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LEI N." 1:288-DE 30 DE OUTUllno DE 18GG.

"I! la I1r d fllIC marca li slIhsidio c "jllda de ClIstO dos ml'mhros da A~'J ••I:)iéa
LcgisllltiHl Provincial para II decilll<l sclima Icgislatura •

.T(I'( 'IM SALDANHA l\TAIlINHO. Presidente du PI'OV' ,,'r
,Ol'lles: Fano sal ler a totios os seos hubitunte~
'a Legislativa Provincial dccl'ctou, c C')
soguinte:

,llicc. Fica em scu in~.', ",f,i,O" I a 11 I

~'is!atl1l:l pl'ovincia!, I~ Lei n." J
\2, qllnllto 110 ",1bsidio e n,iud
\ As;;omb: ~n Legislativa 1'1'0\

( 'i em contl'uria.

tnnto a todas as Antorldllde
nçfLo da referida Lci pel'te,.

) li' tftt) inteil'nmcnte, con.
',- n PJ'(Jvincin li fnga imp IIlll
) cio da Prcsidencia da I 0\

, (J'l, do Tllez de Ontllbl'o do PIO
CllilOr .Jo.ms Chl'isto de mil oito-
qu di' gosimo quinta da Indepen-

'OAQUI.:II SALDANII.\ MARINHO.

Carlos lJendictn Monteiro a feí;.

'
n rn Íuen Provincia aos

'1



LEI lT.O 1:290-DE 30 DE OU'fUnRO DE 18GG.

Carla dc Ld que ele"a fi cathc;l;oria ,1e Villa a Frrgu{'zia dc Caho Verde 'v
a IUeSllltl d,'u()Il)ill;H;;io, dl'dara (Jl1acs llS Fn'gllt'liu~ que dc\t~m formal' (
seo MUllicipio, c contcm outras disposições a respeito.

F. N. 1. ( 3 )

1
!

LEI N.o 1:289-DE 30 DE OUTUnnO DE t8GG.

Al't. 2,° Hevogüo-se us l1isposições em contrario.

Carta dc Lei fllIC determina a cohr"nça dc ,lil'crsas laxas na ponte do Escol'-
rO(licha sohre o l\io de S. 1"ranc;,co. .

Carlos lJenedicto lllonteiro a fez.

da Presitlencia da Provincia aos

JOAQUl~ISALDANHAMAnINHO.
/

Dl'. Hcnri'lue Cezar Jllu:;:;IO.

Kosla Secretaria do Gô'verno foi publicada a presente
aos 2U l1e Novembro de 18GG.

Dt'. ITcnril]uc Ce~ar Jllll~:;io.

Art, 1.° Fica elevnda ú cathcgoriu de Villa fi Fregue-
zia ue CalJo Verde com a mesmu denominução.

Arl. 2.° O seo Municipio serú formado das Frecruezias
d? .Cabo Verl1e e S. José da Doa, Vista pelas snus ~ntigas
(lIvtsas, e das Capellas de S.. Tosc dos 13otelhos o de Nossa
Senhora da Conceição ua Doa Vista pelas divisas do Cllruto.

Art. 3.° Revogão-se us disposições em contrario.

Mll.ndo por tnnto r: tOl1ns ~s .Autorl~lades, fi quem o
conhoc!mento e cxecuçao. da re.íerl~u Lm pertencer, que l~
Clllllil!'UO, e fação cUlllprll' tão IlltelJ':llUente, como n',,1[o ~
cO.lltelll. O Secretario d'esta Pt'~Villcia n !'uçn imprimi
lJ1Jcar o correr. Dada no PalaClO da Preslllonciu dl' '( 1'1

da de Minas Geraes aos ao dias l10 mez de Outubl'O 1), •

do ~it 'nto de Nosso Senhor .1esu~ Christo de mil oito
/ é fi ..E~s::lellta e seis, q llaul'tlg'csimo (1uinto l1n Inl1cpen-
d ncia? ao I~P9rio.

JOAQUD! SALDANHA~lAIllNIl0, Presidente da Provincia
do nlillas G?rues:. I'avo saher 1~t~dos os seos habitantes que
a Assell11Jlea Lg-lslatlvu 1'I'ovIllClllI uect'etou o eu sanc-
ciollei a Lei seguinte: '

, Lei

JO.l.QUD!SALDANHAMARINHO.
C/Idos lJeneclicln Monteiro u fez.

l1a Presidencia da Pro\ inda .. nos

Dl'. JIcnrll]lIc. Ce~ar J1[u~:io.

Nesta Secrelaria (lo (lovel'llo foi pulllicaun a presen
Lei aOS '2\J de llo\"cmbro deI SGG.

DI'. lJenritjllC Cc~ur J1lllz;;io,

Sol1al1n na SecI'olaria
30 de Outnbro de 180G.

Mando por tanto fi todas as Autol'idlll1es, a qnom o
conhecimento e exccuçilO da referida Loi pertencer, que a
eumprftO, e fnçfLOcumprir tflo inteiramente, como n'ella se
contem. O Secretario (resta Provincia a faça itllj1rilllÍl', ]111-
bliclIl' o correr. Dntla no Pnlncio da Presidencia l1a Pro\ iu ..
eilt (I(}Minas Gera0:; nos 30 dias do mez de Cutubl'o l10 anno
do Nascimento de NossO Sonhar Josus Christo de mil oito-
centos o sessenta e sois, q\l\\llrngesilllo quinto Lia Inllej: ún.
tlenciu o l1u Imperio.
(L. S)

Arl. 1.0 Na ponte do Escorropicha fiobro o Rió ue S,
Francisco cobrlll" so- hiio tiS seguintes taxas:

~ 1.0 Do auua animal cavallar, VUCCtllllou mutlr, tocado
-oitenta reis,
~ 2.° De r.atla carro-l1ous mil réis.

.JOAQUGI!SALDANHA~rAnlNllO, Presi(lcnlo (la Provincia
<101\1inns Goraos: Fnço sall()l' II tOllOBOSsoas ha!Jitalltes quo
lL Asscm!Jlea Legislativa Provinciul l1ecrctou, c eu sanc-
ciollei n Lei seguinte:

1'o.\!9 XXX!I. PARTE
ioo



LEI N.O 1:292-DE 30 DE OUTUmlO DE 18M.

Curla lIcLei que elcl'a ;l Fl'cgucziaoDbll'icloli!!S~lJlalIilla liaM oo o ,Jacllhy. UIllCIlltOuI!

.~OAQUlMSALDANHAMARINHO, PresiuGnte da Provinch
de l\Imus Gemes: Faço saber u todos os seos huuit'lIltos qu~
ao As~embl~n Le[?'islutiva Provincial decretou e (eu sallC-
ClonCl u L01 seg1l1l1te : '

Art.. Unico .. Fica elevado li, FreO'uezia o Dislricto do
Sounta I\ltta uo Municipio de Jacllhy? revo"adus as d' _
slçües em contrurio. ' b ISPO

.....,

( 5 )F. No I.
(4 )

LEI Noo 1:2!l1-DE 30 DE OUTU13RO DE 18GO.

JOAQUIMSALDANHAMAnINHO, Prosillcnte (la Provincia
110 ~linl1s Goraos: Faço saber a todos os scos hnbitanto:; quo
a Assemblcn Legislativa Provincial docI'otou, o eu sunc-
cionei fi Lei soguinte ;

Art. 1.0 Fica olevnda ú cnthegol'ia do Villa a Fl'ogl1e-
zia uo Santo Antonio uos Patos com a mesma donominuç[\o.

Cnrln de Lei que elr\'a á calhe~oriade Villaa Frl'gurziade f'an!OAnlou;o,Im
I'alns, lIcsigu~qual a 1"rcgneziac Distrielt1sde que ella se comporá, c
conlemoutrasdisposições.

(Lo S.)

Art. 20° O novo tlnnieipio sc comporá da Fl'cg'lle;t.~a
dos Patos, dos Districto:; do Santa Anna da Barra do BIO
Espirito Snnto, dos ,\Iegl'cs e Arcado, dCSnlClllbrndos e;:tes
dos Termos do Patrocinio, Paracatú o S. Fl'Uncisco uas CIlll-
gas do Campo Grandc.

Art. 3.° Installllr-se-ha fi ViIla logo qne 03 habitantos
promptificnrem a clllJea e casa c.1o Cnmara.

Art. [~.o Esta Villa pertencerá fi comarca do Parncatú,
Art. 50° Hevoguo-se ns disposiçOes em contraria0
Mundo por tanto a toclns as Autoridades. a quom o

conhecimento e execução da rcferida Lei pertenccr, que a
cllmprão, e facão cumprir tuo inteiramente, como n'ella so
contem. O Secretario d'estu Provincia a faça imprimiI', pu-
blicar o correr. Dada no Palacio da Presidencia du ProvlIl-
cia de ~linas Gera0:; aos 30 dias do mez de Outubro do unno
do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus Christo de mil oito~
centos e sessenta e seis. quaumg'esimo quinto da Indepen-
dencia e do Imperio.
(L. S.) JOAQUD1SALDANHAMAnINHO.

Carlos lJclleclicto Montciro fi fez.
Sellndn nft Secretaria da Presiuenciu lia PI'ovinciu nos

30 de Outubro de 18GO.
Dl'. llenriqllc Cezar J1Iu;;z'io.

Nesta Secretal'Ín do Govel'llo foi publicada fi preSe!ll ,

Lei aos 29 de Novembro ele 18GG.
DI'. llellriqHc Cezar 1IIuz;:,io.

• I~:~ndo por tanto fi todas as. Autoridados, II q lIem o
conhecIlllento e exeC'lcão da referIda Lei pcrtencor quc II
cll!nprãO, e Caça0 c~1ll1prir tilo inteiramento como I~'ellu 'e
nl~to~n. 0.?e?retul'Io d'csta Pr.ovincia a faç;l imprimir, Jl~l-
~o,lC!1l>e ~Oll el. Dada no PalaclO da Prcsidencia da Pl'oviI1-
CId ~e Mollll1SGemes aos 30 dias do mez de Outubro do unuo
do NaSCImento de 'No?so Senhor Jesus Christo de mil oito-
cleut~s e sessenta eoSet~, quaclrugesimo quinlo ua Indel)ell~
t encIU e do Impel'Io.

JOAQUDISALDANHAMARINHO.
Carlos lJencdicto illontciro 11 foz.

Sellada na Secretaria da Presidenciu ua Provincia
30 de Outubro do 18G6. aos

Dl'. lIcnnque Ce;;ar Mu:;:;io.

. N'e~tn Secretaria do Governo foi publicada fi Ilresente
LOI uos 29 de Novembro de 18GG.

Dl'. Ilcnl'lfJllc Ce;;al' Mu:,;;io.

LEI N.o 1:2f13-DE 30 DE OUTlil3lW DE 180G.

CJrlade Lei lJue c1el'Jfi DO 'I o I P .• : IS I'Iclo 'c az o D,slricloPolicialdo Garimpoda
Cunôas,do i\Iullicipiode Passos.

J OAQUDIS.\LDANHAMAlUNllOI Presidente da l'rovitJ(;i\\
TO)lO XXXII, 1',Hln: 1.Q
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JOAQUDISALDANHAM.HIlNHO.

LEI N.' 1:2D5-DE 30 DE OUTUDIlO DE 1860.

Dl'. Ilr,nriqne Ce:;nr MIl;:;:;io.
17csta Sccretaria <lo Govel'l1o foi publicada lt presente
aos 29 de Novembro de 1806.

Dl'. Ilel!l'iqlle Cezar Muzzio.

(L. S,)

p, :-/, l

Lei

Carlos lJenetlicto l!lontcÍl'o 11 foz.
Sellaela na Secretaria ela Presidencia da Provincl[l nos

30 do Outubro de 1866.

da ponte do Parnuna com as seguintes (lidsas: comecantlo
lia bal'l'a do ParalllHL com o mo das Velhas, por este ;lcillllt
até l\ bal'l'a do Dom Successo-gral1lle, subindo pai' este ús
suas cabeceiras, ll'estas em rumo direito ao brejo dos-Ta-
puins-, .d'ahi OlT,ld,i,roitum ao carrego lI' Agoa Santa, por
este nb:llxo ao 1'10 SIPÓ, descendo por este até n SUft burl'lL
110 Paraunu, e por este nbaixo até a sua barra no Hio das
Velhas; revogatlus as disposições em contrurio.

l\l<~nclopor tanto a to elas as Autorillaelos. lt quem o
conheclluento e execuçfl~ da r~fori~la Lei pertcncer, quo !L
cnrnpruo, e fação cmnpl'lr tflo mtemllnonte, como n'ella f:O
co.ntClIl. O Secretario tI'esta Provincia n faça imprimir, pu-
hl1enr e correr. Da<la no Patacio lIa Presidencia ela Pl'Ovin-
c:ia <Ie !\linas Geraes aos 30 dias do mez <IeOutubro <lI)unno
do Nascimento elo Nosso Senhor ,Jesus Chl'isto <Iemil oito-
eentos o sessonta o sois, quadl'llg'osimo quinto da Indopon-
tlonciu o <lo Imporio.

Carlos lJrnedicto Monteiro a fez.

JOAQUDISALDANHAMAnINHO.

Dl'. I1cnri'luC Cezar Mu~;:;io.

Nesta Secretaria elo Governo foi publicada a presente
Lei aoS 29 do Novcmbro tIe 1866.

Dl'. lIenrique Ce::':lr MllZ~io.

Sellaeln nu Secretaria elu Presidencin da Provincia aos
30 de Outubro de 1866.

(L. S.)

Art. Unico. Fica elevado ú Dif;tricto de Pnz o Distl'icto
Policial do Gm'impo de Canôas llo l\Illnicipio de Passos com
as mesmas divisas marcadas pelo Governo; revogadas as
disposições em contrario.

Mando por. tanto 11 todas as Autoridndes, 11 quem o
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, quo a
cumprflo, e fação cumprÍl' tão inteiramente, corno n'ella so
contem. O Secretario cresta Provincia a faca imprimir, Pl1~
blicar e correr. Dada no Palacio da Presideucia da Provin-
cia de Minas Gemes aos 30 dias do rnez de Outubro do anno
elo Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-
centos e sessonta e seis, quadragesimo quinto da Indepcn-
dencia e do Itnpet'i8.

(le l\Iinas roeraes: Faço saber a todos o" seas halJitantes flue
11 Assembléa Legislativa l'rovillcial decretou, c ou sallC-
cionei a Lei seguinte:

LEI N.o 1:2!H-DE 30 DE OUTUnn') DE 1866.
Carla de Lei que clcl'a á DI~,l'icto de Paz o Di~ll'icto Policial de Pousu A'lo

do Muuicípio da Diamantina. '

Carla de Ld que eleva á Disll'ielo de Pa7. o povoado da ponle tio Parauna e
marca as respl'ctivas di,lsas.

JOAQUIMSALDANHAMAltlNHO, Presidente da Provincia
de Minas Gerae,;: FII(iO sabcl" l' tOllos os seos habitantes que
u Assembléa Legislativa Provinciul decretou. e cu ballC~
cionei a Lei seguinte:

Art. Unico Fica elevatlo a Distl'Ícto de Paz a povonç;11O

~OAQUBI SALDANHAMARINHO, Presidente da Provincill
de l\llIHliIG,el'aes: . FaQo saber l~to.dos os seos hahitauteil liIle
a. As~cll1bl~a LCl-pslatlVlt Provll1clUl dccrctou, c CIl ::;auc-
CJOllClII Lei scg'ulllte :

. ~rt. 1.° Fica elevado ú ~i~tl'.icto de Par. o D1~tr:cto
POIICIHI de POIISOAlto do l\lUI1lClPlOela Diamantin'"
'1'0.\10 xxxu. P.~I:T['; I."



( 8 ) F. :-;. 1. ( !J )

Carlos llcncdicto Montâro a fez.

JOAQUI"lSALDANHAMAnINHO.(L. S.)

Ca,la de Lei que elcl'a ;\ nislricto .te Paz a pnmaçào (Ie S. Frallebco de Paula
da Uoa F,II11ilia e marca as respeclilas divisas •

LEI N.o 1:2D7-DE 30 DE OUTUBRO DE 18GG,

Dl'. llelll'iqltc Cc::.al' i11u:;zio.

Nesta Secretnria do Governo foi publicada 11 presente
Lei lIOS:29 do .l'Íovell1lJro de H:lGG.

Dl'. Ilennquc Cezar Jlfuzzio.

Sellada na Socretnrin da Presidencin da Provincia nos
30 de Outubro do 18(j().

cia c1ü l\Iinns (;erues nos 30 dias do mez (lo Outuhro do unno
do Nascimento de Nosso tienhor Jesus Christo (Ie mil oito-
l;cutos c sessenta e sei;,;, quudl'll,resimo quinto da Indepen-
dellciu o do Imperio. '"

Carlos llenetlicto ilJontci/'o fi fez.

Dl'. Ilenl'iquc Cezar i1fuzzio,

JOAQUIMSALD.\NlIAl\IAIIlNlIO.

Bellada na Secretaria da Presidencia da Provincia 110S
30 de Outubro ue 18GG.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a prcsente
Lei uos 29 de Novembro de 18GG.

Dl'. JIenriquc Ce=-ar i1Inz:io,

(L. S,l

Art. 2.° Ficão revogauus as disposiç(íOS em cantl'ul'io.

:\luD<10por tanto a tOll11Sas Antoritlades, fi quem o
conhecimento e execucão ua referida Lei pertencer. que a
cumprão, e fação cUffilwir tão inteimmente, como n'elIa se
contem, O Secretario (resta l)roviucin n faça imprimil', pu.'
blicur e Correr, Daua no Plllacio UI1.Presidencia da Provin-
cia de Minas Geme" nes 30 dins uo mez de Outubro do armo
do Nascimento de Nosso Senhor .Jmms ClIristo de mil oito-
centos o sessenta e sois, quudrugesimo quinto de Indepl'n--
tlencia e do Imperia.

LEI N.o 1:29G-DE 30 DE OUTUBnO DE t8GG.

.TO.\Qur~1 S,\LD.\NllA MAltI:'<llO, Presi(lcnte ela Pt'ovincill
de l\linHs GeI'lIe,;; FIlc;n saber 11 todo,; os seos habitantes qlle
11 t'\;,;sell1hlóa Legisllltiva Provincial uecrctou. e eu SUllC-
donci n Lei seguillte :

Carla de Lei que eleva á Dislriclo de Paz o em'ato de S. José ,los nolltelho~.

.TOAQUl~[SALDANHAl\1AnrNllo, Presidente da Provincia
de Minas Gemes.' Faço saber a todos os seos habitantes que
11 Assembléa Legislativa Provincial decretou, e eu Sl1nc-
danei a Lei seguinte:

Art, Unico, Fica elevado ú Districto dA Paz o Curnto
de S . .1os6 dos Botelhos; revog'ndas as disposi~GGS em COll-
trurio.

l\Iando por tanto a todas aA ,Autori.dades, fi quem o
cOl'lhecimento e execuci'lO da referIda LO! pertencer I que 11
cmnprüo, e fação CUml)rir tM illt~ira.mell~e, ?omo, n'.ella se
eontem. O Secretario d'esta PrOVJllC1Ha iaça lllJprltnll" ru-
hUcar e correr. lJaua no Pulacio ua Pre5iuencia da PrOVlll-

!\rt, 1.0 Fica olcvfl(ln ú Districto de Paz fl povoarão de
S,10 Frallcisco de Puula da Doa Flllllilia , conservando õ mes-
1110 nome

Art. 2.. As d ivi,:;ns elo novo Districto comer.ar;'tú no rio
J\llII'ialté entl'e as fuwndas de José Lnmoo d'Oli~eil'll e .José
Antonio Pennll pelas rlivisas ad.unes das mesmas, e segui-
l'ltÓ em rumo rccto ú fazenda de Fl'ltncisco Martins no Divi-
sorio nté, a Serl',lI, c por esta atô, o ~'ibcirilo-Coronel, e POI'
oste llblllXO ate Il barra no l\IUl'lllhe, deste em l'llmo recto
lIté o ulto da SeITa da Boa Vista, o seguindo esta até as ver-
tentes do ribeirão Maelleo, e por este abaixo até II fuzenda
de ,José Ig'nueio Fel'llandes, e dosta em linha recta virúCi
l.G1'mÍtl<lrno rio lIIuriahé onde comejnrno.
Tü~lO XXXI!. 1'.\1\1'E 1,°



( 10 )

Art, a.o Fid'í.o sem v.igOl' as liisposiçües em contrario,

...•

Dl'. JIenriq1lc Cczar illuzzio.

JOAQUIlIISALDANHAl\IAnI!\IIO.

( 11 )

Nesta Secretaria do Goverllo foi publicada u presente
Lei nos 2U de Novembro de 18GG.

Dl', JIenrique Cczar lIIuzzio.

(L. S.)

Clll'lo,~ Benedicto Montciro n fez.

Sellada na Secretaria da Pre;,Í<1encin da Provincia nos
30 de Outubro de 18(jG,

blIcar o corroI'. Dada no Palacio da Prosidcncin (In PI'ovin.
cia do l\linlls Geraes aos 30 dias do mel. de Outubro do unno
do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus Christo de mil oito.
centos e sessentu e seis, qlludrugesimo quinto da Indepen-
dellcia e do Imporio.

F, 1', t

Carlos lJencrlicto Montci/'u a fez.

Dl'. lIenriquc Cczar Mn~~io.

J o.\Q.UDl SALDANHAl\lAnI:mo,

Sallada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos
30 de Outubro de 1806.

(L. S)

~dando paI' tanto a todas as Antori~ades, a quem o
conhecimento o execuçflO da rofcr~dn. LOI [lertcllcer~ que a
cumprilo, efaçuo ..CIIlllPl'il' tua int?ll':~lllentc,. C.oll'OY ~lla 50
coutem, O Secretario li'esta Pl~ovlnCJn H ~aça l!npl'llll\I', pu-
blicaI' e correr, Dada no I'alaclo da l'rcsil.lenCln da 1 rOVIll-'
cia de ~Iinas Geraes aoS 30 llias do mer. de Outubro d.o HI:no
do Nascimento de NO::80Senhor Je~us Chr!sto (lo mil 01to ,
centos o sessenta o seis 1 quudrugeill!i10 qumto da lndepoll-
dCllcia o do Imporia.

N e3ta Secretaria do Governo foi publicada u presente
Lei ao:; 2U de Novembro de 18(j(j. ,Dl'. lIcm'if]llC Cezar Muzzw.

---

LEI N.o 1:2!)()-DE 30 DE OUTUBIW DE 186G.

C"rta <le LrI que lrallsfere a fazclu!a <le Malldas Sallchcs Brall<lão <lcllomi.
lIa<la-ColI\clIll"s-<!o Dislriclo de COlIl:\ollllaspara o do ['araulla, om1Jos <la
Fl'cguezia da T"per",

LEI N.o 1:2!)8-DE 30 DE OUTUBRO DE 1866.

Carln de Lei que lrnllsfere a sé<le <la Fre~uc~in de ,Cou;:1\(1<ISdo i\IlIuiclpio da
MOllles CI"ros para o Arra,"l da Doa \i "tu.

.TOAQUllIISALDANHAMAHI:-::HO,Presidente da Provincia
do Minlls Uarllcs: Fuço saber a todos os seos habitantes que
11 Assembléa Legislativa Provincial decretou 1 e cu sanc-
donei a Lei seguinte:

.ToAQUI'.11 SALDANHAMAnINHO, Presidente dI: pro,v,incÍl~
de Minas Geraes: Faç~ saber a.tol~oS os seos hubltU:ItO:;, qu~
a Assembléa Legislativa Provlllcwl decretou, e eu sanc.
cionei a Lei s,,~gllinte ;

Art. Unico. Fica transferilla a séde da Fregnel.~n (le
Contendas do Municipio de \\lontes Claros para.o AI'l'1Ulllda
Doa Vista; revogadas as disposições em contl'ano,

Mando por tanto a todas as .Autori~lad,e,s, n .ql1Cm,o
conhecimento e execus~uo da refel'lCla 1.01 pertenceI" quo n

.0 c j"\('''o C111nl)I'I'I' trro inteimmonte. como n dlu socumpra, ' ." <. • ,., •coutem. O Bel.:reta1'Ío d'o;;ta Pro\,lllt;lU u fas~a 1111111111111 I pu~

Art. Uni co, Fica transferida a fazenda ele Mathias Snn.
ches 13ranc1üodenominada-Contendas-do Districto de Con-
g'onhas pura o ~10P~rnunll, nm bos d~1Fregue7.ia da Tapera;
revogadas as cl!sposlções em contral'lo.

Mnndo por tanto a todas as Autoridades, fi quem o
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprflo, e façãO cumprir tão inteiramente, como n'ellu sc
cOI1t0m. O Secretario d'esta Provincia a far.a imprimir pu-
hlicar o carrel'. Dada no Palacio da Presiclencia da Pr~vin-
cia de i\linns Geraos aos 30 dias do me1. de Outubro do anno
1'0)10 X.x.Xll. PAlt1'1' 1,'
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TO~IO XXXII.

LEI N,o t:300-DE 30 DE OUTUOHO DEt8Gü.

Carla de Lei que elcl'a á calh~goria de Cidade a VllIa da Poule Nora •

Carlos lJencdictn Montciro fi fez.

J OAQum SALDANHAMAnINHo.

Dl'. IIcnriqllc Cczar illn:;;:;;io.

Nesta Secretaria elo Governo foi publicada a presente
Lei ao:; 29 de r'ovembrJ de 18GG.

Sellnda !la Secretaria da l'residencia da Provincia ao:;
30 de Outubro de 18GG.

(L. S,)

uo Nascimento de Nosso Sonhar .Jesus Chl'isto tle mil oito-
centos e sessonta e seis. qmulrag'e::iimo quinto da lndepen-
del1cia e do Imporio.

Dl', lIcnJ'if]ltc CCZ'lf Jl/tlz:,i()

Dl'. Ilellriqllc Cezar illnz:,io.

Impressas e revistus nesta Secretaria por ordem da Pre-
sidencia.

.T OAQUIM SAl.DANIIA M,\Hli\'IlO, PresÍllonte (la Provincia
(le Minas G,eraos:. [?aç,o saber l~ tO,Llosos seos habitantes quo
a :\sselllblen LegislatIva Provlllcml decretou e eu sanc-
cionei fi Lei seguinte: '

Art. Unico, Fica elevada ú calheo'oria de Cidade 1\
Villa tia, Pon~c Nova, com IlI~leSma den~lllilla~~no; revoga-
das as (1Jsposl~ões em contmrlO,

OURO-PRETO lt:Gü,-TYI', DE J. F. DE PAULA CASTl\O.

l\I:~ndo por tanto fi todas as Autoridades. fi quem o
conhe~llnento e exeCuçã? (la l:efel:itla Lei pertencer, que a
CIlIl1[Jrão. e fação CUlllp,',r tão llltell'lllllellte, como n'ella so
captem. O Secretario rI'esta Provincia n faça imprimir, pu-
hl1car e conor. Dada 1\0 Palncio da Presitlencia eln Pl'Ovin.
cia de l\linus Geraes aos 30 elias do mez de Outubro do anuo
do Kascimcnto de Nosf'o Senho!' Jesus Ch"isto (le mil oito-
ccnt~s e sessenta .0 seis, quadrag-esimo quinto ela Indepen-
doncH1 o do lmpeno.
(L, S.) JOAQur;,r SALDAi\'I1Al\L'UINI10.

Carlos lJlJllcdicto Monteiro a fez.

Sollnda na Secretaria da Prcsidencia da Provincia uos
30 de Outubro do iSGG,

Dl'. llc>II'i]llc Cezar Mll:.zin.
Nesta .Secretaria do Governo foi publicada 11 presente

Lei em o dlH G de Dezembro de 18C6.
Dl'. Ilc/ll'iqllc Crzm' MIl;;z io.

L
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Carla dc Lci C]UCdcclara que o Di<lricto da Extrcma de (juc falia a Ld n.•
1 :112 dc 'lO dc Outubro dc '18Ul, é o mesmo (IUC pela legislaçüo autcri","
foi dcsmcmbrado do Muuicipio dc Moulcs Claros.

( 111 )

LEI N." 1:301-DE 30 DE OUTUDnO DE 18G0.

.10AQUI~1SALDANHA~L\Tmmo , Prosidente da Província
de Minas Gentes: Faço sa1>et' a todos os seos hahitantes qno
fi Assembléa Legislativa Pl'ovincial tIecretou, e eu sanc-
cionei a Lei seguinte:

( 15 \

JOAQUI)ISALDANII.\MAIlINIIO.
Cratos !JcIlBlllC{OMonteiro II [e7..

ela Pl'osidoncia da Provincia aos

P. N. 2.

Dl', líell1'Íf]ue Cezar Mllz::.io.
Nesta ,Secretaria elo Governo foi publicada fi prescntu

Lei om o dm ô tIe Dezembro de 18G6.
Dl'. Ilcnl'i'1lle CCZUI'lIlUZ::'IO.

do Minas G?rnos: 1!'nço,snbor n todos os R()OShabitantes quo
a, A~~emlll~a LOg'ltillltlVil Provincial decl'etou. e eu sanc-
clOnO! il LOI seguinte:

Art. 1.0 Fica concedi rIa II romissilo dos j1remios a quo
oS,trto obrigados Ú 'l'hesoul'al'ia Provincial, a HOl'culn;1O .José
lJ,lIls, e oU,tl'OS hCl'lleiros do fnlleci<lo Viglll'io Jofto Antunes
COl'rea, fiador do ex-Collector .Iosé Victol'ino Hibeiro e
110m assim ao CidadãO Kicolúo Pereira Lima fiarior cio ~x-
~olle,ctor Mu,uicipal da Olivei,ra , Haimllllllo K~Jl1ato lIa Sousa
coutlllll,o, f!cHntIo este ultImo fiadol' obrigatIo ao pag'a-
meuto lI1tegral do nlcance verificado.

Art. 2.0 Ficno revogadas as disposições em contrario,

M!~ndo por tanto a todas llS Autori(lades, n quem o
conllecllllonto e execllçã~ da referida Lei pertoncer, q 110a
cumprão. e façao Clll11pl'lr tno inteiramento como n'clla se
cO,ntem, O Secrotario d'esta Provincia a 1"11(';1imprimil', pu-
IJ.!Jcar e ,corl'ol'. Daua no I'alacio da Pl'esidtmcia da Provill-
cm drellJ!nHs,Gernes nos :3 dias do Il107.de Novcmbl'o do U1lI10
do Nascllnouto elo Nosso Sonhar Jesus Clll'isto de mil oito-
centos o sessenta e sois, quadragesimo quinto da l11depell-
llollcin e do Imporia.
(L. S.)

SelIada /la Secretaria
3 de NOVClIlbl'Ode 180ü.

JOAQUllIISALD,\NIL\l\1Almmo.
Carlos llenedicto Monteiro a fez.

da Presiuencia da Provincia aos

Dl'. lIcmiqlle Cezar Mnzzio.

N esta Secretaria elo Governo foi publicada a presente
Lei em o dia ô tIe Dozembro de 18M.

Dl'. lIcl!l'i'1lle Cezar Muzzio.

Sellada na Secretaria
30 do Outubro de 18üô.

(L. S.)

Mando por tanto atarIas ns Autoridades, !J, qnom o
conllecim,ento e execuçiLo da referida Lei pertencer, que a
cumprãü, e fação cumpril' tão inteiramente, como n'clla se
contem, O Secretario d'esta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e carrel'. ])lllIa no Palacio ua Presídencia ua Provin-
cia de Minas Gentes aoS 30 dias do me7. de Outubro do anuo
tIo Nascimento de Nosso Senhor ,Jesus Christo de mil oito-
centos c sessonta e seis, q uuul'!tgesimo quinto da IntIepen-
dencia e do Imperio.

Art, Unico, O Districto dn Ex.tremn de que falia a Lei
11.°1:1 L2 de 16 de Outubro <le 1861, é o mesmo que pela le-
g'islaçrLO anterior foi desmembrndo do Municipio de Montes
Claros, e encorpora<1() ao LleS, l{omüo; l'evugatIns as tIispo-
siçues em contrario.

LEI N.O 1:303-DE 3 DE NOVEl\mnO DE 1Sôô.

LEI N.o 1:302-DE 3 DE NOVEMBRO DE 1800.

Carla dc Lei quc conccdc á Hcrculauo José Dias c outros herdeiros do Vigario
Joiio Antnnes Co 1'1 êa, bcm como a Nicolúo Percira Lima rcmissüo de prc-
mios a quc csmo obrigados li Thesoul'aria Prol'incial.

hL\QUDI SALDANHAl\lAnINHO, Presil1cuto tIa Provincia

Carta dc Lei C]u,:eJ~l'a á cathcp;ol'ia dc Villa a Freguezia dc Nossa Scuhora dus
~orcs d.a Bua Espcrança, com a mcsma dcnomiuaçüo c dcclara quacs as
j'rcgucZlus IluC dCl'cl'áõ formal' o seo l\Iunicipio.' ,

~OAQUIMSALDANHAMARINHO, Presidente da Provincia
~~e~hnf~s.~el'llecl: Faço suber a todos o£ seos hubitantes que
IOMO XXXII, PAliTE 1,"
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Dl'. IIcnrirzllc Cezar Muzzio.

a Assembléa Lcgislativa Provincial uecrctou, o eu sallC-
cionei u Lei seguinte:

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos
3 do Novombl'o de 18GG,

Dl'. Ilenl'ique Cczar Muzzio.

Nesta Secretarin. do Governo foi publicada a presente
Lei em o dia G de Dezembro de 1866.

JOAQUDISALDANHAl\IAHlNJlO.
Cnl'!os [JmcdiÚo M onleil'O a fez.

da Pre;:;idencia da Provincia aos 5

LEI X.o t:30r.-DE I) DE I\OVmUmO DE 18GG.

Dl', Ilcllriqllc Ce:;(lr 1I/n:;:;io.
Nesta Secretnria do Governo foi pu blicuda a presente

Lei cm o dia G de Dezembro de 186().
DI'. IIcnrirfllC Cezar jJ[u:;:;io.

.TOAQUI~ISALDA"II,\ 1\[A1l1~HO, Presidento da Pl'OvÍl)('in.
do l\Iinl1s Gomes: Fnço snllcl' a todos o~ Stlf),; bnhit.Hntes que
11 Assombléa LC{.ôslativu Provindal decretou, (.) CII SlllH':-
donei fi Lei segnillte :

Cnrla dc Lci Ilnc rcnllc ('m nlll só, pam o elTdlo de serCm c\creidn~ por 11msó
sl'nenll1al'Ío, Oq nfIicio~ de 1.- e 2." Talll'lIifi('s dlJ~ T(~nllO:-l dp~. Frallf'is('C)
,las CII"l;'as ,lo Campo r.raHdc c da ViII., c'lu'bliua, "di, idc o lllIieio ,I.' Es-
''I'h',,,, de IIrpll"o$ do TI'J'Ino ,Ia Ci,I:1I1c,lo Juiz d,' FÍlr:l ,'U' dous, Sl~nÍ11110
IH I'('sp,'cl ilos Escrh'fil's por dist riIl1liç,,".

Al't. 1.0 Fica0 renni(los em um só, pnrn o etreito <In
serelll exercido;:; por 11msó scrvolltnal'Ío, o,; oíTido,; de 1." (j

2 ° TnbellilloiJ dos Termos de S. FrHnci::;co dns C!lHo'US do
Campo Grunde e da \íil1a da Chrbtinll. b

Art. 2.° O officio <loE;:;cri\"ilo <le Orphilos do 'fOl'mo <la
Ci(lade <lo .Tniz de FÓI'Hfica <Iividido em dOlls servindo os
l'espccti VOi!Escrivlles por distribuiçno., . ,

A1'1. 3.° Hevog'ilo- se as di:::posiçOes cm contrfil'io.

~Ia:)(lo por tanto fi to<lns n;:; AntOl'idn<les, n quom o
conhecimento e exccnçüo <Ia reforida Lei pcrtencer, qne a
enll1prãO, e fll~.ft(J cnlllJlrir t<io inteiramonte, <,amo lI'ella ~ll
eontem. O Secretario d'e,;tll Pl'OvinCÍa a faça ill1lll'ilIlit' jlll-
hlienr c COITet'. Dada no l'nlacio da Presidoncia' da PI'~\'ill-
cia de l\Tinm;GeraeH aos 5 dins do mez de Kovoll1bl'o do 1111110
do l\asCÍmento de Nosso Senhor Jesus C!ll'isto de mil o,ito-
ecnt~;:; e sessenta ~ seis, ljllallragesill10 quinto da lndepen-
dencta e do lmpcrlO.

Sellada na Secretaria
de Novembro de 1866.

(L. S.)
Cados Bencdicto Montciro a fez.

JOAQUI:l\lSALDA~nAMAlU~HO,(L. S.)

Art. 1.0 Fica elevada ú cathl'goria ue ViIla a Frcgllo-
zia de Nossa Senhora das Dores da Doa Esperança com a
mesma denominação.

Art. '2.0 O seo j\lutlicipio serú form!ldo pela Freg'lIezin
de Doros un Doa Espel'anca, desmembrada do :Municipio de
Tres Pontns; pola Fregnezia (lo Espirito Santo dos Coquei-
ros, desmembrada uo Munici pio de Lavras; pela Fregue-
zia do Agoa-pé, desmembrada do Municipio do Pillll1l~y, c
pelo Districto de Christncs, de;:;membrauo ua Fl'egue7.1U de
Cundeias, do Município de Tamunduú.

Art, 3,° Serú cncorporado ú Comarca do Sapllcalíy.

Art. 4..0 Ficão revogadus us disposiç~oes em contrario.

