
A, s da , d/a (~e S. llomfio . , . . . , . fi
A s dos AITaHICSdo I1(mFm, Salllissimo COI acuo de

!ezus, eonICn(!as, Bana (:0 lIio c'as Yr/llas, 'e Brc-
JO do Sa.'gado . . , . . . . . . . ú 2H500

PalaclO da PI'e~id(ncia da Provincia no Ouro Prelo 12
de Selfml.ro f!e lf57.-JeAQIIM 1 ELFlI\OUIIElliO I'A Luz.

N.• 5;.I,-~0I'(arja de 12 de Selfm!Jro de 1857.-1I1arfa as
qllat1fl.~S que os p1'o(euores de iUS/1urrão 1)1'i7Wrio.do
15. (l1'(ul0 poderão per((bel' a {i/ulo de aluguel decasas,

( 39 )

. ll\'sTRvqÃo II'HICA,-O Yirr.l'rcFi(!(Jlle ('a l'/(J,incia. cm
VII'lude (!o :\1-ligo ~~. di I!, gl;J, 11 ('J I~l 1),o 41, c a /l( n(:('I(' o ~ " ro-
posla do DJI'celol' (;(lal ~UIII()]I(' (a lJ1SlI('r( f'o I'l'lli(a t!a!;JÚI~/;1? do .c,on(lIlc ,mez , fi n( <lc'a Ml. aI Li/I: li]( Llos ('OS Dil C( le-

I es (,,~S CJJCI~lcs ~,lfl~laI'lOS '. Ir~()!,c ~PlIO'()1' as ',I (lll/ias qUl'
os ,IIOf~SS,?IC~ (;0 J,nS(llIl,<.ao "lI1~alJa /cf'crfo J'rl('(lcr ('O

COfIO I10' mCla/ ,I Iltulo (,0 ah glld (!e (a~ l!S; I uCln<iiIJ('c-sf'
o,s conll'aclos de /o('aç~o, ((;0 I, III sit'o fI j(os ICI' «(Jlfa c'a
I' aze~da, c ordena que drsde o 1.. dc Janciro do aIlIJOflllul'o
em dJanle, quanlo ao 15,. Cirn/o, EC aL'o['lr a Hgllinte

1AHUA
Das quantias mrJ1s(Jes que dc\'Cl';;o . e/' ahnaf!as a cada

escola, c rccebidas com os n's/ r.etiros ordclJa<!os reJas Pro-
~essol'es, Professol'as, e "u!Jslitu/os (DI rflccli exercicio nas
e/!ocas m.arcadas raIa fagam( nlos.
A s cadclras do sexo lllasculino da Cidade de Pomo

,Alegrc . . . . . . . . . . . . á 8HOOO
A, do sexo feminino da dita Cidadc . . . . á BROOO
A s do sexo masculino das Yillas de IlaJ'ubú o Ja-guary . . ,

• á 6HOOO

--

fessores, Professo 'as, e Sub litulos em eITecliro exercicio na
épocas marcadas para pagamenl~s. .
A' cadeira do sexo masculino da Cldado Mananna Íl
A' dita do soxo feminino da mesma Cidado á
A's da Ponle Nova e Anla . . . .. á
A's da Cachooira do Ikumado , Abro Campo, c Barr,a

LonO'a .. . . . , . . , " . a 5$000
A's deOCamargos, Infecionaelo, Forquim, Sl.a C['UZd?

Escalrado, Paulo Moreira, Saudo, o S. Caelano 1.1 !~,~OOO
3$000A's do S. Sebaslião, Sumidouro, o Passa~?m . ~

A' calleira do sexo masculino da ViIla da llranga ~I 6$000
A' do sexo fominino da dita Villa ~ 6*000
A' da Barra do Bacalháo. .... a q.$OOO
A's do S, José do ChoPOIÓ, Espera, Pinheiro, Doros .

Turvo e Concoieão do TUI'vo , . . , . a 3~000
Pal~cio da Pr'esielencia da Provincia no OUl'O Prelo 12

de Setembl'O de 1857'-JOAQUIM EU'INO!lIDElIlOIH Luz.

T,. 52,-Pol'taria de 12 do Selembro de 1857.-~Jlarc.a as
quantias que os Professores de inS(flu'çiiO ]Jl'lmarw do
7.. Circulo l)od~l'ãO perceber a tl{nlo de aluguel de
casas.

INSTIlUcr.\OrUHucA.-O Vice-PI'esidenle da Pro\'inci~, em
virlude do A':ligo 22 do Hegufamenlo n,. !~1,e alteado.nelo 11 pro-
posla do Directol' GoraI Supplcnte da Instl'ucÇão Pubhc~ datada
de 10 do COITento mez, fundada nos arbitramentos dos. Dlreclores
dos Cil'culos LillCl'arios, ('esolvo appl'oval' as quanlIas que os
Professores de inslrucção pl'imaria podor~õ pCl'c,eb~r do cofre
Provincial á titulo de alllguel do casas; rescllldlllrlo-se os
t:onll'actos de 10c(J'ção,que tem sido feitos POI'conta da Faz~nd a,
e ordena que desde o 1.. de Janeiro do ann~ futuro em dumle,
quanto ao 7.0 Circulo se adople a segllInte

TABELLA.
Das quanlias mensaes que deverão ser abonadas a cada

c'cola, e reccbidas com os resflecli vos ordenados )leIas Profe,.

( H8 )



N.O

Il\'Sl/lLCI:iOI'UBLlC'\.-O Vico-PI' sitll'lIle da Pl'Ol'ilwia, em
virll/tle do Arl. :l:? do H .gulamonlo n.O ".1, e all('llllrntlo :'1 pro-
posta do Dirc(;lor Gorai SlIpplonlc da rn4/'1l1'r<io l'u!JIi('a dalada
de 9 do concnto moz, f/llldadn nos ar'bilralllcnlos dos Dirodorc:i
dos r:irclllos Liltcrarios, l'c,'lIv' approv<lr lIS qllunlias (IUC
os Profossol'l'S rLJ in '1I'llCÇ;'IOprimaria porler<io pCI'crber do
I;ofrc Provincial il lilulo de ai I{j'UC/d,' ca, as; rcscindindo-se
os (;onlraclos de loca.ão, quc tem sirlo fl'il(Js por conta ria
Falol/da, o ordol/a que dO.idc o J o do JauClI'O do al/I\O Cuturo
('1lJdianle, (juan!o ao 8." Circulo. so adol,tc a seguinle

l'AllBLLA
Das cruanU' S IlJcn ;nef> (FIO d('vel'tio HOI' abonadas il carla

C-"tola, c I'cl:c~Jidas (;Ofil 03 I'C:'fJcclil'Oj ordcnados I'c/OS 1'1'0-
fessol'es, I'roI'CS~"'''lS, (' '/IbsliluLo:' 0/11 o!lcelÍ\ O C Cl'cicio
/lilS épocas mUI' 'iH/a. para, agnlllcnlo,'.
A' endeira do scxo f.lU 'c'u!iu(J d;t Cidade do l'aralty-

l)[nl;1. . , . . . . . . . . , . Ú H~~OI)[)
,\':-; cadeiras do -"exo ,la. (' llino da üdad(1 de Barba-

cena, e da ,'rcg'uczia do do >1'('10 , . . , il 1OS000
A' cadcira do sexo ICllJinillu da Cidndc de I'arah\,-

Luna , . , . . . . , . . . . . 'á J081)()O
.\' di/a d(~ Bar!Jnct'lIa . . . . , , . . Ú I)r~OUi1

's do 1.° gr:lU tln 1',1rol'!lill; de ~il.llJo 'crdra, ()
S. JO:;(I do /lio I'relfl . . . . . . . . a ;iSOOO

A's da' l'al'Ol:hias (' llblritlns de Sanla lliia, Chapco
d' vas, HOIllCl!ios, r. lio do Pei. l' . . . Ú í~?OO{)

l
l
alacio ('a P,'csitlcllc:ia da Prol incia 110 Ouro'fJl'clo, 1í

<'c Setombl'o dc 18.i7.-.J0,IQUI\1 Jh;LHNO HIIlEIHOliA LIlZ,

. \.0 ,').'),-Porlaria de H do Solclll!J1'O de 118.')7 -.I/arca as
IIU(lllfias 'file os Pro(cssorrs de iusfrllcflio 111'illlaria do
8.° Circu!o IJor/el'liO IJcl'C('ber â fifu/o de aluguel decasas

---_o
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T. 56.-0Ilicio de 2~ de 'e/omiJro de '1857.-Ao Diree/OI'
Geral, Supplente da lllStrt4C('ÜO Publica, declarando que

1'O,uO X.'llJ. 1'.\H1'E :1'

A'~ do sexo feminino das dHas Vil/as .. â 6r~OO()
A'~ do L' gráo das Frogllezias de Saul'Anua, OUI'O

. S I 1)"1" Gl'aulle S. José do Pa-FuJO, au a li a, ar'~om., : r. SOa0
I'aizo, Cambuh~'el!aJl~ba .. : .' .. ,a , ~. 1'_>

Palacio da Presidcnclêl da ProvlIlCJa no OUlo-p' elo,
de Setembro de 1857.-JOAQUIM DELFINOUIDEIRODA Luz.