~Iando por tanto a todas as Autoridade;:;, fi quem {J

conhecimcnto e r.xecucão ria referida Lei pertencer, q uc a
cllmprão, e faeão cUlrlprir tão inteiramente, como ll'cl1a se
contem. O SecOrotario d'o,;ta Provincin fi faca imprill1lr, pu-
blicar o carrel'. Dnc1a no Palaciu da Presidcncia da Provin-
cia de Minu,; Gemes aos 3 dias do 111ezde Novembro do anno
do Nascimento de Nosso Senhor .T()SUS Christo ele mil oito-
centos e sessenta e seis, quaurügesimo quinto da Indepcn-
<lencia e do Imperio,

--- 'rOMO XXXII. PAHTE I.'



d" Minns GOl'aA:;: Fn<;o saher a todos Oi; ~illOSIwlJitnnlcil Cjlle
;). A"scmhlén Lug'j"lntlra I'l'Ovincial dCCTelulI, U CII ,,:lI1C-
\'jolloi a Lei segllinte:

AI't. I," Fil.::l e10\'11110Ú e~ltheg'orl:l do Fl'c"'lIo7,ia I' lJis-
fl'ic,to du \"il'gillia do TCl'l10 de llaepenc1y. '"

Mt. 2." As di\'isas ,leste Districto e Fl'eg'llozia sel'úü as
sP:~'llinte::;; cOlllo~ando do l'ibeil',10 da 13ocaina-gl'al1do, onde
t\(':lag'oa o l'iiJeir;10 do Sobradinho, ~Ilbindo 1'01' o::;le nté !l

h(:iTa do Uachal~l bú: C seguindo por C"lu 8mm \'elo Des-
In'oaelo. () <.lepol5 pela f'ol'l':l Negra alé o rio Lonl'onl'o Ve-
lho, ::;{lbin~lo po~' .o"to até a contillencia do-Taqnol'~)--. o
1'.111' esLe ale as dlvl::;as do Passa-qtlalrO, d'alli ú linha diri:,o-
i'la al.:olllpanllnndo ;'~ o::;fjllenln essas lIlusnl<l:; di\'if;as do

I) . r , , '- as:;n-<jllati'O, 1l'a aLe o mOl'l'O do AS~40!Jio, l['(:)stü ao do-
E!nhi!'al. e elo alt.1 deste descorá até a ponta da SOlTa do
-Pul'gatol'io-pol' onele segnil';'t a/li o InOITO elo Condado c
POI' c::;te abai:w nté o e:ipigào (lo-Campo do pé do n:orl'o'-
passando pela 01'117,(lo llt'a7, om l'tlll10 Ú cabecoira do COITO-
g'OZill!1O elo Manocl Caulal'nda, por e"te ao rio Palmeim c
d'Hhi um rnlllo direito ao alt.o do mono do 1,IIIl)iJra-callg'a-
lha, d'únde OUI Ijnha I'('eta dO\'el'Ú ir ú linha eli\'i,;oria II c!w-
gal' 110pout.o do rilJcil'ilO da llocaina. onele l.:Ollle('al'ÜO O::;tll~
di\'L;a~. '"

( 18 )

LEI N." 1:30;j-DE ü DE NOYE\WRO rm 18GG.

Carla de Lei que ele.'" fi FI'!'[;lIczia o Distric!o <l.c.Santa ~Ia,l'~a.ri<l"<I" ~llIlIicipio
da I'ollle Nora eom as mesmas ,llIIsas ,lu ll:slr"'!tl.

.JOAQUIM SALD,\NIlA l\fATtlXlJO, Prc;;illentc da Pl'ovincill.
de Minas (lerae::;: Faço sahel' :~ to~lo;3 o::; seo,; !labif,l1ntcs qllll
a Assem bIca Legislati \':1 Pl'o\'ll1cwl l!el.:l'etoll, e Cll sanc-
cionei a Lei seguinte:

Art. Unico. Ií'icll. elovH{lo :'l F!'Oi;llezia o Di:>lricto de
Santa l\lnrg'ariJa, do Municipio (Ia Ponte N(!Vfl •. Gom ar-;
mesmas divisas do 1)istrieto; I'ovog'n<las li:; 11J::;po::;ll;úe::;em
contrario.

Mando por tanto fi to(las as .Antorie,!mles, a 'I 1lcm o
conhecimento c cxecll!";<10 da refenda Lei pertonccr, quo a
cumprào o faeúo cnmpr:r tflD inteimmonto, Gomo n'oila se
contem. '0 Secl.'otari(\ d'e::;ta Pr.Jvinein a faça i.mpl'imit', 1~1l-
blicflr e correr. Dada no Palncio da I'l'e,;i!len(:m da PrOVIII-
ela de :\Iinas Geraes nos 5 (lias (lo mez (lu No.vembro <I? al:no
<lo Nascimento de No:=;;;o Senhol' ,lesl:,; CJll'Isto dc 11111Oito-
centos e sessenta o sois, <J. uadragesilIlo (plinto da lndepen-
dencia e do lmperio.

T' N. :!. ( l!l )

,

LEI N." 1:30G--DE 5 DE NOVEMI3nO DE 1866.

Carla de I,e; flue eleva ;í callcgoria de Fregnezia o Dislrielo lia Virgínia, e
marca as rcspeelivas divisas.

Al't. 0,° O Di:;tl'iclo ela Virg'inia POl'tCIICUl'Ú ao ~ll1nici-
pio da Clll'j::;lillll.

:\1'1. '~," FicHo rc\'ogadas as dispo"içüo(üm contrario.

Ml~lIelO por tanto 11 torlas as Antoridades, a fInem o
conhcc!lIlcllto c execução (la referida Lei pCI'toncor, que a
l.:lJIlllJ1'ao, (j façüo clllnpril' tlio iuteil'ltl1lcnte. C0ll10 JI'ella so
co.ntelil O Secrotat'io d'esta Pl'orineia fi faça imprimir, pu-
hlll.:al' e COlTor. lJada 110 Palaeio da Presielencia da Pl'ovin-
cia do l\IiJH1SGerao:i aos;í dias cio mez de Novcmbl'o do anno
do I'Íascilllento (Ie .Nosso SenllOl' JOSl!::; ChJ'isto de mil oito-
l.:cntc!::; e sC:isonta.c seis, q lladrugesimo quinto da IndepcJI"
dellGla e do lmpel'lo.

(L. ,'.) JOAQUIM SALIl.\N1L\ 1\fA~lI:\IIO.

FI'a/tci8Co :II/tol/ 10 dI! C,t {'I/IO n fez.

Dl'. Ilcn/'ü]lw Cc;:,m' lfItt;;;;io.

J OAQUDl SALIJA~HA MAnINHO.

Ca/'io~ Benellicto Monteiro a fez,

Sellada na Secretaria da Presidencia da Proyinl.:Ía ao:; ;j

de Novembro do lS6G.

(L. S,)

Nesta Secretaria do GOVCI'IlO foi publicada a presente
Lei om o d.ia 6 de Dczembro do 1866,

DI'. l1cnrique Cc;;ar Jl!In;;;;io.

L~_ Jo,\Qunr '::ALD.\:,an ~rAHI;{1I0, Presidentc da Provincia
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Carta de Lei que eleva á l'reguczla o llisll'iclo de S. Migucl do Aula.

LEI N.o 1:308-DE 5 DE 1'IOVmmRO DE 1866.

.10AQUnI SALDA~IlAMAIlI",HO, Pn:sitlente da Pt'ovincia
(le ~linm; (;(\l'lteS: FI\~:osaber a todos os seos habitantes quo
a Assembléa LegbJativu Provincial decretou, e eu sauc-
cionei aLui Eegllinte:

Dl'. llenriquc CC:'lIr J1fn;;zlo.
Nesta Secretnria do Governo foi publicada a presente

Lei em o dia 6 de De7.embro de 181)6. .
Dl'. llmrirjlW Cezar 1IlIlz:w.

Sltlla(la na Ser,rp,taria (lu Presidencia tia Província llÇ)55
de Novembro de 1866.

LEI N.o t:~07-DE 5 DE !\,OVEMBRO DE 186G.

Carta de Lei que elcra li calilr::o,.;a c\e ParOl:lJia o niSI";c1~ (~a Pimenta do
l\Iullicipio de Pinlllily. COIll as llIeSllla~dilbas do Dlstl'lcto.

Art. Unico. Fica elevndo {L Fregne7.in o Districto de S.
l\Iig-uel do Anta, do Mnnicipio da Ponte Nova, com as lIles-
ItlIlS divisas do Districto; revogada:; us disposiçOes em con-
trario .

--

JOAQUI:lIS.UDANHAMAnINHO.
Si/vaio Tcixeira da Costa a fez.

(L. S)

.10AQuDI SALDANHAMARI",nO, Presidente da Provineia
de l\[illllS Gemes: FIlf:o saber a touos os Se05 hulJituntes Cl'l~
1'0.\10 XXXII. 1'.\I\T£ 1.'

LEI N.o 1:300-DE 5 DE NOVEMBRO DE 1866.

Carla de Lei que! ramrcrc 1l'l'ritorios <10 Distl'iclo c l'arocilia do Anla para o
l?islricto e l'arochia da Darra do Bac,!lháo.

Sellada na Secretaria da Pl'esidcneia da Provincia nos 5
de Novembro tio 18GG.

Dl'. llclmqllc Cezal' lIfllz:;io.
Nesta Secretaria do Governo foi publicada n presente

Lei nos 6 de Del.embl'o de 1806.
Dl'. JIcnrique Cezar 1I1uzzio.

1\Ianelo por tanto a todas ns Antoridades, a quem o
conhecimento e execuçãO da referida Lei pertencer, que IL
Clllll{ll'ilO, e faeão cumprir tão inteirumente, como n'ella se
(:ontolll. O Secretario d'esta Pt'Ovincia a faça imprimir, pu-
hlicar e correr. Dada no Palacio da Pl'csidencia da Provin-
cia cle Minas Gerlles aos 5 dias cio mel, de Novembro do unno
cio NlIi;cimento de Nosso Senhor Jesus ChrÍ::;to de mil oito-
contos o sessenta e seis, quadrugesill10 quinto da lndepen-
dencia e do Imperio.

JOA(~um SALDANHA~L\lmmo.
Carlos lJenedicto Monteiro fi fez.

d.a PresiLiencia da Provincia aoS 5Sellndn na. Secretaria
de Novembro <le 1866.

Dl'. J[cnl'újue Ccza,r Muzúo.
Nesta Secretaria do Governo foi publicada n pre5ente

Lei nos 6 de Dezembro de 186G. .
Dl'. lfcnl'i/jue Cczar Jll1tzzw.

(L. S.)

.TOAQUI:lIS.\LnANIIA M....I:I"'HO, Prc::lidente d.a Provincia
de JIinas Geraes: Fllc:o sabet. a todo;; os ::ieos habitantes que
fi Assembléa Leg-isliítiva Provincial decretou, e eu sallC-
cionoi a Lei seguinte:

Art. ].0 Fica elevado ú cathehoria de Parochia o Dis-
ll'icto da Pimenta do I11unicipio de Piulllhy, sendo us suus
divisas as mCillllUg do Di::itricto.

Ar~. 2.° Ficuo revogadas llil disposições em contrurio.

Mando por tanto a todas as Antoridaueil, fi quem o
conhecimento e execução da l'eferilla Lei pertencer~. Tle

fi
cumpl'üo e faeti.O cumprir ti\o inteil'amellte, ~omo. n :1 a se
contem. ' O Secl'etnl'io ü'estn. PI'ovincia ti ~açn l~lPl'l!l1l1', ~~u-
bUcal' e coner. Dada no Palneio da Presl~encJa da PI'O\ll1-
ela de Minas Gera0:' aos 5 dias do mel, de iSovembro d.o llI:no
do Nascimento de NOilSOSenhol' Jesus Christo de mIl Olto-
centos e Hessenta o seis, quudl'Ugeilimo quinto da Indepell-
<leneia e do Imporio.



F. X. :!, ( 23 )

( 22 )

fi Assell1hlén Legi::;!atlva ProvÍncial decl'etou, e eu sanc-
donei a Lei ::;ug'llilItO:

Al't. Unico. FiciLO pcrtencondo ao lJistric.to ? ~)nro,~1t~a
da Barra do Hacalln'w todas as vertento.~ do rlh~lrao-lel-
xcirus-atc li actll~d divisa do Di::;trieto de S. jllgucI. de?-
mernbmdas do 1)ist.l'icto o Pal'oe!lia do ,\lIt,l, do l\IUll.lCIPI0
da Pouto rTova; revogadas lU, disposi~~oes elll cOl11rllrlO.

Mautlo por tanto n todas as Autoridades; li ljllelll o
eon1tecimento c execll\,'fLo da referida Lei pel'toncor, que :I
cumpl'ão, o faç<lo c.lIn:j~ril' tão int~Í1'i.lInellt.c, C.OUiOy'?lla se
contem. O SeGl'etal'lo ti lJ;;ta Pl'ovlllCla a laça lmprllnJl', pu-
blicar e COI'1'OI'.Dada IlO I'alacio da Pro,;iucncia (la Pl'ovin-
cia (le l\lillas Uel'aes ao::; (; dias do mel, de Novemhro (lo allllO
do Nascil1lellto de ~osso Senhol' .Jcsus Chritito de lllil oito-
centos e ses::;enta e sei::;, quadl'agesilllo quinto da ln,!cpen-
deneia e do Imperiu.

Si/veria Teixâra da Costa a fez.

.JOAQUIiIISALDANHAMARINHO.(L. S.)

I\lnnllo por tanto a ladns as Autoridades, fi qucm o
eon1tecimento e execlls~ilo da I'eferida Lei pertencer, que lt
cUlJlprãa, e façüo eUllllJl'ir 1<10 inteiramente, como nelln se
eontell1. O Secl'etario (\'esta i'1'ovincia li faça imprimir, pu-
blic/lr e COlTcr. Dada no Palacio dn Presidencia da Proviu-
eiu de Minas Geraes uos ;j lliaR do mez de Novembro do auno'
do Nuscimeuto de Nosso Sonhor .Teilus Christo de mil oito-
eentos c sesscnta o seis, quudl'ugesimo quinto da Iudepell-
douciu e do Imperio.

d'Ei-Hei, e (le:3ll1el1lllmda do da Oliveira a FregllCí~ia do
130111 I::iucee::;so; revog'udas a:3 llisposiçües em contrario.

Sellada na Sel:l'eturin da Pl'esidencia da Provincia aos 5
de Novembro de 186G.

Dl'. lIem'ique Cezar lJIllZ:;io.
Nosta Secretaria (lu Governo foi publicada a presente

Lei aos O de. Dezelllbro de J8(j(j.
Dl'. lIenri.fjue Cezar 1JlllZ:;iO;Frallcisco ..t Illollio do Carmo a fez.

JOAQUDI SALIJ.\;->llAl\lAl\l:\1I0.(L. S)

Sellada U:l I::iecret.ariu da l'resitIellcin da Pl'ovincia aos;:)
de Novcml.Jro de 1860.

Dl'. Henrique Cczar lIfuzzilJ.

Nesta Secrctal'ia do Govel no foi pu blicudu a pl'escnle
Lei aos 6 de Dezemhro de 18GG.

Dl'. lIenriquc Cezra lllllzzio.

LEI N." 1:31O-DE 5 DE NOVEMBRO DE 1860.

Carla de Lei quc mlllexa ao l\luuicipio de S. João 11'E1-fici a I'reguczia do
nom SUCCC5S0.

JOAQUIMSALDANHAMARINHO, Pl'esidente da Provincia
de Minas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes que
a Assembléa Legislativa Provincial decl'etou, e cu sanc-
cionei u Lei seguinte:

Art. Unico. Fica unnexuda ao l\lunicipio do .S. JoãO

LEI N." 1:311-DE 5 DE NOVEMIHW DE 18GO.

Carta de Lei quc altcra "5 divisas entrc a~ Frcguczias de S. Paulo do lIIuriahé e
Gloria.

JOAQUIlIISALDANHAMARINHO, Pl'csidento da Provincia
do .Minas Geraes: Faço saber n todos os seos habitantes que
a Assembléa Legislativa Provincial decretou, e eu sanc-
ciol1ei a Lei seguinte:

Art. Unico. Fica desmembrado da Freguezia de S.
Paulo do IIIuria1té. e annexado á Freguezia da Gloria o tel'-
ritorio do rio-Sem Peixe-desde n fazenda de l\1anoel An-
tonio tIo Oliveira exclusive, até a sua barra no Rio Preto;
revogadas as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as Autoridades, a quem o
TOlllO XXXU. I'AUTE l."



Sollnda na Secretaria da Presidcncia da Provincia aos 5
de Novembro de 18G6.

centos e sessenta o seis, quudragesimo fóluinto da 11ldepen~
douCÍa o do Imporio.

( 24 )

conhecimento e exeCl1eão da rorel'ida Lei pertencer, q\le It
clllllprfLo, c fa(~üo cllnlprir tüo inteirameute, como n'alla se
contem, O Soc'retario (festa Provincin 11 faça imprimir, pu-
blicaI' e COI'l'or. Dada no Plllncio da Pre~idencia da Provin-
cia de :\1 ina~ Gera0:; 110~5 dias do mer. de Novembro do unno
do Nascimento de N08:iO Senhor .Jesus Ullristo de mil oito-
eentO:i e seS:3enta II ~eis, qlUlumg-e=limo quinto da lndepen.
dencia o do IlllpC!'io.

11. N. 2.

(L. S.)

( 23 )

JOAQUDI SALDAXllA ~IAllINllO.

Si/raio Teixeira dn Costlt fi fez.

(L. S.)

FmnâsCIJ de l'anlrt l'w/wiro ú' Ulhôa Cintm fi fez.

Sellatla 1m SocI'otaria da Pl'esidcncia du Provincia aos ;)
de Novembro do 18liG.

Dl'. IImri'lne Ccz(t7, JJIllzzio.
Ne::ita Secretatia do Governo foi publicada a presente

Lei aos G de De1.embro <le 18G5.
- Dl'. lIcnrique Cez~U' Jl1u;::;;io.

LEI N." 1:312-0E 5 DE NOVE:\II3RO DE 1866.

Carta lle Lei que \I'<Imferc da Frcl;uczia 110 Carmo da Escaramuça para o de
Alfcllas o CUI\.tO da COllcciçno ,!a Boa Vista.

JOAQUDI SALDA~lIA MAIll:{lIO, Presidellie da Provincia
de Minas Geme,;: Faço saber a todos os seos habitantes que
H Assombléa Legislativa Provincial decretou. e eu sunc-
cionei a Lei seguinte':

Art. Unico, Fica transferido da (i'reguer.ia do Carmo
da Escarámuça pam li de Alrenas o Cllmto e lJistricto da
Conceição da I30a Vista; revogadas as disposições em con-
trario,

:Mando por tanto a todas as Autoridades. 11 quem o
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
eumprl1O, e fação c~llnprir tM int~ir~men~e, c:omo.n'~lla se
eOlltem. O SecretarlO d'esta Pt'oVIl1Cla fi faça llUpl'Imlt', ru.
blic:lt' e (;01'1'(11'. Dalla no l'a]acio da l!residellcia da PrOVlll-
cia do :'IIina,; (;m'ae,; aos ~)(!in,; do mer. tIe ~ovembro (10 nl:no
do Nn.scilllonto do Nosi'o Senltor .Jesus Christo de mil Olto-

DI'. 1lenrique Cezar Muzzio.

Kesta Secretaria do Governo foi pnblicada fi presento
Lei nos (j de Dezembro de ] 8GO.

Dl'. 1Ienrique Cezar JJl71ZZW,

Impressas c revistas nesta Secretaria por ordem da Pre-
sidenCÍa. -

Dr•. I1enrique Cezar Muzzio.

armO-PRELO 186G,-Tn. DE J. F. DE PAULA CASl'll0.



Ll~r N." 1:313-DE 5 DE NOVE~IIHWDE 1 GG.

EOtLA N." :1.
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. 'U.'dO .\XXll.

Cürla de Lci que üllcrü as divisas fln!lj ;!rirln c Paruchia r:a Concciçiio do
O IJ'U; •

.TOAQUL\I SALDANHA ~L\lmmo 1 Pre.sidellto da Pl'ovincia
do Minlls Gerae;;: 1<'aoosaber a todo:> (,S soas habitantes <Jll(l
a Assembl6a Legislativa Provincial élecretoll, c CII suuc-
cionei a Loi seguinte:

Art, Unico. Fica desmembrado todo o tert'itO['Ío qno
verte plll'a o ['iboirão-Pary-ate o alto da sori'a pelas divÍ-
SIlS da fm:omla que foi uo finado Jose Antonio do Freit~ls
Lisbôa até Ollcontl'ar o rio-Itahim-tlo Districto e Pmochm
tia ConceiçflO tios Ouros, o annexado ú CapelIa da Estivo. ;
revogadas as disposições em contrario.

Mantlo por tanto a totlas flS 11utoriebdes, n qnem o
conhecimento o execução ria rofel'ida Lei pertencer, quo a
cumpl'ão. e fação cumprir tão inteirumente, COrne,n 'alIa sc
co.ntem. O Secretario d'osta P.rovincia 11 raçu i!uprimir, pu-
bllcur o corroI'. Datla no ('alaclO da Presltloncla da Provin-
cia do Minas GOl'aes aos 1) dins do mez de Novembro do Dm {}.
do Nllscilllento de Nosso Senhol' Jesus Christo de mil. oito-
centos e sessenta e seis, quauragesimo quinto da lr~deI en--
dencia e do Imporia.
(L. S) .JOAQUIM SALD,\NIIA AhnINIIQ.,.

F1'allci~co A IllOnio do Carmo, a"fe7.:
Selluda nu Secretaria da Prcsic!oncia da P1'ovinci:l. aos 5do Novembro de 186(;.

Dl'. Ilem'úflw Cezar 111uz::io.
. Nosta Secretaria do GOV0l'l10 foi publicada a presonte

LeI aos 12 de Dezombro de Hl()(j.
1)1'. JIt'nrirJl/{' Cf';; li' .l£I/;;;;.io.

L



( :..B )

LEI N." 1:314-DE 5 DE r\OVIOII3RO DE 18G 3.

Carla dc Lei fl"C dt'srr,clIlura da I'rcp;lIclia do i\lachado e cncorpora fi de 5,ll1la
Anua do Sapllcahy, a fUlclllla de Francisco l''crrcira dc Assi,.

( 29 )

JOAQ.UI:>r SALDA, I1,\ MAUlNIIO.

11. 1\. 3.

LEI N." 1:31G-DE 5 DE NOVEMRHO DE ISúG.

de ~I!uas G.cl'ncs: . Fn~o snlwr 11 todos os soos halJituntes que
11. As~ellllJl(:a Le!.:p~llltjvll Provincial decretou, e eu StlllC-
Clonel u Lei segulllte:

Carld dc Lci que rcclifica as tli\'isas cu' rc as Frc~llclias da Cidlt1C tia Janllaria e
Conceição de :\Iorrillhos.

(L. S )

:~rt. ü:lico. Fica nnnexlula ao Districto (la Cidnde (lo
HOlllÍl!n n,!H7.ctl(.lnda Sall1balllbniu, pt'opt'iedllde do Vi"llI'io
.I)~tllllllln 1,Og"IlCII';l. P(midu, de:'HnelllbJ'Ulla do Di:trict7> (l:1
I IC(~lldc du,; Gomes; rovugadas aH disllOsi(~ões em con-
t.rul"JO. -.

nla!lllo ]lor tanto fi todas 11S Antoridades, l1 quem ()
eonltec!J:lcnto e exocuçfio da referida Lei Ih~rtencer que o.
f:lltllpl'aO, e ,fllÇãO ~lJnlpril' Wo iuteil'lImente, como l~'ell!l se
cO.llte:tl. O Secretlll'lO d'esta Provincia a fu(~a imprimir pn-
!l.hcm' c ?GlTer. Dada uo Palacio da Presidência da Pr~J\'in-
ela d.e ~J~lHlsdorllCS aos G dias <lo 111e7.de Novembro do allno
<Ir) NIISCllnento de l'OSSOSenhor ,Jesus Christo de mil oito-
(~ellt(~;;e S(t,SOuttl,~ seiti, quudrugesimo (plinto da Indepen-
dencia e do Ilr:peJ'lO,

SilvCI'io Teixeira da Costa a fe7..
SeI Inda na Secretal'ia da I'I'e:iiclellcia da PI'ovillciu. uos ;)

dc Nuvcmbro de 18(;ü.
DI'. JIem'u]/te C(,ZUl' lIfll.zzio.

Nesta Secretaria 110 GOV()I'110foi publicada n presente
Lei aos 12 de Dezembro de 186G.

Dl'. JIcnrique Cezar ll1uzzio.

Dl'. JIcnrique Cezal' Jl1l1zzio,

JOAQüDl S.\LDA!\HA MAHlNIIO.

1'ranciscn :lnlonio do Carmo a foz.

Sollallll na Sncl'et.al'ia da Presidencia UI1 Provincia aos 5
de l.'ovembl'o de 18GG.

~L. S.)

Art.. Unico. Fica pertencendo á Fregnezia de Sunta
Annl\ do Sapllcahy a fn7.C1Hla de Frnncisco Ferreira de As-
sis desmembrada da Fregnezill do \\Iachado, do Termo de
Alienas; revog'adas as disposições em contrario.

"Mando por tanto a todflS ai'! Autoridllde,;, a quem o
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cUll1prüo e facãO cumprir tão inteiramente, como n'clla se
contem. 'O Secretario d'esta Provincia a faça imprimir, pn-
lJlicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Gerae,; aos fi dias do mc7. de Novembro do anno
do l'ascimento de Nosso Senhor .Jesus Christo de mil oito-
contos e sessenta e seis, qUl1c1rugcsimo lJ.uinto da Indepen-
dencia e do lmpel'io.

Nes1a Secl'eta!'Ín. <lo Governo foi publicada n presente
Lei ao:; 12 de Dezembro do I8Gú,Dl'. Ilenl'i!JllC Cezar Mllzzio,

.loAQunr SAI.nA:-lIlAMAIlINHO, Presidcnte drr Provincia
de Minas Gernes: Faço saher n todos os seas hauitantes que
n Assembléa Leg-hiiutivn Provincial dccrct:Ju, c cu sanc.
danei a Lei ~egllintc :

----
LEI N.o 1:3Ifi-DE fi DE NOVE~IBRO DE 1860.

Carla de Lei (11leanne\a ao Oislriclo da Cidadc d,) Domfilll a falelula da Sam-
h,lIn1Jaia, I'rlll'rictlalle do Vi:;ariu Joaquim Z\o:;ueira I'cnido, .

,~OAQU!US.\T.DANIU ~L\n1~IIO, Fl'esidente da Provincía
de MIt1:1SIr,erues: FU00 saber a toclos os sem; habitantes que
a. As~emhl~n Leg:lslutivu Provinciul decretou, e eu lium:-
ClOlICI11 Lm i'iegult1te: •

Art. Unico. As divisus entre as Frcgueziu:i de N'o..;sa
I 'd t 1 P . . TmlO XXXII, PARTE L"L_____ Jo,\'tum SALbA;';ll._\_~l_'\_I:l __N_ll_O_, _'1_'0'.;5.1_01.1.0' •• tl_ll_.rO••Vll••lc•.l.a •••••••••••••••• .J



Mundo por tanto fi todas !lS ,\utol'idades, n quem o
conheciJJlento e execuçllo da referida Lei pertencor, que a
cllmprão, c fll';ãO cumpl'il' tão inteiramente, como n'ella sc
contem, O Sceretnrio d'esta Proyir.cia a faça imprimir, pu ..
b'icur c COI'l'el", Dada !lI) Palacio da Pl'esidencia da Provil1-
('ia de Minas (;el'nos aos 5 dias do mez de Novembro do anno
do Nllseilllento de Nosso Senhor .Jesus Christo de mil oito-
ecntos e scsscnta c sei::;, q llUdl'Ug'csimo q lIinto da Indepen-
deucia c do Imperio.

( :50 )

~knllOl'a do ,\mpam da Cidado .Ianllaria o de} No:;sa :-;~~i11~Ol'n
da COl\COÍí'i1l1 cio iI!ul'l'illllO,; SOl'ÚÕas mesmas d()~ rCBpectlvos
lJistl'ictos -; I'cH)gatlas a.-; tli::õposiçõeB em contral'lO.

~jando por tanto :t todas ::s ,Atltol'i~lac~~s, 1:, ~ltlem, ~)
cOIl1toc:imollto o e:ecllc:üo da roJcrHla Lm POI tcnt:cI; ,<]tlC ,l

CIlII1P!'ftO, o f,Jçüo e,nmj),l'il' 1:10 int,eil'~1ll1en~c:, ~OI!l(:"n ~j,la :;~
eOlltu.J1. íJ ::)0(;1'0tal'lO desta PI'OVll1Clil a ~d<;,t l,tnl',lll1i,!' !~1l
b, ícnr o CO('J'()I'. Dada]]r) Palaeio da PI'c;;H.lellclli da ho\ m-
eia de ~\linfls (, mlO:; ao,; ;) dias do mer. tIo i'~o,vcmhro cl~)aI~llo
do ~;aSCiII1()llto do So,-;,:o Senho!' .IC;;lls Cll~'I;;tO de nnl OltO-
{,~ent(),; e S0;;sOllt.a () seis, qlladrllg-esimo qUlllto da Tntlopen.
dellcia c do lillpol'i .

F, N, 1.

(L, S.)

( 31 )

JOAQUDI SALDANHA l\IAlU~HO"

l
I

(L, 5,) .JoM~unr SAl.llA~fI.\ ~IAHI;O:1I0,

FJ'illwi,co dC'Pil/lla Pillheiro ú'UlhêJ(/, Cilltm n fer..

Frallcigcn de l'anlll l'illheiro 11'UIlIIJ(l Cintra fi fl~Z,

SelJada lia Secretaria da Presidenciu da Provincia aOii 5
do NOI'embro de 18GG,

L

SelllJda lia Sccl'ctm'ia da Prc"iuoncia da Prodncia nos :i
(le :, ovelll bl'o (lo 1;',(W.

Dl', llm I'iq ue Cf .:;.'tJ' 1Ill/:;z;o,
l'\csla SeCl'el.l ria do t;OVel'110 foi pnh!icn la li l,rcscntc

Lei n.);; 1~ de 1>L'r.e1l1hl'o de HiliG. ,
DI'. ][i'lI)'ilJw~ ('C;~JI' Jlflizzw.

, .-------

LEI I\." 1:317-DE :.;DE NOVmlBHU DE ISUi.

Cal'la ele Lei qne transfc:.c Icniinrins do Dis[riclo e Píll'ocilia da Concciçüo dns
()ilrus 1al'U a Parochia de Capivury.

.ToAQunr S.\LDA•••.a.\ 1\1.HI;O:I10, Presidente d~ Pl'o\",inci[~
(le ,!inn~ (;(Jl'nc;;: Faço saber a.to(~OS m; ~e?" ltub:tn:Jtes"qu,~
a A3Sell1hl6a Leg-io-:lnti\'n ProYll1clal dec] e,ou, e eu S,lllC
cionei li Lei seg'llinte.-

.t]'t TJ-"I;~(J Fiea desmombrado t.odo () territorio que., , , ,.'-', l' , t ar l'
verte IJal'a () rio lJnpi VaI') e pOl' e"tc a )HIXO ate enc~H1 r" : ~

f' 1 I I 'te' (\(' '101"1'" o IH',o al,,\ (1.t(livÍ<;as da m::cn( a (o Anna ,01 J i' ''-''', . , '

serra dos Uur,)" e Brocltado~ a encllntn~r as CabeL:~ll~ilS clf~
l'i1>eil'ão do P[Jl'V. do Di"trieto e Pn oclwt da COlleDiçal). (lo,;
Ollros, C anne:,tndo a l'nrochin du Cllp!\~',ry; re\'og';l'tl~ ns
ui:;po~:iç'0.ciiem contr.Jrio,

DI'. llcnJ'itjuc Cezar 1I1l1zzio.

Nesta Secl'ctal'ia do (;ovel'Ilo foi publicada 11 pl'esente
Lni aos 12 de 1)er.olllbro de 18GG.

DI', llenritjue Cezar 11111zzio,

LEI N." 1:318-DE 5 DE NOVmlBHO DE 18GG.

Carla ele Lei qne elesmemlll'a ela Fr<'guczia elo Gloria e allllcxa " ,Ie S. Paulo ,In
.\Inriah', as Cazl'lIt1as da "iul'a, lilhus e gClIl'OS tio filiado Juflo llibcil'Os Tostes.

.JOAQUL\I SALDA~IIA l\IAUINIIO, Presidente da Provincia
de Minas G~raes: ,Faç? saber a.to(.los os seos habitantes que
11 Assemblea LegIslativa ProvlIlcwl decretou, o eu sanc-
donei a Lei seguinte:

Art. Unico, Ficão uesmembradns da Freg'lIezill do Glo-
ria o UlJl1exadas Ú de S. Paulo do Mllrinhé as far.endns da
vinva, filhos o gemos do finado .João RibOlro Tostos, com
)lrehontlcnclo as vertentes do rio Gloria até 11 fazou(la de
.Joaquim Carlos da Fon~eca inclusivo; revogadas as dbposi-
!tOes em contrurio.

Ma?do por tanto fi todas a~ Autori.dadcs, a qnom o
conheClmcnto o execução da referIda LCl pertoncer, que II

TO~lO XXXII. PARTE 1.0
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JOAQUDI SALD:\'NIL\ ~L\Jll:mo,(L. S.)

('IIII1Pl'ftO, n fl1~:ft()c1lmprir tao in tcil'nmcllto, cotnn n'elIa so
(,O.II,~U~ll,~ :~e~l'(.:tlll'io d'o~ta 1'l'?villCia a J.'a<;a illlpl'iltlir, ]>11-
h.1IC,1I(..c0llor. Da(\a 110 Palaelo da PI'Oindoncia da I'I'OVill-
(:lll d~1~It.nns tiorans aos:> dias (lo mor, do Novembro elo ,lllllO
do .1\aswno1lto do l'i'(),~'S()Sonhar .Jo~ns ClJl'isto (lo mil oito-
('lHltr~s o sr,.;.'nnta l'.tiOlS, Cluudl'ag'oúllio quinto da Illllepcll-
dellclil o du Im porlO.

Dl'. llml'i'l/lc Ccz1r ji/llzzio.

, ricsta 8ucr8tal'ia elo Governo foi pllblicatla 11 prc~eIltc
LU! ao:; J2 de Dozembro de 1866. -

DI'. llcltI'i'luC CC:;[l/' J11llzzio.

José "Pmnr;isco lJemhau,<;s a fez.

~ellnda na Secrctaria da Prec;idcncia da PI'o\'incia !lO:5.)
do NOVetllbl'o de 18GG.

Si/rerio Tdxeira da Co,çta n fez.

DI'. llenriquc Cezar JI!llzzio.

JOAQUIM SALDANHA l\JAUlNHO.

Nesta Secretarin do Governo foi pnblicada fi presente
Lei aos.12 de Dezembro do 18GB,

. Dl'. Ilr-nrii]?le Cezar 1lfllzzio.

Sellada na Secretaria da Pl'esidencia da Provincia aos 5
de Novembro de j&56.

(I~.S.)

cnmpl no, e facito cumprir tão inteil'nment.e, como n 'olIa SfI
cont(,m. O Secretario (l'm:ta Provincia fi faça itnprimil', pu
blicar ~ C1l'rer. Dada no Pnlacio da Presidencia da Provin-
cia de l\lin~s Gernes 1105 5 dills do mez de Kovembro do anuo
do Nuscimento de Nosso Senhor Jesus Cllristo de mil oito-
éentos e sessenta e seis, quadl'agesimo quinto da IndepeI1-:
£leneia e do Imporia.

LEll'U l:3Hl-DE 5DE ~ovmmuo DE 18GG. tEr ~,o 1:32.0-DE 5 DE NOVmIBBO DE 18GG.

Carla de Lei que reclifica as divisas cntre a Fl'q;"czia e Districto do Ill'lImado e
u Yreguczia e Dislriclo de Suassuhy.

Carta de Lei (Iue reclifica as divisas CIlII'l~ as Fregllczias c Dislriclos dc Jacllh" c
Passos. ..

. .TOAQUm SALDANHAMAlmmo, Presidente da Provincia
de Minns Geraes: Faço saber a todos os seos habitantc" ql1'~
fi Assembléa Leg-islatinl Provincial decretou, c eu sanc-
cionei !l Lei seguinte:

Art. Unico. A divisa da Freg'uezia o Districto do Drl1-
mado com a Freglle;da e Districto (lo Sl1ns~llhy será pelo
corrego de JOãO Hodrigues até 11 SêITa do CnuwpoÍl, e IH!r
esta ao carrego do-Cortnme-e por oste a sua conflllCIlCH\
com o rio Camapoà, vindo assim estes rio;; COl'tnme c Cama-
pOá a servir de limite entro fi Freguer,ia e Di:5tricto de San~o
Amaro e Freguezia e Districto do Brumndo, ficando em VI-
gor ns divisas que por esta Lei não farão alteraul1lo, e revo-
g'auas as dispo::iiçoes om cuntrurio.

Mando por tnnto a toclns ns Autoridades, n. quem o
conhecimento e execuçúo ua referida Lei pertencer 1 que u

.!O,\(JU,IM SALD"l'o'I1AMAIUl'o'''O, Presidente da Pl'ovinrh
~c ~J,l~l:l:;(,\;rncs: ,Faç~ saber a .tO(~OS(JS soos hllbitlllltes ljlHl
,1. AS~Cl1liJl?1lLegIslativa ProvIllcwl decrctou, c eu Sl111l:'
CI01101 n LeI seguinte: -

I "Ar!: YI~ico. As tlivisns entre a~ Fl'og'nezills e Di:5t.ricto:'l
r O ,l. C,lllo" de, .lllcnlJy c do PIl:5S0:5sel'úü: comeeando lH
l~ltO,(.~~lScah~coll'as do ,ribc}1'<10MUlllhnca. e segntndo pele:
l,Spl~,I.~, n e::>quer(~aato 0.r1O de S, .10/10, fl'ont.caIH!o a halTa
(~OCOIIc,g'o.das Pltnng'.nOll'as, d'ahi ilaItando pnm 00111.1'0
I:~(!,o':,e ~~Jlllne,l()pelo dIto corrOlJ'f) ate o a!tü qno sel'V£)dc di-
:15,1 ,I::>f,l~e~lll.l~~l.':-Pllroba-cum !l dos Gomes, e d'este em12tno .no p.~'lInOJ.l'oalto na o~tt'ada qno seguc da far,onda dn
11,lrob,I, 1:,HI<l.1n~nhy, lqgo aClJ!1a da II1orl1lla do Antonio .J osó
( o AII1<lt.l1,e ri cste cm l'nInO a cachoeira do ~Innif. no lu".I11'
donolllll1ndo-l'l'ata-d'osta em l'lllllU Ú Ilul1t' (I. ."",..,.
'1'O\JO """11 •. "" J' ,I ,I ::>Clldll<l

_ _L\. •• , LU.Ih ."
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Mando por tanto a todas as Antoridades, n. q nem o
conhecimento e execnçüoda referida Lei pertencer, que a
cumprflo, e facrtO cl~l1lprir trlO inteiramente, como lI'ella se
contem. O Secretario d'csta Provincia a fa(~a imprimil', pn.
bUcal' e co1'1'81'. Dada no Pulacio da Presidcncia da Provin-
cia de 1I1illas Gernes aos 5 dias do lI,ez de Novembro do allno
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus C!Jristo (Ie nJil oito-
centos e sessenta e sois, qlladragosimo quinto da I llllepen-
dencia e elo Imperio.

estruda qne sohe tla-Fortalezu-pal'll o chapadito; d'e ..;ta
em rllmo direito ao desbarrancado que existe entre a" fazen-
das - Fel'l1alllles Paes e Fabrica de felTo-e tl'aq ni pelo Cul".
reg-o que nasce no dito desbarrancado abaixo até o rio Santa
Anna, e por este até a barra do corrego-S, :Marcos-com-
preltendf'ndo nesta divisa as fazenda;; Fernllndes Paes, cor-
reg-o Bl'abino, Fortaleza, Ponle, Boa Vista, Lopes, S.. lono,
Parobas, Bello, Hosa Francisca e ~Jnmlmca, todas as mais
vertentes e moradores; revogadas as disposiçoes em CO 11-
trario.