( 10 )

;')'I.-Portal'ia de 12 do SOlembro, de 18~7,~j.Jlar~~ as
quantias que os Professores de mslrucçuo 1J1 lIIlal la do
16.° Circulo poderao perceber á titulo de aluguel di'
casas.

It'STIIUCCÃOI'UIILII:A.-0 Yico-Presidcnte da Provinda, ClIl
virtudc do Àl'lirro 22 tio lt~glllall1enlo n,O t,.1, c ~!IcndCl~do
,', proposla do Dit'OClOt'Geral Sllpplonto ela Insll't.lCçao PlIblif'il
;'atada de hoje, fundada no~ arbHramentos de DIt:ccloros do~
Circulos Iittorarios resolve approvar as quaullas que o~
l'rofessorc~ de illsln;cçiio primaria poderão Jlcrc~hel: do cofr~
Provincial á titulo do aluguel de casas; rescltllhlldo-se o~
eontractos de locacão que tem sido feitos por c.onla da Faz.enda.
e ordena quo desde o LO de Janeiro do ~nno lutnl'O em dlant(',
quanto ao 16 .• Circulo se adopte a segmnle

. TAIIELLA
Das quanlias mensaes que dcq,erão ser abonadas ú C~.dil

cscola e recebidas com os respectIVOS orden.ados pol~s. IIO~
fessorcs, Profcssoras, o Substilutos em clfeetlvo exorCICIOna~
épocas marcadas para paga~lCntos,. . .. ,
A'~ cadeiras do sexo mascullllo das VIIlas de P,lSSO.S

a 8S0[)()e Caldas. . , . . . , . ~ ",
A's do sexo feminino das ditas Villas, a 8~OOO
A' do sexo masculino da Viii" de J~ctlhy '._' â 5$000

. A's do 1." gaáo das Freguozias de Suo Scbastlao d? .
Paraizo, Altcrrado, Cabo Vcrde, () Alf~nas ,.a ";,~OO(~

Palacio da Prosidencia da ProvinCla de Mmas Gerars
110 Ouro-prelo 12 de So ombro de 1857.-JOAQUDI DELfll\ll
HIBEIROEALuz.



( H )
o Pl'o(essor Substituto á Cadeira do 2.0 f/l'lio da Cida-
de do Uheraha, José Joaguim da Sillla Dimz, tem di-
reito aos vencimentos constantes da Portaria de 2'1 de
Fevereiro de t 85/1 sómente até o dia 16 de lUarço ,
011 que servio de boa fé, e que dessa época em diante,
até entrar em exercicio como p1'ofl'ssor interino, não tem
direito a vencimento algum, por que como Professor Su-
bstituto desde que ceSSOltde leccionar, deixou dIJ ser con-
siderado como tal.

Instrucçiio Publicn, Pnlncio da Pl'csidencia da Provin-
cia de l\Iinas , 22 de Setcmbro de 1857.

Solvendo n duvida aprescntndn pela Mcsa das Rcndas
pI'(Ivinciaes em Oflicio dc 2/1 de Agosto pp. sobrc o paga-
mcnto qne requcr o Cidadão José Joaquim da Silva Diniz
pelo tcmpo em flue servio de professol' suhstituto a cadeira
do 2.0 grflO da Cidadc do Uheraba, assulllpto sobre o qual
V. S. informou cm data de 19 do corrente, tcnho n de-
clara r-lhe; 1. o que o dito Diniz, como Professor Substi-
tuto lem direito :los vencimentos constantes da Portaria
de 21 de Fcvel'eiro de 18M, por que a csses mesmos
vencimcntos tinha direito o propl'ictario dcmiUido a que su-
bstituio; 2.0 que devcm lhe ser abonados esses vcncimcn-
tos até o dia 1ô dc Março cm que servio de hoa fé; 3.0
que dcssa cpoca em diantc até cnlral' cm exerci cio como
Professor intc/'ino, uiio tem dircito a ,'cncimento nlgum,
porquc como Professor Substituto dcsde que cessou de lec-
<;ionm', deixou de ser considerado como tal; cumpl'indo
até que, durante o tempo em que veio a. esta Capital,
fosse nomeado um outro Substituto, c IIICSIIIO porque a dis-
posição do nrl. o 6/1 do Uegulamento n, o 23 só é appl ica-
vcl á aqucllcs Professores cxistentes na época da publicação
do di lO UcgulallJt:nlO que tivessem de vir cxhibir provns
dc suas habilitações nesta Capital. Dcos guarde a V. S.
-JOAQUUI DELF1NO UlIlEIRO DA Luz. SI'. Dil'cctor Gcral
Supplcnlc da Intl'lIcçflo Publica.

( .f 3 )

,'o 5i.-.J~o~'la/'Ía de 2(j de Selembro de lS5i.-Allera a di.~-
P~!UÇ((O do ,!rl. 'J):J do /legulamento Provincial 1Y. o
J" de 7 de /tec/well'O de IS;').).

,'1..
1

SEC(i:o.-O vice presidenle da pl'Ovincia, altelldendo ao
fIlie. ..'he ~'erres.e~ltou o tenenle. coronel commandanle do co/'po
P!JllCwl CIO olllclO 11. 4.U:j de 1n do COl'J'cllle moI., resoh'c em
Vlrlllde d0. 3rL. n° ~ :). o da Lei Provincial 11. i~H de 20 de Ju-
nho ~/e 18)ô I substituir o 3rL. 15:J do regulamenlo li, :J.) Jlcloscgulllle,

, « Os soloa,dos que (aliarem ao scu /fundei por mais de Ires
filas con:!ecul~vos, não estando completos os oito requcridos
par~. sei' qU?III1?HOaa deserção, s~/';jo punidos com l)I'isão pc-
lu Ir.,plo dos (lias oe falha, e olmgados durante a pril.flO ao
el'\'lço que lhes compcti,' per cscala.

~<Os olficiaes inferio.,'cs c cauos quo comellerem as referi-
das faltas, alem de soflrerem aqul'lIas pellas lerão baixa dosposlos, '

19uae.s penas so'~'rCl'ilõ. nfio só esles, como aquelles,
qU31l(.lo exceder:em a IIccnça em menos de "inle dias.
!'alamo da I'resl(lellcia da ProviJll:ia :.!Ij de 'elcmbro de 1857.
-J/JAQUUI DEUIi'iO H/IIE/IlO DA I.uz,

i\". o 58.-Porlaria oe 28 de Setembro d-! 185i.-Eleva a fi
1101' % (l porcentagem marcada para a arrecadactio dos
emolumentos das Secretarias ria Presidencia, d;l lUCZIl
das HeI/das, e da Assembltfa Le'lislativa Provincial ~en-
do .;")por % 1Jara o Col/eNor, c í por % para o sen 'Es-
cnVllO,

.' _ :3.". SECçXO,:-O vice presidcnte tia provincia, lendo em
'b13 a mformaçao preslada pelo In.;pedor da Mesa das ltel1-
(.I~s,..elll dal~ de 2~ do cOI'/'cn!.c, sobrc (~l'c(llIerimento do Es-
Ulj\,lO da Colleelona desta Cldad(~ •. Jose dos !teis Coutinho,
resol\'o el~var a n POI'"Io a porcenlagem marcada para
u. al'lwadaçao dos Emolumentos tias Secrelarias da Presidell-
UI[l, ~leza tias !lendas, e_Assembléa Legislativa Provincial,
.HllI. TOMO I'AUru 3'
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1.a SECÇAÕ.-O Vice-Presidente <la Provi ncia de 1\1inas
Ceraes, allenoendo ao que representou a Camnra Municipal
do Ouro-prelo em omcio <le q. do correnle mez, e tendo Oll-

vido o Inspector e o Procurador Fiscal da l\lcslI das Hendas
Provinciaes, resolvo approvar provisoriamente o Rt'gulamento
da c~sa do Mercado, que a esta vai junto com as alterações
seguintes: .

:~." Substiruão.se os Arligos 2.°, 5,°, 6.° o 7.° polos se-
gUlntes: I

Arl. 2.° Todos os conductores, que trouxerem a esta
Capilal generos de 1 .• necessidade como sejão, o feijão, milho,
toucinho, farinha de milho, e de mandioca, anoz, assucar,
café, sál, azoile, e qllat'squeJ' outros indispensaveis ti suhsis-
(encia , para serem aqui \'endidos, seriio obrigados a fazel.o
na praça do Mercado pelos preços que ajustarem com os
compradores, conservando ali para este fim os ditos grneros
por lempo nunca inferior' á duas horas no espaço do dia.

Ar!. 5.° Antes de findar o praso de 2 'IOras marcado
nos Arligos 2.0 e 3.° é prohihido aos negocianles comprar
mais de uma carga de qualquer dos generos nelles menciona-
dos, soh pena tle serem fIlulludos em 4~0(lO rs. voltando para
o Mercado toda a porçiio que tiver sido comprada.

Ar!. 6.° No mesmo proso de lcmpo acima mencionado
os conduclores de generos são obrigados a vender n retalho:

~ 1.0 Dos gl'ncros que se medem, como arroz, milho,
fubá, farinha de milho ou de mandioca, feijão, centeio, etc.
até urna quarta.
~ 2.° Dos que se pezno. como toucinho, hanha, carnes

salgad<1s, assucar, café etc. até uma arroba,
S) 3.° Rapaduras até o numero de 4.

Ar!. 7,., Satisfeitas ós condições dos Artigos 2.°, 3,.
e 6.° é permillido aos conduc!ores de generos percorrer as
TO~1O XXIII. PARTE 3"

f.?q...
de 1857.-Approva
Casa de:61 ereado do

60.-Pol'laria dI) 29 de Setemhro
provisoriamcdte o Regttlomcl1to da
OtlrO-p1'ctO.

N.o

.( H )

senr!o 5 POI'% para o CO/lcctOI' e I" por % para seu CSCI'J\'llO.
Palado da Prcsit/cncia da I'l'o\'incia de Minas {/ITacs 28 dl'
'eLl'lIllJro de 18;')7.-JOAQUIM DEU'JNO IlInEluo lJ.\ Luz.

JNSTRUCÇAÕ punuc,\.

o Vice-Presidenlo da Provincia, em vidude do tlisposto
no Arligo 35 do Begulnmenlo n.O 28 • c tendo em vi~ta a
represcnlaçilo do Dircclor Geral SlIpplenle on Inslrucç;io Pll-
hlicn de dnta dr. 'li de Julho ultimo, re~olve delerminar que'
catla col/egio parlicular subvencionado pelos cofrl'S Provinciaes
deverá ler lanros alumnos pohres inlernos quanlos COI'r('spon-
derem a 250,jJ 000 rs. de suhvcnçflO, fazendo a escolho de
cada um dos mesmos alulIlnos o Direc(or do Circulo d(' eOlll-

hinação com o Direclol' do collegio e approvaçiio 00 Director
Geral, e preferindo-so sempre entro os rneninos pobres, o,
Orf;ios; o que para poder ter lugar o pagamento uas subven-
ções :Jnnuacs concedidas aus mesmos estnbelecimcnlos, devem
os Directores respectivos provar' que li,'erilo COll\o alumnos
internos duranle o seUlestre os cOI'respolH.lcnles fI rl'ferida
quantia de 250~OOO oa subvençiio annual. Outro sim ,'e-
solve determinar, de conformidade con, o Arligo 33 do Re-
gulamento n. ° 41' qoe ,quando aos collegios só ('stiverclll ('n-
corporadas aulas publicas, não serão os Direclores obrigado,
a receber alumnos internos, mas unicanlenle ú admiltir todo.
os externos que as quizcrem frequenlar, como se não estives-
sem annexas a semelhantes estabelecimentos. Palacio da Pre-
sideneia da Provincia no Ouro.preto 28 de Setembro oe 1857.
-JOAQUIM DELl'lNO RIBEIRO DA Luz

"N ° 59'-Por!aria do 28 de Setemhro de 1857.-lJIarca (J

numcro dc alumnos pobres internos, que deve tcr carla
collegio particular subvcncionado pclos co{,'cs l'rovinciacs
pam podcr ter lu,qar o pagmnento das subvcnçõe> 1IIlnuae.<
Conccdidas a tacs cstabclecimentos, ficando ise1'los dcsta
obrigaç(10 aquelles, a quc só estlt'crem encorpora 'as (lulas
publicas, ás quac.Yscrilo admiltidos lodos os c;x'lcl'nos, quo
as qui.::erem {requentar.
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ruas e vender livremente por alacado ou a retalho os dito~
genel'OS ií quem lhos quizer comprar.

2,' No filiaI do Arligo 4 .• em voz d~ 2.zt>000 rs. accrescell-
to-se-4.)2;000 róis.

3.' Dopois do Artigo 18 accrescente-se o seguinle :
Art. 19. São considerados 1I11'avcssadores e como laes

incursos nas penas do Arligo 5 .• c na do prisão por qualro
dias, quo se dobrarão nas roincidoncias, todos aquollcs que
sahirem alem dos limiles desta Cidade, ou quo se sflrvirelll
de oulros quaesquor meios para conlractar gonoros com m
Tropeiros, ou conductores dos mesmos generos, renlisando por
qualquer maneira n sua compra.

O Artigo 19 passa a sor 20 c assim por dianle.
Palacio da Presidoncia da Provincia rle Minas 29 de

Setembro de 1857.-JOAQUllU DELFINOR181l1BODA Luz.

REGULAMENTO " QUE SE REFERE A PORTARIA SUPRA.

A Camal'a Municipal da Cidade do Ouro-prelo, 01/1 vir-
tude da Resolucão n .• 797 do 21 do Junho do 1856 o da
portaria da Ex~." Presidencia de 21 de Julho do corrente
anno ordena que se observe o seguinle :

REGULAMENTO.

TITULO t .•

Da Praça de Mercado.

Art. 1.. Fica declarada como Praça do Morcado a easa
que a oxpensas do cofro Provincial foi edificada no largo de
S. Francisco de Assis d'esta Cidado por ordem da Presidencia
da Provincia.

Art. 2.. Todos os conductores, que trouxerem á esta
Capilal genel'OS declarados de primeira necessidade para se...

( .f7 )

rem aqui ve.ndidos, são obrigados lÍ levai-os à Praça do Mer-
cado, o ah. conservai-os por tempo nunca inferior iÍ duas
horas no espaço do dia pa~a serem vendidos ao povo pelos
preços, que os vendedores aJuslarem com os compradores.

.ArI. 3.. Os con~uclore~ do generos, que chegarem
depOIS do sol posto, sao obngados a preencher no dia se-
guinto as duas horas do Artigo antecedente.

Art. h.. Os contraventores das disposiçõcs dos dois Ar-
tigos antecedentes serão multados pelo Fiscal em 2.)2; réis.

Art. 5.. Antes de findar o praso de duas horas mar-
cado nos Artigos 2 .• e 3 .• é probiLido aos negociantes comprar
mais de uma carga de qualquer gonero, sob pena de serem
multados em 4.)2;000 rs. voltando para o Mercado os goneros
(Iue tiverem sido comprados.

Art. 6.. Ainda assim os conductores de generos são
obrigados a vender a retalho:

~ 1.. Dos generos que so medem, como arroz milho
Cubá, farinha de milho ou de mandioca, feijão, ce~leio etc:
alé uma quarla.

,> 2.. Dos que se pezão, como loucinho, banha carnes
salgadas, assucar, café etc. até Uma anoba. '

~ 3.. Rapaduras alé o numero do .~.
Ar!. 7.. Findo o praso de duas horas marcado nos

Arligos 2 .• e 3.• é permittido aos conduclores de generos per-
corror as ruas e vender livremente por atacado ou a retalho
os ditos generos á quem lhos quizor comprai'.