IIlando por tanto a todas ns Autoridades, fi quem o
conhecimento o execução da referida Lei pcrtencer, que a
clllnprflo, O fação cumprir tilo inteiramente, como n'ella se
contem. O Secretario d'esta Provincia a faça imprimir, pu-
hlicar o C011'er. Ilada no Plllacio da Presidencia da Provin-
r,ia de Minas Geraes aos 5 dias do moz de Novembro elo anuo
do nscirnento ele Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-
ccntos e sessenta e seis. quaclragesimo quinto da Indepen-
dencill e do Imperio.

.la(lre do 000., Tel'lllo (Ie S .. Iono (I'EI-Hei,'serÍlü: come-
l,'ando 110 lugar em (pie faz bnl'l'a () cOl'l'eg-o dc-DOna-no
I'iheirrto (la.'- Vaccas-seg'uilHlo pelo C01'1'ego até a bnrra do
COll'l"~'Olla Capoeira (Ias Goiabas, subindo por este acima á
~1l1t l:aheceira, tlesta em rumo direito por cima da casa de
Jüflo Ilaptista Fag'undes lIOcOl'1'ego de .los6 Ferl'cirn. e por
l'~te ahaixo até sua barra, ficando annexadas ú Frcguezia da
~ adre (lo Deos, na parte civil e ccclesiastica, H:'; casas de
.IoitO naptista Fng'undes, AlexallClre Severo de Carvalho,
.I,)~é Amancio Pereira, Manoel Cllsto(lio Gllimarfles o .IMo
Gilllllido Hodrig'lles; revogadas flS tlisposições em contrario.

JOAQUI!II SALDANHA MARINHO.(L. S.)
JOAQUIMSALDANllAMAHlNllO.

l!Jnacio José de SOIlZ(l Gllmll a fez.
(L. S)

Selludll na Secretnria ela Prosic1encia ela Provint.:ia lias
5 de Novembro de 18{jQ.

Dl'. IIcnrilflLC Cezm' Jl'[lIzzio.
.Nesta Secretaria do Go\'erno foi publicada a prcsente

Lei aos 12 tle Dezcmbro de IS6G.
DI'. lIenrirJ1LC Ccznr llfltzzio.

LEI N." 1:321-1)E 5 DE KOVEM13BO DE 1866.

~rla de Lei que rretifica ~s divisas rnlre os Dislrielos do Cajllrú e Madre de
Deas, do MlIlIicilliu de S. João d'EI-Hei •

José .Fl'allCISCO flernhauss fi foz.

SelIada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 5
(Ic 'ovembro ele 1866 .

Dl'. Henrique Cezal' lIIuzzio.

Nesta Secretaria lb Governo foi publicada fi presente
Lei aoS 12 de Dezembro tle 186G.

Dl'. Henrique, Cezar lIfuzzio.

Il11pr 'ssaS e revistas nesta Secretaria por ordem da Pre-
f\itlencin.

Dl' Hcnrique CCZflr Jlf~I;;zio.

.TOAQUlMSALDANHAlHAllINllO, Presidente da Provincia
de l\linas Gerues: Far,o saber a todos os seos habitantes que
a Assernbléa Legislativa Provincial decretou, e eu sanc-
cionei a Lci segllin te;

Art. Unic.:o. As divisas entre os Districtos do Clljurlt e

L~
OlJIW PRETO 18üG.-Tyl'. DE J. F. flE PAULA CASTIlO.



LfVRO D}~LEI ~fINEIRA
1866.

TO)IO XXXI£. PARTE 1.8 FOLHA N.• 4.

L__

LEI N.• 1:322-DI~ 5 DE NOVEMnHODE 1866.

Carla de Lei uue all!'ra as dil'isas enlre o Oislriclo dos Paills, e os do 1'01'10 e
FUI'IJlil(r, l'lnill,fcre a parle (:0 referido DisllÍclll dcs I'aills, pl'rll'llccUle a
I'arochia dus Arcos, para a da Cidade da Formiga.

JO,\QUI~I SALn.\~IL\ l\L\.Rll'mO, Presidento da Província de
l\lillus Gerues: Faço saber a touos os seus habitantes que a As-
scrnlJléa Legislativa Provincial decretou I e eu süncr,ionei 11Lei
segui nte :

Arl. 1.. As divisas entro o Districto dos Pains, e os Dis-
tl'ictos do Porto ü Formiga, sorão da l30caina ao espigão ines-
tm, por este até encontrnr as uivisas do Districto da Pimenta, o
d'ahi a eslrada de Piumhy, o por esta etn direcçiio a Formiga
illé o lugar ando existi0 anligamente 11 ponte do-Col'l'ego
fundo.

Art. 2.. Fica desmembrada da Freguezia d0s Árcos 11
parte do \Iistricto dos I'ains, que senl nnnexada á Freguezi11
da Cidade da Formiga; revogadas as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as Autoridades, 11quem o conhe~
cimento e execução da referida Lei pertencCl', que a cumprão, o
façiio cumprir tão inteiramente, como n'ella so contem. O Se-
cretario desta Provinçia a falia imprimir, publicai' e correr.
Dada no Pülacio da l'residencia da Provincia de Minas Gerôes
aos 5 dias do mez de Novembro do anno do Nascimento do
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos Il sessenta e seis I

quadragesimo quinto da Independencia e do Imperio.
(L. S.) JOAQIJIM SALDANHA l\JAnTl'\IIO.

19nacio José de Sousa Gama a fez.
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Sl'J1:111ana Sccrelaria da Presidoncia da Provinci,J aos ;i
dI' Nov('mlllo de I~GG.Sollaun na Secrolurin I]a Presiucllcia ua Provincia aos 5 de

~ovemLro lle 18fiG.
Ilr. IlenTiqtw Cczw' 111w;;z'io.

Nesla Secrelaria do GOV0l't10 foi publicada a preselllo Lei
aos 15 de Dezembro do 18GG

,lOS

Dl'. lIcm'iqllc Ccz(/j' Jluzzio.

l_'c,la Se relilria do (;ovorno foi publicadil a presenle Lf'i
1:J di: Dezcmbro do 18GG.

Dl'. lIcm'iq1.tc CCZUT Muzzio.

nr. llellTiqltc Cezw' illtlZZIO.

------ LEI N.o 1:324-DI~ 5 DE NOVEMUnO DE J8 G.

LEI .~.o 1:323-DI~ 5 D~ NOVEMBRO DE 1~GG. C,II'1a ,1~'Lei «(1~c.('\IlcIHlafl al'l. (l." ,la Lei n." 1:1!lO ele 23 dc Agosto e1' 180'
'l\lC lixa as e1l1'1sascnlrc us l'urochias do 1',15"" TCIlII)() L'I"C C I" cl I l.l,. '~D JC( iH t:.

€artu de Lei q\le lransferc a i,lzelu\;) do-Cachoeirão-de ~Iigncl .José dc Faria
lia Fre~nczia de SU\lIUAnnu do )lio S• .João, jHlra fl D,slricto de Sa\llo An-
tonio do Hio de S. João c Fre{(uezia da Villa do l'arú.

.JOAQUIMSALDA;'lIlAM.\IIINlIO. Presiuenle da Provincia de
l\1inas Geraes: Flll;O sabel' a toJos os soas habilantes que a As-
sembléa Legislativu Provincial decretou, li eu snnCCiOllJi u Lei
seguinte:

Art. Unico. Fica transferida n fazenda do CachOClrão, de
~Iigllel .losé de Fnl'ia, do Disll'icto e Fregnezia de Sant'Anna do
Hio de S. João para o Dislriclo de Ranto Antonio do Hio de S.
.João e Frcguezia du Villa do Pará,. revogauas as llisposiçõos
em contrario. '

Manuo por tanto a to<las as AutoriJades, a quem o conhe-
cimento e execuçflO da reforida Lei pertencer, que a cumprão.
(J fação cumprir tão inleiramente, como n'01l[l se contem. O Re-
cretario d' esta Provincia n faça imprimir, publicar e corrOI'.
Dada no Palacio da PresidencÍa ua Provincia do Minas Geroes
aos 5 dias uO mez (le N o\'embl'O do anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus CllI'isto de mil oitocentos e sossenta o seis,
lluadragtlsimo quinto da Indepemlencia e do Imporio.

. .JO:\QUl~1S,IL\lANIIAMARlNIIO, Presidente da Provincia do
~IIIJ:lS~.Jol'aos.: l~açfJ ;ab~1' :~ todos os seus habitanles que a As-
seml~Ic,1 Leglsllltlva I rovlllcliIl decretou, c cu sancciolleÍ u Lei
sl'{:íulIlle :

,Arl. f.~ No nl'~. G.O da Lei n.O 1:1!JO de 23 dn .Julho de
18(h on~le diz-em llllha recla lÍ estradn que vai da Piedade á
';:lgo--;-:llga-sc-em linho recln a estrada que vai do Arraial do
I :ISS," l()lOpo á ~agc, e pai' esla .eslrada, passamlo pelo rancho
d.1 1onlc Alla ate o lugar denomlllauo-.Jacal'and;í-c deslo lu-
giU' vo!tarl(!lo para o I~Oellle pelos vallos, muros; o o mais
CIlIOOse :IC Hl no refendo artigo.

Art. 2." Ficão revogaJas as disposições om contrnrio.
. ~Iando por tanto a todas as Autoridades, a quem o conhe-

(:"~~~]tO e oxe.cuç.ão .da ~cfe('ida Lei perlencCl', quo a cumpl'ão.
c I,H.•a? CUmpl'lI' tao ll1tClramonle como n'clla se conlern. O So-
cl'etal'lo d'osta .ProvÍncia .u faça imprimir, publicnr e concl'.
flada

t
• n? PalaclO da PresldcncÍa da Provincia de Minas Gernas

:lOS ;) dws do mez de Novembro do anno do Nascimento de
Nosso SClI~lOr .Je~us ChrÍstu de mil o!tocentos e sessenta e seis,
qundrageslmo C]Ull1toda IndependencHl e do Imperio.
(Lo S.) .JOAQUIMSALDANII,\~lAnINIIO.

Francisro A ntonio do Carmo fi, .

T0110 X:XII. PAliTE 1. aSilveno Tcixci?'a da Costa :J foz.

JOAQUI:l1SALIHNnA r1ARINllO.(L. S.)



( I, () ) r. i'\, ii. (i I )

l.EI ~." 1 ::1~G-DE ij DE l'orDlllnO DE I SGC.

Carla de Ll'i fine l"'lIl~r(,I'(' a F"ll"HI" ,lo l'"i,,1 11" Frq\"nl'li" do Bom Snccl's~o
para a lIe S"nto Antonio 110 Alllparo.

.IO,\QI'J, Sll.nA,'lI'l 1 i.\ fi I:" 11O , Presir!l'nl,) dn Pro\'inc:iil de
~lillas (;I'I'''I'S: F:II;n saher a l"dos ns S"i.\' II/Ihitantl's qlle iI As-
sl'lllhléa LI'gi~lilli\'a 1'1'f)\'ilH:ial de(;rC'lOu, e eu Sllll(;ciollei a L<:i'
s"guinte:

DI'. llcm'iquc Cc::;1l1' ,Ih I;:;;:; ia.
NI'~ta Srcretarin do C/lV(~nlU foi ['ull!ie,lda n ['rl'';l.'llll)

:lOS 15 di) Ill'zornhr:> de IS(;(i.
Ih'. JIenr'irjJlc ('ez((1' ;liu::;zio.

Snll:lf1a nn S.'rrf'taria ,h I'I'f:sidI'IlCi:l lIa I'rol'ill('ia ,10S 5,
ue NO\'BllIlllo dtl!BLti.

LEl N." l::1:!,)-HE G \lE NO\'E,'IBTW!lE 18"C,o

Carln .1" Lei '["1' "n'H'xa :\ FI'('~l\l'li;' <1"ViII, d" Cnl'l'pl!lI o Dis:rid" d,,~ ~Ion-
ll'ini~.

Art. lJnil~o, Firn tr<1l1sff'rir!a n fazl'lldn do Paiol, prn-
pril'dad'l de l'edl'O Luiz dI' A \'<'llar, da Fl'l'gu"zia e lJislrielo do
1Il!1l1 Succes~o para a Fll)guezia ü Ilistricto de S,1l1to Alllonio
dl! AIll['al'll; rc\'ogadas as dis[,osi,;{íes cm ClJlltrill'io.

Silverio Tci.'rcim da Costa a fez.

.JOAQUI~I SAl,O.\:"IL\ ~l.\ru:XIL\.(L S,)

'1"0:.0 XX:I1. PA' TE 1."

DI'. lIenrilJl/ú Cezll1' 111uz:;;io.

Nr,sla Sccl'f'laria do (;o\'crno fui publicada a prcscnte Lei
nos 15 de Dt;zel\llJro de 18liG.

DI'. llenriqua Cezar Jlluzzio.

SI'II:lIla nl1 SI~Crelal'lLI lla Prcsidcnt;Ía da Pro\'incia /lOS 5 do
~1l\'l)m!Jro de 1EU:';.

11:Jndo pOl' \:l11tn a tndas ilS AlItOl'id,lIles, il C]llrm o COIl!lC-
(,inlPlIllJ i) nx,'cllr;iiu da referida Lei pcr!eIH'er, que a cunlp,'f1n,
(' f,lfJ1n cumprir \fIO inteir:IIDI'II\C, como Il'ella se contcl\l. O Suo
l'I'l'l,II'ill d'l'sla Provillcia a LI!,;,a imprimir, pulllieill' c correr.
llada no P,dar'in di! 1'l'o'sidl'llI'ia da Proviucia du ~Iilli!s G 'l'ilUS
ôlOS ;) dias do I\lI'Z dr, NllYl'l\lhro do anllll do Nasl:imcllto de
N'l3';1l SI~llll(II' .luSIIS Cill'i:;to dt) mil oiloel'lItos o SUss(~llla e sois,
qlladragcsiJllCl quinlo da lnJI'['end.:lll:ia (J (1.) Import.).

Villa do em-
Fruguczia d\)

DI', lle/11'1'!jue C~;:;((1' J/'!I::zio.

Nl'sl:1 Sr'crl'tal'in dn CIlI'('rIlO foi pllblirada a pl'cSünll) Lei
15 de lkzenilll'll du 1í)üG.

!lI'. I!1'I11'iqIlC Ce::;(l1, .l!nz;:;iu.
aos

~()lIada na S 'cr!'tal'ia
d,~ N()\,()J111lrll de 18(HL

•IO\OUl~1 SAl.lH \11.\ ~1.\l:E'\ 11o • I'rr,~;d.'nltl ,Ia J'rfl\'illl:ia do
Minas (;I';';Jf!s: Fa(:o ;;alll'r a \lldos ns SPIIS it;ti)ilalltl's qlll' a As-
SIHllhl,'a L,'gislativ,l \'rol'illl:ia! dU(;I'l)l'!lI, (: l)1I salll'cillllt'i a 1.1:i
::;q;llint(~ :

Arl. 11llicn. Fir'a ilnlloxildo ,í Fr,'gIH'zia (h
vüllo l) llistridn dlls ~llIlllliirlls dr!SIIH'IIJ1)r:tflll d,l
Tra!liras, re\'ugadas :1:; disPllSi~ÕI~S elll ctllilr,ll'io,

~Iando por tanlo a llldas ilS Aulmidiull:s , a f[lll'm o COII!lt'-
"imr,lllo n UXI.:Cllr:il,) da I'i'furida Lei pm'lo'llCI'I', qUI) a ('lIul\lr,:o •
t! I'ar;:(o G1Jluprir .1;10 illteirallH'llte •. e'111l~) Il'dla se: ~Onll!llJ. O Silo
nl'lario ti'l)sla I'r(ll'illl;ia i' LU;il llllpl'IlIJlr, \lulillf'al li 1'111'1'1'1'.
lbda 11" I':ti:t(;ill da i'l'lisid"III:ia da l'rul'inci" dr~ ~Ii:las (;1:1':11'"
illlS 5 dias dll IIHJZ (li~ NtI\'ollllJru do :11111'1 d,) N"seillH'llto .11\
No,;sll Sl'Il110l' .ll~slls (,III'isto du mil Oillll:()/ltIlS () Sl'SSUlIla e seis,
l("adr:lgíJsiIllO quilltu da !ndupclldenl:ia () dll Imperio.
(I. S,) JOAQ\jL\l S.\l.ll\:"II.\ :\1.\1:11'\110.

Siloe1'io T,:i:J'ei)'(( riu Costa a fl'Z.

(1" !'l'usidencia ua I'l'o"in.;ia ilOS 5
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LEI N." 1:3.:.7-DE () DE NOVEjlBllO DE l..ü(i.

Dl'. l1cnrilfllc Cezar Jl11Izzi@.

.JOAQUIM SALIl.\NIIA lVJAIIINIIO.

F1'ancisco A ntonio do Carmo a fez.

(L. S.)

F, 11. I:>.

LEI N.' 1 ::.l2~--nI~ 1> DE NOVE~IBi\O 111-: IHliG.

Mando por tnnto a tod,1s as Autol'illades, a qnom o conho-
cimr.nto o oxceuçilo ua roferidn Lei portencer, que a cumpl'ôio, e
façôio cumprir tôio inll'irillnento, como n'ella se contcm. () Se-
crotnriu tI'osta Provincia a faça illl[frimir, puhlicar o corroI'.
lIada no Palacio da i'rcsitToncin da Prov:ncia de Minas Geraos
aos fJ dias do mez do Novomuro tIo anno llo Nascimento tio
Nosso Senhor Jesn~ Chrislo de mil oitocentos e sessúnta e seis,
quadragcsimo quinto da Intlepontlencia e do Impcrio.

Carla de Lei qlle tran,lcrc dill'rsas fazendas do J)islrictll c Paro •.";a da Cidade
d" S, João d'EI.llei, pal'a o Disll'icto e l'al'Ocltia da COllcei.;àll da Bana.

ArL Unico. Ficão trllnsfcridas as fazendas do CacharnlJt'l,
Snnt.1 \losa, lJ parto da tio Pcga-uem, pertencentes (l José Carlos
do Al1'lrado, Frnncisco Gonçalvos tio Aguinr, .J'laqllirn Bazilio
da SJlvll, .Ioiio Gançalvcs de Agniar o Silvestre Correa da Silva,
da Freguozia o Districto de S . .10[10 d'EI-Hei, pllra a Fr'C'gllezia
tJ Districto da Cunceiçilo dn nUrl a; revogadas as disposif;iles IJm
contrario,

Sellada na Socrclarin dn Presiuencia tia Provincin aos 1>
tle Novemhro de 1866.

Dl'. J1enrifjue Ccznr Muzzio.
Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei

aos 1.) tle Dezembro de 186 ~;.
Dl'. I1em'i'/ue Cezar Mnzzio.

.JOA(.lUDI S.\L1l.\l"IL\ ~L\lm\J1o, Presidente da l'rovincia til}
nlill:IS Gornes: Fa(;o snbol' a todos os 5eos habitantes quo a As-
somblda Lt'gislatiya Provincial tlocrct()u, lJ ou sallcciollei a Lei
sC'guillte:

TO)10 XXXII. PAliTE 1."

Silvcrio 1'eixei1'lL dn Cosln a fez.

JOAQUDI SALDANIIA lVlAllIl"1I0.(L. S.)

Carla dc Lci (Inc tran~ft'rc a fazenda do Telll'nle ColrDnl'l CIISIOllio n (lI:i~II('s
Nogucira i'cnido da !"l'l'gueziu tio Caju!'ú para a til' Sanl',\nlla <lo 1110 tIl'
S. João acima.

ScllueJa na Socretaria da Presitlencia tia Proyincia aos 1>
tio Novembro ue 18CG.

Dl'. IlCnl'ir]ue Cczar J1luzzio.

Nestll Secretaria do novcrno foi publicada a prosento Lei
aos 1.5 de Dezembro de 1860,

JOAQUIM SALn.\IS11A ~IAIUNllO, i'resit1lmto .da Provincia de
j linas Goraes: Faca sabor a todos os suo::; habitantes que t1 As-
sembléa Legisluli Vi~ Provincial tlecrctull, e eu snnceionei u Lei
seguinte:

Arl. Unico. Fica tl'ilnsferida <la Fregnozia e Districto do
Clljurú, pllrll o Districto e Frogllrzia do Sant' Anna .do Hio ~le S.
.Ioão acimu a famnda do Tenente CorC)Ile! CllstO(11O HotTngues
Nogueira Penido; revogadas as disposlI;ões em contrurio.

MuneJo por tanto a tad:,s as f~utoritlildu.", a quom o co.nhc-
cimonto e oxecueiio da rdcl'Ida LeI part"llcor', que a cumpr'ao, O

façilo cumpril' tii'o inteiramente, C~fn() Il'~lla se Cl!ntom. O So-
crotal'lO ll'osta Provincia a faça Illlpl'lllllr, pulJltcar o corroI'.
Daua no l'alilcio da Presilloncia da i'rovineia uo Minas Goraes
(lOS 5 dias tIo mez di] Novembro do anno do Nascimento .tle
Nosso Sonhar Jesus Christo de mil oitocentos o sessonta o SOIS,

qual1ragosimo quinto da IneJcponuenl'ia e do Imporio.



Dl'. IIcn)'iqllc Cezar JIlllzzio.

OUI'O-PHETO 18GG.-Tn, DII J, F, DE PAULA CMn'l:O.

Solla(la na Secrctarin da Pl'csidoncia da Provincia 11os'
1) (lo Novemul'o de 18G6.

Dl'. l!rml"iqllc C(~:;(l)' Mn~~io,
. Ncst~ Sccrctnria do GOVOl'110foi publicada a pl'escntEf

LOI aos 1<> de Dezcmbro de 18(j(j. -
Dl'. l!CIl1'iIJIlC Cc:;al' J1lllzzio.

Impressas e reYÍstns ncsta Secretaria por ordem da Pre~'
/'lidenr:ia.

Carlos [lellc(Zielo Monlciro a fez.

( r.::> J

.JOAQUDI SALDANHA 1\IAltlNIlO.

F. '-, 2.

(L. S )

ntó n Ser1'l1, por e.ta até ri altu1'l1 da morada de Manoel (1 J

Paula '~'r'il1(lIlf,le; da SelTtI Olll rUlllo no rio l\lozambo, por'
lJste aCIma ate lrolltenl' a f'el'l'll das (livisas da fazenda da
Tormenta com o 1)istricto do Santa Hita (lo rio ~Iozamho Ú::l
dita:; divisas, por e"tas a(liante dividindo a fazenda do Hio
e~aro at~l as rlivisns da f'1l7.endados Avellares, o pai' estas (1l~
",'18m; ate a estrada, onde r:ome~~on esta linha divisol'ia.

Alt, 2.0 Ficrto revog-ada" as disposiçoed em contrario.
l\I~l1do por tanto a todas as Antoridados, a qUClll o'

c;OnheClIllento c exccução da I'oferida Lei pertencer, qlle a
CUIllI)l'<10, c t'açrto cumprir ti10 illteil'lIlOcnte, como n'clla se
cO.lltürn, O Secretario d'esta Provincia a fnça ilnprimil', pu-
bhr:ar e correr, Dada no Palacio da I'residoncia da Provin-
cia do ~linas Gm'nes aos 30 dia:; do mcz de OutUbl'O do anno'
do Nascimento de No::so Senllol' Jesns Christo .lo mil oito-
cent~,' e sesscnta ,e scis, quadl'llg-esill1o (plinto da Indepell-
dencla e do IrnperlO,

( !~'~)

LEI ~,o 1:32D-DE 5 DE NOVE)IDIW DE 18GG.

Art, 1 o As divi;;as cntro os I)istrictos C Freg-uezias de
Si\O Joaquim c S<1oCarlos de .Iacnlty scrúú as seguintes, fi-
cando annexado ao Di:;tricto <lo Jacu!lY o tel'l'itorio desmem-
1Jra<lo d0 Distl'icto d:VluAlla Fregue'l.ia:-Comc0nndo na serra
do Quilombo, na esu'adn qll() \-ni pal'll S, .Joaquim, por csta
até o ribeir<1o do Quilomuo na sua passagem, SUblllclo por
elle Ú di~tnncia de cem bruças, d'estc ponto, seguindo pela
margem esqncl'Lla em rUlllO ao espigüo, seguindo por este
até as Ctl beceil'a;; do corrClg'o-Parado-e as di visas dns ter-
ras pertencentes a Francisco (r Aqnino Alve;; com as de .10<10
Garcia de Souza, seguindo por e;;ta~ divisas até.o ~nesm,o
cOlTcgo-Parndo-por este abaixo atG a bana do l'lbe:ri\o ~.
Dartll0101l1eu, por este até a o:;tm<la., por esta em. (l1l'ecçao
a S, Joaquim ntó o mOITO da Figueil'll, (l'este segulll<lo pelo
espigito, di vi:;as <la fazenda do finado J asé Rodrigncs .l\lo.-
l'eira até o rio-Mozall1bo-sllbindo por este ú barl'U do l'lbel-
1'<10S. l3artholotlJ()u, subindo P01' este até~frontear o espi?,.flO
que fica a direita lia casa do Jouo Fl':1l1Cl~COPassos, do dIto
l'ibeir<1O a este mesmo c"pig-ft'J, snhillllo por C'ite ate a es-
tmda que se dirio'e a casa do referido Passos para o !nua do
cOlTeg'o-Parado~, seguindo pela estrada até atra \:essar o
carrego que corre pura a morada (le D. Josepha, mnda se-
guindo peja meSllJa e:3tl'ada du;~entas bl'açns d'estc ponto,
voltando a esquerua em l'nrno ao cspigãO, quc verte pa.rll o
ribeiràa Santa Cruz e para o de S, Bar.tJ:ololl1eu, segulI:do
pelo espig<1Oaté o rio-~lozalllbo-subll1~o por, este ate a
barra do ribeirflo Santa Cruz, por, este ac~ma at~: a ~arra do
COl'l'co'O que sai ela morada de Joso Ignar:lO da Sllvmra, por
c"te ~té () espig<1O (le suas cabeeeil'as, segl~illdo P~l' este e
pelo das vertentes do ribeÍl'üo Santa Cl'llZ ate as (11\'H;:lS~om
a fazenda de Sal rador Vieira Mar:!lnuo, e por estas ate n:;
di \'Ísas da fazenda dos-Toledos- 1)01'estas até a fazenda, . 'd 'I'da PI'atn, lorro abaixo da lllorada de .Tose .Tonqullll c ?-
Ieda, oi1l1e fil~la seu pasto, e d'esta divisa atravessando 0.1'1-
1Jeiri"1OUÜ ~lutuca ell1rUlUO direito no espigàO, por este acuna

JOAQUDI S.o\LDA:'lHA~IAH1:-.'1I0, Pl'es:dentc ("In Província
de Minas Gernes: Fa<:o Sll1.)(WII todos os seos habitantes que
11 Assc'nblca Legislativa Provincial decretou, e eu sanc.
cionei a Lei seguinte:

Carla tle Lei flne reclinea a~ divisas ('nlre a~ Fn'p;lI('zias e Dislriclos de São
Juaquim da Serra Negl"l c São Cal los dll Jacuh)',
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TO'IO ,';':11. l.lUTE i ." FOL,!.\ r r'1 . ,I.

LEI N." t::330-DE !) DE NOVE'1RHO DE 186G.

Carla d" Lci qllc (,lIlcllda n arl. !l." ~ ~." <1a Lei 11." 1:198 de!l dc Agosto d'1
18li'I, qllc (lSlailcicc,' di, i~a, clltrc os lli~lri(':()~ da Lcopol<lillJ C Madre
dc Dcus_

.JOAQUl\1 SALlH, liA ,L\1l11'1I0, Presid nte da Provincia de
. finas (;eraes: F:lço Sd/wr n todos Os seus hahitantes que a As-
5emb/éa Legislati"a I'rl)viucial decretou I e Oll sancciollei a Lei
scgulIlte:

Art. Unico. Nn ~ 2.° dl) art. 4.° da Lei n,. 1:198 de fi
do Agosto do i 8G!~ lic.in supprimidas as palavras-o a margem
direita do Pirapctinga Grande até encontrar os limites do Dis-
tricto da Conceiçiio da Boa Vista; revogadas as disposições em
contr'ario.

Mantla pllr tanto 11 todas as Autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (la referida Lei pertcncer, que a cumpriio ,
o façiio cumprir t:IO inteiramente, como nella se contem. O Se-
cretario !l'esta Provincia a faça imprimir, publicar e corror.
Hatla no Pnlacio da ['resid~ncia da Provincia de Minas Goraes
<lOS 5 dias do mez de Novombro <lo anno do Nascimento do
Nosso Senhor Jesus Cil! isto de mIl oitocentos c sessenta e seis,
quadragesimo quinto <la lndepondencia e do Imperio.
(L. S,) ,JOAQUIM SALllANIIA MAIIIl\'HO,

Silverio l'eixcim da Costa a fez.
SeIlada na Secretaria da Presidencia da Provincia nos 5

de Novembro do 18GG,
DI'. llenri?uc Cesar ilf u,;zio.



,~.
( 'tl~ )

l'esta Si~cr(~I:\riJ du (~nvernn Li publicada a presente Lei
fiOS 1G tle 1.lczcl11bl'Ode HWü.

1)1', lJenriqLw CestO. ;)juzzio.

LE[ N." 1:331-UE 5 DE NOVEmmO DE l-&üG.

C~rt" tle Lei qlW cslab"'"cc tli";s",, cnlre as Frc;(nt'zias c nisll'Íclos do Carmo dI)
I\io Claro c S. S"bastião da Vcnlaoia.

•Jo,\(2UI~I SALD\:-ill.\ ~IA:mmo, Prcsic1ento da Provincia 110
l\linns Gcraes: Far;u saber a lodos os seus habit(lntes que a ;\5-
l'cmbléa Legislativa Provincial der:retoll, o cu sallccionei a Lei
segull1te :

Arl. Unico. As divisns enlre os 1)istriclos o FregucziaS
do Carmo do Hio Claro oS. Sebasliüo da Venlania sorüo: co-
mcçanuo no Sapucahy defl'Ollto á barra (10 HibOlrüo Itacy, su-
hindo pelo alto UÜ esp'güo, agoas vertentes ao alto ria Serra uo
ll.'pixé, desta em rumo direito, pelo poente, a ganhar as cabe-
c iras do carrego ria Cruz Grande nn divisa antiga, pertencendo
üdireita Ü Ventania, !J esquerda ao Cnrmo , descendo pelo dito
cOl'l'ego da Cruz Grando até a barra do rioeirüo llapixé, e dDsta
em rumo direito li pontn dn Serra, ~eguindo por estll, agous
yertentes, até as cabeceiras do corrego Castelhnno, o d'eslas
descendo <Í esquerua pelo e~pigüo lIu"ixo até Cl~trar no cur-
tego-Conlondas-por esle ao"ixo nté n barra do ribe:rilo San-
ln Quitoria, o subindo por este em rumo uiroito a gnnhar ns
vortentos do carrego dns-Posses-ondo passüo lIS ülltigas di-
visas; revogadas as oisposições em conlrario.

Manoo por tanlo n lodas ns Autorillarles, a quem o conhe-
cimento e execuçiio da referirIa Lci pertencer, que a cumprilo,
c façiio cumprIr tiio inteirllmenlo, como nella se contem. O Se-
crotario d'estll Pro\'incin a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Pa\acio da l'resirlcncia da l'rovincia de Minas Geraes
aos 5 rlias do mez de Novembro 00 alll10 do Nascimento do
Nosso Senhor Jesus Chrislo de mil oitocenlos e sessenla e seis,
qUlldrngesimo quinto da IndepellLlencia e dI) Imporia.
(L. S,) .IOAQUDI SALD.\NIL\ ~lAm~llo.

J!}llacio José dI.! Souza Gama a foz.

( !~fl)

Sellada nn Secretaria da Presidcncia rla Provincia
do Novembro rIe 18l.i6. aos [)

Dl'. llem'ique Cesar llluzzio.

~esta Secretaria do Governo foi publicada . "
nos Ui de Oezombro ue 18(Hi. a plesonte Lel

Dl'. llenrique Cesar Jluzzio •

LEI N. o 1.332-DE 5 DE NOVEMnHO DE 18GG.

Carla dc Lci lJlIC slIppl'Ímc o Districlo elc S J. B. '
() ~(\II IPlTitul'io ás Freguczias ue P~as~ ~J;jO .• llp~"ila d~ ~nehocirt1, c ~,nncxa
,'slabclccc. ' cglc C Ollcclçao pclas divisas que

1\1' .IO;\QUL\IS,~LDAN'L\ MARINHO, Presidente oa Pro' . d
Il1ns (Jcl'aes; I'ar:o suber a lodos os se I b' . vmCla e

sClllhléa Legis1aliv'a Provincial decl'el;u us lU Itnnles, qllr: a As-
seguinle : ' o cu sancclOnCl a Lei

, A 1'1. lJnico. Fica sllpprimido O Districto d ~
ptlsla ria Car:!llleil'a do 1'er[DO d I) A'I e S. Joao na-, e ouzo e"re e o l'
1'10 (~lll1exa(lo iÍs Freguezias de Pouso AI " o " s.e~ efl'lto-
S(lgl1l11tes divisas'-A I)~rlir rins 1" eorJe o Loncclçao pelas.- I) . , ,( lVlsas (O exlincto D' l ' l
~om ouso Alogro no n io Sapucah -m' " IS fie o
a !Jarra tio ('iboinio-Olnrin--o toJa em~, subindo por esto
('tiO, o bem assim pelo ribeir'-IO-Al s lIS \erlentes deste ribei-
tom lodas as vertontes' o q~o t ) Mhuo-desdo sua cllbeceil'a
Alegre; revogadas as (ÚspOsições u~~ d~~lr~~f~~ncol1do a Pouso

. Mando POI' tnulo li todlls as Autoridades
Cimento o oxeCllrüo oa ('('ferid'\ leI' t. , II quem o conho-\ f • , • ,t , per oncor que '\ cump ~e açao cllmprtl' tüo inleiramenlo com li, ' .. ( .1'110,
(;retario tI'esla Provil1cia a far:a i ? ~~ u :,0 C?nlom. O Se-
narla 110 Pahcio dI" I ~ mprlml1, pllulIcar o COrt'er
aos;) dias do me;\l:e~~~~~~~I, d~ P:ovincia dOrMi~lllS Gerae~
'I'U~IOXXXII. 1'.\lnJ.:: 1. u 10 O anHO do NaSClmelllo clt,)
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Nosso Sonho r Jesus Christo do mil oitocentos o sessenta e sois,
quadragosimo quinto da Indopendoncia o do Imporio.

(L. S.) JOAQUDI SALDANHA MARINHO.

Francisco de Paula Pinheiro d'Ulhôa Cintra lf fez. ,.

Sollada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 5
de Novembro de 1866.

Dr. Henrique Cesar illuzzio.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei
aos 16 de Dezembro de 1866.

Dr. llenriqtw Cesar 1Iltlzzio.

OURo.rRElO. 1866.-TYI'. DE J. F. DE IlAULA CASNIIO.



LI~ROD~ L~ ~ NE )la
1866.

,Art. li,o Qnll,Jlllo nostas Posturns so impõo fi obrigação
du fazer. 011 desfazel', se assig-ulll'1'L o eSplll:O de vinte o
IllIatl'O !toras PUl'Il dar-se priucipio a seu cuÍnlH'imcnto e

L', I 'o .!(llU OI' rllzo~LVe'purll sua ultimação; e não sendo CUll1-
IlI'lda n, det()~'lI1l1laçao mlll!t1llrá a uutoril1n<1e policial fazer,
ou desla1.llI' a custa do oorlgudo, não ex.ceuclldo a sua 1111-
portancia á eem mil 1':;.

TO~10 XXXII. PARTE L" FOLHA N. o G.

F, N. G. ( 53 )

HESOLUÇAO N. 1,333-DE 5 DE NOVEMBRO DE 18G6.

Approva as posluras ela Camara Municipal da Cidade elo Parah}'huna.

.TOAQUl:\1SALDANIL\ l\IARINJIO, PI'esidente da Provincill
de "Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes que
a Assembléa Legislativa Provincial, sobro proposta ua Ca-
lllma Muuicipal da cidade do Parahybuna, decretou a He-
solUÇãO seguinte:

TITULO ]'0

DlSl'OSIÇÕE:; GEllAES.

Art. 1.0 Quando qualquer artigo (1'cstas Posturas COI1-
tiver mais de uma disposiçM o emprego dm; palavrns-
lllulta, priSiLo, 0\1 obl'ig'nçüo (le fazcr ou lIe nitO fn;-:el'-slljcl-
ta. o contruventor ih pena pela infracção de cada uma de
suas disposições, salvo se no mesmo artigo o contmrio fôr
determinado.

Art. 2.0 Quando nestas Posturas se impõe fi 'necessi~
dade de licença, sem que se declare a quem deve ser pe-
dida, entende-se que e ao Presillente lia Camara.

Art. 3,0 Da concessão ou denegação das licenças nos
casoS do mt. antecedente, os que se sentirem nggravados
poderàO recorror á Oam.ara, expondo em sua petiçãO os mo-
tivos do ag'gravo ou quOlXU.