TITULO 2.°

Da halallçu, pezos e medidas.

Ar!. 8.° Haverá na Praça do Mercado orna ou m81S
balanças de arr?bar, os pezos corr~spondentes, duas ou mais
quarlas d~ medir e outras lanlas mOIas quarlas.

O Fiscal c o Procurador da Camara terão todo o cuidado
para que os pezos e medidas da Praça do Mercado se conser-
vem com toda a fidelidade, para o que os revistarão ao menos
urna vez em cada mez.
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TITULO 3.°

Do Administrador.

Art, 9.° Haverá na Praça do Mercado um A,dminislra.-
dor quo sera nOllJoado pela Carnara, o por esta demillid()
quando não cumpra seos deveres.

Art. 10. O Administradol' da Praça do Mercado lerit
pelo cofro da Camara. o ordfmado annual do ll'ezenlos mil
réis pago por mez depois de vencido e alem dislo mais 60~OOl}
réis tamllem por anno, para que a sua cusla faça a lilllPCZ'1
dial'ia da Praça

Art. li. O Administrador da Praça do Mercado é su-
hordinado ao Fiscal.

TITULO 4.•

Das obrigações do AdmÍ'nistrador.

Art. 12. Ao administrador da Praça do Mercado in-
cumbe:

~ 1.0 Ter 010 hoa gual'da o com Q dovido aceio as halan.
ças, pezos e medidas que a Ca/llarn lhe fornecer.

~ 2.° Franquear gratuitamente o uso dos objeclos decla-
rados no ~ anteccllento aos conduclores do generos que ficão
rcsponsavcis pelas lIvurias ql1lJ lhes causarem.

~ 3.° O<ll' tambem gratuitamenle .IOS ditos conductol'es os
comlnodos do que possão cal'ccer para se recolherem, e para
o deposito do suas cargas e u lonsis.

~ 4.° Gual'dal' as chaves dos quartos da Praça do Mer-
cado, franqueando.os sem oslipendio algum aos lropeiros e
carreiros, que concorrerem ti mesma Praça.

~ 5.° Emprogar os moios possiveis para que dentl'o e fora
da Pl'aça sOJa cumprido o prosullto Hogulamento, c a Hcsolução
Provincial n,o 797 de 21 do Junho do 1856.

~ 6.0 TestemnlJhar as iufracções doste Regulamento o da
dita Resolução, dando immediataUlente parle por eseriplo ao .
Fiscal e ao Procurador da Camara. á fim Lde que pelos meios
competentes sejão punidos os infraclores. .

--_. ~ - -
- -----
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~ 7.° Conservar a Praça do Morcado c Iodos os seos com-
IlIodos no maior aceio e limpeza.
, ~ 8.° ~igiar sob~'e a conservaçiio do chafariz fronloiro
a 1 raça o nao cO~lsentlr que elle soja estragado.

~ 9.~ lmpedll' que 50 prendão anirnaes nas colnnlnas qae
,ustenlao a vara/llla da Praça.
, .~ to. Al'I'ecadar. as. contriouições tio quo lraia o Arligo
13, dando aos conlnhulnles conhecimento do talão na forma
das Ih'soluções da Camara.

TITULO 5.°

Das cOlltribuições,

.Art. 13. Do ( .• de Ootubro do correnle anno de '1857
rn d.l~nle serão c.obradas n<1,Praça do Morcado para o cofro

\IunlClpal as segulnles conlrlbuições.
~ Lo De cada animal cal'l'egado dos "eneros mencionados

nos ~~ 1.0 2. ° c 3.• do Ál'li"o 7. ° 40 1'éi'S~ '> ° o , ' .
..~ -. Do cada carro carregado dos mesmo' "eneros 320reIs. :)

:\rl. H. O Adminislrador da Praça do Mercado terá
!I,m li vro abl)rlo, nu lIIerado, rubricado pelo Presiden lo ,LI
l.all~ara " o~ por qualquer Vereador para o lançamento da
recella dlarla que sorá feilo no 11m de cada rlia fochando-so
a conla no fim de cada 1l1t"1..

_ Art. 15. A C:lInara lhe fornecerá tamllom cadernos de
laJ~lJs ~ara dell.es ~'l corlarem os conlllJcilllontos, que se dovem
dar aos c~nlrlbullltes na forma do presnnlo He"ufarnenlo
e ue~, ,a.sslrn um 1Jvro fl.lra a matricula dos tropeiros, qu~
conCOl1 el em?o Mercado com declal'llção do n umoro de a n i-
maes, , e qualIdade dos generos. Estcs cadernos documonlarão
a recOlla da Praça do Mercado.

Arl. 16. O Administrador é obri"ado a fazer entrar
no ?ofre da Camara até o rlia 3 de cada!) mel o producto da
recOlta do. mez ~ntecedonte, e pl'estará contas no mesmo tompo
em que e olJflgado a prestai-as o Procul'ador da Carnara.

A~t. 17. 9 Adminislrador anles de entrar em exercicio
prestara fiança Jdonea e avaliada em !~OO.Jt>OOO réis.
~mlO xxm. I'ARTE 3"



Ordcnados
á80.zD000
600.Jt>OOO
360.t1> 000
áSOW;OOO

J:W de 31 de ,Janciro de 18(12. e tendo em vista :I ;nforlll:l-
dio do DI'. Chore de i'olici:l dat:Hla de fi de Dezeinbro de
iS55. resoh'e criar UIII:l Subdelegaci.l no AI'I':lial de Nossa
Senhora da Conceiç:io de Mlltto Crasso do l\Junicipio do
Uh(il':I!>a. separada da uc ~lonte Alegre,:1 qual terá os se-
~uiutes limites: Principiar;, nu C:'ZU de Manoel Antonio Fer-
reira, desta subir'" pelo Hibeirflo da Piedade até o Burity
comprido; por estc acima até a sua rigem; desta em I'U-

Ino direito Íl caza ue Agostillho Fagl!ndes do Nascimcnto ;
desta pelo espigflo em 1'1111I0direito :í ponte do Rio Babi-
lonia no lugar onde móra João Lopes da Costa, d'ahi ga-
nhando o Bllrity do As lide slIbirú por este até sua nas-
cente e depois seguid pelo espigflo mestre até frontcar
com' as nascentcs do llibeirão das Parohas; d'ahi em I'Ul1l0
dircito ;1 cabeceira do Hio das Pedras, desccndo por este
até sua Barra no Hio Uberabillha, e por este abaixo á sua
1Ial'la 110Hio das Velhas, e pelas aguas deste até a divisa do
di 'tricto de Nossa Sen!.ora da Conceição da Abbadia. Pa-
laeio da Pl'()sidellcia da Provincia cm O 1." de Outubro de
1 '57, -JO.\QUD/ DE/,I'/~O nlnE/RO IH Luz.

j\,O l.i:!.-Porlal'i" rir' 8 de Outubro de 1857.-Eleva os ven-
cimentus dos AdministrCldores de diversas Recebedorius.

( 51 )

o Vice Prcsideutc da Provincia tcudo CIO vista a re-
Pl'cscula<iiio do lu~peetol' da MCl:! das !lendas datada de ü
clu corrente soh 11. :H15 e u-ando da atlJ'ibuiçflo que lhe
confere os ~. 20 do <lrl, 1.". c 5.° tio art. á,o da Lei de :15 de
.Julho deste anllo • resol\'e elevar os vencimentos dos Admi-
nistradores d:ls Ilccelwdori:ls constalltes da f'elação abaixo
transcripta pcla maneira seguinte:
Heceúcdorills

Ericeira,
Porto-no\'o dI) Cunha,
Ba rl'a do Pomba ,
Flores tle Rio-pl'cto .

( :'0 )
TITULO 6. o

N." 61.-Portaria do L" de Outubro de 1857.-Crill uuw
Subdelegacin de Policia no Arraial de Nossa Senhora da
Conceição de 1'1alto Gros,w do 111unicipio do Uberabo • se-
pa1"ada da de 1J'lante Alegre, e marca seus limites.

2 .• SECCÃO.-O Vice .Presidente da Provinci:l • de con-
forlllid:lde c'om o disposto no an. 7.0 do Hegul:Jl~lpnl(j n.

Dlsposiçües Ge1'(te,~.

A~t. 1~. As praça~ do .C.orpo Policial ou de Linha qUI!

a PresldencHl pozer á dlsposll;ao da Camara para evitar os
iltravessadorcs de generoso serão exclusivamenle cncarrelJ'adas
de dirigir os conductores de gen~ros para a Praça do l\Jer~ado,
mas ahi nem uma ingerencia terão se não a de auxiliar o
Administrador

Ar!. 19. Um dos quartos do centro da Praça do ~JlJr.
cada fica á disposição do Administrador para a guanJa dos
objcctos quo lhe são conliados.

AI't. 20. Das multas impostas pelo Fiscal em o!Jscr-
vancia deste Regulamento haverÍl recurso par[l o Prl!sidente
da C<lmara.

Art. 21. Este Regulamenlo scrÍl pulJlicado, impresso
e affixado em urna taboleta que o Administrador da Praça do
j\Jercado collocará no espaço do dia no lugar mais pu!Jlico
della.

Art. 2'2. Este Regulamento podel'1í ser alLcrado p~llI
Camara, mas a alteração não se executar;, sem ser appro-
vada pelo Presidente da Provincia,

Art. 23. Ficão revogadas [lS disposições em contr<lri@
Paço da Camara Municipal do Ouro-rl'elo em sessão ex-

lraordinaria do 13 do Agosto de 1857,-0 Presidente, Carlos
Thomaz de il/(l,qallules (;omes.-Luiz José de Oliveira -Fran-
cisco Xavier de JUoltra Leitão.-H! anoel de 1'1agal1uies Gomes,
-lJ1anoel Rerardo AcclI7'CioNunan.



N • 63.-Portaria de 9 do Outubro de 1857.-lJIarca (/5

quantias que as Professores publicos do 1.o Circulo po-
derão perceber á titulo ele aluguel de casas.

O Vice-Prcsidente da Provincia, lendo em vista o Ar-
tigo 22 do Regulamento n.' 41, e approvando o arbitra-
mento quo no dia 6 do corronte mcz fora proposto pele
Dircctoria Geral da Inslrucção Publica, ordena que os con-
tractos de locação das coIsas em que so achão as cscolas pu-
blicas do instrucçiio primaria do 1.. Circulo Lillerario, cele-
brados por conta da Fazcnda, se considerem em vigor somentc
até o dia 31 de Dezemhro desle anno, o que do L' de Janeiro
proximo futuro em diante, pelo quo respeita ao mesmo Cir-
culo, se ohserve a seguinte

TABELLA
Das quantias mensaes que devem ser ahonadas a cada

uma escola o pagas pelo cofre da Pro\'incia aos Professores,
Professoras, ou seus Substitutos a titulo de aluguel do casas, na
()ccasião em que reccherem os respectivos vencimentos.

10,mOOO
8\1'))000

6~OOO
5~000

A's cadeiras do sexo masculino das Freguczias do
Ouro-preto o Antonio Dias . . '. á

A's do sexo feminino das ditas Freguezias . • á
A's do soxo masculino das Villas do Queluz e Bom

Fim . . .• á
A's do sexo feminino das ditas Villas • • • •
A's do 1.0 grão dos Arraiaes da Cachooira do Cam-

po, Congonhas do Campo, Itabira do Campo, S.
Bartbolorneo, Piedade da Paraopeba, Ouro Bran-
co, Jlavorava, Suassuhy, Callas-Altas do Noroega,
Brumado, Piedade dos Geraes, Rio do Peixe,
Conquista, S. Gonçalo da Ponte. Matheus Lome,
c Ilatiaiussu . . I' ••• á 3.J'tOOO

's das Povoações de S. José da Paraopeba, Casa
Brllnca, Anlonio Pereira, S. Gonçalo do Tejuco,
S. Gonçalo do Dação, Rio de Pedras, o Boa
Morte . •••.•..••• á 2\1'))000

Palacio da Presidencia da Provincia de l\Jinas Geraes no
Ouro Prelo 9 de Outubro de 1857.-JOAQUIM DELFINo RI-
IlEIRO DA Luz.

(53 )

INSTRUCÇAÕ PUBLICA.

.• 6!J.-Portaria do 9 do Outubro de 1857.-Marca as
quantias que os Profcssot'es publicos do 12.0 Circulo po-
derão pe,'ceber á titulo de aluguel de casas.

O Vice-Presidente da Provincia, tcndo em vista o Ar-
tigo 22 do ReguluJIlenlo n. 041, e approvando o arbitramento
que no dia seis do cOlTen to mez fora proposto pela Directoria
Geral da Instrucção Publica, ordena que os contraclos de
locação das casas em que so achão as escolas puhlicas de ins-
trucção primaria do 12.0 Circulo Lillcrario celebrados por
conta da Fazenda se considerem em visor somente até o dia
3.1 de Dezembro deste anno, c que do 1.' de Janeiro pro-
limo futuro em diantc, pelo que respeita ao mesmo Circulo
se observe a scsuinte
TOMO XXIIl. PARTE 3'

h80.)7JOOo
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600~000
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660.zt> 000
600r2j)OOO
á80.zt> 000
360,m000
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IJ80.j'1)OOO
300~OOO

de Outubro de

( ~i2 )

Manliqueira ..
Solitladade de Itlljllbá
.Jagu[lry • •
Campanha de Tolcdo .
Ouro-fino .
SnpucahY-H1erim
Caldas .
Jucnhy .
Santa Barhara.
Ponte Alta .
Rio Pardo ..
Cnho Verdc.. .•• .

Palacio da Prcsidellcia da Provincia 8
1857.-JoAOum DF.FINO HIllEll\O DA Luz.

INSTIlUCÇAÕ PUBLICA.
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N.O 27.-Palacio do Presideocia da PrO\incia <.lo Minas
Goraes no Ouro-preto 24 de Ouluiwo de 1857.
_ Em resposla ao omcio quo V. S. mo <.Iirigio sou li ••

<J50 COrtl dala <.Ie19 do corrente, á que acompanharão as re-
presenlações dos Directores do 3 o e 17 .• Circulos Litterarios,
consultando sobre a incompalihilidade que julgiio haver enlre
os empregos de Professor puulico o do Subdelegado de Policia;
lon!l~ a declarar-lhe quo não existindo Lei alguma que declare

ITJO~llIvamentc semelhanle incompatihilidade, que a exislir,
prlval'ia a Policia de grande numero do Cida<.liios preslaveis
para o.s cargos de Subdelegado, podem muito bem os Professores
conciliai' os. do.ve~es_do magisterio com os d'aqnelles cargos
l~a5sanuo a JUl'lSdlC~ao aos seus supplenles lodas as vezes que

TADELLA
Das quantias mensaes que' devem ser abonadas a cada

urna escola, e pagas pelo cofre da Pt'Ovincia aos Professores
Professor.a_s ou seos Suustitutos, a titulo' do aluguel de casa';
lIil occasluo e/ll que receberf)rn os I'especlivos vencimentos.
A' cadeira do sexo masculino da Cidade da Campa-

nua . , á 10.z't>OOO
A' do sexo feminino da mesma Cidade . . fi 8<2J)000
A's do sexo masculino da Cidade de Tres Pontas e

a da Vifla de Lavras . • , • . . .' á 6.z't>OOO
A's do sexo feminino das ditas Cidade e Vifla , á 5.jj)OOO
A's do 1. o grão' dos Arraiaes dos Tl'es Corações, S.

Gonçalo. Santa Catharina, Lallluary, Doa Espe-
rança, Val'ginha o S. João Nepollluceno . á 4.ti)OOO

Palacio da Presidencia da Provincia no Ouro Preto !}
de Outubro de 1857. -Jo,\Qum DELFINO Rummo DA Luz.

as funcções do professol'alo possão implicar com as obrigações
da subdelegacia. Doos Guardo á V S.-JOAQUIM DJo:LFINO
HIBErno DA Luz, Sr. Direclor Geral Supplenle da Instrucçiio
Publica.