Art, ,~,o As quantias pertencentes no cofre ll1unicipal
seràO recebidas pelo PI'ocur:Hlor da Camara, ou pelos ag'cn ..
to:; tiscac:; /lOSrcspecti vo:; Uistrictos,

J\ rt. G. o A CIlIl1l1l'llhabilitará o Pl'ocnrmlor na Cidade
t f• . . 'e os agnn ,os I,;ea~:-:iIlOSre:-:ipectlvos Distt'icto:;, pura paga-

rem as despezas e JOI'!lllCSdo CO:;tUlIlC,

Art. .7 o As ac1vertoncias á detel'minadas pessoas para
(! .cumpl'uncllto de algo,uma , .o,u nlgulllas Posturas, SeI'ilO
leltas pO!:ol'delll do ~lllZ MUll1eJpul e Ilutoridades policiaes,
pc/o OSCl'l\',ãOre~peetlvo, ou por qualquer oIlicial dejustica
(llle pas:;am certlllão, "

. Alt. 8:0 Os ngentes fiscaes pal'ticipnrào ao fiscal da
ClIla(.le as I1lrl'l1::~(jes ua:; leis, as pl'oval'Ícaçües, ou negli ..
gellcUls de todo,; o,; elllpl'ega<!o:;, e as cOlltl'l1veneüos que
:;(: derem eUI seus rc,;pectivos Distl'ictos. O Fiscal "colli"'IIl-
do todas as illrOrllln~Qe,; que assim obtiver, e :lddicioIH1~do-
lho,; a~ oh,;erv:lções relativas:lO seo ()i:-:itl'icto, 1'ar:', UllI
relatol'lO (l~1()1,Ipresenturú Ú CUllIuru 110primeiro dia de caUa
sc:;são 0I'ÜI1Ial'la.

. Art. n.o O::; IIgcntes fisclles participarão 110 Fiscal da.
CIlIade o e,;ta~() de sua lldlllini:'itl'UeflO, e túdo quanto jul-
g'Hrcm convelllcntc. bem como os II"U'lOStmcto:'i e acto,; de
~I'II~ldade (pIe .05 senhores praticíll'cm COlll (;S cseravos
111lIIe:1IIdo.o 1I1elO de pl'evellil-os. O Fiscal proeederú' COIl1~
fie dotel'lluuH no ar1. ant~eedente. O FiSCal e Ilg'ontes fiscaes
qU? se Illost!'al'eUl negl1~'entes 110 cUll1p:-imcllto dO:-:idou~
urtlgos antecedcntes, ~oHl'orão a /Ilulta de dm: u trinta mil r,;.

Art: lO, A Camam ll11torisllrú 110 Procurador 11despen-
dm' ,lia Illtol'va!Lo do cuUa sessão a quantia que J'uln'al' COll-
YOnHmtc. b •

Art. 11. O infrllctol' que nno tivor bens 011meios am.
pagll~' a llIulta, H que fell' eondemnado, occnltur, ull;~nl',
ou dlspôr dos oens quo possui!' sofl-'I'crá a pena de IJrisàO
TU110 XXXII. PAl(1'1:: L"



l'llm ao mesmo tempo o mesmo terreno, preferirá uqllelle
qne melhores eondiçoes de constrllcção e aformoseamento
utl'erccer.

.Art. 2:.' .O procurador e os agentes fiscaes nos res-
pectIvos 01:;t1'lct08 receberflo seis por cento de tn<1o q uunto
al're-:adarem, excoptul1das as quantias que forem presta-
d:lS. pelo:; cofres publicos, como auxilio de (lcspesas l\Iu-
11Il:I[llles,ou pal'll Obras l'ub;icas, bom como us provenien-
te;; de dou!;uoes e donati vos,

. Art. 21. qn.nnuo 11 Camara julgar conveniente aos
IlltOl'e:õi:es mnlllci[Hles, poder:'t pôr em hasta publica e fa-
ZtJl' :tl'J'e:llntllr, por qnem melhores condiçOes ofl'orecol', suas
rondlls !lO todo, ou em parte, com um llblltime!lto q ne
uno excedCl';'l a trinta o cinco POI' cento, gUl'llntida n Ul'l'ema-
ç"lO com tinn~.a idoneu.

Al't. 23., O" :.lgentes fiscaes apl'esontar:'tõ Ú Camara até
o moz de hvo!'cuy. de cada lll?nO uma relação, contendo
os !lomes dos mdlvHluos que tlvorem as casas menciona-
das no art. cento e noventa e um, e no fim de Dezembro
d~ cada anno un,lll outra relaçno dos que abl'Íl'em as
ditas Cllsas depOIS do mez de .Janeiro desse anno de-
clarando se til'llrllo ou nno us licenças, e se pagarãO o~ im-
postos.
TmlO XXXII, P,\RTE 1.'

(1)5)F. N. G.

ArL 19.' O Fiscal e agentes fiscllcs apresentarão á
Cnmlll'a lia primeira sessào ol'llinuria de cada unno um
lIl11ppa da popnlaçil.o do respectivo districto, com decla1'l1-
!;àO do sexo, estado e condiçoes. Para este fim os chefes de
familias apresentarão llOS Fiscaes, ou a sens aO"entes até o
~ (lia 31 de Dezembro suas listas de família, e"os que o não
1r~erem, ou as dOl'em inexactas, incorrerãO na multa de 1'S.
10300 (do;.: mil réis.). e o duplo nas reincidencias, prece-
dendo aviso por editaes.

Art. 20." Ao procurador da Camara pertence a co-
brança de todos os impostos e multas em geral. ..\os a-
gentes fbcaos, alom (la cobrança do todos os impostos e
II!ulta:; na falta ou llllsencia do procurador, compete espe-
ellllmonte a cobrança dos impostos evontnlles consignados
IlOS parllgmpho:; L', 2.',3.',4..', 5.', C.' e 7.' YOart. 192.

Art. 18.' Nfi concessãO de terrenlJS para construcção
e edificaçno de casas attenclerá a Camara ll.quo uno tiq uem
entre eUas espaços inuteis, e si dois indi vidnos req norc.

( 5!~)

por oito <li~s, e o duplo nas reincidencias; será porem
solto, estando preso, logo que mostre haver pago a multa.

Art. 12,' Os Fiscaes quando sahirem em visita o fa-
rM em compahia da autoridade policial do Districto, es-
crivll.o e um ofIieial de justiça, officiando-Ihes para esse
fim, e chamarao p.es.soas profissionaes, quando a naturesa
da infracção o eXigir.

Art. 13.' O fiscal e agentes fiscaes, logo que ti ,'erem
conhecimento de qualquer infracçll.O, lavrarào della um
auto circunstanciado que assignarao. com duas testemu-
nhas,

Art. 14. Se o infractor nll.opagar incontinente a multa,
uma vez avisado, o denunciarão á autoridade competente
na forma do art. 205 do co digo do processo, instruindo
fi denuncia com o auto da infr~\Cção.

Art. 15.' O Fiscal e agentes fiscaes recorrerão ao nd-
vogado da camara puru os actos que; POI' si llàO pollerem
praticar.

Art. 16. Nos processos por infracçoes de posturas por
denuncia, e proseguim~nto até final, do procur~dor, fiscul,
ou aO"entes fiscaes, tem o que os promover SClS por cento
do liquido que entrlll' para o cofre municipal, mas n'a-
queHes em que decahir por injust:cu da imposiçao da multa
pagará ll.S custas de sua nlg'ibeira: e se o uno fizer a Ca-
mara pagará e descontUJ'á em seo ordenado ou porcen-
tagem.

Art. 17,' A Camara (quando lhe parecer necessario)
nomeará um advogado, que de intelligencia com o procu-
radar, fiscal, o agentes fiscaes trate de todas as causas
civeis e crimes em que a camara for parto. Este advoga-
do alem do honorario que for estipulado, vencerá pe-
los' nctos que pI'aticar as custas marcadas no regulamento
de :3 de Mal'ço de 1855,
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Kcsta Cidude e. povooções Uão s(} poderú som.

Art. 24. O procurador fiscal, o agentos fiscaês C]!JC ~e
mostrarem omissos na anecadacão lias rendas lllUlll-

paes o no cumprimento de outros seus deveres, senio Illul-
tado; pela Cumara em de;" l'Ltrinta mil réis, e o ,duplo na rein-
eidencia: o que os não izenta de ontra qualquer pena em
que conformo as leis em' vigor hOllverem incorrido.

Art. 25. Os agentes fiscaes ele qce trati'to estas ~os-
tllros são os fiscuos dos Districtos do que tnlta a lei do
1. o de Outubro de 1828, art. 8!J.

TILULO 2."

CAPITULO 1.0

Dn alinhamento ..

Art; 26. A Cumul'll maneJará levantar plantns da Ci-
dade e po\'oações sempre que for ]lrccizo. Ka ~lIlti.l das

I)lantas os nlinhaeJore:i qllo li Camnra Homem clIlglr-~;e-
li'tO ús instruccões q lle lhos lIpre;;entarem os iiscaes e agen-

tes fiscues por" ordem da mosma.

A1'1. 2í. Compete nos nlin1111dores alinhar e perfilnr
os edifici05 ou obras e vigiar em que, qualquer SGl'viço qu~ se
faca não se desvie das plantas. ou instrllccões do artIgo
:nlte~edente. Em falta dos alinhlldores cunlpririlO os 11s-

'caes, e ugentes fiscnos O!:lta obrigaçüo,

Art. 28. 0<: alinhadores vencer!lo o su1ario do quarenta
reis por palmo corrente de frente, que alinharem.

Art. 29. O alinhador que nua observar o disposto
nos nrtigos antecedentes, ou em qualquer outro destas Postn'
l'as.lque diga respeito ao seo encargo, incorrerú na mu~ta de
108000 reis, c ;;0 o cdi Dcio ou o)Jra offender (! alll1ha-
mento será desfeito, e levantado novamente, ate o ponto
em que se achava, ú sua custa.

Art. 3D, As rIJas da Cidade e povoações terãO de
largura quarenta o cinco ú sessenta palmos, As praças,
l'ocios, e largos serão quadrados sempre que o terreno o
permittir, e 11lll1t:a menorcs de duzentos palmos om qua~

til'!). ,\' Camal'a compoto .declarar por nditacs os Illg'at,C,S.:
1111U :;ur\'irúõ do praças, rodos ou. IHrg'os ..

A1't.:l1. As ('a,.;as que se (:onstruiI'cm, ou rcüdifien1'C111'
Illlnca f,prflo lllüllO:; de villte palulOS de pé dirüito, l;olltndos
dOIl:; pallllos acima do Ili\'(~l da rua. isto c, tlo lJinil (!:t,
J'l:a:lo nssoaJ1JO, As 01lS11SHOl'flOunidas entl'o si. e qUlllHlll
olltro ollas "o dê illtel'vtl1o IIHo excodel'á o,.;to de sois p:ll_
1II0S, UII do uoze se forelll "o!JI':ldo,.;:. nC.:ite C:lSO os lllOI'a-
dores POI'ÚÜ cano,.; conductoros das ag'llas pluviaes" para que
estas IIHo ofl\mdi'to as parodes l'ospecti vns.

AI't. 32,
licOlIC'.n:

~" 1,° EcliíicLll', 110m l'eellifiear,
~ 2." Fazer concerto, ou qualquer' obm C/ne ofl'uucla o.

nlilI1ullnonto: Illult.a de vinte mil I'éis, o o Ollifkio, (,ollcorto.
{,ti obm em tal ClU:iOl:iel'Ú dOiifeito a cu,.;ta do inJ'rnetor.

J\I't. :33. () nlin!Indor que n!inhal' n pOl'fiIar Laes oliJ'us.;
sem licen~:a, iIlCOI'l'C1'<'Lna llIlllta l1e art..2D.

,\ I't. :3.1. O"c1ounc1o ° d(~sfnzimonto do o(lificio, concnrto,
ou ohra SOl'ft notifkado o propriet.nrio, ou inl"!'ntHor •. oll o nli-
11l1adol' 110 caso do mtigo 20 para (lal' pl'ineipio ú eXü(jJI!:,;10
dl)lltl'O de vinte o lfuatl'O horas, e findai" o!n 11IU tel'IllO ,'n-
zoavoJ, sob pena de lIão o fnendn nos tempo,.; mal' 'ndos.
l'nr.m'-se {Lstln cllsta, e não ter o mosmo dil'cito, n iudem-
Jjisa~ão alguma,

Art. 3:1. O qlJe ('(1ificnr, Oll f1;.:or qlllltqnel' obra em'
t.r,rrono:,; proprios municipacs sem licença Oll al'l'CIHlamcnt(),
incol'l'ol'ú na mnlta do vinto mil réis, c o. edilicio 011 obra
Honio demolidos.

Art. 31i, Fiea ]1l'oltihi(111 a const.rucção d~ casas do ca-
pim, () de qlJaosC}ncl' olltras que estiverem fcJra das plantns.
I! alinhamentos das ruas. O infmctOl' incorl'erá' IHLlIlulta'do.
"intc mil ré i:;, e a obra será demolida.

Art. :17. O' quo requerer n licença, para c(lificn(:i'to ou
rocclifiC:lI:f1o fIe casas instruirú scu reqlJcl'imclJto COUl UU1U,
'1'0.\10 X X.XIll. 1',\ {( rI, 1.'
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CAPITULO 2.•

J)a lilllpesa,

rmão na multa lIe trinta mil réis, c li obra "crú liesmlln-
ehallu ú custa dos mesmos.

•( 59 )F. i'\. G.

Art. 45. Os moradores da Cidade c povoaçoes sno
obrigados:

~ 1.. A rebocal'em e caiarem até o dia 15 de Abril de
cada llllllO as pllrelles exteriores de suas casas novamente
feitas ou construída:>.

~ 2.. A cuiarem no ten:po marcado no ~ antecedente
TO~IO xxxrr, PAUTE La

Art. fr3. E' prohibitlo nas 1'nus, praças, I'ocios e larg'os
das po\'oaçcjes:

S I o Lançar immnndicias de cheiro desng'l'adavel, :lÍn-
lIa mesmo p(lr encanamento,; que as despejem.

~ 2.. Fazcr c,;trumeiras.
~ :1.. Lançar nnimaes mortos ou moribundos multa

de (lez a vint~ mil réisl ,e o duplo nas reincidencias: A Ca-
mara declarara paI' c(IItaes qunes os lugares para entel'-
rllrnento (los alllll1110S e para despejos.

Ar1. !~!k O,; 1110radOl'osda Cidade e povoaçoes sno obri-
g'ado::> Il consel'\:arem livl'es, desembaraçadas e limpas as
testudas dos ql~llltl~es, terreiros e casas em que morarem,
multl.L de dez mIl l'OIS. A testada na rua pl'incipal vaí até
a bOlra da estrada provincial, nas demais ruas até o meio
dellas.