I'." 66.-0fficio de 27 do Outubro de 1857.-Ao Juiz de
Paz do Districto do A1'anlw, declarando que os habitantes
da Fregltezin da Piedade da Pamopeba, do 3. o lli.~/ricto
cleitoml, que pelas Leis Rrovinciaes n o 816 Artigo 2 .•
e n.O 818 Artigo 21 ~ 7." forão encorpomdos ás tia ltn-
bim do Campo c de S. Gonçalo da Ponte, pertencente:
/lO 1." districto eleitoral, devem continuar a vota!' e fi ser
votados n' aqaella, não acontecendo outro tanto á nova fi-
xação de limites dete1'minada pela citad(J Lei n.O 818
Artigo 10 entre (l sobredita Freguezia da Piedade dI'
Paraopeba, e a da Capella Nova do Betim, que pode pro-
dUZir todos os seus e/feitos sem o inconveniente de ir "l-
teral' a ac/uai divisa0 dos districtos eleitoraes, por per-
tencerem ambas somente ao 3. o

1.' SEcçAõ.-Palocio da P.'esidencia da Provincin 21
de Outuurf) de 1857.

Declaro a Yrnc, em resposta ao seu omcio de 1.6 do COI',

renle mez, que, dispondo o Artigo 2 o do Decrelo n. o 1,8001
de 7 de Agoslo de 1856, de conformidade COIII a doutrina
do Artigo '1. o ~ 4,0 da Rosolução de 19 de Selembro de 1855,
que os volantes das Freguezills que forem creadas em terrilorios
desmembrados de Purochias pertencentes a mais de um Dis-
lriclo, continuariio a votar e a ser volados nas Parochias a
que perlencião na occasião da promulgação do mesmo Decrelo,
até quo por Lei GoraI se designe o districlo, a que as novas
Parochias nssirn crcadas deverão perlencer, claro está, que o
mesmo se <.leveobservar a respeito dos hauitantes da da Pieda-
tJe da Paroepeua, que pelas Leis Provinciaes n. 0816 Arli"o
2 .• e n,. 818 Arligo 21 ~ i.O forão cncorporados ás da lIa-
hira do Campo, e de S. Gonçalo da Ponte ultimamente
creada, por isso Ilue, pertencendo estas ao 1,. districto eleitora I.

lNSTJlUCÇ/\O PUBLICA,

65.-Portaria Yesolvendo a consulta dos Directores do
3.0 e 17,0 Circulos Litterlwios sobre lL incompatibilidade
entre o professorato e o cl,rgl) de Subdelegado de Pulicia.

No...
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e aquella ao 3.•, vorifica-se que a referida Lei Pl'ovincial lende.
nesla parlo a altorar a divisão dos ditos díslrictos eleitoraes
eslaholecida pelo citado Decreto, não aconlecendo oulro tanto
á nova fixação de limites àelerrninada pela citada Lei n. 818
Artigo 10, enlre essa Freguezia e a da Capella Nova do Betim,
que pode produzir lodos os seus elfeit6s sem o inconveniente
de ir alterar a reforida divisão de districtos, por pertencerem
amuas somente ao 3.• ; cumprindo por tanto que para as
qualificações do votantos, e eleições a que se tiver dn proceder
na sobrodita Froguezia da Piedade da ParaojlOba se continue
a observar os limites com que foi alia contemplada na já men-
cionada divisão de dislriclos com excepção sornenle das alte-
raçõos, a que se refero o Arligo 10 da citada Lei n .• 818.
Deos Gual'de á Vmc.-JoAQUU1 DELFINO RIDElRO D.-\. Luz.
Sr. Domingos Ferreira de Menezes, Juiz de Paz do Districlo
do Aranha, Termo do Ouro-prelo.

INSTRUCÇAÕ PUBLICA.

N.• 67.-Porlaria de 6 de Novombro de 1857.--Marca a.,
quantias que os Professores do á. o Circulo poderão pel'cc-
ber á titulo de uluguel de casas.

o Vice-Presidente da Provincia, tendo em vista o Ar-
tino 22 do Regulamenlo n .• 41, e approvando o arhitramento
q~e em dala de !tonlem fôra proposto pela Directoria Ger'al
da Inslrucção Publica, ordena que os con lractos de locação
das casas em que se achão as eSQolas publicas de i nstrucção
primaria do 4. o Circulo Lillel'ario, celebrados por conta da
l~lzenda, se considerem em vigor somente ató o dia 3-1 de
Dezembro deste anno, e que do 1.0 de Janeiro proximo futuro
em diante, pelo que respeita ao referido Circulo se observe
a seguinte

TABELLA
Das quantias mensaes quo devem SOl' abonadas li cada

lima escola, e pagas pelo coCre da Provincia aos ProCessores,

( 57 )
\

Professoras ou soas Suhslitutos li l1tulo de aluguel de casas
na occasião em que receherem os respectivos vencimentos.
A's cadeiras uo selO IlIasclIlino das Vil/as de Taman-

uuú Nova da Formiga e Pilllllhy á 6~OOO
A's do'sex!) feminino d,IS ditas Vil/as á Gt/tOOO
A's do L" grão das ,'reguezia. de Campo Del/o,

Salllo Antonio lIo ;\Iollte, Espirito Sanlo da Ita-
pecerica. Curalo do Candeias, 1I.lrubu IY. Por~o
do Rio de S Francisco, N. Sellho1'l do RosariO
da Estiva, e Arcos . • . . " ú 3;n'.>OOO

Palacio da PresiJencia da Provincia de Minas Geraes
no Ouro-preto (j de Novell1hro de 1857.-Jo Qum DELF1.'o
UIlJElllO DA Luz.

};\STlaJCÇAÕ l'UllLlCA.

1
T

•
O 68.-Portaria de 20 de Nnvelll1Jro de '1857.-.1arca as

quantias que os 1't'o/c'sores do 5,0 Circulo ]Jodel.ao per-
ceber ú titulo de aluguel de casas.

o Conselheiro Presidenlo da Provincia, !l'ndo em visla
o Al'ligo 22 do HogulallJenlo 11.0 .~ t, e ap(lr~valldo o ar-
Júlralllenlo que 110 dia 18 do corrente lIIez fôra proposto
pela Directoria Geral da Jnstrucçiio Publica, OI:lena que os
contractos de locaçiio das ('asas em que Si) acha0 as cscolas
publicas do instrllcç<io primaria do 5.0 Ci.rculo Liltera, ..io,
celebrlldos por conla tia Fazenda, se consluerem em "Igo!"
sórnento até o dia :31 de Dezembro deste anllO, e que do 1.0
ue Janeiro proximo fUluro em uialllo, pelo (Jue respeita ao
mesmo Circulo se ohsene a seguinte

TAllELL.\
Das quantias mensacs que uevem ser abonadas a cada

urna escola e pagas pelo corre da Provincia aos Professores,
Profes~oras ou SilOS Subslitutos â titulo de aluguel de casas
!la occasião cm que rccebcrem os respectivos vencimenlos.

TOMO. XXIlt PARTE 3'



5~000

4JtOOO

8~OOO
6,jJ)OOO
6.,!t>OOO
6.]))000
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A' cadeira de insh'ucção primaria do 2.° grão da
Cidade do Serro • á

Idem idem idem do sexo feminino idem á
Idem idem idem idem da Cidade da Conceição, á
Idem ideni idem do 2, ° grão idom á
Idem idem idem do sexo feminino da Diaman-
tina.. . . . á 10Ji)OOO

A's cadeiras do 1.° grão dos Arraiaes de Datas e
Gou vêa " • . , . á

Do Rio Preto, Rio Manso, Curimatahy, e Penha do
Arassuahy . • • • . . . á

E as do Rio do Peixe, Rio Vermolho, S, Gonçalo e
Milho Verde, Santo Antonio do Pessanua, S.
José do Jacury, S. Sobastião dos Correntes, Mor-
1'0 do Pilar, llambc, Porto de Goanhans e S.
Miguel. •. ". á 3 ti)000
Pa/acio da Presiuencia da Provincia no Ouro-prelo 20

de Novembro de 1857.-CAIlLOS CARNE(RODE CAMPOS,

69.-Portaria de 20 de Novembro 10 1857 .-Marca ~s
divisas do Districto de Nossa Senhora das Dores da Vt-

eto1'ia em cumprimento do ~ 4,° do Artigo 1.° da Lei
Provincial n .• 818 de 4 de Julho de 1857.