A1'1. t..2. As divisas desta Cidade silO: ao Norte as di-
visas das t~rl'as do Commendador He\ll'ique Guilherme Fer-
~~~l1ldo1I.alteld com as terras que for110 de David José du
l::il!va, hOJ~do Commendador Fmncisco de Paula Lima, onde
actualmcnte existe uma lagOa; ao 8nl fi parte chamadu-
do Mucedo-comprehenden<1o-se dent'ro destes limites todu
11 extensno da estrada provincial de um e outro lado con-
tando-se vinte eordas lIo leito da Illesma e,;tmdu de um
lado até o~ bUt'I'ancos do rio Pllrnhybuna, e de Outl'O alé
onde terllllnllrem 11:5 20 cordlls em dil'ecção li serra.

\ Art. 39. Os prasos pnm ree<1ificação Slwão fixaclos peb
Fiscal, e agentes ftscaes, e o que não concluir n reediticn-
çno no temp(l marcado inCOl'l'PI'á na multa de vinte mil
réis. Nos casos deGte urtigo, e do <lntece(lente. a Camara
concederá novos Pl'USOSse a nntUl'e."u e a importllucia das
obras o exigirém.

Art. 40. E' permittido aos p;'oprietarios da rua prin.
cipal desta Cidade, cuja liuha passa fl'onteim ús Ig'l'ejas
Matrizes e do Senhor dos Passos, fazerem jardins na frente
de suas propriedades nos trinta palmos contados da parede
de suas casas ou linha' geral do !ll'runmento das mesmas
para a dita rua cercados com gradil de ferro que nílo tenha
menos de cinco palmos de altura nem mais de sete, assen-
tado sobre cantaria lavrada ou tijollos, cuja superficie uão
exceda de dous palmos o nivel da rua.

E' extensiva esta faculdade aos pl'oprieturios das demais
ruas da Cidade que tiverem no minimo sossenta palmm;
de largura, ficando sompre li vres ao transito publico r,.0
palmos, proporçilO que se guardarú em todas as outras
ruas onde se fizerem taes jardins.

Art. 41. Os proprietarios qne se quizerem utilizar da
faculdade do artigo antecedente fiCa0 obrig-ados á cons-
truir os quinze palmos de calçada de que falia o art. 55,
~ 3 .• por fora dos ditos jardins, ligando-a nOs dous extre-
mos com as dos visinhos na largura de 8 palmos.

03 contraventores deste art. e do antecedente incor-

Art. 38, O que obtiver II licença do art. 35 princi-
piará a obra dentro de um anno, e a terminará dentro de
outro, contados da duta da licença, a qual serll registrada
em um livro competente; não o fazendo pel'derá, ipso facto,
o direito ao terreno, que poderá ser concedi<1o a outro.

O que começar a obra, e ti não concluil' no tempo de.
signado pagará um fôro nnnual de lO réis por braça qua-
drada do terreno concedido, até conclui-la.

planta da obra em duplicata, e não <lará começo a ?bra,
sem que a mesma tenha sido upjlrovadn, e devera ser
apresentada em uma meia folha de papel. Appl'ovada a
planta ficará uma no archivo da Camnru, e a outl'll será
entregue ao requerente.
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as frentes' e lados exteriorcs das casas em que morarcm
f'ejüo donos, in(}lIili!lo~ on aggregados.

~ 3. A calçarem de pcdm 15 palmos de SUllStesta-
das nas ruas.

~ Ik. A fa%erem passeios na frentq de suas casas 011
propriedades quando a Call1acn, jlllganuo conveniente, o
ol'ucnílr.

~ 5.. A' fa%erem os necessaios attenos on desatteros,
q lIando as proJlriedades estiverem fórn do ni velamcnto elas
ruas, tendo-se em .vista os llous palmos sllperiores do mes-
mo modo que o nivelamento longitndiual da rUIL a unir-se
Ú f)uperticie do attet'l'O ou desatterro uos visinltos em plano
inclinado ou ltori::;ontal, nilo apresente saltos nll superfi<.:ie
da calcada.~ ti. " A constrnirem nas frentes de seus tel'l'eno~, qne
111'10tenhilo casas, muros de pedra, taipa, on adobes, ou de
madeiras rebocados e caiado::;, ou g'l'ades de ferro assenta-
das cm cantaria lavraua, on tijollos, cuja superticie não
exceda de dous palmos o nivel da rua. S[lOex.pressamente
}lroltibidas as cercas lle madeira, porteil'Us e tranq ucil'as
lUI::; ruas da Cidade e povlJações.

~ 7.. A cuidarem !la conservação dos arvOl'edos q uc
fOl'em plantados em suas te::;tmlas para afOrlUO%ellIllento da
povoação, O" infractore::; dos ~~ L", 2.• , 3.", 4..• e 5," incor-
rerão na multa de quin%e a trinta mil rei:3, e o dnplo nas
reincidencias, alem de serem feitus as obrlls á custa do,;
mesmos: os do ~ 6 .•, findo o praso, pagarão por cada braça
de fl'entc de terreno não edificado nas nias já abertas, e que
se fOl'em abrindo quarenta réis por cada mez que deconer
scm que fação as ditas obras: os do ~ 7,. incorrerãO na
multa de cinco a dez mil réis, e o duplo nas reincidencias.

AI't. 46. E' prohibido empachar as rua:,;, pl'flças,r?cios
ou largos com materiae:;, 011 qualquer ge!lero de trabalho;
multa de q uilEe a tl'inta mil réis, o dll pIo na reil1l:idencia,
e sorá mai:,; obrigado o infructor a desentulhar logo que
fuI' avisado.

Exceptua-se: L. o caso de utilidade ]Jllblica ou parti-
cular, em que se obterú a liccnça previu; mult,a de cincO
a dez mil réis, e duplo nus reincidencias; 2 .• o caso de ne-
cessidade, perigo ou grave prejuiw em que a licença será
requerida em vinte e qnatro horas nesta Cidade, e em 5
dias liUS povoaçúes.

l\rt. f,.7. Em qualqum' dos casos do artigo anteceden-
te nUIlCIl se embnraçnrá o livre uso das ruas ou pI'aças e
o,; fIlIe tiverem obtido licença porfIO luus, divisas ou g'uar-
das para que não resulte damno ao pnblico, e nem aos pllr-
ticularcs: multa de cinco a dez mil rs., e o duplo na reillci-
dencia.

Art. 48. Ao obrigado a desentnlhar se assignará um
praso rasoavel para o fazCl' pondo lu%cs, vigias ou g'ual'das
!la forma do artigo anteceuente, 80 b pena de fazer-se II ::ma
custa,

C,\PITULO 3,-

Das oúms publicas.

Art. 4D. A conservação e rcparo das muralhas, pare.
dões, ou obras feitas para segurança de cdificios ou prisõc::l
pnillica,;, {calçadas. pontes, chafarizes, regos, aqueuuctós,
J1o~'o.~,tanques e qllaesqllcr outras construcçOes em bene-
ficio cOllllnmn, ou para decóro das povoações serüo feitu,:;
pela Camar<l. Exceptufw-se: .

~I.. As 01)l":1l:cuja factura ató o presente não é da
obrig'lI~[1O da Catnnra, salvo (}nanl1o fõr de urgente ne-
ce:3lSidade e os obrigados nfw tiverem meios para as fa,,;cr.

~2: As obrlls que a Camara arrematar iml)oudo cur-
tas pre:3tnç.ües para indr,mnisa~flO dos emprehem edores na
f,ll'Ina ela Lei do 2U d(~Agosto de 18:!8 e art, 4.7 da uo 1.' ue
Outubro do mcsmo armo. ' ,

Art. 50, Qnan<1o um particular ou particulares se pro-
pn, erem a fn%C!' l]nalljner das obras referidas a sua cnsta
se conf0l'1l1aI'ào com o plano da Camara, que lhes conce-
derá a licença g-ratuitamcnte; multa de dez a vinte mil
réis e a obriga!iflO de desfazer u obra.

Art. 51. E' prohibido:
~ 1.. Arruinar Oll desmanchar qualquer das ditas o-

bras, 011 pllrtc ll'ellas,
~ 2.. Abril' encanamentos pllhlicos ou particulares nus.

ruas, pI'I\CaS, rocios on lurgos sem uudiellcia do Fiscal ou
lIg'Cllto,; fi.'caes.
TO~lO XXXII 1'.\Hl'E 1.'



CAPITULO 1.•

TITULO 3."

Sobre a slllubl'úllllle do aI', agIta, e alimentos,

( 63 )F. N. 6.

Art. 60. A Camnl'Umarcará os cemiterios das fazen-
das e CapcUus de fóra da Cidade e povoações, assignllndo
prasos rasouvcis pal'll sua fuctura, o nelles sómente se f'1'.
rào os enterramentos, sob a pena do art. al1tecedente. A
Camal'll poderá prorogar estes prasos quando lhe parecer
necessario.

Art. 58. E' prohibido enterrar corpos humanos na
Cidade e povoações fól'll dos cemiterios publicas, havendo;
multa de trinta mil réis, e o duplo nas reincidencias.

Art. 59. São absolutamente prohibiclos os enterramen-
tos dentro dos templos da Cidade e povoações, multa de
trinta mil réis, e o duplo nus reincidencias.

Art. 61. São reputados contravelltores dos artigos pre-
sentes:

~ 1.. Os fabriq lleiros.
~ 2.. Os Procuradores das Irmandades, ou quem suas

vezs fi~er.
S 3.. 01' Parochos ou capellnes que mandarem fazer

os ellterramentos dentro dos templos.
~ 4.. Os herdeiros on testumenteiros que mundarem

enterrar dentro dos templos.
S 5.. '1'ouos os que mandarem ou consentirem fazer-se

os enterramentos dentro uos templos. e os que abrirem as
covas.

suas easns, que de:-:çào nté o uive! da rua, ou as despe-
jeul para o interior de seus terrenos.

u~ contravclltorcs illCOl'l'erão na tnl.Jlta de dez a tt'inta
mil réis. e o duplo nas reincidencias, e os canos serão col-
locado;; á CHota dos mesmos.

Art. 56. O dono do terreno por onde passar o enca-
namento, a quem sendo feita a particip~ç!lo d.od.ia e hora
para fazer-se a limpeza ou conc~rto, o ImpedIr mcor~er~
na multa de dez a trinta mil reIS, e o duplo na !emCI-
dencia; salvo se se obrigar a fazer a limpesa ou concerto
á sua custa.

( 6:l )

Art, 52. E' prohibido:
~ L. Esgaravatar, tirur ferm ou arca das c~lçudas, OL'

de qualquer parte do leito de qualquer rua da CHiadee po-
voações ou das estradas.

~ 2.. Tirar para uso proprio S~lll autorida~e compe-
tente, ou por mal fazer. aguas publtcus ou partlCuh~res.

~ 3.. Amolllu' ferros nas pedras das obras publtcas.
~ 4.. Cortar ou estragar os arvoredos que para .01"

nato da cidade e povoações forem plantados; multa de vmte
mil réis e o duplo nas reincidencias.

Art. 53. A Camara concederá licença quando impe'
tradu nos casos dos ~~ 1.. e 2.0 do art. antecedente.

Art. 54. Os donos das aguas nascidas ou encanadas
em seus quintaes ou pateos, são obrigados a dar-lhes es-
gotos, ou a encanal-as, de mo?o ,que não. ~amnifiquem
as ruas, praças, obras ou bemfeltonas dos vIsmho~; multa
de dez a trinta mil réis, e o duplo nas reincidencIas.

Art. 55, Ser!lo os encanamentos conservados em bom
estado, e limpos á custa de seus donos: multa de dez a tri1?ta
mil réis, obrigaçao de o fazer, e o duplo da multa na rem-
cidencia.

~ 3.. FazCl' qUl\lquel' excavação nas ruus, praças, ou
suas visinhuncas.

~ 4.0 Fazer alpendres ou poiaes nus ruas ou Pl'U-
ças.

~ 5.. EntuJll/lr de qualquer modo os encanamentos
publicas ou particulares: multa de trinta mil réis. c o du-
pio nas reincidencius, e a obl'ig'uÇãOde repôr tudo no an-
tigo esta do.

Art. 57. Os proprietarios d'esta cidade e povoações,
collocarlio canos conductores das aguas dos telhados de

Art. 62. As irmandades para enterrarem seus irmi10s
em lugare distinctos :1108cemiterios concorrerilO para a
TO~IO XXX II PAliTE 1.'
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factlll'a tIos meSmo:; na pI'oporcào do nu mcrJ tIo irmãos, é
fundos de que poderem dispur.

Art. 03. Se as Fabricas ou Tl'mftlll1ades recusarem CI~-
irm' com o ncces~al'io contillg'ente pal'll a feitul'll dos cellli-
terios, a Camara tratará da cünstl'uC~àO dos lIle;;rnos'"coInO
me!ll')!' cntelHIar, por cmproxa, ou POl' qualquer outra forlna.

Art, 6.L Nos cemiterios feitos peln. Camara ou por
,particu!tll'cs POI' cmpre,;a, se cobl'llrú, Ú titulo de iudemni-
:-iacilO, uni tanto POI' cada ?orpo quc !lc1les for elltelTado,
-que sc marcarú no re::;l'ectlvo rcgulamento.

Nos que forCl~l f~itos polo pov~. obser~ar-se-ha_~ dis-
_posto nu lei lH'qvlllCmlll. 704 de li} .de MaiO Iele 18<3;).

Art 63, 1<:' permittido aos particularcs a constmc,:flo
,de carnciras, ou catacumbas !la, c~r~itel'io gcral para eI.l-
telTalllento de pcs,;ons de suas !;ullIlms, pagando pela 11-
'Cença quatrocentos réis por palmoJq uadl'tlllo <.lo terreno q ne
occuparem.

Art. fiG. Nenhum ('.orpo será dncloú sepultlll'fi scm que
sejftO passmlas viute c qUIt~I'ÚhOI',.18depois do falIecÍlnynto;
::ial\'0 nos cI1:;os de molesttas epldcmlcns ou contagIOsas;
muita de vinte mil réis, e o duplo lias reincidencias,

Art. 67, A Camam cxpedir<'L o nl'ccssurio rOg'lllamcnto
1)a1'11Oi: cemitol'ios, para cnj:: oxccuçuo poderú li'elll,J im-
por flS penas.do art. 72 ela lei do l.0 dc Outubro de 1828,

Art. 68. E' prohibido o estabelecimento na CilIadc e po-
voações de cortuuíes ~lc ?O\ll'OS dc qualqu~I' outra I11a~I~.
factum quo possa prejudicar u saude publtca, ou aos VISI-
sinh03 de tues estabolecin~entos. O Fiscal. o.n agentes fis-
cucs advirtirào aos donos, dir ctores ou fOltores de tacs
estabelecimentos para retiral-os no praso de cinco. dias, .13
se o não fizerem inC01'l'erào lia multa do dez fi trmtu mIL
reis, c o duplo nus reincidencias

Art, 69.0 Os fiscaes e agcntes fiscaes não consentirão
em seus respectivos distl'ictOR estugnaç~o d'ag'oas illfc-
fcctas .. A Camam mandal'ÍL esgotar, e enxugar os tCITC-
lItl:i }lroprio:5 l\lllnici pacti.

N.

Art. 70.. O.'; dono:; dos tel'renos que tiverem ngoas ee-
illg'uadas, os IllUlHlar;10 eSg'otm' c enxugar, sal vo ni\o
tendo meios. ou se forem as estagllllcões naturaes ou llC-
cidentac,;, 110 praxo marcado pelos fiscaes ou 1l00cntes fis-
caes: Illulta dc llez a tl'iuta mil rcis, e o dupl; nas rei lI-
cidencia:;, alem de se o ülzel' à custa dos mesmos.

AI't. 71 ..0 Fora dos matadouros publicos. ou particu-
Ja1'os GOlll ~fceuça, 11110se poderà matar rez pura o con-
,'lImo (la Cidade c povoacües.

A (:al'l1~ se!':l veudida". eru lugares pntentes ondc se
J1os:m nSl:a!I:;H1'Rua salnbrldnde e limpcxa, e a fjdelida-
t1n do:; pexos; muita dc vinte Illilreis e o duplo nas reiu-
t:idencia:;.

,\ rt. 72.0 A rcz serà morta vinte quatro horas depois
de chcglllIa ao matadol1l'O; os curraes terão ao'ou limpa
para o gado bebcI'; lOultu de cinco a quinze ~nil reis, e
o duplo !las rciucidencius.

A1't. 73.. Os currnes e matadouros se conservarão lim-
}lo:;-q uauto for possi vel: os de::;poj():; das rexes não se
11llloutoar<1o de Ulll dia para outro. O clll'lliceiro que, avi-
::;ado, 11110attendcr ao aviso I será multado em cinco a
(J llillXe mil reis, e o duplo nas recidencius.

Art. 7'".0 O curuiccÍi'o é obl'igado a eonscrvar a car-
ne uos Il(,'oug"ues em toalhas limpas, que serào dial'Íu-
lllülltC re110\'111las.

, . A1't. 7iJ.o A Call1ara expedirá rcgulamento pura a po-
IICllLdo matadouro, o <jnfl.1 vigorará depois dc approva-
do pela A;:iScllllJlea l'ro\'lucJ:ll.

Art. 7G,o E' prohibido:

* 1.' Matar peixcs com veneno, ou hervas toxiCllS.* 2,0 Veudol' alimentos COlTolllpido.':i para o homem,
~ :1." FalsificllI' quacsquCl' generos mistllruudo-lhes 011-

1ras . substancias qll~ auglllcutem 'seo peso, alterem sua
lpllllulade 011 qualltldade; multa tle vintc a trinta mil reis
u () duplo lias reincidencias.
10.\10 .':\.\11, l'.\H'fE La



Ar!. 83. E' prollib1'(10 '(11)I']'I'-SO'I)otica sem licenca'
IllIIHa de quinze a trinta mil l'eis, e o dUl)lo na l'eiJlci~
de1lcia,

fl llXallW for feito pejo medico do partiJo, O carniceiro
'111~ til: tal' alg'uIIHl rez sem apreselltal' o rererid I 'U l'
:;~\':l multado em de? mil rei:;, e ° duplo na r~in~Í(leOl~~
/'111,

Art. 82, OU,de houvel' ll1I\tndo\ll'0 publico ahi se t. "
() exame (lo artIgo antecedcnte' ouue 11:-l0 o I .ll,~, I ." ( lOuver °
11"'('1\ Oi! agentes flscnes ]luhlicarüo por editaes r
hora, c lugar em que se furú. o (Hl,

( (i'í )1', N, G.

Al't. ?'~, E' vcrmettida n venJa de d1'oO'as nas cus'
(~lJ neg'~clo, pedll1do- se para isso especial Ikença. ',a~
j 'lIdOl' IIlcur,rel'.ú na, multu de de? a trinta mil .' o 111
lluplo lia rell1cldcncltl. reIS, c o

~rt. 8~. O boticayio que a qualquer hol'l1 da no't
elo dm dClxar de ~lbnr a. porta pura. venuer reme 1~ e 0:,1
(Incm tro.nxer r~cClt~ uo medico, incorrerit na I11l~I~~ISd~
(e~ a trll1tn mtl rCls, e {J duplo nlt reincidencia' I
mostraJl(10 que o comprador lIito lhe tem pao'o o " su vo
sibiliuade plti.;icu OlI morul. to • u nupos-

Art, 86. Nfto poderú ser ellllH'e"'IHlu na venda u o' ,_
neros pessoa fIuc tenha 1lI0lestia asquerosa ou co 1. ~"toe
flue l)QSSUpnss,ar ,aos C,0l111)1'lldores'. Illl1ltl' (le n ato103lL" vinte mil r:;.
e o (111p10na relllcldenclll, E' tumbem ll1frnctor o que mun-
cIm' tue:5 pessoas praticllr esses actos.

( GG )

Sobre os meios lJreservatLVos de cll{alllúll1des,

CAPITULO 2,.

Art, 79. A Camnrn é autorisada a contractm' um me-
dico, ou cirurgiuo do partido vencenuo o que for con-
,"encionado, á quem, alem uas obrigações do coutracto,
jmiJOrú as i.iCguintes:
. ~ t." Vnccinar as pessoas llesta Ci<llll!e e povoações,
fazendo constar ao fiscal e agento;; fiscaes que publicaráO
por euitaes I) dia, hora, e logar em que vacciuadl,

~ 2.. Examiuar o gado quc se matar para alimenta-
çfto publica nesta Cldaue,

Art, 78, K prohibidn ll. entrada de pcssons com be-
xigas ou com outras enfermidadcs contagiosas llc;;tn Ci-
dlllle e povoações. As que entrarem nestc estatlo serilO
logoo retiradas, e não poderflo dcmorar-so nm; estradas pll-
blicas. Os infl'llctol'es sofi.'rcrão a m111ta dc Jez IIIiI reis,
e os que conduzirem ou occultarem taes pessoas; a lem da
Illnlta, 11lll a trez dias de prizflo, As pessoa5 que morrc-
rem de tnes enfermiul1lles serão enterrutlu;; fora Lia;; povoa-
Çocs, sob a mesma multa,

Art. 77.. E' prohibido lançar il1lll1undicias 1 11l\'nr rou.
pas, ou quacsC)uer outras cousaS nas fOllte5, cllnrarize,~,
ou canos que condmdrem ag'ofl para behcr. ou 1I0S lu-
gures a clIes superiores; multa de quutro a oilo mil reis,
e o duplo nas reincidencias. A Cumnl'l\ murclHá os lu-
gares nos quues seja pcrlllettiJa n la\'ag'em Je roupns,

Art. 80. O municipe el'lcarregado ele qualqUer creanç,a
para educa1 ..a, qualquer qiiC seja fi !:lua cor e estado, que
H nito :lpl'escntar pura ser vaccinfl(la no tempo mareado,
ou depois de vaccillada a nuo levar ao medico do parti-
do para verificlU' a vacciull, incol'l'erlt nu multa cinco fi

de~ 'llil reis, e o uuplo nu reiucidenciu.
i

Art, 81. Nu falta do medico do partido o fiscal e
ngelltes fiscaes farãO o exame do ~ 2," do art. 79, (lan-
do ao eal'l1iceil'o um bilhetc com fi dec1uração de que lt
re6 se Ilcha etll hom estado, e que eontenha sua marca e
signae:-i u'ais caracteristicos, o que faruo mesmo quando

TITULO 4 .•

DA SEGUlL\NÇA PUBLICA,

CAAll'ULO 1,0.
Soln'c a )'{i/icios lJl'rjlldiclClc,~.

. Art: 87. E' prohibido pedir esmolas para (u
J1.1VOCl\~Oe;;i p.enu ele tre7. u seis dills de prb<1O e InlLC~qu3:
('IIICO,a dez mIl rs, e o dllJllo na l'eincidenciu,' lU a e

J<.xceptna-f;c: a. l\IisorÍcordia. as r1'1I11111dadesdo L'L' C!
TO~IO XXXll. PAliTE t,a 'X), ul\-



Art. !lG, Se n Cnmllrll conce(lor licença pal'a as eSCfl-
\'açúe:; <los lll't.ig'os antecedentes ohrigam aos que a obt.i\"e-
rl~1J\ a pôr g'unrdns, divisas, ou luze,;, que evitem damno
ll() publico, 011 particular; multa de dez mil reis c o dnplo
Illl rcinducllciu. '

Al't. 9,) Se as ?~CIl\'açfíes. e IH'ecipicios llOS proximiua-
,1.•:s (1m; ohras publicai; e sCl'vldoe:;, forem em terrenos pur-
tleulllrc;;, o;; donos scrilO obrigados ao concClto ~no P1'lJSO
marcado, l' Jnlllt.ados, sc o u<1o fizerem, em dez li vinte
Illilréis, e duplo na rcincidcllciu alem de fazer-se fi custa
dül1es.

AT'i, 9.L Se as escnvaçoes e precipicios de que trata o
IIr!. ulllCccdente forem causados por alguem. este SCl,{~
obJ"ÍgntIo no concerto e rcposiçuo de tudo no aÚio'o est.ado,
e m~lltatIo cm dez a, vinte l~lil réis. c O duplo l~l reinci-
1\ ,nCla, s(' nilo (:lIl1lPI'II' O aVI;;o, fazcntIo-se .alem disso ti
obra H suu custa.

( G9 )F, X, G.
CAPITULO 2 .•

Sn!J1'f medidas pre.rcnlivas de damlln.~,

:~r~, fl~" Os fi~cnes e a~'cntcs fi,;c~c~ 'p0rilo guardas
Vil til vIsa,; Junto as esea\'açue,; c PI'Ct.:I[JIClOSque !louve-
l'em uus sCI'vidúcs, Oll Obl'U, publicas, ou 1Il1suu visinhalH:a.

Art, 97. St'ln prollibillos os fojos 0'J lar.os oceultos nas
divisas nflO murndll~ das fazendas, chacaras, ou qllintaes, e
110S outros 10g'm'es sem :wiso 110'; vi:;in!Jos confiantes: multll.
(lo dez u "illte mil réis, e o uuplo na reincidcucia,

Art, 98. O:; c(lificiof;, muros, ou obras ou parte dellas
ql~c amcaçarem mina de que posila resultul' <lamno no pu-
hlIco.oll ILparticnlal'e,; serilo desfeitos e I'eedificados nll parte
url'Ulllll(l11 g'llllI'dando-se ni! disposições do art. 3~.

. Art 09. Se o edificio for inhabitad o, c ignorar-se quem
s~)Jno uono, ou hav~ndo perigo na dcmora, a juizo de pe-
1'1t.Oí>,proceder-se-lia I11contincnte no desfasimcnto li cust.n
dll propriedade, ficllUdo sempre abri gado o prcprietarij)
se os ll1uleriues forem iusufficientc:l.
TO.\JO XXXII, PAH'l'E L"

Art. !lO. E' pI'ohibida toda a qualidade de jogos nindrc
que cm CHSHpublica licencillda~

~ 1.' Aos Escravos.
~ 2.' Aos menores de 21 annos.
~ 3,' Aos Caixeiros; o (l~no da c~sa ,em que for' acha-

da quulquer das pes:;oas aeIlnl\ .sotlrera 11.llIulta de cle~
n trinta mil réis, c um a tl'es dll1s lle 'pl'IcilíO,e? duplo
lia reinciuencia. As pessoas c.omprehcn~>das nos ~ ~ 2,' 8'
;3.' scrM punidas com oito ums de pr~JM, .e o dupl~ nIL
reicidellcin. As do ~ 1.' com cinco II OIto 11111::;de 'pnsào,
e o duplo na reincidencia, salvo se f.'eo senliO!' q\lJ~er p~-
o'ar uma multa COl'l'cSpOndcllte na rasüo de- um mIl réiS
por cada dia de prisãO.

Art. IH, O homem ~livre quc for urlwdo ajogar com
qualquer tIas pessoas mencionadas no~ ~ ~ 1.:. :2.' ~ 3.', d,o
artigo antecedente serÍL 111IlltHl1~ o~. dez fi vJ~lte lUII rCSl~
c o duplo nas l'cinci<1encia e OIto dll\S de Pl'lsuo.

Art. !l2. E' prollihido:
~ L' Fing'ir ..so al'gue111 inspirado por .potencias invi-

siveis e predizer casos triste;,;, ~x~rHordmarJOs, ou alegres
dos quao::; resulte damno ou PI'CJUIZU~l nl;l'llelf!. ,

~ 2.' InculcnI'.se cnrador de enfer~~dades ~)or rumo
(le fO'lt'I<'OSorar.oes os o'ostos, pena de })J15f!0 POI quatro a." • ,,., . '1" d Ioito dia::;, e JIIulta uo uez a vllIte 1111reiS, e o up o na:
rcincidcnda.

( 68 )

Art, 89, E' proliibi(lo ter casa publica. de jogo sem
liccnça da Camara, multa de dez a trmta nul rs. c o dupl()
na reincidencia.

Art. 88. Süo IH'ohibidos:
~ 1.0 O jogo de p:mHI~ nns casas publicas de ~o,g~s:

estalagens, tavernas, botCqUlllS. ban'ucus c quaesqlH:l1 ca"u:;.
do neg'ocio.

crnrnento e Almas, c do Padroeiro do lugar, das invocaç(íc,;,
do l\lunieipio e as que tivercm lh:cnça por seo. ~ompro-
missa. Nc"tes mesmos casos é expressament.e pl'Oh.llJl(lo tra-
7.Cr-se ill1[l"'CnS, paineis 011 estampas; multa lia ClllCOa dez
mIl 1'S, e 0<:>duplo na reincidencra.



Art, 112. A Camara proverá a illumiullção uas ruus
o praçus na" no utes escl1I'as.

t\rt. 108 E' ]1rohibido soltar animaos (lamnados quo
~:o pOllem con"m'vl1l' prozos 011 lllutnr, multa de vinte a
trinta mil l'oi" e o 1IlIplo na roincidencia,

•.\ 1'1. 10U, E' prohibido o rolleio lIe boiudas o ]lorca-
,\::,; 11:1.-; 1'11<1:;e prnçns da Cidalle e povoaçõo:,;; multa de
dl~7.IlIil reis, e ° duplo na l'eincidelH.:ia O:l donos lias boia-
dlis Ull PUI'(;llflas farflo o rodeio nas pruças () largo:;,

( i 1 )F. N. G.

Art. ]] I, E' perll1cttiflo ao: e;;crnvos tocar, cantar,
d:lI1~~ar l!lJlltl'O da Cidade () povoaç,óe" lias lugares desi-
gllados pelas antorit.1a(le" policiaos, hom COlllO fní'.er quim-
!Jotes e rei IIH(lus com Cjue eostlllllão aCOlll[lHli!tai' os J11ií'.es
moros (Ius It'lllnllllu(los do ){osurio. R,tas permissões só
terão lllg'ar de dia,

,\1'1. 107. Os animaes hrnvos quo possão oífonller IL
:il:~'IIf)1llque encontl'llrem serão Cl)lJ(lllsidos IH'OSOS,c q u:tndo
o nà() Jlu, sa ser um (los condllctores os procederá 11(1\'01'-
lindo :to pn!Jlico e ]lnrticulnres; multa <lo cinco mil réis
pur cnbeça do cllda IInima!.

:\rt, IOG, E' prohihiclo COIT01'a cll\'nilo de noite 011 de
dia lias rll:lS () Jll'il(~afl da Cidnde e ]Iovolwões' milita do
(:;nco a dez mil réis, ê o duplo na l'oillcidencia: Exheptuu-sc o
1':t~O du Ilrg'cncia ou (le sOl'viço PIl1J!ic:O. Nas mesmas pe-
Jl:1S incorl'crá o boleeiro, o dono (le carro, 011 do qualquor
\'tllliclllo qne tram~itnr p11111Cidalle o povollções á noite sem
dUII~lamp ões uccosos, sellllo a. noito osctll'a.

Art. 113. Quando 0111 alguma rua. houver tumulto.
llosordens, occultações de criminosos, ou incondio os vi-
sinhos illuminurão immclliatlllllente as frentes de sua's cazas
sendo avisados pelo fiscal ou ag'cntos ficaes ou uutoridade
'\'0)10 XXXiI. 1'.\[\TE 1..

Art.. 110, 1':' 1)['ohill,i,la li (lan~a fIo batllquo com nl-
1"l\zal'~'l\ 1111:;ear.as lia Cldado e po\'oneõcs do mClllo que in-
l;IlIlIlIlOd() ú visinha\lçn: milita de dOlls mil rois por cada
Ill'ssoa (!l10 so achur no batuque.

( 70 )

~ 1," Lançar 1'0"'0 nos matos on campos proprios, 011

de qne se tenha ri disposi~àO sem aviso aos visinhos con-
finantes,

~ 2.' Queimar roças sem ter.f?ito aceiro p~lo monos
de quarenta palmos, o sem partlClpaçào :l(~S V1Sll~hos"cou-
:l1nantos do <lia e hora; multa de deí'. a tl'lntu lml rOlS e o
duplo n~t reinci<lellcin.

Ar. 10.1. E' prohibido trazer soltos nas portas das Cfl-
sas, runs, praças o estrallas publicas animaes cavllllares, vac-
cuns, mnares e Sllinos ou Cjuuesquer OUtl:OSque yos~~o of.,
fender as posso as ou cousa~; )!lIllta. de ClllCO lml reis por
caua animal, o duplo na remcldellclH,

Al't. 102. E' prohibiflo lançar fogo no campo, ou ll,lat~o
nlheio: multa de doí'. a vinte mil réis, e o duplo na rm nCl-
dencin,

Art, 105, E' prohibido trazer nnirn:le~ soltos, ou ata-
dos nesta Cidade e povoações dontro de qlllnze palmos con-
tados da linha geral <lo nrruamento das casns para o cen-
tro da rua pdncipal d'esta Cidalle, e (l~ntro de dez. palmos
pela mesma fÓl'lna, c?lltado~ na:,. llemals ruas ~la Cld11l1e o
povonçues: mnlta de CIllCOuul relS por cada lllllmnl, e o du-
plo na reincidencia,

Art. 100. E' ]1rohibido no interior dn Cidade () po\"oa-
rões soh pona lle deí'. a yinte mil réis de multa:
• ~ t ° O fnhrico de pol\"()l'n,

R 2.0 O foo'o ali tiros de rooueiras o busca pés.
~ 3,0 O fog'o do ar. A Camm:~l designará por e(lita~\s m;

Ing'nres em que se possa fabrl'ear pol\'orn o pôr os logos
dos ~ ~ 2,' e 3.'

Art. 10 l. O:l carpinteiros, pcdreiros, ferreiros o jor-
naleiros sào ohrigados a m:clHlirom ao fogo que pe!~'ar em
qualquer edificio, lilulta de cinco mil réis. Os snclmstà.es e
carcereiros, que avisados nào derem COll1o toque ~le SIl~O!!
sinal de 1'0"'0 Oll ilH.:elH.lio, soffrerão de cinco a mto lhas
de prisfLO eOm'ulta do (ler. mil réis, e o duplo na reilH.:idell'
cia.

Art, 103. E' prohibido:



( i2 )

policinl: multa de' dez fi vinte mil reis e o dllpJo na l'cilr"
cill.

Art. 114. E' prohilJido tocar caixa pelas runs da Ci-
dade e povonr.üe.s Rem licença da lllltoridacle polielUl:' multa
de quutro a (Ioze mil reis e o duplo na reincHlenein, 8al-
,"o quantia for para nnnllncinr qualquer espoctaculo pu-
blico para o qual lwja obtido licença.

AI't. I/G. r\onltufll mnscnte Oll Cl,llitnlllleiro porlrr{l
"cnder em qualqller fnzenrJa 'seH~ liebnça do ~1{)lJo., Ilt!llli-
llistrlldor 011 feitol': multa cle sei;; Il dozo lful I'lHS., e o;
duplo 11a l'cincidendn.

CAPITULO 3.'

Art. 1113. O ne"'ociante ou taberlleil'o qnc compl'llr a.
escravos quulquel' ~ousa sem lieença por e~crip~,o d,o s.cI).
senhor, ou elo pessoa conhecida e do bC!:l fc S(~í1I'CH:.aOito,

. dias de ]wiSfLO, c multa tIe vinte a tl'lIlta 11111reis e o'
duplo na' reincitlencia.

Art. 117, E' proltibielo
~ 1.' Occultar escravo,,> fugido::; sem pnrtieipnr d~lltro

de vinte e quatro horas Il seOti senbores na (!IstauclH" do
.luas legoas, e assim prog'I'essivlllnente sendo os se11l1oro"
conhecidos, e sendo de,;eonl1ecidos w10 entrcgal' !lO pra-
zo de trez dias a autoridade competente para pl'ocedel'
C0l110 for de lei: pena de pl'i:;ãO por oito dia:;, lI1ulta de
trinta mil rei:; e o duplo \lU l'einciden.cia.

Ar!. 1/8. O senl10r (lo escravo fi quem se fizer fi
IHlrti<.:ipação do artigo antecellente pnp',arú as despezns COl~l
o mesmo feitas, bem como a g'l'utIllcnçuo de dez miL
reis aos que o' prenderem,

Art, 119, E' 1)l'ohibido levantar altos gritos durante
fi noite nas rlias e pI'llças das ]Jovoaçües, a nno ser por
!lecessidade; illulta de cinco a dez mil reis. e o dnplo
nu l'eincidencia.

:\I'L 1'20, XII. J11p.sm.n peua do llrtigo fLlltnCp.llente iü~
COI'l'ÜI'Ú finem der t.il'lls. 011 IUllc;ar !'ogo" de noite.

A1'1. I.! I. E' prohibido:
~ 1.. E~rHlnl'ar auillllle" TnIlUÇOS• cOI'lar-Ihes a Cri!ll

011 c:nllrla, 011 lJlnitl'ntn-Iw-; ~Ó por mlll fazel'~
~ :'.0 !':,'c:r()\'(w cJj~ti('(JS 011 !etreit'os on Jlns(~uin~ !las,

i)f)rtll~ 011 pal'cdos m.n, 11fI'o li! Il. nos do.nos. ali sllJill' IIR )lll-
J'('de.:i e portas c'om Illlmul1C!IclIl:;; os lllfmctoros inconllrn
c 11I ('illr () :l oil/I dillil de )lrizilo, multa <le vinte. 11 trintu"
lllil I'l:i:-:, e o dnplo nH I'eincidencin.

J\r~. I '<2. E' pl'ollihielo joga)' entrudo llns !'uns e prn-
<;Uf;.das P(~\O~I~ÜC';. Se foI' COIIl. ~heil'o , Il.g-oa limpa Oli In-
l'llnJlIS m'tIÍH:Jae3, multn de qUInHentos I'OIS ; e so fOI' eonsn.~
Ijuo' possa <.':111;;111'pel'igo, 011 e101', ou com agcm !'eti(1I
multa elo de;: a tTint.a mil l'eis e o duplo na reil)('iclellciu~
A ,ullllta l'o(,llil'il sobl'() cada uma lJll3soa quo se UClllll' no.
bl'JJj(llledo o as laranja,; sel'ão inutilisadu::i.

TITULO 5.'

CA I'ITUI.O t.'

StJ!J)'e. (I /I/I/tlslril/. nn UPl'ul.

Art. ]~:l, o.~flUI' rOl'tnl'om CHI'IW na Cidade e povoa-
~0es SCll'i111ubl'ig'ndoii a entl'eg-:lI' :'t nutOI'iflacle polieiul um'
hilh()t.(~ CJue l'ontl'nha POI' copia o feno ()Il lllUI'CU dus.
I'IlZC::i e lllai" o bill:ete de Ci"C tratn o Ill't. 81 ; multa do-
Io:inco 11 (lu;: mil l'eis e o duplo nu reincidenciu,

Al't. I':?L O;; enl'lliceil'os conservlU ilo por tl'ez dias nOfl
lllutadotll'o,;, 0'.1 )og'IIl'OS a elles pI'oximos "llunca em runs,
os COUI'OS elas l'e:t.Cs quc matal'Clll pal'll sel'em examina-
dos po!' Cjuem o qlli;:CI' fazel'; lllultn de dois mil reis
]JOI' l:nda COIlI'O qne ocenltlU'elll, e um diu de PI'jzflO (}
o e1nplo na reillcidenc:iu. '

Al't. ]25. 1<:' j)l'Ohibido entI'ar' em plnntacues nlheias
~em jice!wll do dono: sul\"o em caso de necessidade; mul-
ta de eiIlZ;O 11 dez mil reis. e o dopl0 na reincidollciu.
'1'0)10 XXXII, p,\ IITE J.'



CAPITULO 2 .•

Sull/'c as scrriddcs Jlllblims c I'stl'acl(l.~,

.\1'1. I :l5, ~'illgnem po(lcl'ú tomu!' pnru seu uzo exc!u-
f:i\'o qualquer parto (le Ulll terl'eno publico, ncm aJlI'ovei-
TOMO .' X.'II, PAliTE 1. a

( 75 )r. :". n.

Ar!. 134. Os ljne de proposito deixarem nbertas 118
p~rt,eiras das Fa7.ülldas, incorrorão na multa de dez 11
tl'lllLa nlil reis, o l) duplo nl1 rcil1cidencill, Exceptuão-se
o:; CU,:Os do l1o,.;[or<.;o lIlltol'isudos pela legislaçãO,

n!lo ('ollfinllntc, lllllHa (]e \'inte li tl'intn lllil !'oi", o o
duplo, lia roill(';dullcin. l\ns 1l10Slllns pOlln" illl'O!'I'l'l'rLO os
ljllll 11Z01'1'11lvallos dentro dos limitos Lla UiLlal1e o povoa-
<.;ües , e os \'allos sorão entupidos.

.\1'1,. 1:1:1 Os tapIIlllcs di\'isúrios serão (eitos a vista
dlJ-: pl'oprietlll'ios cOllfinantes, obsel'\'ando-se as reg'!'as se-
g'Llllltos:* 1. Se o,; visillllos nrto concol'lll1ro!ll sohl'o n nccessi-
dade ,(lU qualidade tlo,laplllne, nOllloarilo arlliLl'os pemnto
o .J lllZU de P;I,:, q I1IJ 111{10;10 lugar decidflo fioure a ne-
,'( ,;:'i,dade o (jualid;\(le do taplllllo COI11nttellçno:'L locnli(lllllo,
f;I('jltdl tle. O('ollolllia, ~cg-llrança e dnl'l1~fLo do IllOi;1I10 ;
llU ('a:o do I'o\'elia a lIome;l('fto (lo Ill'hitro compote ao
.l'liz (11)Pnz, {1 ser:'! lIomeatlo (lesde 10"'0 1111Iterceiro :lr-
Ilií \'0 P:ll'll li drscllljlate ,..,

~:!, Dalldo 0" arilitros fiOOparecer Ils;.:igllur se-ha 11111
('1'1110 llnl\(;a mniol' de oito <1ills para cO!lle~o dos t1';I!;a-
lhos, l\ 11li prazo rnsoavel para fina ultilllacão,

~ :1, Se 11111:\da,; ]lllrtos nHo eOmO(~lll',. ou nfLo eon-
I ' •

(' 1111' Il(l~ prazo,.; marcados a olltra podel':'! faz UI' li O!ll'll.,
l\ forlllar:'1 IIIII<Lconta ('OITel1tc pam haver lla rcclIsalltc
Ili 'ta de do rüspeel ivo tlljlume.

: l~ Contm a conta cOITento aprescntada e dOfll-
montada a pal'tc contraria só podel'á llllegllr erro ou en-
gollno.

~ 5. A part l'eCllsanto, ou quo de qualquCt' modo
se 0ppllí:el' ~UI':'L Illultada em trinta mil reis, e o duplo
IHI rOilH'idoneia, alem das penus cm quo incorrer C011-
1'ol'll1e o direito goml.

Art. 12f>. E' prohihi(lo abriL' caminllo::, alarg'nl-os 0\1
mudaI-os em tenas alheias som intervençilO ~ln, lIutol'i-
dacle competente: multa de vinte a trinta mil reis, e o
duplo na reinciuencia.

Art, 126. O oscravo encontrado na Cflsa ou planta-
ç(jes alheias som motivo que jllstitiquc soffrcrú oito dias
de prizão e o duplo na reillciuenein, sal vo se seo senhor
quizer pagar a lIlulta de ue7. mil reis.

Art, 127. Os quc de proposito metterem gado ou outras
ereções .ou animaes nas p~anta~õ s alheia:> \lU terrllS .eerca-
<.Ias abr111do os fechos, Il1COrrCl'ÜO n'l multa de qUlllí'.C ll.
a trinta mil rei:; e o duplo na l'eincidenciu.

( 7!~)

Art. 12". O dono do gado uchn(lo em plnntaçoes
nlheins 011 terms tapadas, ainun. qlll} ni1.o plantadas, pn-
g'nrà n multa ue uois mil reis por CHIta animal Cl1vullur, m\l~r
011VUCCllm, e um mil reis por carla um dos otltros alll'
mues, tendo siuo uma VCI, avisado peln autoridade poli-
ciaI. E' terreno cercado o que tivcr C()l'Ca de Illaueil'a
cm pé de uez palmn;j, Oll deibdn tio oitf1, 011 111111'0de (lez
pall110s ou vallos de d07.e lle b.)cca, 0:1 arbustos o espinhos
que obtem a passagem,

Art. 132. E' proltibil1o fazer vallos, cercas, ou outro
qualquer tapume divisaria nos limites das fazenl1as, ou
terras de cultura, ou creaçílo sem participa~fIO ao visi-

Art. J 31. O consocio ou coherdeiro não poderá mot-
ter gado, ou cl'eaerro alguma, ou animaes em terms do
cultura ou In.voura. sem consentimento dos demnis socios,
ou herdeiros, ou sem fazer os necessal'ios tapumes; muI-
ta de cinco mil reis por cada cabeça de animal cavallar,
muar ou vaccnm, e um mil reis por cabeça de qual-
quer outro animal, e o duplo na reincidencin., nfLo fi-
candu izento de satisfazer na forma da lei o mal causado.

Art. 130, O,.:;moradores da Cidade e l\Iunicipio si'lo
obrigados a mnt!u' os formigueiros nos tCl'l'enos de sua

, pL'opriedade: multa de cinco fi dez mil reis, o os forllli-
g'ueil'os sento timdos ú sua custn. A Camal'a os man-
darú matar nos pl'oprios Illul1Icipues,



,\rt. ]!~G, A Camara lllul1llndl collocnr marcos nus en-
(,},llzil!lfldns das est1'lldns que illcliljllem por SCllS letreiros a
)lu\'ua~ão mai:; Jlroximu ou fazenda importante.

Art. 1.\8. Pnl'H li boa execução do disposto no pre-
nte Capitulo o Fiscal c agentes tiscues pcrcol'rol'6.o os dis-

10'10 X:Xll, 1',\I\TE 1.'

llfi.n eumJll'il' esta ohrigação, llualqucr dellcs poderlí fnzer
a limpc:!a ou concerto c haver dos ontl'os li quota corre:;-
pondeute na fórllla do artigo ]33, ~ ~ 3,° C !Lo O qlle re-
Cllf'Ur, on fizm' oPPOSiÇilO illcorrerá na muita de vinte li
trinta mil réis, c o dUJllo na reincidencia,

( ,7 )• N, (j.

Art, 14:1. Nenl1ulll proprietHl'io, ou pessoa que a rc-
prescnte, poderá e:itorval' o córle de llludeims. e at'l'Ilncnmen-
to de pedras em sua" telTn" IHlI'll consen'açfLO Oll r;ollcerto de
pontc,,; e e.-.;tradas uma ve;', que seja indcllln!sado do valor
pela COnllnU1I1 e gel'al c::itilllaçfLO do lugnr; multa de uez IL
trinta mil réis, o duplo lia I'eincidcncia.

Art, 1.11. 1':' prolJibido uzurpar, tnpnr, mnl!nr, estrei-
tar, cntulhul'. Oll de qualqner modo dlllllnificar, ~u 111'1'uinl1r
c"tl'lltlas, pontes, caminhos, ainl!n lle um só morador, ou
11l1aesl[uel' obras publicas; multa de tl'inta mil réis, e o du-
plo na reincidencia.

Art. 1,-17. Quan(lo os proprietnrios e fazendeiros 11110
poderem clItlIprir as obl'igações impostas nos lu'tigos antece-
d 'ntes, sobre pontes c estradas, por muito excederem {IS suas
for~as, o Fi.'r.:al c agentes fiscnes participarão á Camam
p:tl'll 1l11)filial-os, pedindo a1ltol'isaçflo ao Governo, quando
for precisa, o mallllantlo f11;',er o que for de urgcntissima
necessidade publica, dallllo conta circunstanciada ao Go-
vemo dos mutivos, c acompanhada uos documentos que ti-
ver,

Ar!.. 1.j,). E' prohibido pnssarem CaITos carregndos nas
pontes tio InlHleira, sal \'0 sendo dos ~lne as fizerem á sua custa
\lU antes ohtiverem Ikcn(:a, Em todo o caso os Clln'o::; nno
tnm10 mtllleiras :'Lrnsto "Cjlle passe'm sobre pontes, ruas e
pl'll~m; (la cidade e povoações; lIlulta de cinco a dez mil réis,
c li duplo nll rcincitlencia.

Art. ] 39. Ficão slljeitos ú;; llisposis;ões d?s. artigos an-
tecedentes os possnidores dus Ill'Olll'ios ll111l11Clpaes

Art, 140. Em quanto uilo for cxeclltad~l a lei l!e 2!l
<le Agosto (le 1828, os IJl'OI)l'ietarios tl'lll'iLO lllnpas suas tes-
tada:; das estl'auas. as cOllcertarflo, dando-lhes n largura q IIe
marCào estas postUl'llS, dcscortinando-as, de,,~mpucl.lan~l.o-
n5 e dando eso'oto ás ao'oa,,' multa de vinte 1Ltrlllta mil relS,o o',
e o <.Irlplo na l'cincidencia.

Al't. 1..11. O::i proprietarios fa;',elllleiros furão ,pontes. so-
bre os ribeirões ou COITCgOS que nfLOtivercm mat;; uc vmte
palmos de largura \lO lugar por onl!e passar a es.trada, ~)U?a.'
minhos ainua particulares: multa de vintq a tl'lntu m,I!.relf::
e o duplo nu reincidencia, alem de serem as me"lI111S f CItas a
sua custa, nao llS fazendo nos prasos q ne lhes forem marcados,

Art, 14.2, Os caminhos particularcs serno concertal!os
pelos moradores que delles se servirem, ratcnuns as des-
pesas na proporçi1o uns testnuus ue caua UUl, Se algum

( iG )

. Art. 137, O::i pI'o]Jl'ietario5 sflo obrig'aelos fi l~ar esp:oto
As aguas e imll1undicius que damniticllrem, al'l'UIl111relll 011
tornllrem incommodas as sCl'vidõe;; publicas; o que ~e op-
}luser POI' qualquer fÓl'ma incol'l'cl'á na multa ele cinco 11
<1.e;',mil réis c o duplo na l'cincic1cncia.

AI't. 138. Nos casos do nrt. antece(lcnte proceder-se-I1ft
com moderacilo; os e5gotos súmente se fllrfí.Q sobl'c. as plan-
tações, on ])eIllfeitorius Illt\'elldõ neccssidade. llcceltal1du -Sl~
o lugar lle,:;igllad'J pelo pl'Opl'lctario se nilo ofl'enlier II ser-
vidüo publica,

tluá o de"f1'lll.t~ ou pOSRe )lOl' mais antig-a qnp; soja ;. ]Jet.lr1
de uoi:; dias de ]JI'izi1o , e II111Ha (Ie dcz a trll1ta luil rUl';,
e o uuplo lia I'cincidenciu.

Art. ]36. Nenhilm ]Jroprietnl'io impedit'á qne em SIU1S
terras se fação ci;it'adas qUllndo nccc;;saria;;:. multa de vinte
e trinta mil réis. e () duplo na reincidencla, A.s e"trlldllS
terflo em leito deses"ei" palmo;; de larg'ura e desvio,;, 011
descol'tinumento de ;-,ete palmos de cada lado sempre que
o terrcno o pcrmittir,



Art. l5(), Incorrerá nas penas do art. antecedente o
TO,IO ::(.'11. I'AHTE J.

Al'i. t5G I\os casos dos artigos allteceuentes as quan-
tias Iljn",tndn:; Cllllstm'üo de docllmelltos nssignados, ou
llI:1lHl:lllos lIs,.;ig'llur pelo f[u as receber, 0\1 serão PI'O-
Y/ldas com dllas te.stemunJll1s cOlltesteti. Não illcorreri\O nlls
ditus lH'IlH': I'r:meil'o-os quo forem ÍIl~possibilitn(~os. por
doençn -:). g'lludo o,.;qnc, all.tes de se retirarem, restttlllrem
m: qlllllltins recobid:ls . '~'erce~ro-os que. demora~'em o ser-
viço jlor llwtivo de (lJllg'enC1l1 011 serVlç.o publlco.

Art. 1;)!... E' (;Ontl':wClH'fLOcontratl1l'-SC nlguern parlL
1':17.01'qnalqllCl' ,;ol'\'iço, e 1~~cebelHlo di?heir? ndiantuuo,
011 consu qlle o \ IIlhll nflO fizer o servIço I1Justado, 011
nno Ill'eClI<.:!lel' 0-; dia::; equivalentes ú quantia adiant~da;
jlellllS de cinco. n oi to dias de pl'i7.ft? '. e m.ultu de qUlllzc
li \l'Ínta mil reIs, e o dllplo na relllcldencta.

Art. 1;j.'í. I\lIS pellas L10 artigo anteceLlente incol'l'e-
I'Ú o (I\lO (ln,;:\llljl:1I'lIr em caminho o gado vuccum, ca-
\'1I11nr, mnal', lillligcro, on sllino, bem C0ll10 trol~ll ou
0llj(lctos allte.; de lc:\'al.os no ,;estino ou logares uJusta-
dos.

( i!J )F. N. li.

Art. 137. ]i;" prrJltibido : .
9 1. COIl;;enti •. na,; tabernas, ou .~asas de heblLlas

njnnt IInentos dCJ ().;C':\\"OS que não esteJuo comprnndo. O
yellde(\(JI' despe(lirá os.q ue já 1I0nverel,n c?mp~'ado, 0\1 não
tiverem ljne fa7.er alil; lllulta de L10lSmil reIs, e o duplo
IlIl rei ucidencia.

~ 2. Vcndcl' bebidas espiritnosas aos que estiverem
bebado" , Oll trouxerem lll'mas defesas; multu de dois mil
reis. e o duplo na reincidencia.

Art. }tiS. '1'O[lll a pessoa que quizer abril' casa de
negocio dn qualquer natlll'e;m devorá aferir .lH'imeiramen-
te os pew,;, Illet1i(I!I:;, e b~lanns de qll~ tIver. de. uzar
(:Olll o,.; padrOu,; cl'l CUlllal'll; ll1ulta de vlllte mil reIs e o
duplo nu reinci(ICl cia. Os pews .JC1'ÜO de metal, e /lS
medidas da íigul'a e dimeuSi\o tla" que a Cumaru ado-
ptar e declal'ln' por editaes. Os jlews, medidus. e ba~
lan(~IlS serão carimbntlos pelo proc\11'ndol' e llgelltes fiscues..

Art. lS3. E' contravenção roter ou conserva~' ma-
chado. fouce, enc!tada", cu vadeims, roupa, al1lmaes,
arreios ou ferl'llmcntlls pertencentes a camuradas ou tra-
balhadores sol> pretexto de haverem os mesmos rcce-
hiuo quantia, jOl'llal, ou causa adinntnLlu n. tro~o, ou pai'
conta dos respectivos serviços. e o não te.rel~l fClt?; 111\l1~tl
de dez a tl'Ínta mil reis e o duplo 1111rClllcldcncHl o Pl'l-
~fto por dois a oito dias.

Art. 152 A~ ellsas de negocio, {l cxcepçào (Ins bo-
ticas, se feic!tnrflo á:; do7. horas da nontc. O eontrave.n-
tal' pagará á multa L1e L10is mil reis o o L1u[llonu relll-
cidenciu. ,

( 78 )

CAPITULO IV.

Sliln'c relida ril}S !ienrl'O~.

Soúre (lronno e "rixas entre pcssoas.

C.\l'ITUO 3. u

Art. l.HI. E' proiJibido o a Ll'avc,;salllollio 011 nl.lHrcnll.10Il'
In (\u O'l)Ill.~n),.;Üt~ prillleil'a nucussid:ldu, COlllO :-;(":.1;10;IllIlllo,
:llT07.,bf:ll'illlta, feijiLO, \OIl(;Í1l1l0,camo e!:c 0,.; ~ollll'il\:elll,(!-
I'US seri\o puni(lo,; com oito dias do lH'ISflO, tl'lllta nlll 1'01";
de multa, o o dllplo lia roincidclleia.

Art. 150. O.~vOllddol'CS (lü genel'o::; (lo llrt. :llItcce-
dente os lev:ll'<10 á prll~a (lo IIICI\;a<!o, ou ao:; IUg':~re:; de-
si o'IIIHlo,;pü!:l Clllll:U'll lla Cidade,., u P0\'Oi\ÇiiCS, e ali I ?S VOll'
dc7ri\o. Em tempo de fomc aiJi sc COI1,;CI'varilÜpor UllI dia para
quelll os qlli7.Cl' eOll1pl'H\', o nuo sOlldo, por trez iJOl'aS, do-
pais do qllo o,; po(lor;io vClHlol' como lhes parocol', hom como
110S (litos p\'aso:; llf10 sendo POl' atiaeado. .

O" coutl'uvOlltol'e:; 8el';10 pllllidos C\)1I1a multa de qUI\\Z()
a trinta mil réis, u o duplo na roinei.lcll(;ia.

Art. 151. As (lisposiçOes do artigo untocedente com-
pl'ehendem tamlwll1 o roceiro, condnutor, ou vellllc(lor
que depoi" (le vellllel' os dito,; g-en()l'os no mercado jln-
l>lico os vellder O(;l:ult:uncnte pai' ordem de outrem.

tl'idos lima V07.em cada trilllu,;tl'(\' soh as pon:1s di) milita
de Lt'jllta mil reis, u o duplo lia rOill(;idullcia.



CAPlTTLO U"ICO.

oúre a8 escolas de 1,<s letras.

( 'Sl )~. . f).

Art. lG6, Os paes elos expostos, quo 09 reconhece-
rem. png-llI'ilo as <lespeza~ de sua creaçi1o;e odticaçil.O até
ti idade tie seto unnos.

CAPITULO 2 .•

expostos até fi iJ.ade de sete anno>! Il qUflntill que li
CUllIam ar!litl'lll', que iiCfLl'á por LI!UIl vez fixuda.

Dos impostos Jllunicipae .•.

~rt. 172. Fien snpprimido o iJllposto sobre -afcrit:ao
ro~1O XX.'I!. 1'.~/lrc L,' •

AI'L 107. A Camata inspeccionarà as escolas de 1.<' I.
tm:'! pub~iclI:'! ou partÍculares, POI' qUlIlquer de seLI:; melllbl'()~
quo umng'uUI', OLI POI' UIlla commissào por eIla uomouda.

. Art. 1G8, KCI:hl1m professor poderá obstlll' fi que os
deSIgnados 110 I~rtlgo antecodente llssist.f1O as licçoes e co.
111110 os esclnr(Jellllel1to~ ucce:ôslll'ios jl/ll'a bem ajuizarem do
lI~odo P?r <J~IC :;e cnsllln 11 1Il0cidade; lIIuIta de dez u
\'IIltc mil reIs, o o duplo lia reincidencia.

A1't. 169. Terá fi Cn;uara to(lo o cuidado em que nas
ef'col:!s :;;e.guarnem n~ Ims e .reg'ulamentos.. se ensinem
os pl'ln.clplOs dn rcllg'1l10 do l::stndo; c que os IH'ofesso-
res nS.'I:;(flO tOl10 tel~)pO dns .!Içõe:; lias mesmlls, tl que
unu e::;tendi1o IIS fOl'Ias a 1l1:Wi do que deveIll.

AI'L 170. O:;: pacs ou e(lucndores dos orphaos po-
hres c dos cxpu,;tos . rcquel'(Jr;10, á Cllllllll'a parll mandnr
clur-lIles o lIoc.essarlo I~apul, tlllta, pennas e lapis nus
e,;colns d~ euslno jJubllCO. Instl'llir,10 sew! requerimon-
tos com lllforIllllçües do IIscal 011 agente::; fiscam;, o at.
tostllllos u() parudlO ou cnpellào.

, Art. li I. O fiscal o ao'en tes fiscnes terno esrecia 1
cllldauo em infol':llnr á Comam sobre a educllçlio crcnçao
e exi teucia Llos 'xpostos e 01'£110;;pobres o desumpurudos.

TITULO 7.".

Art. lG1. E' prohihido:
~ l. Fll 7.Cl' Itccl'escimo aos pezos 'que não seja sol-

'c!n(lu, de mudo que fncilmente se sepHl'e.
~ 2. Utnr de pezos de argollus ou gancho,; Cjnc fa-

dlmente possão SOl' tirados e postos: multa LIe det a trinta
lllilreis, e o duplo na reincidencia. .

Soúr3 educação c ,Ç()CCOI'I'()S aos o;po,tos.

'( 80 I

TITULO G,o

CAPITULO I.

Art, 1fj~, l'agar-se- ha pela crea~fiu c eLllll:a~ão dos

Art, 163. Os fa7.enlleiros e tropeiros, bem como qual.
quel' pessoa que UZllI' ele pesos, balança,,; e medidas lIS
nferirllo umu só velo, mas til:<lrüo sujeitos (t revista do
artig-o lGO; lllulta de cinco a Ilez mil reis, e o <!uplo
lia reincidellcia pela viola!iàO dLJ"te e elos artig'o:; antece-
dentes.

Art. 1G.L A Camura estabelecerá uma caza. para re-
cepçll.o dos expostos; em quanto a não fizer serão dados
u quem os crie.

Art, 162. O qnc falsificar as medidns, balanças c pe7.os
depois cle afericlo:; incol'l'erá ua pena de oit') dias de pri-
zilO. e multa dc trinta mil reis, e o duplo na reinclden-
cia, Na l1le;:;ma pena incol'l'erá o aferidor que aferir POI'
menos da lIlUl'ca dos padrões da Camara.

Art. 160. O fiiJCnl o ag-ente,; fiscae::; visiturão ao me-
nos dnas vetes por anno aiJ cazas Lle negocio dos re:;-
pectivos Dist.ricto,; pam fiel eXOl:llçÜ() dOiJ artigoiJ untel:(l-
ciente,;; sob pena de trinta mil réiiJ do lIlnlta e o duplo naiJ
reinci<!encins, e perda do emprego. Para DiJte fim ofli-
ciarão lIS antoriündes policiaos ás (luae,; o,; ncompllnllllri'\O
na visita Dellas espera a CallHu'a a pre;itaç:1o deste ser-
viço puhlico.

~lle nno nÚll~ ile pezos, mcditla:), c baJan~as nilo afel'i.
dos, nom carimbados.



.\rt. ti!.. O anno financeiro Illullkipal princrpiu no l'l'i-
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tl'llllsitar pelu$ pruça:>, ruas, e subur!)ios da Cidade e
povoaçoe,; condusilldo Il:adeil'us, pedras, ou qualquer obje.
do 'para lIeg'ocio cinco mil reis. Exce~tua-~e o que con-
d,~zlr gellol'Os do eXJlOrtação, e matel'lUes para obras pu.
)110115 ou de caridaue. Ficão prohibidos os carros rin-
chlld~res ~lentro dos limites da Cidade; sob pena de ciu-
'o lIul reis de multa e o duplo uu reincidencia.

~ ]9, De caua um mascate, latoeit'o, funileiro, cal-
deireiro ou sapateiro, dez mil reis.
, ~ :20" . J)ü caua uma fabrica de licores, e outrus bo-

lJl~lu::;CSpll'1tuosas, excepto os cngenhos de canu, cinco mil
rUIS.

5 21. De caua umu casa em que se fabricar foO'os
Hl't1ficiuc:5 cinco mil reis. <:>

~ ~2, De cada um bilheteiro 011 cambista, que ven-
dor bJ1hetes de loteriu, vinte mil reis. .

~ 23, Do cada um moinho deu tI'O dus povoacúes
tIo':; mil reis. • ,

, Art. 173, Alem dos impostos annuaes de que tl'Htll o
IlI'llgo l1ntecedcnte se CObl'llI'ÜOos impostos .eventuaes se-
g'uilltos :

~ 1.0 De cada umu licenca para construir ou l'eedifi-
cal' casas !lll Cidade e povoaçoes cinco mil reis.
, S 2.: De caua titulo Oll diploma que se registrar llo.
Secrctal'la da Cllmllra, exceptuatlos o::; tituloi! dos empre-
gado::; quo nilo tem vencimento. dous mil reis.

~ 3.° Do cnua um dia de espcctaculo publico UO
qual ,se tenha lucro, dez mil reis.

~ 4.° De cada nm dia de cavalhadas, dez mil ,reis.
~ 5.° De cada um boteqUIm cinco mil reis.
~ 6,° De caull um barril <le oito medidas de aO'uar-

deute ql;e se vender no municipfO, trezentos e vint; reis.
~ 7. De cada uma rez que se lllutar para vender-

se carne secca, ou verdc a talho um mil 1'5. A Camara
uttelldenuo U Ilecesiullde publicll poderá isentar deste ini-
posto pelo terup? que julgur conveniente aquelle que por
contracto so obl'lg'ur a lIlutar reze,;; diariamente ou ao me.
!lOS de dous e.m dous dias. No contrato ;e llttende-
nt lÍs neoessidades do publico, e aos intOl'esses mUllici-
paos,

( 8:1 )I, N 6,
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e revista. A Cumam arrecudal'ú ll11nUlllmente os impostM
seguintes: . .

. ~ 1.0 De cada um mascate que vender ohas de 011'0
e pedras preciosas dusentos mil reis.
• ~ 2.° De cada um 'mascate quo v~l~d~I' f~zellllas se~-
cas miudezas, more ou 11flo no ll1tl11lClPIO,Cll1coenta mil
reis: Exceptua-se desta disposiçilO o qu~ po~' tor CHSIlde
negocio, pagllr o imp,osto. de 11l:1 dO.li UOIS~~ segulIlte, o
qual sómenLe pagara trlllta lml rCls.

~ 3,° De cada uma caza de negocio em que se v<muer
conjúnctamonte fazen~a seccu, fenagem, miuuesas ,.!<HI-
ças, molhados, sul, e g'eneros do paiz, e de fóra tl elle
vinte mil reis,

~ 4.° De cada uma casa em q ne somente se, veudey
fazenda secca, ferrng-01l1, miudezas, e louças q UIl1Ze nu!
reis. -

~ 5.° De cnda umu casa em que se vender Illolhll-
tlos, sal, g-eneros do puiz, OI: de. fóra delle, 011 Ulglllll
sÓlIlonto destes g-eneros dez nul 1'018.

~ 6.° Do cada uma casa em que se ,:endcy sal en-
sacado dez mil rcis. Exceptua-so d'est:l dlSPOSIÇflOo Jl\l~
O'ociante de casa aberta qne pagar os Impostos dos ~~
b •

3.° e !l"o ou 5.° deste artigo. ,
~ 7,° De cada uma botica vinte mil rOlS.
~ 8.° De cadl~ uma. casa ~m que se vender' drogas,

excertuauas as boticas trJllta nul reIS
~ 9.° De cada uma casa de pasto, ou hospedaria

quarenta mil rs.
~ lO, De cada lima ~asa, de bilhar, ou de outros

joo'os licitas. cincoenta mil rCls.
b ~ 11. De cada um dentista que collocar dentes artifi,

ficines cincoe11ta mil reis.~ 12, De cada um, I'ctI:atista que tirar retratos por
maq uinas, cincoenta Iml 1'00S, ,"

~ 13. Do cada um rancho de tmpa OItO mJl rCl~.
~U, De ~Il(la uma, ca~a, 10j:l?1l ten~~a (~e alf~lUte:

sapateiro, sellClro, marcillcll',O, fe.l'lolro, OUllVets, fel'lndor
ou qt:alquer otlicina cinco mJl reIS.

~ 15. De cada um corte ou. aço.ugue parll II venda
de cal'ne verde, 011 talho deí: 11111reIs. .

~ 16. De . cad/~ um engenho ue serrur rnadClt'a pllra
lIeo'ocio dez UII! reIs.

o ~ J7. o De cada uma cneil'l1, ou olaria dez mil reis.
~ IS, De cada um carro, carretflo, ou carro~~a, que



Dl'. lIe1lrique Ce::a7" M'U:r%tO.

( 85 )

José Francisco Bemhattss a fez.

JOAQUIM SALLANIU. MARINHO.

Selludll nt\ Secretlnin ua Presiucncia da Provincia da
ll1iuns Gel'aes ao::; 5 de Novembro de 1866.

OUHO-l'l\i!.'l'O. 1867.-'!'yp. DE J. F. DE PAUL •••.CÀSTIIO~

(L. S.)

Dl'. lIem'ique CezllT Muuio.

r\'esta Secreturia do Goverllo foi pu bhcndu 8 presente
RCiOlllÇll.Oem o 1.0 de fevereiro cio 1867.

,. N. G.

JlI'imir, publictlr H correr. Dada no Pnlacio da Presiden.
('ia dll Provincia do Minas Gel'aes nos cinco dias do moz de
_","o\'el11brodo allno do Nascimento de Nosso Senhor Je-
sus, Christ~) de mil oitocentos o sessenta o seis. quadra-
gct-:llno q llllltO du Independencin e do imporia.
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Art. 180. FicM revogadas as disposições em contra-
rio.

rneiro de Outubro de um auno e finda no ultimo de Se.
tembro do anno Beguinte.

1\Iando por tanto fi todas as Âutoridadas n quem o
conhecimelltfl c execução da referida HesolllçãO pOl.tencer,
que a cllmpr!10, e fação fCllmpril' tão inteiramente, como
u'clIu se contem. O Becretnrio d'estu Provincia a ra~ll im-:

Art, 175. As licenças sujeitas aos impostai de que trll-
tao os ~~ do artigo 172 serno concedidas do primeiro de
Outubro, em que começa o anno financeiro, até o ultime)
de Setembro scguinte. O impetrante é obrigado n mos-
trar havcr pago os dircitos g"ernes, provinciues. e im-
postos municipacs a que estivcrem sujeitos.

Art. 176. Findo o prazo do artigo nTlteced~ntc sem
quc os f;lljeitos aos impostos do artigo 172 os tenhllo pago,
porcetler-se-ha á imp0f;içãO das respectivas penas pelos
meios competentes, e li cobrança dos impostos e multas
em que houverem incorrido. Exceptua-se os mascates de
que trutãO os S~ 1.0 e 2,° do artigo 172 que poderão so-
licitar a licença em qualquer tempo que se apresentu-
rem no municipio. nM podendo porem vender as fuzen-
das e mais objectos sem que fi tenhão obtido sob as pe-
nas do artigo 178.

Art, 17i. A licença tirada em qualquer dia do anuo
civil vigorará somente até o fim do anuo financeiro mu-
llicipal: não isenta a obrigaçno de tiral-a novamente no
tempo lllarcado no artig'o 174.

Art. 178. As pessolls sujeitas aos impostos decretll~
dos nos nrtigos 172 e 173, que injustamente se negllrem
no pagamento dos mesmos, serão lJtmidus com oito dias
de prisM e trinta mil reis de multa.

Art. 179. A Camarll expedirá regulamento para Il boa
execucão destas postUJ'l}S na pllrte relativa ú contabilida-
de, escripturnçào e arrecadaçãO dos impostos e rendas
'Inuniciplles, o qlllli será dependeute da approvação da
'Assembleu Provincia!.



Apl'l"IIra as Posturas da Camara Municipal da Oliveira •

FOLHA N. o 7.PAllTE La
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.JOAQUIM8.\I.n.\;';II.\ ~L\I\fNIIO. Presidente da Província
de Minas (;er:les : Far;o s;Jbcr a todos os seu:; habitantes que
a Assmnbléa Legislativa Provincial, sobre proposta da Camara
Munieipal da Cidade da Oliv(J,ra, decretou a Hcsolu~.iio se-
guinte :

Ar1. 2.0 Qu,1nt!o [I Jlena impogta por contravenção d'es-
tas posturas fOI' de multa. e o multado t,in pobro que nào
I}o:;sa pagai-as sel',í a mesma rerlusida a prizuo simples, con-
tamlo-se cada dia ele priziio a 11mmil rei:;; se a multa [lo"
rem for menor de 11m mil reis niio obstante solTrerá o con-
travcntor um dia tle prizão.

IIE 'OLUÇ.\O N, j ,33!~.-DE 5 DE NOVEMBHO nE 18üG.

CAPITULO 1. o

A1'1. 3.0 Quando nostas posturas se impõe a obriga-
~ão do licença, e não so dedara a quem se hado pe-
dir', entende-se quo /lesta Cidade será ao Presidente da CiI-
mara. o nos Bistriclos tio fora :\5 autoridades policiaes, salyo
quando as posturas ou edital designarem di versas authori-
dades para cOllcedel-lls.

Ar;. ".0 Os 'lue se sontirem nggravados pela co ncessão

AI'l. l. o Pl'a~as s,io os lugares no interior da povoaç,io.
II hill't'ndo duvidil sobre se alguns logares devom ser assim
1~IH1SitlOI'.lllos iI Call1ara o decitliní por Editaes quo farão
parte destas posturas,



um rt,llltOl'in que SN~ apl'rsP/lt/ltlo á Cllmlll'u 110 primeiro.:
,lia ua priflll'ira sessão (H'<!inalÍa de cada lllJno.
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Al'I. 12. Os OClles fJll1lndo slIllil'rm em diligencill tio,
spo cargo, podcrão 5('1' IIcompnnhados do ('seri \ tio do PIIZ'.
ou do Subdeleg;l<!o, c de qualrjuer o11ieial de jllsti(;a. ~n.
d" nect)ssario, tf'ndo para esso fim requisitado da <lutoridadu-
policial do Districto.

ArI. 11. Os fi~c.1es dos Districto!'i do fOl'1l da Cidado
rllrticip:Il',iO 110 d,1 Cidado 0<; máos tratamentos e /leias de cruel-
dadu praticados pelos :oenhorcs contra seus escravos, e o fiSCéll;
da Cidadu (Ii'slinilr;\ um capitulo especial de seo relaturio pal'll
/lS juflll'llHl~'ÕUS deste gellc(,()

l'\os casos dus duus artigos /lnlecrdel'lll'S t1 Cnm~ra pro-
r/lder<l l'ln conformidade dus artigos f~8 o 59 da Lei do 1. e

de Outubro de 1828.

Ar!. 1::l. Os fis('nes promo\'er.io a boa exccução destas
posturns, {j vigit1rão PU)'(I quo Sl'jiio ousor\'lIdas, propondo o q.lIC'
convier contra os contl'a\'entores, !lOS (,IlSOSem que lhe com-
petir ou que estl'jão a seo cnrgo por disposi~ão uas mesmt1s.
As di~posições !'il\pra nüo p/'(judif'üo ° diroito quo r.ompetir lt

(Illillqlll'r do povo de nos mcsmos cnsos dl'nulleiar e reque-
rer eOnlra os contral'cntorcs, o quo de direito for.

Al'I. 1!~. Nos processos por contrnH'nr;ão instaurados
p")os fisclles ou pelos encarregados da nrrecndnçito das I'I~D-

dt1s muni<;ipaes teriio os mcsnws direito LÍ metnue da quan-
tia liquiuil que se recolher no cofre.

A rt. 15. A Call1.1ra fira autorisnda a mtlrC/lr lima sra-
tificlll;.io no fisclll desta Cio.lde em remuncrnçào do soo tra-
balho no cumprimento dos del'eres de Seo cargo.

Ar!. Ui. Nas concessões tio terrenos para conslruc~ões
do caZIlS, a Camara lerá muito em vistn quo os povoados
cro5ção do centro pnra os )(ldos, evitando p.or esso modo que
Sf'jl\(l bllbitados os arrilbaldcs llntes do estar o cenlro cccu-
TOMO XXXII. PAlI.l E 1.'

ou desigll:l~;10 de licença poderi\o ~ecolTer' p:lrn a r.nmnra por
ptJti(;i1o em que eI ponhiio os motn'()s tle suas queixas.

Art. 5.0 A importancia das mullns e das licençns será
lIpplicadn pela Camara ás obras Il'lunicipaes que elIa ordenar.

Art. fi. o Para IIrrecadação do suas re Idas ndoptnrú n
Camam o meio, c processo quo mais vantngPtls ofTerecer S('jil
por ndministraçào ou por .1I'('ernatil~ào, podendo divi~lir tant()
li administração como n arrcrnatnçao por um ou maIs IJgcu-
tes, se assim lho purecel'.

A rt. 7.0 Para ('ome~o da o])rignç;io do fazer ou desfa-
zer imposta por eslas posturas s~ assiglHJI'(Í ao cOlltravcutor
o prnzo de 24 horas, c parn, termmal:-n o prnzo que for. 1'11_

sonvel. Quan(to porem depOIS de espll'(1(lo o prazo a ol>rJg,,_
r.ilO /Jiio se adw r satisfeita, m,lIldmá n autoriunde policinl,
faleI' Oll desfaz"r á custa do coutra \'cntor.
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Ar!. 8.0 Quando lleslas posturas so impõe a obrigt1çno de
fnwr ou desfazer qualqucr serviço ou obrn, e o obrigi'oo t1 isso
}lào o cumpra no prazo, que lhe for .nssignado na forma <.lo
ilrtigo antecedente, será O mcsmo Ser\'ll;O, ou O~r!l, posto r01
fmlC:ll o 81TemiltlldO por quem melhores eon(h~oes .o!Terecer.
Não IIpPilr'eccn<.lo lal1çudores,~. não ~I.c~dendo sua Importan-
ciu do 1OO,~OO() reis a nutor Idade poll(:llll mt1lldal'á f:lzer.
f1 se proceder<Í COlltra o contra ventar para a courança das
despezas que forem feitas.

Art. 9. U Quando n'estns posturas so manda advertir II

11etonninadas pessoas o cumpri1l1l'nto de algum do seus ar-
ligos senl a advur!ellcia feita por ~rdem das autoridades po-
lidllos, J uizcs de I'az, o pelos hscacs.

A1'1. 10. 05 fiscacs dos Dlstrictos de fora da Cidlldo
participarão no da CidndlJ .as infracçõcs dI: l~is o prevariea-
çôes <.los empregados publicos dos sous DIstl'lctos; ~ern coro o
lIS cOl1travençõf>s destns posturas fJuo nos mes~nos tIverem la-
gar. O fiscnl da Cidade colligindo ,todas liS lI}forma~õcs que
houvorem tlll;gado ao seu c')nhCCllllcnlo, fiHa an~ualmcnto



li/ar qualquer edilleio, cClncerto O~I obril, incorrcr.1 na multa
do 10w a 20.iJ'I IS.

" Art. ;!!L A? liccnçlls ~xigidas ,Pelo n!'tigo 20 suriio gra-
tl.IIL1mento e.o~ce(hdas p,eln.Cnmara nesta r.1r!lIdo, e (loJas auto-
1'I~lades pohclaes nos Dlstrrcto5, sendo cJlIvido o fiscal respe.
CIIVO,

( !H )F. N. 7.

AI'!. 2,). Ortlenada il (Iomoliçiio do c(lificio, eoncerto ou
IIhra , ,sel'lI n~lific:~(~o o plo~riLltario, seu procurador, e na
f~lta d este o IIlqulhno ou IIll11hador, nos CIISOStio IIrt. 21
!,al'II.I~l'Occd('relll a dIa, te,nr!o-:se em "ista o artigo 7. O
IIHIul1l11o haverll do pro(lnetill'lO as clespezlls que lizcr, ou /I

descontará nos alugueis.

• AlI. ~(j. E', prohibido . edificar ou fazcr qualquer ohm
Im terrenos pubh,cos sem licença: multa de 5 /I ~O~ rs.
l) pode ser (lemolida quando oO'enda o /llinhamonlo.

Art. 27. O arnmdalario, ou o que obti ver licença para
li levantamento de cazas é obriglldo a principinr 11 obr" den-
tro de. um anllO, e ~ terminal-a denlro Chl outro, que so
contarao da data ,da IIccnça. O que não der comcço a obra
.Ientro do respectivo prazo enlendor-se-ha haver renunciado
o direito quo P?I'a isso lho dava a licença, e o terreno pode-
r<! SOl' concedIdo a outro que o requeira, ou declarado pela
f.amara para uzo c logradouro publico.

O que tendo começado n obra em lempo não a concluir
de~tl'O do prazo pagará 600 rs. por mez até quo a conclua.
A Cnma~a porc!TI' poderá cm visla de motivos altontliveis pro-
rogar por maIs um anno o sobredito prazo.

. Art. 28: As penas do artigo a'ntccedenle são applica-
VCIS aos antigos possuidores ou al'l'endatarios de torrenos
(IUCoxistirem nos limites d'esla Cidade e arraiaes que, se dentro
tI,e um anno, dopais ~a publicaçflo destas posturas, não
tiverem c0meçatlo snas edificações, ou não moslrnrern clllliva-
tlos os seus terrenos, c (Icvidamcnto murados.
'1'0)\0 XXXII. 1''\1\'1'1,1."

Art. 21. Nosta Cidade e arraiaos niio so poderá sem li-
cença edificar nem rcedi!1car, faser concertos ou qllalquCl'
obra que possa prejudicar o alinhamento; pena de multa
do dobro do sala rio que dovia vcncer o alinhador: e so o
edificio, concerto {JU ubra prejuJical' o alinhamento será demo-
lido no todo ou somente na parto quo o prejudicou a custa
de soo dono.

CAPITULO 2.'

90

Art. 22. 50 o proprio alinhador contravier a disposi-
ção do artigo antecedente, multa de 2!~OOO, e a demolição. a.
sua custa com 11 obrigação de ropol-o no ponto em que es-
to\"o antes da demolição.

Arl. 23. O alinhador que sem licença alinhar1 ou pt"ll'-

Arl. 17. Se dois ou mais individnos pretenderem o mes-
mo terreno serei preferido aquclle quo of1'et'ecer' ti conslrucçàu
melhores condicções de asseio, olegancia e salubridade.

Arl. 18. O nnno finnnceiro municipal se conlar<\ do 1."
do Outubro ao ultimo dQ Setembro.

Do alinhamento das lJovoaçües.

Art. 19. Nesta Cidade o em cada Dislrirlo haverá um
alinhndor nomendo pcln Camarn , o em quanlo nàil houver pIa-
nos cingir-se-hiio ás instrllcc;õcS quo a Camnra lhe rninistl'ar,
c venceriio o sala rio du 2<1D000 rs. por cnda alinhnmento.

Arl. 20. Competo ao alinhador alinhar, e perl1lar o edi-
ficio, cnsa, ou obra, conforme o plano da povonçào, ou, em
sua falta;- as instruc'ções dd Carnara apresentadas polo fiscal.

Nenhuma casn sorá construida ncsta CiJade, üu nos [11'-

raiaes do Termo, sem que tenha pelo menos 18 palmos Jo
pé direito.

pndo, nfim de quo nas runs entre um e outro morlldor niio
ll1io so nchem largos ospaços,



Art.:35 Os qllintaos ou 1(!ITenos que não tiverem CII~1S
nas frf'llleS das n,us desta Cidade sorilo tllpad~ com muros
de adohes. taipa. pedra ou paredes rebocados, caiadas, c
('obert::s • com alLlll'a nunca monos do 10 palmos. Se acnso
J orem cahir "Igum Illuro, paredão, ou parto deJle em tempo
dlll\'OSO, poder,i o Illesmo sr.r substituido por cerca de rol!.
deirn com licença elo Presidente da CanHlra. ou do sco pro-
l:uradOl', nilO r.stanrlo ('lia reunida. assignnndO o dono do ler-
I'('no Ulll pl'a:r.o rasoa \'(~I para fazer o muro como fica de-
terminauo: Illulta do 10 u 20$ 1'5.

Árt. 3S. A conservnr;ilo e repllt'os das muralhas, pare.
dões , ou outt.,,!! obras fCItas para seguronça dos edifieias
ou prizôes publicas. calçadas, pontes, c1wfllrizes. regos,
nqueductos. poços, tanques, (}quacsqullr outras constl'l1e-
çôes em bcnelieio comlllun. ou p:Jl'a decoro, serão feitas
pela Camara. ExccpluflO-so:

~ t.. As obras cuja,; factllras não erào da obrigação dil
Camllrn. 5nl\'o quando forem de urgente necessidnde, o
ll'luell,'s que tinhiJo ohriO':H;'i,o do :JS fazer n1\o poderão por
falta de meios: multa do /. a 8:) rs. a o duplo Ila reinci-
dencio.

~ 2.. As obras que a Camarn fizer arrcmat:lr, impondo
Mtas prestações para indemnisaç"o dos emprchendedoros J

TO~O XXXI!. PAfiTE 1.'
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Ar!. :lG. Os donos uos quinlacs e terrenos quo fizerem
frente para a I'lIII• Oll prllça ()' esta Cidade, que presentemente
se lIcharem tapados. com ('erea de mlll!eira. ~Cl'ão adverti.
Ilos Jlelos liscaes, de ordem da Camat'n. e lhes será rnorca-
do um pl'azo l'ólsoavel para demolir a cerca e filzer 11 tapagem
na forma do :Jrligo Illltecedente: lIlulta de :> n 1O~~rs. ,
quando n;io seja a ttendida a advertcllcia, o obrigação <1'6
(olzer a ohra. Pode:J Camara prorogar por mais tempo o
pI'azo havendo circunstallcias lItlendiveis.

Art. 37. A Camnrll UO ignará qunes n5 runs c prllclls
o'esta Cirlado, anele são obrigados os propriclarios á demdli-
ção de cercas de madeiras, a sua subSliluição por muros, Ilit
forma do art. alltecetIento.Art, 32. Os mesmos moradores tanto dn Cidaue, como

de fMa s1\o obrigados, sob as mesmas penas, a reboco-
rom o caiarem as frentes do suas cosas, obrigando ostas dis-
po'ições aos proprietarios • aos inquilinos, ou llggI(~gados quo
habitarem as propriedades.

LJ(L li IIIpe.:;a.
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,Art. 33 .. V('larilo na guarda d'esta; posturas os Delega-
dos, Rubdlegados, Juizes da Paz e I1scaes.

CAPITULO 3.'

Art. 3.l, E' prohibido empachnr 8S ruas o prllçlls com
matoriaes, ou com qualquer genero do entulho: mtilta de
4 a tO.zf> reis, alem da obrigação do desentlllhar immedia-
tamente, sob pena, do mais cinco dias de prisão. .Exceptua-
se o casO de necossidade do edificação com licença do fiscal,
o qual marcará lugar quo não impeça o livro transito, man-
dando pôr luzes ,ou divisas, so l'recizo for, para quo nenhum
damno sofIra o publico.

Art. 2!l. E' pl'ohibido nas ruas o prnlills:

~ 1.' Lanç.ar immunclicias do cheiro llesagl'adavel 8111-

oa quo seja por encanamento qnu as conduza.
~ 2.. Fozer estrulllllira~.
~ 3,. Lauçar animaes mortos ou moribulldos: muI-

ta do 4,~ n U$ rs 05 animaes dovem ser profundamente
enterrdos nos quintae5 ou fora da. povoaçlies.

Árt. 31. A Camara, quando o julgar necessnrio, pone-
rá declarar por edllaes, que I1carão fazondo parte de:;las P?S-
turas, quaes os lugares em quo se possa. fazor o despeJO.

Art. 31. Os moradoros (rosta Cidade, c dos nrraiaos
(lo snu Municipio são obrigados a conservar limpas lIS testadas