1.' SECÇAÕ.-O Conselheiro PresiJenle da Provincia. em
virtude do ~ 4.° do Artigo 1.° da Lei Prov!ncial ~.o 818 ~e
!~de Julho do corrento anno, e londo om vista a IIlformaçao
prestada em 6 do corrente pela Camara Municipal da Cidade
tio Dbá resolve fixaI' as divisas do Dislriclo do Nossa Senhora
das D%s da Victoria da Froguezia de S. Paulo do Muriahé,
pela maneira seguinte:-Todas as vertentes do Ribeirão-Co-
ronel-até sua harra no Muriahé, isto é, as verlentes da mal'-
gem esquerda desmemhrada do Meia ~ataca: d~ B?r.ra tira!'-
se-ha uma linha recla alé a Cachoeira do RlbClrao-Jono
do Monte-na Fazenda de Francisco Antonio de Andrade, c
lodas as vertentes do Muriahé e João do 1\1onlo: deste em

_._-~ --~-- - -

( 59 )
linha ('cela iÍ barra do Ribeirão das EmLaúbas no Rio Preto,
seguindo-so por este acima alé a sua origem pela margem
direita alé encontraI' n divisa; e ordena quo 11 presonto por-
taria seja insCl'ida no livro da Lei Mineira. Palacio da 1'1'0-
sidencia da Provincia do Minas Geraes 20 de Novembro de
1857.-C.<\RLOS CARNElUODE CAlIIPOS,

INSTIlUCÇAÕPUIILICA.

N." 70.-Portaria de 2t do Novernbl'o do ~857.-illarca n
quanticl que o Professor do Arraial da Conceicão do Rio
acima poderá perceber á titulo de aluguel de casas.

O Conselheiro Presidenlo da Provincia, teudo em visla
o disposlo no Al'li"o 22 do Regulamento n.O 41, e atlendenuo
ao arbitramfnlo ljue lhe foi proposto pela Oirectoria Geral
da Instl'ucçiío Publica em data de .19 do eorrento mez, resolve
marc"r á cadeira de instrucl,'iio primaria do 1.0 gráo esta-
helecida no Arraial da Conceiçrio do Rio-acima pertencente ao
17.° Circulo Lilterario, a quantia do tres mil réis mansaes,
que sorá paga á litulo de aluguel do casas pelo cofre da Mosa das
Rendas Provinciaos, ao Professor que leccionar a referida
aula, Palacio da Presidencia da Provincia de !\finas Geraes
no Ouro-preto 21 ue Novembro de 1857,-CARLOS CARNEIRO
DE CAJIPO ,

N." 71.-Pol'laria tio 7 de Dezomhro do t857.-Altem a
disposiçiio do Artigo G 1 elo lleglllamenlo Provincial n. o

35 de 7 de Fevereiro de 1855.

4.' SECÇAÕ.-O Conselheiro Presidente da Província,
att(\ndcndo ao que lhe representou o Tenente COl'onel Com-
mandante do Corpo Policial em omcio n.O 631 do 1 .• do
Correnlo mez, e usando ua allribuição que lhe confere o Ar-
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litro 9.° ~ 5,. da Lei Provincial n.O 791 do 20 de Junho de
1856, resolvo suhstituir o Artigo 61 tio Regulamento n,.35
pelo seguinlo: .

« Para este fim o Commanllanle do Corpo apresentar"
ao Presitlente tia Pro\'incia no 1.0 tlia tle catla mez urna re-
!ação do todos os cavallos o hestas perton~enll.Js ao mesmo Cor-
po com declaração lias que so acharem a al'golla, ou em pas-
to; afim do que, depois tle lançatlo o-Yisto-pel.o tlito Pre-
siJcnle, lenha lugar o pagamonto do s~a ,1lfl()Qrtancla.» ,

Palacio da Presidoncia da PrOVlllCIa7 de Dezembro de
1857.-CAllLOS CAI\NElllO OE CA:\IPOS.

2,' SECçAõ.-Palacio da Presiduncia da Provincia i1
do Dezembro do 1857. .

N. ° 664 ..-.\. bem da satisf<lçiio oas neceSSidades do ser-
viço publico, e em. qua,nto Ol\t~il i.lllellige~lcia niio,.rór fixada

la Assembléa LO"lslatlva Provlllcwl, a cUJo conheCimento se-
r.~o levadas a~ duvidas constantes do seu omcio n. ° 469 d~
7 do correu to me?, convcm qu~ V. ? mande e,ntregal' a
Camara Municipal da Cidade Dlar~an.t',na a ~luan~la a_nnual
do um conto de réis valada para auxIlIO da 11Iurn.lnaçao pu-
hlica da mllsma Cidade na Lei n" 699 do 31 rle l\'lalO de 1854,
Arligos 18!~ e 15 combinados com o Arligo ~3 da tle n;o 570
de 10 do Outubro de 1851. Deos Guarde a V. S.-CARLOS
CARNElllO DE CA1I1POS. SI'. Inspector da Mesa uas Renda~
Provi nciacs.

N.o, 73:-:0mcio 1/012 de Dczemhl'O de 1857.-Áo Juiz de
IJlrelto da Comarca do GequitinllOnlut, declarando que
menos regulan,!ente procetleo, quando rel'ogou os erre/tos
da desp,'olwnclu proferida pelo 5.° Substituto do lui:
Municipal da Villa do llio Pardo no processo instau1"ado
contnz o Alferes do Corpo Policial Manoel Soares Gomes
pelo crime de tentativa de morte, â. vista do Artigo 20rl
do ,Regulamento n.O 120 de 31 de .Janeiro de 18!~2e mais
leglslaçiio em vigor.

2." SEcçÃo.-Palacio da Presidencia da Provincia 12
de Dezemhro de 1857.

Scier~I(J dos molivos ponderados em seus officios do 1.6
17 do Selom!lI'o p fi~do, que o levarão a revogar os elfeilos

d~ dcspronuncla profunda pelo 5. ° Suhstituto do Juiz Muni-
Cipal, cm exe~'cicio do !lia Pardo, Joaquim ~10reil'1I do Souza,
no processo Inslaurado contra o Alferes do Corpo Policial.
Manoel Soares Gomes, pelo crime do tonlal;va do morte do-
claro-lho para a dc\'ida inlelligcncia quo menos ref)Ulaf'~ento
proccdeo VlnC. ? vista do Arligo 200 do Rcglllamen~o n ° ~120
do. ~1 de .JanGJ:o do 18112 que compendiou as atlrihuiçõos
Cl'lmfllues do .JUIZ de Direilo e da mais logislaç:io em vigor,
~normenle atlenta a faculdade do Artigo 25 ~ 3.° da Lei do
3 do Dezem~}ro do 18B, do quo ~lO caso vortento, o para
sanar as nulhdades que allega, tlevena ler lIsado como cumpro
ue,os Gua.rd~ ó VIOC.-CAllLOS CARNEmo DE CA1UPOS. SI':
JUIZ do Direito da Comarca do Gequitinhonha.

INSTnucçAÕ PUOLICA.

N.• 74 -~orlarja de U. do Dezembro do 18fi7.-lJlal'ca as
quantws que os P,'ofessores do 13.• Cirwlo poderão per-
ceber ti titulo de aluguel de casas.

C? Conselheiro Presidente da Provincia, tendo em visla
{J Arllgo 22 do Rogulamento n." 41, o approvando o ar-

72,-OrJem de 11 do Dezemhro (Ie 1857.-A' Mesa dus
[lendas Provinciaes, tnnndmuio entregllr â. Camllra Mu-
nicipal da Cidade niamantinl~ ,(I qua,ntin ~n1ll~al de 1~m
conto de réis, votlllla para auxilIO da zl!t,mznaç,ao publl;l'
da mesma Cidade na Lei n. ° 699 de 31 de Mazo de 18;>!1
Artigos 18!~e 15, combinados com o A"tigo 23 da de n. ~
570 de 10 de Outubro de 18ã l.