de suas casas e quintaas. A testada comprehende metade d:,
rua ou praça; multa de 2 a 8.m reis, o o dobro na rein-
ciueneÍ1l.



CAPITUl.O 4.0

~ 3.0 Os I'arochos quc mandarem fazer enterramentos
nos Jecintos do Templos.
TOMO XXXII, "AIlTE 1."

lJa saudc publica.

Al'l. I~7. E' prohibiclo enterrar corpos humanos nas Cio
f!a(les uu alTniaes, l'll1 outro qualquer lugar que não seja cc-,
mitcrio publico, havendo o, muIta de 10 a 201)000 e o duplo
na rcinddeucia.

( Ui; )

Os Filbl'iqueiros.
Os 1'l'ocul'i1dol'es das Irmandadcs ou quem suas ve-

l. J.

Ar t. 46. Nos casos do urligo antecedente, depois do mar-
cadas IIS funlus, uu r.on:;tl'uidas, é )ll'Ohibitlo:

.' 1. u Tirar das mesmas llgO(JSpara oulra fonte, ou arruí-
nal "5 antes de pas,m' peJa fonte marcada.

~ 2" Til'ar d'ullas para servir em pateos ou qUlntaes par-
lioull1res: mulln de I~11 1:!~1'5. e o duplu na reincidencia.

COIICfrIo ,í sua Cli~ln, du qur: ndmillir no inlerior tle sua pro-
pri('dado pessoas eslr1Jnhas.

Art. 45. Nas fiO\o:lI~ü(,s onde não se tiverem feito ainda
enclln(JlI1entos, e {'hnfarizes d'agun de serventia puIJ ica, c que
l'sla 'orru elll font '5 seruo os IlIgares d'ell"s designados como
I'ullil.:os, e m:lIeados nesta Cidade prIa Camnra, e nos Ilrr'aiaes
p .Ios Subdell'gndos COlIl as,islenciu do respectivo fiscal, lltlcnta
Sf'lI1pre a cunlll111didade publica.

Art. 1,8. A Camara designará o cemiterio das Freguo-
zias e Capollils de dentro e de fóra da Cidade, assignando
prilso I'a oavel para a conslrucr.ào dos mesmos ou I'cedificnr,iio
pilssad05 os quaos Ilti() será I;ermitlido entcl'rarnentos se.nã~
dentro desses cemiterios; sol.> LI pena do artigo anlecedente.

n 'pulão-se contravcntol'es dos artigos anleco-Árl. 49,
dout :

~ 1.0
• -=> o

zes n~Cl~'

( !l't )

Arl. 44. Nas penas do arl. autecedonle incorrerá o donu
do terreno por flUOpassar o oncanamcnto, o qual' dono, sendo
f~ila a participaçiio do dia e hora em quo so pretcnde fazer a
limpeza ou concerto do encanamento, o impcdir. Exceptull.se o
casu elll que u proprietario queira antes fazer a limpeza ou

Art. 1.0. E' prohihido:
~ I. o Arruínar ou dcsnwllcll1lr quae~(luur das dilas uhras

(lU parte d'dlas.
~ 2. U J\ hrir tH)()all()tlI('lIlus publicos Oll particulilres lias

1'III1Sc pnU;ilS som pilrticipilf;ã() e assistencia uo fiscal.
~ :1.U Fazor ljuacsqucl' escilvações nas ruas o praças o

suas visillharu;as.
~ 4.. 0 LillH;ar llJaturiilus Ol( entulhos, o untU(lIl' os en-

canmllcntos Jluhlicus (lU pllrliculilres: mulla de I. a t2j)\ rs.
c obrigação de pôr tudo no seu l\Uligu eslado.

Arl. 41. E' prühibidu:

Arl. :19. Qlwn,lo alguem so .prc(iuwr a fazor qualquer
oLI'u uas rcflJl'idas, 1\ custa jlropria, devcl'l\ conff)rmar'-se
com o pl,llIo da ClI1l111l'a, e oblerá licença que llw sorá gra-
tu iltllllenle conced ida.

na furllla da lei de ~!) do Ag')5lo de 1~18 e do í11'1. O da
uo 1.0 do Outubro do meslllo 1Inl10.

•~. t, o I' t' t til.~ ',~gllrilV:ltar e Irar err:l~ en re as Cll ç.afas.
S; ~. o Tirar Jus elH.:anauwntos aga:ls publicils ou parti-

culares pllr1l o propriu uso sem ilutorisação compcteule: mui.
ra do 8 a lOS rs. , e u duplo na rcincidencia.

Art. 42. A Camara poderá concedm' lil.:ença para qual-
quer dos fins dos ~~ 1.0 e 2. o do IIrt. 1.0, quando fór util 11
alguma pessoa, e nào resulto darono a terceiro.

A rt. 43. Os donos das Ilguas 111lscidasou encanadas quc
correm por seus quintaes ou pateos são obrigados a dar os es-
gotos e a encanal-as ide modo do que nào projudiquom as ruas,
nem as obras e bemfeilorias dus visinhos: multa de 10 a 20,1 ['s.



'\r'1. 57. Qll.1l1clo houvcr dmicla so a mllnufactura ou
eSlagnll(;,io Ik ;proas pOllem pl'rjudiellr 11 s,lIld., publica pode/'-
sl'.ha l'I:I:Ol'l'<:1'á Carnaril Oll ü Seo P/'esidenle, nào estanuo dIa
l'I:lIl1id:t.

Arl. :)a. Os Fisci\es clIidilr,io que nos sons Dislridos llãn
hll,jlill esla;':lIa~ües do lIgoas felidllS qno possilo prl'judicar a
salldo publica, e sendo est~s em t()['reno,; PCl'tcllCl'lItes a Ca
111i1I';I, est<J lhes dará os meics de dcsseclll-os.

( !l7 );'t, 7.

Art, 56. Os !lonas (los terrcllos em que 1'0 cstngllll/'em
as /lguas de que trata o arligo ;lIJlr~cedente scrão obriglldos li

'11l~llllir o t.ju'C (ka exposto, salvo quando lhes faltarem os
IIll)HlSe forl;1O natlll'acs as cstaglllH;ües: (j que fizer a estllg11a-
~'ilo IlIl para el/II üoncorrer, curnpril'Ü ° disposto 110 mesmo ar-
tlgo: rlllllta do 8 a ll)~llll() qUillldo n;i() nllcnd,io ;\ adverleneia
d" Fisl'al (lU de "nlra lIul()ridado polieial, quo lhes mün:üní.
IJlü';o rüSOilvel para cumprimenlo de soa dovol'.

, Art; !:iR. E' proltibido 1~1/ltilr-e gado para consumo ~u.
l'lll:,o, fura do matadouro pnhlreo ou dus lugares parll esse IIIll
(~I'';lgU'l(It!s pda Cillllllril nl:sta Cidade, c nos Ilistl'ictos pelos
, u1>t1eil'gad(Js: mulla de 8 a 1U;J;OOO.

,\rI. ;j!). () gado nJo ser;l mOI to sem que tenha se pilS'
sacio :!~ hmas <ll'pois da rllll'ada tlU lllali\l!UlIl'O. Üs curraos tu-
ril" ('1lr;Í1escom IIgoa limpa para O gado beber o se canseI',
\"artlO limpus, tellll,) os lI1arcllillll6S cuidado em nào amontoilr
O'; desp".i'IS das I'('ws marias <lo um dia para uutlO. Depois da
;,,1 't~lle[lcia dI) Fiseal o mlll'chante que IIlio allOlldel-a selá
/Ilultadu em ti a I iJlilJOO e o duplo /la rcillcidellcia.

Art 60, Os que lia Cidado m<ltarem rezes para \'enller'
silO 01)1igados a registrar em um livro, 'Iue pala esse fim tel,io
os ferros ou IlWICiJdas lezes qlH: malarem, () os quo mat<lrClII
IIi1Soutros povoildos elllrl'g<1lli0 aos Subdelegados 011 Fis(:r.o I

Ulll p,1jJ('1 clllltündll IIS lllesmaS miJl'CIlSou ferro, o tanto o li, 1'0
eulTlll I~~SIJSpapeis sCllio mostrados li ,!l1em exigir e sllbmeUic'(lj
li eX;;I1I1~~lilldo requtJI'idu. Os cOlllrill'cutorcs p~garilU uma
rV.'I" . .'Ic \11. 1'.\ ld'E l. t

( Dei )

Art. 53. O:i Fnbl'iqlleiros, Parochos ou Capellães qno
receberem os donativos do que trata O al't. 5J, Heâo obrigatloi
a prestar á C:lmara annualmellte lima conta circunstanciada do
seo emprego; sob multa de 10 a 20;POOO.

Art. 54. E' prohibido estabelecer-so nas povoações cor-
lumes do couros ou outra qualquer manufactura que possa pro-
judicar li saudo publ!ca. Os li:icaes advertirão aos dono~, ad-
minislradores ou f~llores do taes mall11factLlI'1\S para retlrnl-as
das povoaçôos, c não sendo attendidos, os contraventOl'es seráõ
multados de 8 a lGr$OOU o o duplo nu reillcidcncia.

Art. 51. Em todos os cernitcrios feitos nos Di!>trictos cio
Tormo ti expensas dn a gUllS particulares Hcal'i!õ IIS pessoas
encarregadas do enterro ohr igarlas 11 concorrer com 1I impor-
tancia de 2,500') por pessoa lil'l'e e de 1~OOO por escravo por
cada sbpultura: multa do 5 a 1O~ ,OJ aos contraventol'cs. 1':1-
ceptuào-se:

~ I.. Os flue concorrorem com seos contingentes para a
factura dos mos mos cemiler10s e igualmente as pessoas do slJa
famJlia, por tempo du 10 annos conlados da puhlic,1Çiio desta~
posturas.

~ 2.. 'rodf1s qu~ forem reconhecidamente pobres (~/10
caso do duvida decitlil'iÍ O I'aroeho, Juil de Pal ou ~llbdele-
gado do Districlo.

Arl. 52. Os dnnali vos de quo falia o anlecedenle artigo
serão arrecadados pelos Fabriqlloiro5 e llil falta desles pelos l'iI-
rochas ou Capcllàe:i e seráô emprl1gados lia conservaç<io e re-
paro dllS mesrn~)s. cemileric)s! e lIih~ lhes sendú precisus rever-
terào em oeneflclO dJS Matrizes c CapeJlas.

~ 4... Os herdeiros 011 test:lmcnteiros ou dOM do defunto
'luo COllcorrerem para o enterrlllncnto.

AI'l. 50. E' permiLlido aos particulares formar carneiras
ou catar:umbas no ccmiterio gorai para cntorrilllJento de pos-,
SOJS do sua familia, pagallflo pela licença 20~JUO nesta Cidado\
e 1U"O:)O nos Districtos <lo fóru.



CAPlTULO 5,0

ri j'li(icios /)1'l'Jwlleiacs.

(~I L. (iS. E' prohibiJo pedir esmolas para quaesquer in-
,\ )f',~:o 's,: ~lUlto de !~a 10,~ 1'5. Excepluão.se os pedidosnra
li . hOrll,Or(li:l () Irmllndades que tiverem com )romissos p .
IIS festas do Espirito Sunto e de S SeIJust'l'o Nr. . I .' parat j J'd . .. <. a.. ao PO( orilO ('001
lllu os IH,Hlares levor IInagolls, paineis ou estampas' lnu' Ita

til! 4. o 12:jt>ODO. ,.

( 90I. .' 7.

. Arl. Gô. Aquelles quo liverem a vcnuu drogas ou remc-
~IJOs adul.l?rados, ou vende~em sulJslanciils vcnonosus á pes-
. oa: ~lIspl:~tas ou de~conhecl~las. seni? mulLauos fia quantia de
~O 01 .10. IS. e .0 duplo na l'elllCldl'nclll, •.dem de serem inulili-
SilUOS os remeulOs ou drogas alteradas.

,\ il 67. Os vendedores de drngns que so opposerem '\
(,lll~'i1d;l l'in seo negociu c ao oxamc dos rcmedios e droo"ls'
S('I;l1) mllllal os l'm 10 u 20~ rs. c l)rOC"(Jnl'-~e 'la ao .0'". I I ." .. ,.'1 < exúme
IIIl "P0111 ente do sua vontade lilVl'illldo-se anto de tudo.

)r A~l.. 6!). .'50 prohihidos jogos do pnrndas IHlS casas [>u-
~ !Ca; d.o .I0gos, t.1\'CrnaS, botequins e casas de pasto prisiio de

a lllS, e mulla do 10 a '20N rs. o O duplo na reincidencia.

. 1'1. 70. Serüo reputadas casas pulJlicas de jorro poru o
e.fT~ltodo art, IJntec~dento tOlldS aquollns em que doo 'orro 'se
tlrd~ (,Iualquer quantIa sob um qualquur pl'etexto, que {ot.?aem
pro\oltn do dono da casa, quer Sl'j" em proveito de ter~eiro
ou para qualquer outro fim. '

. 1\1't. 7~. E' prohihido ler-se casa puhlicil de '0 o sem
li c.n . da l.amal'a, multa de 30 (J GO~ I'S. Tae~ r J g ,
tanlO 100;' rs. !{" Icellças eus-

Ar!. 72. Sor,io reputlld '5 contrllvontoros e como taes
pllllllo com as pc,nas do arl. antecedente os donos das casas
Jll lJl1eIse de.rem .logos prohibidos, sendo a casa l)uhlica ou

r( mo til ('(lnsll!erar!a. '
TO.1O .'. I 1'.\11'1\ l.a

Ar!. 6.j. Os Fiscuos visitariio ao menos umo vez por an-
no com o mOllico do pal'lido da Camal'il on com outro P0l' eIla
nomeado, as boticas o as Cilsas d(\ l1l'gocio quo ti vcrem u ven-
du drogas ou remedios. Nos districtos de fora da Cidade, e'-
le meuico ou passou que o substitua serlÍ nomeildo pelo Sub-
delegado.

Art. 62. E' prohihrdo lançnr immundicias Oll lavar rou-
pas Oll quaesquer cousns naS fontes, chafarizes ou aqul'ductos
puulicos, ou nos IlIgnrcs quo lhe flciio superiores: mulla de 5
a 10$000 e o duplo na reincidencia.

A Camarn nesla Cidade e os Fiscaes nos Distl'iclos deela.
radiO por editaos quaes sejiio as fontes e lugares cm quo soj<io
l)ermittidas ás lavagens de que se trata neste artigo.

Art. 63 A Camnra pedirá ao Governo a vaccilla neCLJS-
sal'ia. Nesta Cidade vaccillurá o facultativo do partido, hav('n-
do, e fora delln as pessoas nomeadas pela Camara, c os vac-
cinadorcs por editaes marcariio dia, lugar e hora em que so
!la do vaccinar.

Art. 6".. E' permittida a venda de drogas rnedieinncs
nas casas do negocio, mOIlO' as su!Jstaucias venenozas, pedin-
uo-se para isso e'pocial liconça quo custará o mesmo qy~ para
as casas de negocio niio selldo porem nellas pol'llllttrdo a
manipulaçiio dessas drogas.

Arl. GI. I~' prohibiuo:

( 08 )

~ I. o Matar' peixes com \'elleno.
~ 2.0 Vender (Jlirnenlos cOlToml'i,los ou damniflcados.
~ 3.0 FlIlsiflear quaesquer genoros aeercseenlalldo ou

misturando outra su!Jstuneia que ílugmente seu peso, volumo
ou qunntidaue: multa de 10 a 20$000 e o duplo na rcineit1on-
cia, alem de serem pelo Fiscal inutilisados os mesmos g6IlCI'OS.

multa de r.. a IO~OOO. Sob as mcsma5 penas sp!'Úõ obrigados
os carniceiros a comervnr pelo menos por Ires dias (porem n<io
nns rua: e praças) e ~ moslrar a quem quizor ver os couros
das rezos que matarão.



nl'Ii:lrell1 em tor~cno~ particularos, sel.'io enlupidas, e comer.
ladils prlll prnpncl/lI'lO, morador, on antor das 1Il0smas: lIlulta
de !~iI H~OOO.

Ar!. 70. E' prohibidn levantar andaimes c ontulhar as
r.ll:ls e pI'at;ns de tral.lsilO ~liIlJilUal, sem quo (lnra isso obtl'nlw.
lu::en~/l com as provlllcnclas nocessarias: mull<l do f~ 11 8:;'i1ll00.

( 101 )r. .'\.í.

• AI'~. RI. 0, edifirins, rac;as, IllllrOS, 011 n\)r:Js qn(' alllO-
:l.~;IO rlllllaS d:~que p.o~S:"1Orusullar 11<110110ao publico I u a par-
tll'lIlil1"('S,.serao, dl'slellos Oll l'eparndos por quem de d reito fôl'
di!. lI1ülwlr;1 que CUS,H).o porigl1. So 'ó lima p:lI'IO ; me Içai'
fllUlílS, 50 u"sa parlo ficará cumpreholltlida lia dispo~jção su-
pra.

'\1'1. R!L E' prnbihi,ln:
, 1.. I.an 'ill' fogo ao onmpo ou mnllo ai !leio,
~ 2.. Lallc:al' fogo ainda om cnmpos proprios, On em qno

se po sua pal'te em cornrnllm sem que so tonha feilo llviso pro-
j I no visin!lo ou eon5llcio.
, :L. Ilueimar o proprio ro/)n<lo sem tor feito acoiro de 20

p "mos pr.lo monos, ( som parlicipar aos visinhos confinanles
TO 10 . XXII. 1'.\ IlTE 1..

. Ar!. 80. E' pl'O!lilJirlo fazer flljos, laços OCClI1tOS,on ar-
marl.dhas C~llll ill"lnas l~iJ fllgO, ou com oulr:\s C{nacsqLwr 01'-
f"I!,"'a,:, all.ll~a qlle ~P,!iJo(:Ill lerrono rroprio, som que se pu-
blleJIIe)a llutlCW aus \"lslllhus: mulla <lo lJ a 8S000.

Ar!. H!. E' pr'ohi\)illo:
I.o FnhriCilr polvora 110 iutorior das povoarôes.

. ". O f . J •:., ogo ou tll'O e I'OUlltlciras, ou \Hlsenpés: multa
dé 10 a 2"$tl~O.

. h rI. ~:1. , .iiOoJrigad()~ os cnrpinleiros, fl'rl'eil"03, pc~
dl'~l,r~s C.Iomall'll'os a accudll' au fogo que pegar em qualquer
('dJltclo 1I:1S P0\'OilÇÜ"S,

~gll,dllleulu 5;"11) obrigados os Sae!ll'Íst;"ics c Cal'cl'l'p.iros Il

daI' slgnal de fugo, logo 'juo lhos c1wguo a noticia: multa de
lj a 12-, ,00 .

CAPITULO G.•

( 100 )

illedidas preventivas de dcmUlas

1\rt. íG. 05 Fiscaos rrovorao com \m vil1:;do as 1'5caVn-
(;ÕUSo precipicios de qlH.l .fillla ~ ilrlig\l illllel:edenlo, e ti .l;lll-
loc(}c;iio de guardas o dl\'IStlS Junlo aos mesmos, compelllldo
isso il quem tIl) direilo fôr.

O,; l;onlraventores, pela desohodicncia á arhcrtol1cia uo
Fiscal paga ruO multa de G a 1211J ,00.

:\rt. 7ii. E' prohibirlo fazer-se eXCilV[lçÜOSnas 1'UilS, pra-
ljas, 011 visinhanças uas sorvidüos publicas d() <jllfl possiJo rcl-

sul lar llamno as mesmas servidõos : prls<io uu fi. a 8 uias c. mui-
ta de ;) a tO~~OOO.

Ml. 711. E' prohilJillo:

. Art. ii. Qnando rins escavor;üos niio- porlur 1'05ultnl'
daml1ll aO publico 011 a tcrcoiro, c ful',cl1I ~()Iiciltldas pilra 11~'

gum lim de manifllsla lluhdildo, poduril a (,t1l1la.l'a<':IJllced('I' lJ~
l;lJ1H.ii\com as eOl1lliçÕI~Sque lhe 'pilrecor conv~n~ol1tes. ÜS qllo
tendo (I!llir!o IIcençn nno cllmpf"lrcm as eomliçucs com quo a,
o!ltil'elüo pil(;nr<io a multa de f" a S;ff'OO~.

,\rlo 78. A.s esctlY:J~ije5 de (lue ln.Lla o arl. i/I (11.1<':se

Àr!. 73. B' prohibido [I escravos e n menores <In 21
annos jognrllfTl quaesqoer jogos, mesmo que n:"lo st'jüo de pa-
J'iHlas nas casas publicas, ou como tal considllrlldos, ou em
'lualquol' outro lugal': multo de 8 a 1G~ rs. e II duplo nas
rt:inciliencias l as llJ.esmas penüs rl1correrào os donos U<l5 ca-
sns que os admillirern a jognr.

~ i.. Fingir.so fnspirado flol' pntenáas invisivris, (ilf
predizer casos trislos ou ah'gres cum oxageraç<io, e qlle ["l',SlIlle-
.Ialllllo ou PI'l'juizo á terceiro,

~ 2.. Inculcar-se eurado1' l}e moloslias por meio do fer-
til;n, oraçül)s, õlcciollados, ou geslos: P' iSiio por f, a 8 dias €I'
llIulla de 20 a 30\1J 1'3. e [) duplo nas 1'einciden(;Íus.



Art. !12. S,iA permittidos os PI'I)SCPOS rom tanto que lIilo
t",.ti':"II)os passos da Sagraua Escriptura: nllllta do 10 a ':?Oqp:IO.l
I'l'Is:io por 1,. a 8 uias.

, A,rt: 9G. 11.ldq)(~ndI'IJlc de licença d'esta Camora podcrão
os 1II(!I\'Il,ltlll~a!l:lI."o declarados trazcr armas otTensivlls pela
IllI1IelrCl 1I1l!Jcnua n05 ~'~ seguintes:

( 103 ).'. 7.

Arl. fl3. S;io pcrmetli<!os (lS qnimhetes on l'eina<!os quo
os prr>los cnslnlllão fazer acompauhatlos pelos .Juizes das 11'-
rnalldades d,! Hosnrio , com tanto que nfto sojão i\ noite, o quo
.(, ohtl'lIlH1 licença p(II'n o toque de cllixa se a houvor.

~\rl. !)'t.. Quando em alguma rua , praça, ou becco hou.
\'01' i1Julltamelltn desusado, desordem occllllac;10 de cl'iminosos
ou incl'lldio iÍ noire, os visinhos siio'obrignd~s , sob avizo d~
III~pedor ou Subdelegado, n illuminarem promptarnente a fren-
tI) dê suas cazas : multa do 2 a 1II:tJ; rs,

.: I,. OS r.idad<ios pl'ollas u paeil1cos como cobrodores ,
vn.qlwl~'U', /)oimlciros, e mascülcs poderão trüzer espingardas e
pistolas

~ 2.. Os carreiros, tropeiros, boiadeiros e porqlleiros ,
f' cco dI) pontJ. macllildo e foice.

. ~ 3.. Os Ienlladul'es, c empregados em roças, mnchlldo
, fUJ(;!:.

lI.. Os capineiros faca sem pont1\, ou fouce pequena,
, . ' 5,•. Os carpinteiros, alfaintos, snpatoiros, e os nlilis

00 11.:1aos os IlIstl'llmcntos (le scos omcios.
.' 6.. Os ofliciae5 de iustico em diligcncia de seo omcio

pistolas, espingort!ns, c1avinotcs: c/ovinas, esplldlls, e as mos~
,r.u.1O ."XXII. )'AHTE 1,"

Arl, fi:), Silo armos pl'ohiLidas: espingardas, pistolas, 011-
f'amill'tes, 1:la\'illlls, da\'inotos, facas uc ponta, 1\wgaias, sóvel-
!:Is, e qUill'squcr outros instrumcntos pcrful'lIntes. Nigucm pouertí
Ir.',I~I'r I'SSüS armns selll licença da Camara. pela qual pngllrlio
I:, O I 1'5" alem da quc devcr<io impetrar das antoridades po-
11'~I'S: Illu.lla igual ao \'alur u',Hluolla lieença, e () duplo na
r l'IIICIII('ncliI.

( 102 )

Ar'l. 91. E' prohibido a dança batuque e cateretês ~ns
casas de der,tro dapovoilção com nlgazarra qne incommode ao
publico: penas de displ'rsflO do oj untamento e multa de 2itOOO
por Cada um dos qnc nel!e s achar e do 101tOOa contra o
dono.

Ar'l. 90. E' rrohibido conduzir pc1:Js ruas das povoações
carros puchiltlos por bois ou cavallos, sem candieiro ou guia:
multa de :2 a Gii\JOO.

.~r~ 89. Qunndo arpilreçào cües uamnauos, ou quantlo
se u\'Isll1ho a qu,ldra em que costumiio ser acommellidos desso
mal, poderá a Camnra prohibir, sob as penas do artigo ante(o-
dl'ntl', que este,po solt05 os ciies nos ruas c proçns das povoa-
çõos. mautlando COlTor para esso eITeito os editaes l)l'ecisos. Os
Subdelegados om sell~ Districtos pre\'euiráõ na forma acima
declarada os males qu J possüo resultar dessa calamidade.

AI't. 85. E' prohibido correr a cavallo pelas ruas e pra-
ças das povoaçõ~s. salvos os casos de 1ll'gente necessidade ou
serviço publIco: multa do 4 a 1:!~OOO.

AI'l. 86. 1~' prohibido ter anima~s bravos soltos nns
runs O prnças das pnvoaçiies, nssim como nas estrndas: multa
de (i:tJ;OOO e o dobro nil reincidoncia, alem de poder CSSl) ani-
mal ser morto por aquelle a quem acommctter.

. Art. 8i, Conduzir-se hiio sempre presos pelas ruas os
~nlmaes quo por ellas hnuvernrn de transitar, e que pOSSrlOof-
fender as pessôas: multa de.í:t1J,WOpor cada animal.

Ar!. 88. E' prohibido soltar animaes ,hmnndus, n que
se pos,ão consorvar pre~os Oll matar: multa do t:;il il 12~OO" o
o duplo na reincidencin.

o llia em que se pretende queimar. Quando pela contravenção de
qUlllq~l~r destes parilgrilphos passar fogo nos cnmpos n Inattn~
UOS v151nhos soflrerá o conlraventor a multa de H 11 Hi\'POOO.
alem da obl'igaçün de inJomnis1l!' 05 donos dos campos e mat-
toso p I'cjuiso havido.



mns r rma; ns autoridades polieiaes em ql1:JlItn esliH'1 f'1I1 rm
l~x()I'('ifio.

% 7.0 03 cnpit,les do matlo, cspingardtJ~, faeca~, e eace-
teso

,\1'1. !li. E' prohibido comprnr oh.rectos (10 qllalql1rr \"!~-

J'1r fi escravos, Sf'fl1 ordem l)scriplll do srllS SI'llilllr(,5, ou IldlTll'-
nistl'n<!or('s : llHllta de 10 a :30.]'j) rs. c O uuplü \lil rei'ICidelll'trl.

Arl. as. F:' prohihido retcl', 011 occl1llar ns f('I'I':Iml'ntils"
J'oupn, ou allimacs, "I] qlllll'Sqllül' valores dos Cillnar:ldas, trll-
h:i1hndorf's, ou ollieiaes, sob o pretexto do haverem recl'!Ji-
u) os jOl'llal's.

Ar\, !)(), E' prohihido nos jornnlr.iros, ramnr",das
:!''licif'o;;, tropeiros, rarreil'Os, 011 qllacsqllcr pl'ssoas ,1]1IS-
taf'em scniç,os Oll obras, n rf'celll'lldll tllda 011 parte da Ilagll.
salnl'Ío, mcnsalid,l(!l} III1 qualquer Ijl1al1tia desamparar II s,'r-
viço ou ohra, IH)"a de 4 a oito dias de prisiill, e Illlllta de
li a ~O!J) rs., e o du pio nn I'ei ncidcncia.

Art. 100. SilO jllstos os motivos rnrn isentar-se (1:1s rli~-
JlIlS nos casos do alltf'l'ior arligo il úoellça quo Ill1pn,;-
='Ibilile trablllhar, 11 mutila desp('nsll seguida Ja l'eslitui(Jlo
dn quantia al!i(Jlltar!<l ou servi,;o publico.

Ál'l. 1()I. E' probihido acoullll' p.scrnvos rllgidos ou sim.
plesmellte lO! ,os em suas cns(Js sprn que illlllle<1ialamrnte
deem ,I\'izo ilOS seus senhorl's, s('IHlo eon1arcidos, 011 rCIlln! .•
to-los ;í 1luturiJaL!e policiaL du distrielll: multa ,Ot3. 5 li .11I.jj
rs. , [lrisiio de 4, a ti dias, e dú 11, a :.W na l'I~IIICldcncl/l.

A rt. 1O~. E' prohilJido dar ~e (l nauto ll:lS ('uns c pr:l-
,ças das POVOllr:ões tiros (Iú que 111io l'I~sultc u~ilidl\lle , ou le-
vanllll' nltos gritos: pena do pl'izào Jc r~n G diaS o multa dI}
lj a 10m 1'5, C na l'eillcit1cncia o duplo.,

Ar\. 1C3. E' pl'Obibiúo eSCl'ovor na; porlns, paredes, ou
janclllls das cllsas ou muros qUill(l'ler causa ou signiles in_
juriosos aOS dunos, mOl'adores ou a l{u£m quel' qUI} srJa

1", .' i. ( H/i) )

Pl'iZ';'I(1"I~ :j n 8 d,ia, , r ml"la de ;i 11 1:18 rs, e I) "111'10 Wl
II'illl'idellciil.

Arl. 10'1. E' prollibidu l'l'll'l' f"c1aadus por nliti~ tl'lIIPO do
Ijll' Il pl't'l'iz(I p.II'a ill il.i1l' illlS tIltllOS, I i"ill,l1llS, (lll li~;l;i1e:.:.
,lflilll,li'S ,"Ill'iIlS, f'mpll'I!/JI-os ('lU ~1'J'\i,:o I'l'o!,rio Sl'fll "OH-
:-'('llIilllf'lItll dlls dllllos : nlldla dI) I,) 11:l.O\1ll's .• e (j duplo !la
II,jlll:idl'lll'ia, a/I'lll de illdl'Jlil!j~1l1' (j dalllllo caus ••Ju,

:\1'1. 1.IJ.i, E' [1l'nliidn () l'lltl'lldn 11I'IilS ruas. () 11l'''Ç'IlS d1rs
llilloal,:ül)S; 11Iulla de 8 a J2~ 1'5" e o du!,/o qlHllldlJ f'lIl!,l'ega-
"1111 Ilgl\ilS S()I'\ idas,

,\;'1. I (Hi, E' pl"l!tibid() () iljlllllall1l'lilo 011 dl'lll(ll'a d(~ ('5-
l'I';II'IIS nas tal'rrllas () ('asas de IlI'!lidas, al'!ln do lI!III!,'1 pl'f'<:ize,
]';11',1 1'11'1'f'lllan'lll Sll"~, I'ompras, assim COIllI) a 1('IQ,lel' !ll,j)id"3
('~pil'illll)sas a,),; qUI) jú ostivol"lll1 embriagados, ou se ,H:harern
tllJllados : 11111111de 5 a 1 i)~ r5., e o duplo llil I'eillcidellciü.

Al~, 107, E' pl'ohihido cnlrM' s()ni !ieelll;n d'ls dllllOS.
UIIS Ijlllllla':5, l'OI:iI~, (111 plilntaçties ali leias : lIIullll do fi 11
1 :!::ilOOO, (lO <1111"" lia 1'('i'H:ill,'ll!'iil. [';,,~ li I~srnas pC'IIas itl-
"11111'1iill (IS I'S(" ,IVOS qlll' SI: niJlüretll comprehullilidos IIi1S elltl-
di'JH''; dll preSl'llle 'l/Iig",

AlI. 108. E' prohil)ido cl't'nr dClI'ro<lesla Citla<ll}, C lI,'S
p()l'lIa~lli~s dll IPl'!110 , porCllS e calH'as soltos: l1luha de ::.Ç7lJu:t
IS, pllr cnbl',:a, e o dllplo lia leillci<!ellcia.

Ar!. 1(lO, E' proliibido ilOS cre:lllorcs de porcos, llJ('smO
11,1' l'aZ,l'nd;lS "11 ~.ilios, lerem solta" suas poreadas sem \'lglils
1111 ('('I'('a5 qlle d felld:il) as pla 11lilçi)()S ou lal'oul'as alheias:
.,nll/III ~lc (j a 12,' J'S, c o dllpllJ nn J'cillciJcnt'Ía, alem de
1Il1ll'llInlsuJ'om o' Pl'ljlllZOS c;)llsadús.

A 1'1. 110. Os '1110d ' PI'OPOSilO IIlcllt~rem qUllCSqUCI' nni-
lllau nus p!llnl:l~rle5 alheias ou lonas lll(lnd1l5, al'rombilndo CCI'.
r. I' , portell'lIS ou lnpurn cs, scrào CSSes üllimacs cOllsidcrüdos

l \11) .'XX1I. 1'.\1\ I t: l..



p'"'ira.', quo pouc, pl.llIlar anllllalmonLo: a :Illllll'idade polieial
rll:l,I'l:i!r:l :lOS SO('r'l:> 11 III~rnr.i'O de anim;lI:s !In'! p'If!f'rii'1 1,'1'
l/ll. (:"llq)()S, e os alquell'l)s que pudurflu plautar. O I;llrlLra-
"('fllo.r será ulIIllado em 30~ rs., c o duplo na rcincidencia. A
;lu~lIl'1d1ldu Ih)li~'ial, ;r revelia da [111rLellU partes, numeJn\ ou
''1'1"'II,,,ril ill ])llrus.

. ArL (!li. Onando cm fazendas de campo houver matlos,
('al\(}~'s ou (!i1p0I'Ir'as qllo porLcnçilo a oull'em ,u nilo obstante
'''llhal' Lapllill.cs de ('onli,lllç;', serú o dono obrigado a fazer
lilplln:,: ('sperl.'d . p;II'a \lo 1',IS, cabras () car'lIeiros, sob pcna
.11),11:10 Lcr dll'tnlo de I't:t:!arnal' 3S dest"lIi,;õcs fuiLas por esses
;llIlIlIal'S erll p!,J1I[açúes suas.

(IOi )1'. N, 'i.

:\ IL. ,',li., E' prohibido fazer ('êl'cas ou quaesl]IlCI' La-
pllml' dl\'I.'f1l'11lS 1I0S lillliLos COlllmllns das 1,'rra5 IJ fazf'lIdas
do eIlILlIr;\ 1111 ('n'llli;io :'1'111\lrecedor al'iso ;111$ visillhos "lIn-
IJllallll;S: frlldLil de 10 a 30,~ r's il 'l duplo lia reiill:idelll'ia.

A:'(. I.. Qllant!f1 allligavl'lll1l!IILC niio i1rl~ordarl!m, ,e 1';"

li ali ,I) .I•. (::IC Il'aL;l o ;\I'L. i1nLecedenLe feiLo por (,Idum
(! dI padlO da illlLoridade policial.

,. .\1'1. I.l!>. (),; l.1pllme ou eel'cas divisaria;; de quo tra-
til) os a:llgll' illllcl: Jdl'lIll's SCl'iio feiLos;\ cu ta dos /1lorado-
1(,'. ou p upriL:la,ios c:olltillaIlLes, o!Jserl'adas as regras S()-
gIllIlL('S :

.' 1.0 l,lunndo os visillhos cOnfinanLes niio so concorda-
I' 10 amigavc)!,rnIJnLo so!Jm a qualidade do tnpume scl'<l determi-
nada 'por ariJlLro, IIlJllIcados a ;'1ll'asimnnLo diis p,lrtc ou a
revolH~ tI'ellas.um aucliolleia .marcada pela autoridade policial.

~ 2." bn ca'o do dlvergcllcia na opiniiio dos arbitras
li 'cediní a auLoritlatle polic';II, iHJoptando a opiniiio (lo II~
d' 'lIes.

3.0 l)uando a dUl'ida 011 opposíção da parte rccu-
s nLu versar' suur'c a .fol'llla do vallo, muro ou l'êrca proce-
llt.:r-s '.lra CIInJ os ;\1 hl.lros lia forma dns artigns anLecedentes
lia pal'le que for apl'lll;i1l'el.

,'" I~" Na c1eeisilO da autoridade policial quo confirmaI"
T) ,u .' .'Xll. PAliTE

<lamninhos o puniflos os conLravenLorcs com pri ill) do 5 a S
<lias, c mulla de 15 n 3)$ rs.

( IOH )

Art. 11!L E' prohibido al)s SOCi05" cohordeiros mellor
animaes cm terrns tIo cnllura que não estiveram divididas, snn.
que todos consillLào, uma voz que cst j;io Lapadas, e hajflo
nellas IlanLaçõos; mulLa do {~'#J J'S. por cada animal cavallllr,
muar, vaccum, e de lfi rs. lJor cabeça de outro qualquer, e o
duplo na reincidencia.

Ar!. 115. E' prohibido aos socios nas propriedades do
culturas ou campos de crcar, empregar maior serviço ou dos-
truiç;io, ou corle de maltas do que lhe competir proporcional-
mente e contra a vontade dos socios ou cohercleiros, ou ter nos
campos maior n. o de animaes do que lhe competir propor-,
(:ionalmente. A requerimento dos socios que n[\o convierem
concorrerào todos á presença da auLoridnde policinl, e nomen-
dos arbilros que decidão o numero de animaos que cadn um
pode ler nos campos, e do numero tio nlqueires de maltos c ra-

Arl. 111. O.; fazendeiros, ou proprieLarios quo crealcm
quaasqucr nnimaes s,io obrigados a eonlcl os para quo não I,f.
fendiio as plantH. Õ'.'Sdos visinhos , c para isso fnriio cercas' dI! 8
palmos do altura, ou valll) <le onze palmos tk bôca o!) do pro-
funclidade: multa de 'I, a 1231's. , nlern de não po 'pr rodnfllar
os dnmno.;. O dOllo do animal 01\ animaos, quo soh ndvI'r-
toncia da nutoridade polÍl:ial os nil0 I'nnLi\'cr, a!Pm de satisfi!'
zer os damnos pagan\ por cada nnirnnl '2.':/tJ o o duplo na roill-
cidoncia.

Art. 113. E' pl'Ohihido nos :nozes do Agosto, SeLembro,
OuLubro c ~ovf'mbro, maLat'-se perdizes o CO:'Ol'lHlS, (1 em
qualquor tempo CÓI'VOS, emas c s'lriernas . mulLa de 2 a 4~, e
quando senão possa verificaI' o 1! " ü:;'; ,00 1'5.

Art. 112. Todos os moradores desLa CilL:de e seo tl'rmo,
em cujos terrenos oxistil'om forrnigucirns, silO obrigados a
tiral-os: mul:a de 5 a 1O,~ , e de SOl' o fúrmigueiro extincLo a
sua cusLn. A Camüra mandará Lirnr os formigueiros nos lu-
gares dos logratlouros publicus.



eslrurnaI.a

( IOf) )

CA!'lTULO 7"

/)(/8 sC/'vit/(ia" 7Hlblicas,'c eslrad(18.

tlll'io~, :lO) 111'01;"s do t()lI'a em circllrnferonein
c plantar lrigo no mesmo lerreno,

f. i\O. 7.

Al'I.. 12:1, E' prohihi'!l) r.er'l:nl' 011 101nnr de sea lIZ0 ex-
(,IU";I'I) q'1;I\IIIII'1' l(~rl't)il'J ou p:ll'te dl~II" qlle do IOllgo lr'lnpo
p",'t"IJ',:t ali'; III000ad'H'<~: f'tn commull1: multa de 10 a 2ul{
rs. e o duplo na rcillcidollcia,

A r!. 1~fi, E' prohilJidll tapar r.slrarlas, eslreitnl'lls OIT
mlldai-as sl'm lir',rllça da Cllm:II'a, 011 caminhos qllo corlilll
ns f,\ZI'lldas 011 proprindad"s du qunlqltl'r', h~nl como \'cdar'
tlll'IIS '1111) a C'lIr1'lra alltori::.ar: 1l111\la (h~ 10 a 'lOS rs. n
li duplo Iln I'l'illl'idelll'in. ,\ Camara Il;io podo ol'dC/wr a
,dll~lllll'i1 du IIOI'OS c:IIIl:11hos sem UlH.liollcia dos proprielilrios,

Ar!. 12i, S;i() obrigados os pl'Opriplarios il concel'lar' as
SlIilS tesladas lia furma d"s poslllras, ainda qllo p1ra um lado
passe 11 O.lrnda 011 caminho: multa de 10 a '2:J'iJ) l'S, , (}
() dllplo nil l'I'ineidclI(;ia

AI t. I :!R. E' prnhillido ollstnr 11 fJllO se du esgoto aS
agoas 011 illllllllllilil'ias PI:lIIS plllprios (juintaos, pilteos ou.
f,lalll[l';{)l'S qllalldo sl'ja Irf'I'I'SSal'i'I. ailldil qlw sl'ja precizo
1':11':\ e o fim :lhrir os llllll")S .Hl tapulllo3: multa Ull 4 a
• rs" t o dupltl na reillcidellcia,

Ar!. I ~!), E' da o1l!io"(~iin dos fil7.ondoiJ'()s ou propric-
:rrios r/ll,l'r C')lrlO at,: ag"l'a, pOIII," sohre tndtlS o ribeirões

,'01'1'1'''11" tjue 11;"10 Illl'at'lllll rrlnj, de dlli,; e"teios: lIlult<l do
10:1 _o,; r', e dn V('I' f,IZ l' obril aSila rmta uii,) I'azolldo 110
I 'rlllO a igll~d'I, Na Il1I'Slllil P"II,\ ilII:UIT\:rãu us que de pro-
pujto alruillarem IIS ditas pOllles,

Ar!. t ,n. i'mrhilJn prnpl'i,'lario PO(]or<\ eslOl'Vllr o corlo
d llllld lia:; e alTalll;alllOlllus de pellras em suas lenus para

Ali li: 1.'

o pnfecer r10s nrhitr05 , s()r<i nssignado um lcrmo nllnra nlllior
do oito (lias p,lrn nll1bas lIS partú~ cornf.'çaI'tHl\ 1] obra.
Outro pra7.0 rasoal'e! ser;\ ll\11rcarln parll a cl)nr;\uôão ria mesma,

~ 5,0 Filldo () prnw mlll'cado para começilr 11 I'bl'a, sn
a parto rccllsanle nüu li"er' f,~ito, noutra pmln cOlltinuariÍ
COm o lapullIe. mnro, el~l'l'n ou valln, i1té onl\l~ d,\\'o SI'''.
formalldo c/e dl~ tod;ls as d(\~p(\zas ria obra, el'lI,igrl'lrf! Se-
paradamente os jUl'Ilaef;, suslt'lItn. o rw;lo d,,5 tnatcriacs, Sl~
for muro, parnrl,) 011 corca, para havl'r da parln l'('C'IlSillllo
melado da SOlTlnJ:l em qlll) importar tllda a oxt'3n(;;in lapadil.

~ 6.0 A ('/e formaria o a5signada om olJsel'l'allcia dn
~ nnlocerlunle, c jlll'arla, faz prova no caso vertt'nle, O 11
pnrtc conlraria lI,io poderá nllegar senilo 01'1'0 ou cngano
na sornrna.

~ i,. O qU'1 recusar, ou dI) qllalquer mnrln oppor-se
S()ri\ multado em 2) a :)O~ rs" alem da obrigação de pa-
gar melade da conta corroole.

A rt. I ~O. E' prohihitlo d,)ofazor ou nrruinnr oh!'as 011
s()J'\'ilJoS nlllPios o (!l'ixar .!e propf)~ito ahrl'tas as por\'liras que
vedA<) ns entradas das fawndas ou planlnr.àes,. m:dta <.lo H
1Gll'O ,O O O duplo na rúilll:ÍL1encia,

( IO~ )

A l"l, t 21, As disposi(;ões do artig-o llnteco<1llnto não rfllJ1-
prehendem os aetos do (lropri()tilril) pratieadus em dosfu1r.o
ilJcorltilJente do dJmno ou eshulhu de seus direitos.

Ar!. 1:H. E' prohibido cortnr mnllos nas origen~ das
ngons o os qU) fazem somht'n nos lugares por onllo ollas pas,
são, a:ntl;1 Ilt) pt'Oprio tUIT\mo, sundo as agoas do servidão
publica, mulla de i.i a lO,~ e o duplo na rcincidellcia,

Ar!. 123, A Camara tratará igunlmcnle (10 obter ins-
trllmento3 ar"torios o novos pr,lCI)SSOS do roteamento das
lerras mais aJapt1\\'eis para o ~tulJicipio, quandu suas reml..s
o pCl'lpiltil'crn.

Ar!. 12 í. Em quanto a Camara não puder obtor os
mesmos illstrnmenlos, olTerocerú uma rr.compcnsa do 200,$OOD
rs, ao lavrador quo primeiro ['otoar com instrumentos ara-
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,"'obl C (l cdllcaçiío e SOCCO?'I'OS dos CJ.,1JOstos.

Ar!. 137. Â Camara, logo que poder estabelecerá uma
caza deslinada n rCCOr(~1IOde e); poslos que seriio convenion-
tuml'lIle dislribuídos PUI' aIrllls. A casa terá uma roda que
prn(lol'l'iune a i'ntrada nos expostos, e uma ama para alimen-
tal-u CIII quallto n:'lu for dadu á quem crie,

Ar!. 1:1:, Pagar-se.ha a mesma quantia que se costu-
ma ou a fllHl f(lr raSf\avel pl'la creaçiio, e oducaç,iio dos ex-
P()~tu, até a idado dI) 7 annos.

Ar!. 1:n. OS 1';1('S que reconhecerem os expostos Pil-
garão a l'l'('a~iilJ dl'!lcs 1I1é .1 idndu de 7 anuas.

Arl. l:l(j, E' (lrl1hil,ido l.lZar se de pezos que não sOJao
de Illl'tal, e tamhl:m uz;;r dclles com argolas que se possiJo
pur e tirar faeilml'nte por fol'l)w que o puLlico possa sofTlor
prrj'JilO.

Dos impostos, SIW alTecadação e applicação.

AI't. HO. Serão orrecild<lllos dentro do municipio em
prol'cilo do Cofro MUllicip"l os seguinles impostos:

1.0 Cem mil rei' de licença para todo o jOIlJheiro, n1<1S-
cal' d obras de amo, prata podor vonder ou negociar
reI ia', (ledras preciosas, ou qll'H:squer outros adereços neste
Muni iri .

" 2.. Pura que 05 jo'dheil'Os e mascates P?ssifo negociill'