N"
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JlÍtramento que no dia J2 do corrente mez fôra proposto
pela Direcloria Geral da Instrucçiio Publica, ordena que os
contractos do locação das casas cm qua se achão as escolas
publicas de instrucçõo primaria do 13. ° Circulo Litlerario,
celebrados por conta da Fazenda, se considerem em vi"ol'
s6mente ató o dia 31 do l\Iarço proximo futuro, e que °do
1.0 de Abril em diante, pelo que respeita ao mesmo Circulo,
se observe a seguinte

TADELLA
Das quantias mensaes que devem ser abonadas a cada

uma escola, e pagas polo cofro da Provincia 1I0S Professores,
Professoras, ou soos Substitutos, a titulo de aluguel de casas
na occasião em quo receberem os respectivos vencimentos.
A' cadeira de instrucção primada do 2.° gráo da

Cidade do Uberaba • á
Idem idem idem do sexo feminino á
Idonl idem do 2. ° gráo da Vil/a do AJ'axá á
Idem idom do sexo feminino idem á
Idem idem do 2.° grão da Vil/a do Prata á
Idem ido lo idem do Dezemuoque á
Idem idem do sexo fcminino idem ã
Idem idem do 1. ° gl'Úo do Sacramenlo ã
A's cadeiras do 1.0 grão dos Arraiaes do Campo

Grande, e Espirito Santo da Forquilha á 4,m000
Palncio da Presidencia da Provincia de Minas Geraes

110 Ouro-preto U de Dozembro de 1857.-CARLOS CARNEIRO
DE CAMPOS.

N. ° 75.-0rdelO de 21 do Dezembro de 1857.-Ao Juiz de
Direito da Comarca do /lio Verde, mandanào proceder
contra um Escrivão de Paz incompetentemente nomeado
pela Camara da Campanha, por ter exercido o lugar sem
o devido juramento, e contra o respectivo Subdetegado, por
se ter intromeUitio no Cm"torio e Juizo de Paz para dar
li informação, em que baseou-se a sobredita Camara para
fazer a nomeação de que se trata.

-- --~. ~

( G3 )

2.' SECÇAõ.-Palacio da Presidencia lIa Provincia 21
de Dezembro de 1857.

Em vista da infol'mação por Vmc. prestada á 13 de No-
vembro pp a respeito de um Escrivào de Paz incompetente-
mente nomead-o pc/a Camara Municipal da Cidade da Cam-
panha para o Districto dos Tres Corações do Rio Verde, tenuo
a recolllmondar-Ihe que proceda conlra o dilo Escrivão por ter
exercido o lugar Sem o devido juramento, e contra o Subde-
legado POI' se tel' introrncllido no Cal'torio e Juizo de Paz
para dar a informação, em (/ue ba~eou-se a sohredita Camara
para fazel' a nomeação de que so trata, na intelIifYencia de que
nesta da la omcio á mesma Cama ra, ad verti nd; quo com po-
tindo á Vmc. autor;sal' os Juizes de Paz a terem Escrivães
separados nos termos dos Artigos 19 o 4.2 do Regulamento
n.O 120 de 31 de Janeiro de 1842, cumpria-Ibe , verificada a
autorisação que teve o Juiz de Paz João Anlonio da Fonseca,
tomar em consideração a proposta que legalmente fez, e no-
meaI' o nelIa contemplado, corno recommendo. Deos Guarde
.•i Vmc.-CARJ.OS CARNEIIIODE CAMPOS. SI', Juiz de Direito
da Comarca do Hio Verde.

N." 76.-Podaria de 22 do Dezembro de 1857.-1I1arca (lS

divisas do Districlo de Santo Antonio do Passa-Vinte em
cumprimento do Artigo 1.0 ~ 4.° da Lei n." 818 de 11 de
Julho de 1857.

1.
J

SXCÇAÕ.-O Conselheiro Presidentc da Provincia do
Minas, cm virtude do Artigo 1.0 ~ 4.° da Lei 11." 818 do !~
do Julho do corrente anno, e tendo em vista a informação
prestada pela Camara Municipal da VilIa da l\yuruoca em data
de 9 do correnle, resolve fixar as divisas do Districto de Santo
An,tonio do Passa-Vinte pela maneira se"uinte:

1.
3

divisão: cntre a Docaina, e o n~vo ()istricto de Santo
Antonio do. Passa- Vinte. Principiando no Alto da Serra da
Doa Vista, descendo pelo SOl'l'ole denominado de-Antonio Ro-
drigues-que divide as agoas da Fazenda do mesmo Rodrigues
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com as agoas das Furnas, e segui nua esle mesmo sel'role abaixo
ató o Uio Prelo, e do Allo da Boa Visla seguindo pola eslrada
velha da Manliqueira , alravossando o Hio Bananal, o por esla
estrada "cima até o Alto da Serra da Mantiqueira, seguindo
esta Serra até o Alto denominado-Soberbo.

2,' divisão: entre a Fregunzia do Livramenlo o o no\'o
Dislricto de Sa n to A n (on io do Passa-Vi n to, u'aqucl/o mesmo
Alto do Soberbo, seguindo a meSma Serra da Mantiqueira aló
a estrada do Rio das Pedras.

3.' divisáo: entre o novo Districlo de Santo Antonio tio
Passa-Vinte com o lJistriclo de Santa Hita da Jacotinga, se-
guindo por aquolla mesma estrada do Rio de Pedras abaixo
aló o Rio Bananal na estrada que vai de Santa Rita para o
nananal acima, ao pé da casa onde lIlorou Anlonio Pinheiro,
ficando esla casa l"lrlencendo ao Districlo de Santa Hita, e
deste ponto atravessando o lIlesmo Hio Bananal, o segnindo
por um espig~o alto, alravessando ullla baixada o subindo
outro serrote que divide as agoas do corrego-Annazclll-elll
rumo seguido até a bocaina que divide a Fazenda do BOIII

Successo com a do Tenente Venancio Hodrigues Alves, per-
tencendo aquella ao Districlo de S ,nta Rita e esta ao novo
Districto de Santo Antonio do Passa-Vinte, c desta Bocaina
subindo ao Allo da Serra da 11ira, e seguindo por um espigão
ubaixo qne divide as agoas para o Iiilio que foi do João Ro-
,drigues Gomes eorn o de Maria Viclorid; ficando esta per-
tencendo a Dislricto de Sanla Rita, e alravessando uma bai-
xada que faz o meslllo espig;io, conlinuando por este mesmo
espigão até o Hio Preto na Cachoeira denominada do-Oculo.

Palacio da Pl'esidl'ncia da Pro\'incia de l\Jinas Geraes
22 do Dezembro de 1857.-CAULOS CARNEIRO DE CAMl'OS.

N.O 77.-Pol'taria tio 30 de Dezembro de 1857.-Providencia
sobre a .4dministração da Typograpltia P7'ovincial, alte-
rando a calhegoria de alguns Bmpregados, bem como os
1"especlivosvencimentos.

3. ~ SECÇAÕ.-O Conselheiro Presidento da Provincia.

( 65 )

tendo em vista a informação que nesla data lhe prestou o Inlipc-
ctor tia Typographia Provincial, ,:esolve ~ seguinte:

O aotual encarregado da eSCl'lptlll'açaO, Bartholerneu P.al~lo
Alvares da Costa, passa á servir inlerinamente de AdminiS-
trador dovendo desempenhar todas as ohrigações constantes
rios ~i1°,2°,4°,5°, Go, 7°, 8°.09° do Arlig? 10 do ne~ula".
menta n.O 38, ficando mais ohrlgado a confcl"Il' com o hscl"I-
pturario as primeiras provas de lodos os impress(~: (/lIe hOllV,~'
I'om de ser feitos na ollicina, elevada a sua gratlllcaçfto a rei,
1 :OOO,m por anno.

O 1.0 Compositor Carnillo da C.osla Braga, passa a sc~'-
vir do Próto, devendo desempenhar de accordo com o Adn,l-
nililrador as obl'igações constantes dos ~~ 3°, 10 e '11. do Ar-
tigo 10 já citado, el~vado se.u vcnci~nenln annual 11 rs. 1 :OOO'r;"

O 3.° Composllor Joao Bapllsta dos Santos, pas~~ a tX-

ercer as funcções de Escripturario, elevado o seu venCllllento
a réis 520.,'ti)OOO annualrnonlc.

Estes augrnontos de venci/Jlento~ serão conla<!os desde (I

dia 26 de Novembro proximo passado, em que .?S Ernp~"cga"o,
acirml refel'idos cOllle~arão a elcrcer as funcçoes aquI IIIcn-
cionadas. Palacio Ja Pl'esidencia da Pro\'incia de Minas Gt'-
raes em 30 dg Dl'zcmhro de 1857.-CARLIlS CAR:\'EIIIO IlE
CAMPOS,

OUIIO I'In:IJO I ~1>~. 1'Y1'. 1'110\"[:'11:/,\1..
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