lia. Fn>ouezias o districtus qlll' nft fOI' o da Cidade, devér.io
: pre, clltal';'1 aulol'idac1t's locaes uma declaração do Presidente
(b I.amara ou 11m reciho, ou conhecimento de haverem pago
o il 10 lO suprI!.

.' .1.. n 'Z mil rpis de licelH~:J 110caela dia ou noite do espe-
'lU I XII. "'\11'1'1';I."

Art. 1:12. N"llhllma I".i a , LH"crna, I1nnazcm, hotica e
Casa do IIIJI-;ocin se e~tahclllccl';Í 110 ,lllni"ipin sum li<:I'I)(::I. a
qual se refol'rJliIl'ií lodus os i111110S pda flJl'ma dtJeLll'illl,; lIe,;-
tas pnsturas ; mulln do valor duplo uo di licellça, c u duplu
na rcillcidclIcia.

() l:lInclJl'lll d(l pOllle:; e IlS11';);"];I';,Ulll,1 \'I~Zquo "C lhe pagllc
o v;t!or t1ulhs pl:lO PI'I~ÇOl:OI'l'lllltIJ 110 Il1l:(al': multa de 10 iI
:JO:tb l'~.

( i I())

,",'OIJI'C a renda dos gCIW}'OS

Ar!. 133, A Cnmara I'tJcommondará aos Subllolegados
e Fi,caos quo visitom as cazas do negocio para examinarem
se os pelOS \) modidas osli'io aferirias na forma dos artigos an~
tccodetllos.

Árt. 13 i.o Os pezas, lJalilnças e medidas que as casas de
negocio dovem afcrir siio os de que fanio uzo nas compras e
vendas que l1zcrern. A CalDl'a declilranl por editaos qUiles srjão
os pezos e medidas necossarios.

L\ (,ITU!.') S •

Arl. 1a3. Todus os (luzos, medidas o i>alallças deve-
rão ser aferidos an1es que so i1bra a Caza dI) ncgllci'J ou talho.
O Procurador da Canwra e suo ;!gentc f"r,í cill'imhar a lJil-
lança, pezos o medit1Js so estiverem certos eorn n padriio, Os
que lIão nferil'em seos pezos, balanças e medidas antes da
ahertura tia Cilzn, sorão multados em a quantia de iO a 207tJ
rs" e o duplo na reincidencia.

.\r l. to:; I. ~II:; lClllj)'IS di) f<lm:) ou CSf:iltl'Z dl) genr.ro')
IllimlJII1i,:ills, II~ dllllU:i 1111 l:olldllr;lI)["I'S do t:IOSWJlII'I'OS, de-
si,:':lIauos POI' edilao; da Camara, SOl'1IllolJrigadtls a f;olldu-
sil-os <lCl;;Illg,I['(h IjlW 1\ r.amal'<I desigllill' 1105 SI'IIS editaos.
n:li eon-;cl'val-ns pelo pI'ilzn qtw foI' marcadll, quo n,jo c,co-
d 'l'iÍ d,) 48 I, )l'ih • e mudei-o., ao P01'O p"lo 1)l'CÇIIqlle li-
\'I'tJll1enle (;\lllll'ilelilI'Ülll. l,'illri'l o pl'aZ\l poder;jo vendo Ins il
quem lhes cU:lvi"I' : multa de i, 111 ':f/J n;" e Ii duplu na reinei-
dCllcia.



( 112 )

Art. 1'11. EsllH liecnçns scr,in r(Jqlll"riL1as antes 110l'xer-
ri cio ela i.ndusll'ia, pro!lSSfl.O (1U eSI,"~aculo, pena du duplt.J d.)
valor da hcen~~a, a1")/11da Import[lllCla da mesma.

(,113 )F. N. 7.
para ahertura ou continuaçiio Ido tavern:J, ou casa (de negocio
('mque se vender 11 Vllrl'jo agllarrJl'~te do ,eauna.

S 4 o Spis mil reis <.locada Botica. .
S â.. Seis mil reis tle cada estalaagem, ou casas partlCular~s

que rccehl'rem hospl'tlcs por pilga.
S 6.• Quatro Iml rpis para abl'ir ou,continuar,com o/talho

do carne fresea do vacca.
~ 7. Mil e tlnzentos reis de cada rel. que s~ matar 6 von.

der o talho ou quartos.

Art. 1!~:,. Fica abolido o imposto de 320 ,"eis por barril
de agu:ll'llcute.

Art. I!~(j. A arrecadaçiio cios impostos e a cobr:Jnça das
multas serào fl'itas e promovidas nesta cidadfl n seus [)cstrictos
p610 (r Ictl'l'ad<ll' d" C Imal'a, c I\ns outros Districtos por ng,'ntes
d flr ol'anor nrtmea,111s pela Camara sob proposta dos Suodc-

Ido ou .J11i'Zosde Paz. Tanto o Procurador como os ag ntes
da ,~ fianl'lI itlollea, fl fal'lio trimestralmente a entrada das arre-
tad ;'S q~le huuverem ft.lito.

Art. 147. 05 encarregados da arrecadação farão an-
TaMO XXXII, I'AI\TE L"

Art. 1V.. Fica supprimirlo o Imposto de aferição nes, ne-
gocios jli nstllbelcr'idos, duverflo porem pagar a mesma revist",
oS Ilr.g()l'ios qllll d'l novo se abrirem.

U I'rucurador ou courlld'\res das rendas muni(liplles !leão
obrigados a f,ls,'r todos os ar1llo~ vi 'ita nos ncgocios, exa-
rt iJllndl1 se os pcso~ c halnllça~;;, quartas o m"ias qlla,rtas, ,varas
c mcdidas n>\,iu CO/lfol'n1l'ao patlrüo Os Fasnlld •.iros Iicão igllill-
mente slljl!itlls ás mesmas, sitas O ngnntl' I,'vará <.locadn re-
,isla (Iois mil ris; IIIlIlla <lo <.Iuplo do valur da lcença na rcin.
cidencia.

Art. 1,3. Estas licenças ser- o tirndas :JnnrllllmAnte do 1.•
1115 dn J;HlCir'o nesta Cidadll, o nos Distrielos (J.-i Jlunicipio a,té
n fim tio m"SIIl' I mpz, e para ns flUOdo novo so nbdrem 15 dias
th,'pois de sua al>Oltlll'a: multa do duplo do vulor da licença
1I1emdo seu pagamento.

A CMnara al'l'ccadariÍ lJwis os impostos scguin-Al't. J 'd
tes:

t:JclJl/J plIhlil:O, CXCC[ytoIlS IlJ!'rcsenlaçÚl:3 drama'tieas l'ladas 1)(~-
Jus JlllJllicip'-'~.

~ !~.. Os cspet1l'culns publicas nlllblJI<1l11CSu;io de('lanH!lls
no alltcr.ctlcnte ~ :Issim C(JJI)()lI1armntl'iros, eant/Jres, tocatlllJ'(\S
de realijo5, o ..•dn outros qllílusqllcr instl'lIlllcntlls, dl~ que !'hl's
vc~ll:l intcresse, percur'l'endo o ~lilnir.ipit)ull parto d,~lle, paga-
r.)o tambcm du licençaJ \1::;\,(lO,

~ 5.. Cinco mi1 re"Ígde Iiccnça soh:c Os e:lId<Jroiros n fl)-
Jhuil'05 amillllanles qlle trabalharl'fIl pllr seu; oil1eius, UllVClIdc-
rcm obras no ~lnl11cipio OH pariu tI!'II,:.

S (.i. U Vinte /lliI ;eis de liccIH.:a para eXI)I'eOI' a profls~Jo dI)
rctratlsta.

~.i,. Vinle mil reis do !iccnr, I p 11',1 exercer a prof1ssi'i:.l dI)
dCI1l:sta.

~ B. o nl~Z mil rllis pnr r.a,h rnl~cnle di) fdsen,lns scre:lS,
fcrrngolB 011 drogas p.lra porll'r velllbr 05 ditos tíl))ll)rus jUlltoS
011 sf.'pnrados.

Só porem pagarclü ~~ )O') mil reis os q:1êl (;Illllpi'arnm SI)US
gcnel'~)s a nl'g,~ci~nt(J elo 1\lllllil:ipin, () lIada pilgalnll se f'ln:m os
propl'105 n"w'c1:Inles de pUl'la "ourl'l, que já hUIl\'crel1l [1,lgO l'S
direilos da li('cnçll.

~ n." I\,'z mil reis por eacla rspccla('u!o d(l rllvllllJadas.
~ 10. \'ill:e Illil reis pur eada espectilcult.J ele CIllTd uu tou-

ros.

. ~ I.. Oi~n lllil reis (lo cnda licença p~ra abertma ou COll.'
tllllla(;iio do casas de Ilt'gocio de faS()lllJllSscccas,

~. 2,. Quatro mil I'eis do cada liecllça pal'a aoerllll'n, UI1
cOlltlllllaçào de casa do ,ll'InaZCrn, elll quo so \'cnda sal, ferril-
gmn, ~1l()lhadus ou gel1el'US do paiz por conta [1rupl'Ía, ou de
comnllssiiO, tenl1,io ou niio portlls ilbcrtas.

~ :J o Dose mil r('is l1esta cidade, K;:;OOO mil reis nos nrrni-
(;9, e sui., lllil ruis na" estradas e outros lugares du c,lda licença
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'hes n'elllls conlidos 5~riÍ punido com oilo dias do prisJo o
:l )$000 rs. de multa.

( 115 )

JOAQU M SALDANHA MARINHO.

E1'r!Csto Silvestre da Co~la a fez.

.\ rt. I (j0. Ficiin revog' das as posturns e mais dispúsi-
(:ÜI'S em r()ntrario.

Arl. I ij!L Os cuches para a divisão da ilgoa rm nnf)is H

meios :llleis serão feitos 11cllstn da Camnl'a, 6s enCnllillJlC'ntos
por qúe s('guircm, ser:"lO f,~itos i\ cu,>ta dos particlllare~.

, Arl.157. A Cnmnrn nomean\ um zelador do 'rego, quo
terá as chaves das casiuha,;; e .Velill'1Í que a agoa se divida re.
gul:lI'menle, e propolcionalm()nte chegue aos proprietarios, mar.
cando-se ao zelador uma gratificação.

r N. 7.

Millldo por lanto n (odas as Autoridar!es, a quem o conh,~-
cimenlo U I'xeclll:ão da referida llesfJlul,'iio pertencer, que a
cumpriio, e façiio cumprir tiio inteiramente, como n'ell3 se con-
If'm. () Secretnrio d'esta I'rovillt~ia "faç;. imprimir, puhlicar e
.olTer Dada no I'olncio da 1'l'l'sidl'J1cia da l'rol'in('ia de Mi-
na l~'r, aos cinco dia:; du m('z de ()\'embro do nnno uo Nas-
i do Nossu S 'nhor JL'SIIS Chrislo de mil oitocentos e

seis, tjuadragcsimo quinlo da Inuependencia e do

Arl. !;'}5. AqueHe que sem lirença arrombar a caixa elo
rego par'n extrahil' n agoa de seu curso, será punido com oito
dias de prisão e :W;OJO rs. de multa.' , -

Arl.15G. Aquelle que lavar roupn no rrgo, ou por qual-
quer modo perturbar a agoa; pena de 8 dias de prisão e 5$
rs. de multa.

Arl. 158, Emquallto a agoa nuo correr o Ilnno inteiro
se (liIgará d. cada and 5\')')00 I, e'quando correr por todo o an.-
110 se pagürLÍ IO~OO 1'5. annua(mente

CAPITULO 11.°

Arl. H9. r.ndn entrada trimestral será ncompanhada de
uma relação individual das pessoas quo pagarjo os impostos,
cuja entraua se fizer.

Art. 15J. Os Edilaos ria Camara que conliverem dispo-
sições adminislralivas ou polieiaes e comminarcm penas ~om
a declaração, de que fieão fazendo parlo (l.1s posturas, terao o
vi"or que lhes concede o arl. 72 da lei do 1.° d,\ Outubro do
1;23, emquanlo nüo furem :lppl'ovadas pela Assembléa Pro-
\'incial.

Arl. 1:H. Aquelle que arrombar estas casinhas e os co.

Al't. 15t. A Camara fica ilulorisadn a nar um regula-
• d t t Ias o flua I fica riÍ del)cn-monlo para a execuçao es :IS pos 11' , t

uelltlo da approvação do Governo.

( t1!~)

Art. J 52. O rego que conduz agoa para esta Cidade seriÍ
~(lministrarlo pela Camara, como alé agora, pagando cada pro-
prielario d'lIgoa lima taxa correspondente a caua anel de
,lgoa.

i

Arl. 1,1)3. A Camara mandará fazer nos repartimentos. de
agoa, pequenas casas quaurangulares e fort?s para gnra~llr a,
divisão d'agoa, senuo uma no lugar dcnomll1ad~-Cruzelro-
em lu"ar conveniente, outra no largo do !tosano, e outra, no
da Ma~'iz, cobrindo os coches de uÍvisiio d'agoa por anels e
meios aneis.

nualmenle o lançamenlo especificado das pessoas obrig~das ao
pagamento uos impostos municipaes, e darã? delle u.ma. co-
pia a Camara e fixarão oulra nos lug,lres pubhcos do dlStrtctO,
e pOl' este lançamento farão as cobranças.

Art. 1f~8. Os lançamontos devem ser feil?S até fins de
FeveI'eiro, o alé fins do Mnrço, de\'om as COpiaS ter sido re-
mottidas á Camara o afilxadas.



Approl'a as posturas da CaIDara Municipal da Cidade Leopoldina.
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JOAQUHI SALDANHA MAnINHO, Pre"idente da Provincia de
Minas Gr.racs: [.'aço saber a todos os seus habitantes que

Asselllbléa Legbllltiva Provincial, sobre Pl'opo;;ta da Ca.
mara Municipal da Cidade Leopohlina, decretou a Hesoluçf&O
seguinte:

RESOLUÇÃO N. 1:335-DE 5 DE NOVEMBRO DE 1866.

LIVRO Dl LEI MINEIRl.
1866.

Art, L° Andar a cavalIo pelos Iagcdos das Cllsas, COf-
reI' a cavllJlo pelas ruas ou pelos suburbios dos povoados-
pena de 8~000 rs. de "nlllta.

Da moralidade, segurança, tran'luillidade e comlnodidade dos /tn-
blluntes.

TITULO l.0

Art. 2.° Conduzir gado bravio pelas ruas sem fi dcyi-
da cautela, anam' com canos, carroças ou carl'etOes sem
guia nas ruas ou nas estradas; penu de 24 horas de prisno,
e de 8~OOOrs. de multa.

Art. 3.° Ter nas povoações ou nos seos arrebaldc5
clles soltos scm focinhcim, pcna de 20S000 rij. de multu. O
F.iscaI mandará matar os caes que vagarem SCIl!.focinheira.

Art. &..0 Atacar roquciras, busca-pés, ou quaIquel'
qutra fogo soIto, que possa offendel', dur tiros em lugar de
transito publico: pena de 1 a 6 dias de prisãO, c de .:!U8
a 3080001'8. de multa.---:'Ó-="U=R-'::O'""":. P;::';R;-;E~IV:'O~, 'lõS6;;7f'. -:;fTi;yp;"",-, ;DIl;-jJ7, FF::-, DiDEB-'P.PA~UJL1J;;:A.-CCi:!STm"Q.Q.~
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SeUada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 5 de
ovembro de 1866.

Dr. Henrique Ce~ar Jluzzio.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente
Resolução aos 27 de Fevereiro de 1,367.

Dr. Henrique Cezar JIuzzio.

Impressa e revista por ordem da Presidencia.

Dr. l1enrique Cesar Mu:u~o.



Art. 5.° Ter empanada e g'uurda sóes, ou quaesqucr
outros objectos que impeção o li \'l'e tram;ito pelos lagel1of,
das casas-pena de 20~000 rs. de fiulta,

Art, 6.° Occupar lugares de tran"ito publico com qual-
quer volume. sem licença do Prc:iitlente ou do Fiscal; con-
servar nos povoados vehicull)s parados, ou animnes atados
a argolas ou pof'tes da parte da rua alem do tempo necessn-
rio para carregur ou descarregar; penn de 68000 rs. d.e
multa.

rt. 1.1.0 EstreitaI', tapar, llluuar a seu arbitrio, OlI
l1s11rpar bo?cos, tI'ave"sas, ruas, pracas ou quaesquer
~Jllt,l'lS ~~I'vldões puhlicl!S: pena, de 8. di 1S <le prisãO e
~~o.OUo l:l. de l!lulta, alem da olmg'ução de repôr as COUfHlS
em ,;eu antenor estado.

Art: 12.. Lan9ar. contr~ qualquer pe5soa, embora a pre-
tex.to de entl'lldo! !Iqlll'10, po,; ou Olltl'll mHteria que n molhe
enxovalhe ou pIse, expoI' á venda limões de cheiro Ol~
ql~.al(.'uer outro objeeto proprio para entrudo' pena d~ 10g
a ilOgOOO r:i. de multa. ' I

( 119 )

AI't. 13, Estreitar, tapar, entulhar, ou <lesviar em
todo ou OI.n ]111rt? valias pllblicas , rios, carregas, fontes
de sen'ol.ltra publl:a, ou fa~Ol' sobre ellas qualquer obm
ou despejO que obste o livr? CUI'SO, ou turve a agua que
fUI' pota vel; poua de 4 dras de prisãO e 30S000 de
lllultH.

VDra qU? não, esteja bem. acondicionada em latas, que não
contenhilo mms de duas hbras, fabricar ou expôr 1\ venela
fogos d'llrtificio sem licença da Camara ou <ia seu Presi-
<:onte, .c~ue l!.oderá concedel.,.a com as restricçoes que julgar
LOnVel1lente:;, pena de 3 dlUS de prisãO e 30~OOO rs de
umlta. .

t> rt. t.5. ° C~lll,;o.rv':lr.na propriedade que possuir, por
rJ!lalqll~I' tltulr), IOI'1I11~'IIell'OSou hervas parasitas que pos-
:; o oltwdcr Jt pruprIedade do Vi5illho; pena de 20~000 rs.
( ~nillt.\, se depol' de 8 dias de intimudo não tratar de
'x 10 '111-]0,

Art. 11.° Não fl'anquear, no caso de incendio POÇO!!
t.anq~es ou fO,ntes, que existllo em lugar proximo: ou re~
l:~Sat, no me:;IllO caso, qualquer soccorro de que puder dis-
pur e for reclulUado; pena de l dias de prisãO e de 208000
1'5. de multa.

. ,l't, 16." Dei. ItI' .-agar gado VaCCllll1, cavallar, muar,
10m la ou cenloso, erca-Ios ou munte-los sem ser dentro
d c 'l"ado, ele \'allll,lo 011 de qlllllqner outro tapume seo'u-
rOi ! ell,a ~Ie ;) lI00 r,; .. ele multa de caela IInimal que °mr
IP! 1 !leu lIdo, e do tl'l]llo se fuI' eu(;ontrado dentro de
lllllt I s l ou IU\'Olll'a', alem dH indemllisarãO dos damnos.

( 118 ),~. N. 8.

Art. 7.° Ter nas ruas e prnças materia£s de construc-
Ção, bllrraCÕe;:; e lJllclaimes sem licença do Pre,;idente ou do
Fiscal pena de 108000 r:::, de multa.-Na mesma pena in-
COl'l'erfiO os donos ou administradores de obras em cons-
,trucção que ahi não c9110carem ú noite a luz necessaria pa-
ra evitar qualquer damno aos transeuntes, bem como os
que com os mnteriaes occuparem maior ef'IJaço da rua ou
da praça do que o marcado pelo Fiscal na licença, ou ex-
cederem o praso por este cOI~cedido. I

Art. 8. ° Conservar, 24 horas depois tio intimado, pa-
rede ou qualquer outra edificaçno ou parte <relia desapru-
mada ou arruinada de modo que ameace com sua q neda
otfender aos pas,;ug'eiros; pena de 305000 rs, de multa e '3
dias de pri:são.

A' intimação do Fiscal precederá parecer elo alinhadol'
e d'ella haverú recurso para o Pre::;idente, que ordenarÍL
uma vestoria por peritos nomeados pela parte interessada,
e pelo Fiscal, numeando um terceiro no caso de que nãO
cheguem llquelles a Ulll accordo. No caso d'este artigo,
e no de não ser en contl'lldo o proprietario, a demolição se fa-
rú ú sua custa, por parte da cnmara, precedendo despacho do
Presidente e os exumes que este julgar. necessurios, ;

Art. 9.. Caçar sem licenca do proprí'etario em terreno
murado, ou de qualquel' malleira fechado, ou em terreno
mesmo aberto onde hajãO plantllçoes que possãO soU'rer
damno, alem da indell1nisaçfiO do damno causudo; pena de
logooo rs, de multa.

Art. 10.° Guardar dentro da PO\'ouçiíO, ou vender poL

TO~IO XXXII. PAl\TE L"



F. N. 8.
Olle;;trlÍg-o~. O fg-ndo ussim enéontra'do será recolhmo '~fj'O
Curral do'Conselho e entregue 11 quell1'pertencer,'depois "de
pligár llS de>lpe,;Hs de conducçno e sustento, a multa ':e a
illllemni811('iw 8e n entregu fôr re'clamada 8 dias 'depois file
IÍflixado o ~J'e8pectivo editai assignado pelo Fbcril. [NilO "ha-
vendo quem reclame será o animal urrecadado como bem
do evento, .

_ Art. (17. A disposiçno da postura antecedente I será
applicavel ao animal que ape3ar de e8tar em lugar cerca-
. do ou tapallo invadir aR plant.açãe:l ou os quintaes 'alheios
que c8tiverem cercados, segundo o uso do lugar, mas nest
cuso é preciso que o otfendiLlo tenha por duas vezes avisado
o dotlo do animal em pl'e:;ençll de duas te,;temunhas, .para
t:ontel-o, e ofliciado de cada vez ao ti:;cal , 'authenticalldo a
sua exposiçilO com a us:,igliatura de duas testemunhas.

Art. 18. Construir nos caminhos p1lblicos trunqueirll!5
ou porteiras difticei:l dI) se abrireu1; pena de 2U8000 rs. de
multa. (,) pa:;:;lIgeil'u que deixar aberta8 118porteiru8, incor-
rerá na multa de 211gUOO 1'8.' alem da iodenlllisaçil.o.

Art, 19. Ter nas janeUns ou portas vasos, ou quaes~
qner ontl'o..; objectos, que pos::::fiOcahir e offender aos tram-
se unto:;; pena de toSOOU 1'5, de multa.

Art. 20, 'fl'an~itar pelo Municipio com' folias ou ban~
deirn:; a titulo de tiriu' e:;molus IlU1'a qualquer invocaçno f
pena tle 20S000 r:l de multa e de I' a 5 dias do prisno.
::iàO exceptuados d'e"ta disposiçãO os fe:lteiros do Municipio
que hou verem obtido licença do PI'esideote da Camara.

Art. 21 Jogar em tendas, tavernus, casas dc met-
eado publico ou de tnbolagelO qnalqller jogo de parada;
llena, aos jOg'adore;; de 'l dias de pri::::ão, e 20,~OOO 1'5. de
multa, e de 3U.jJ) 000 1'8. aos dono;;. admini:Stradores ou
caixeiros qne o consentirem E"ta disposição comprehen-
de os donos das Ca:;uS particulares conhecidas, como rasen-
do habito de reunião PUl'U jogos em que :le til'U o barato,
ou em quc coswmno a sei' indi:ltinctl1mente admittida\i
peil"ôas deilconheciLlas,. suspeitas, menores oue"cravos.

,
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( 121 i

,",rt, 2~.0 Na mesma pen I t
1'1'1. o dono,IHlministl'nd'or o 11(,O.~I:. antecellonte int:olTe-
nelle refm'idns qlle permittir ,u C,IlXCI:O dus Cazas publicas
flucr jô"'o ain(h que ] ... t ,I .mcnolos ou escravos qual-

'" ' ICI o seja.

Art. 23.0 ,Togar a (linhoit,o 011 TJ ' .
com os menore8 ou escl'avo' . O' ,O! cO,usa eqllJvl1lcnte
outros' pon'l de 2 fi 8 l' ;;1' JO,?lllem e;;CI'avos uns com:!osooà 1':;, ' (Ia!:> (e Pl'l:;uo e multa de 105000 ti

Art. 24.0 Cnnsentil' n'1S ca Iescravos alem do tem lO I:' sas (O mercndo demora do
eOlllJll'as, (;onscntil' nn~ tav'~~'~l~:elt.neltlte nocessal'io para as
que n~ t. ,,~ IlJlIlI IImento de O'CI'II
, ,lO e"r:'OJ1~0 comprando: pena do 30-000 '. ", vos,
1, d c 1 fi v dlus de IH'iilàO-. •.• I::;, de IlIl1lta

. Art. 2;).0 Comprar n CSCI'fiV I"
Jlc.cllc;a C:;CI'jtfi c datada de f;eu SI' o.s 1]~1l1quel ob,)ecto sem
jJI'I,;<iO, e de 5S000 a ] 5~OOO 1" d" pena de 2 fi " dias cio
('ulllpra fOI' feita de n~ito, ;,. e multu, e o dooro se a

Art. 2G,O Ter abel'tas llS port'l" d' •
a,lom das fi horils da noite, Oll das iO].l~ casas, ele .mercado
~<l() dos me" 'S cle Olltubro 'l\h' . 10IUS lias nOItes quo
roi" do l/llllta. Exceptlll1o-s~ (l,~~f~~t~nll ,~Ie tO~ a 20S000
(: O~ b~tol]uin" Ill'oximo:; ao:; th~~iro;I;'JlOSlç.~e:; as boticas,
llas lloltes do C:ip0l;tacu]o. ' ou l;II'COS eCjuestl e'

Art, 27. o Vendei' 11 ,rU;lrllell te a ."
J1I'ingados, aOIi clJl'ios ha~itu'lO' ' ?S que JlL estnrerem em-
J 1

" (" • ' :i, Oll .lOS que tl'OII'.C'
1,1., o IOIlSI\'as; peua de 10~ a :WSOOO ' .. I ,,10m lll'-
dl "e tomom muito fl'cquento' O ... ' 1~I'il( e mll.lta. QUIlP-
ln.ltorid Hlo policiall'cclllllJ:lI' d~l C'lI~',lS,~S (e ?mol'wg:ue", e a
(.ICU,; paI' I rCIll'imi -h ficol 'I (', ' ,l:U <l med!dns mll18 eucl'-

li' ' , " "lll1.1la autOI'I."I(!'l 1(' PU) ICar 1101' O(I"['lO' 'l-' (I . I 1:>, t a a( °lltllr, ",:i I 1(' 111 ""li' COI ., .
l'I'U'IS que 'aibfl del/tl'O d;' _ l?' J ••• 1\ eUlCll~o.S, impolldo
, f IJI' _.. 'il .t li L.ld.l e sUJelt'll) I '
, , )V1Jç' lO 1I1tetlll I do 1'l'('sidpllte d' P '. .' t (o-as u
11\' la ,\:isolll1Jlt'll 1'I'O\'ill~'iuJ.~ lL l'O\"1I1Clll, e ú defilli-

1'1 ')8 o ,. I 1. " ,. -. ,ao (CC :ll':lllns al'mas pI'01 'o' I,'
Ipi !lO'; tel'l1lOS dos Ill'ti,,'o' ')fi7 .=lo" 111 J( ,I;;. !lc"te 1\fllni-

). t I' I ",.) -' e_i/O (O Col1lo'o ., .. I
'lI:> In, )aelllllHl'to, revol\"CI' os lil o., 'I, , " '" Cll~lI11n,
.Ul.'ll de poutn, pUlllJul sovelu 1 lo ',li(_.1"Clll\ll1n, clavlllote,

, , OU sm elno, espada) :;ubre,



TITULO 2.0_

Art. 35.. Vendei' comestiveis ou liquidos nVl1l'iarlos 011
f/lbilicndos, vender com rl'llurle um genel'o 1'01' ontl'O, om-
pregllr vasilha:; e medidas de cobl'e na vendagom de liCj'li-
(los, I1Stll'de peso:'! ou medidas fnbifica(los, ou não arel'idos
defl'aH~ll\r no p~so, medida, OH !lua/idade do genero; pent;
de 4 dws ue IJl'1S110e aosouo rs. de multa.

Art. :.l-l.a Matar e expor a venda I'ez cançacla 011 doen-
te; penas de dous dias de prisào e de I5~OOO reis de multa
110 prillloil'o caso, o do dobro no segundo.

( 123 )

AI't. 33.0 Conunsir re;~es mortas para o acoug'ue, sem
Sel' em vasilha, ou carroca, asseiaela e devidamente coberta

I 'd • ,ex.Jlo- as a veu a em açougues nfLoapprovados pela Camara
e 4.lle nilo estejão patente., e limpos, tel' a came pemlUl'IHll;
dos portaes pm'a fora ou em portas, taboa ou parede sem es-
tar encostada a panno branco de linho ou alg'odl1O diariamen-
le substituido; pena de um dia de prisãO e 15~OOO reis dc
multa.

<lal'-Ihe-ha il11melliatarnente O competente Hegulamento, no
'IIwl sorãO desenvolvidas o completadas e.,tas disposi!;oes.

Art. 32.0 Talhar e vendei' came fl'escn de l'eh sem Jj_
c~nça do Pre:;idente, matlll' reh om po\'oado fom do mata-
douro, onde o houver,-pena do 20:/> a 30;'> rei:; ele Illulta.

Art. :36.0 Na metade da mnlta (la postura antecedente
illcol'l'em os veude(loros de come.,ti veis ou liq uidos que ti-
\'erem mui aS:3eiados os seus IIrl1'aSOn5, balun<;as, medidas
\'t1silhas ou lngares de depositos. '

. .Art. 37.0 Todos os pesos, modidns e balanças serão
alerJ(lo" antes que li'clIes :;e u:>e pela pl'imoira vez, e esta
aferi!,'ão deVIJ],;'1ser reu0vada todos os annos dentro do tri-
mestl'o que vai do 1.0 de alJl'il ao ultimo de junho. O PI'O-
<:llradol' da Camara, e na sua falta o Fiscal, fUI'à a aferiçno
e lanc;al'ú o clll'ill1uO nos pesos e medidas, ill1pI'imindo-llres
t'm algarismo a era da aflJI'içl1o.

Art, 38, o Ning'uem sOl'à obrigado a afm'il' maior nu-
mel'O de pesos e de wedidas do qHO os necessl1l'ios para li
"elldngem. A Cllmara mnrcarlÍ o que deve leval' d'1 e,nolu.

( 122 )

Art. 31.0 Aos Fiscaes inctlmb'J abrir e encerl'l1r as fei-
ras, prosid.i - las por todo o ,tempo q.ue d~H'arem, ~~nte~ ,a or-
dem, velar na ex.ecução d estas diSpOSIções, e 1l1•.pedn que
a]O'uem compl'e em feira quantidade tal de um obJe?to que
indique intencão de privar os OU~I'O.~da concurrenclU, con-
forme fÓI' o e~.,tado da mOiJmu feil'a. A Cnmara quaudo t~l.lha
de crear em algulII po\'oado d'este illunic;ipio alguma lelra,
't'O~lO XXXII. PAliTE t ,a

Do ab:~s[ecilllcnfo d~ t;ilJCI'CS e o/tIras prociden~ÍJ,s sobl'~ m"I'-
cwlos e ci[a/lIgcns,

Art. 2D." A Cllll1'lra poderú, logo que julg:u: c?l1\"enien-
te cre'H' em quaes quel' povoações d'e::te Ml1lllClplO, merc~-
do's eSI;e~iaes con: a denomi~açã() de f~im,s: e e~~t~sS? ~b:l-
rão todos os DomIngo., <las I da manha [1:; 2 Ira.l<1:;d,l _tal (.I.e
P'l1"l a compra e vonda de qnaes quer mercndorlas, e e:;pecl-
aim'el;te de fariulll1s, feijão, milho, 1.1l'I'OZ,legumes. fl'llctas,
aSSllcar. café, azeite, aves, ovos e pClxes,

Art. 30.0 Atravessarem em ca~ninlro objectos qu~ vie-
rem destinados para as feirl?s, cOlllpl'ar ou vel:drr em dl~lS de
feira e fom do recinto d'esta qualque~ dos. artlg'o:; menclOn~-
dós no art. antecedonte; pena de 10$ a 30~OOO rOls d~ Jl1ultd.
Ex.ceptua-se a compra 011 venda nas casas de ~egoclO, 11,do:;
prodncto., das hortas e chacam:; q~Hlndo fCIta quer )l ll:ll
quer n'outro caso dcntl'o das real~ectl\'a:5 casas, e a que :;0

realisar depois tle encerrada a feira,

retfe. espadão, azag-aia, Inn.ça, chuço e fo~cinha. Al.~m das
essóas enumeradas no artIgo 298 do Codlg? podmilo sem

hcença trazer armas os Inspectores, os Pollclaes, e quaes
, utras pessoas encarregadas competentemente de al-

~.uel, o Ielio'encia policial, e bem assim poderão tra~er fuca
'1nn~)~)l~ta'" ferrões e foicinlra os tropeiros e carrelros em
~~unto an'darem em etl:"ectivo trabnlho . .os que se derem .ao
Jxercicio da caça pOlIerão trazer sem licença a~ suas .esplll-
":ardas: mas os que fJrell1 desconlr.ecidos, suspmtos, l'lxos.?S,
'"u dados ao uso de bebidas nlcoohcns poderãO ser pelos l-IS-
(~ S ou pelos Ins]Jectores intimados para as não trazerem
cae ., .t'. I'c 'llC'l::;em tirarem pl'lme!ro a respec na ! e ."

F, N. 8.



TOMO XXXII. PARTE 1..

mento e caminho o empregado que tiver d'aferir os pesos
e medidas d'aq nelles que os nuo troux.er&m em tempo Plll'U
serem aferidos pelo Procurador.

Art. '.2.° No lugar em que hOU\Tercemiterio enterrar
em rccintofl) sacristias, corl'edol'es ou adros de Ig.reja; pe-
na do 30S000 rs, fi quem ordenar, ou autori'>lll.' o enterra-
meuto; e dous dias de prisão aos coveiros.

Art. /.3,° . Sepultar um cadntlar sem haver pnssado:2'I'
horas do fa!lecllnento; salvo em cas~ de epidemia, ou lleix.l1l'
l) cada\'or lIlsepulto 30 horas depOIS, conduzir ou mandat'
cO~ld(lSil'à sepultura cadaver que nHo esteja depositado em
caixão fechado, ou pelo menos em rede coberta e a n01'tafha-
do; p lia aos illf1'1lctores de '1 dias de pI'is[iO e 205)00r,;;,cl;}
llluIta.

Art. .4H,o Lflnçar ou mallllar lançar, ou abl1ndonnr eH-
daveres lIlsulrultos um a.dl'os de !gre}a ou em qualquer ou-
tl'U IUg"lIr; pona de 8 dIaS (lo 11l'lSflo e :30~OOO I'S, de multa.
, TOcas ) de abandono, ou de falta do provillencia da pilr'te do
l'urocho ou de ll"oln suas \'ezes fi~er: providencia1'Ú o Fiscal
ao pI'ornpto entcrl'alllcnto.

DA S.WDE l'UnLlCA.

( t 25 )

TITULO 3.°

Art. 44.. Abril' ou mandar abrir sepultura occupada
,sem haver passado dous annos, salvo o caso de deterrnina-
~fío da jllstiçl1; pena de 4 dia\< de prisfio' e 20g000 rs, de
!Hulta, Pam a bôa execução d'esta postura, e debaixo das
mesmas penllS, a pessOa, que tiver a.seu CaI'O'OU ndministra-
~fiO cào CcmilCl'io será obrigada a mandar l~ôr na::: s'epllltu-
,ms um (listico com a data do ultimo entel'l'arnonto, ou ~l
to IIIlll' d'esta apontamento em um li vro upropritrc1o.

Art. '.5,° Sepultar ou mandar sepultar ao mesmo tem-
po dous adnltos om hnma cova; sepultar 'ou mandar sepul-
tar .em ,cova qno não tenha pelo menos 8 palmos de
prolulHhdulle: pena as llle51l1aS da postura. antecedente.

Art. '07,. Sepultar eorpo humano em luO'ar hãO sa"'!'a-
110,sal\'o ° CllSO lle força maior. ou entenar q~alquCl' animal
e:n lugar sagl'alio, profanai' cndaveres, c.'humantlo ,os e
dei".ando-o:-; ao tempo, o,u em ll,lgar que nuo seja para i",,,o
destlllado, ou ui10 tenha Sido deslguado pela fami lia do 11111'-

tO; pena de 8 L1ias de prisãO e 30li>0001'13. de ll1ultH.

( 12~ )

Art .. 11.° 05 estnlajlldeiros, ou pessoos qne tem por
cost.ume dar casa e comedoria, e recolher viandante::' por di-
nheiro, SilO obrigados.

~ 1.° A ter um livro em que escritlll'em as dntas de
entradas e sahidas, nomes e destinos das pessoas que em
sua câsa pel'lloitarem. '

~ 2," A participar a autoridade policial a existCl:,cia
em sua, casa cle pes,>ons que occllltem o nome ou clestlllo,
ou d'aqllellas que sendo desconhecidas e suspeitas nella se
demorem por muis de tres dias.

~ 3,° A ter em lugar patente hU1l1a tabella com o preço
das comidas, bebidas, leitos, rocOes para animaes e mais
objectos que costumilo fo.mecer aos .viandantes q ue hosped~o,
não podenuo levar maIOr preço do que o fixauo nu lhta
tubellu.

~ 4.° A não usar em suas casinhas de vasilha>' de co-
l)re, pena de um a oito dias de prisãO e de -i~OOLl fi 301000
1's. de multa.

Art. 39.° Fazer convenios para venda ele generos ali-
menticios por certo e determinado preço, e debaix.o ele tnes
e taes condiçoe ..;; pena de 8 dias de prisão e de 30~000 rs.
de muIta. '

Art. 40. ° Atl'Uvessar generos de 1.' necessidade em
occasiuo de carestia; pena de 8 dias de prisão e de 30S000
1'';. de multa. Heconhecendo a Camara fi existencia da cares-
tia a declarará em euitaes, uesignllnuo os generos que con-
sidera como de La necessidade, estabelecendo as condições
com que devem ser vendidos; e tomando as demais providen-
cias que entender convenientes para minoror o sofreimento
publico sem offensn do direito de propl'iedade, podendo
comrninar nos infructores as penas de 1 até 8 dios de pri.,são
e de 48 a 30g000 rs. de mIlita. Só depois do reconhecimento
da carestia tará lugar fi applicaçuo das penas aos contra-
"cntores.

r. i'l. 8.



Art. 4.8,. Os dobrei! e repiq ues de sino serÚO regulado~
pela ConstituiçãO do llispado, não podendo excedm' de :!
ll1inüto~ á dl1l'acão de calla nm; pena, de 108000 rs. de multa.
Em caso de epiclemia a autoridade pode diminuir ou suppl'i-
mil' o numero dos dobres

Da edificação /las povoações, das "llaS () praças,

Art, 58. Edificar, reodificar, levantar muros ou fazel'
llnl'1uor outrll obra em terrenos publicas. ou li 'frente de

( 1.27 )

TITULO 4.°

quer dos seus subordinados, é obrigado a -participar immedi-
atamente o fact~ ao subdelegado e ao Inspector de quartei-
r~ão, ou ao vaccmador, e qualquer d'estes dous ultimas ú
Camara; pena a mesma da postura antecedcnte.

Art, 55. E' prohibido ao habitante dos povoados:
~ L° Conservar immundos 011 com agullS estagnadas

os seus pateos ou quintnes, ou quaesquer outros terrenos
seus.
, , ~ 2.' Ter canos ou boeiros que despejem immun-

dlclas sobre rua 011 praça.
~ 3.° Fazer despejos de qualquer natureza cm rua, pra-

ça Oll fóra dos lug'!ll'es que forem designados pelos Fiscaes.
~ lJ. c Consen'ur slljas as testudas de suas casas, ou us

m~rgens de rios e COl'l'egos que atravessarem sua pro-
pl'ledade.

~ 5,° Con~el'V~l1'o carniceiro immundos os matadollros,
amontoar os dlspoJos das razes mortas de nns dias para
outros.
, , ~ (i.,' T,er cartum e, estender e seccar COI1l'OS,te!' por-
cos enclllqllol~'udos, ?Il em gel:al ex~rcel' no recinto do povo-
li,d.oqualquer .mdustl'la que seja perigosa, alI" opposta lÍ.saln-
br~tlade pllb1Jca; penas aos contrllventOl'es de 1 a 5 dias de
Pl'lSào e do 10S000 a 308000 rs. de multa.

.\rt, 5G, Deixar o dono do unimal, que for encontra-
(lo morto cm rua, praça, estrada ou predia, de entel'l'ul-o
.4 horas depois de avisado; pena de 15S000 rs. de multa
providenciando o Fiscnlllo entel'l'amento. ','

ÂI't. 57. Nos casos de invasãO de uma epidemia ou
<jnan(.lo rasoavclmentc seja ella de receiar-se, a Camard fica
<IIAtO~'lsudu,011 o sou Pl'esidento quando não estejú cBa
rounl<la, a ,recommOndllJ' e ordenai' em editaes qUllesqucl'
olltr~s ll1e(hda~ de salubridade publica, podendo comminllr
lias lIlfmc.:tores as penas de 1 II 8 dias de prisãO e de 28 a
;~OSOOO1'5. do multa.

( 12G )F. N. 8.

Art. 49.° Estabelecer cemiterios, edificar hospitaes, ou
qualquel' outm casa llestinada a receber enfermos dentro do
recinto da povoação sem licença da Cumam, e sem que pre-
ceda approvaçà0 do local e plano; pena de 30S000 rs, de
lllulta.

Art. 50. Converter em enfel'maria, sem licença da
Camara, casa pal'ticullll' sita no recinto das povoações; pena
de 30~000 rs. de multa. A licença neste caso C no da postu-
ra antecedente custará nesta :jidude 20,,000 rs" c nos outros
povoados 158000 rs.

Art. 51. Abandonar, mesmo concedendo !ibm'dude? es-
Cl'aVOS afl'ectados de mc.rphéa, ou outl'l1 grave enferm.ldll-
de, ou invalidas, consentir que elles, 0~1alg'um seo ~umllim'
ou subordinado afl:'ectauo u'c enfernlldade contagIOsa ou
asquerosa, ande esmolmido por povoallos ou, estradas; pena
de 308000 rs. de multa. Os morpheticos aSSlm encontruuos
serão remettil10s para o hospital de lasa~'os na cÔI'te" e. o,~
de outm enfel'lnidade para qualquer hospital da PrOVIl1CIU,
::jendo a custa do infractor, tanto fi despesa de conducçilo co-
mo a' do tmtamcnto neste ultimo 11Ospítal, se não fôr elIe
obtido grutuitamente,

Art. 52, O chefe de família. sonhar, tutor 011admini,;-
tl'lldor, é Obl'io'ado a man<.1rll'vaccÍua: os seus subordinados
110dia luo'ur ~ hora que o vaccinador designar, ou a faze ,los

, <:> f l'vaccinar em sua propria casa; pena, ao que 01' neg 1gente
de 20S000 1'8, de multa,

Art, 53. Na mesma pena do art. antecedente inc01'l'elr..
o mestl'e ou dono da otficina, os directores de casa de c!-luca-
çuo, e os professores d~ instruCção 1?rimaria que admittirem
aprendiz ou alumno, amda não vacclllado, e nao dcrem logo
as providencias para que o seja.

Art. 54. QuIqueI' das pessôas desig'nadas !las duas pos-
turas antecedentes, logo que appm'ecer a bexIg'a em q na/-
'raMO XXXII PARTE L"



ruas ou praças sem licença da Cam~rn on do Presiâente,
e sem:Çjue .precedao alinhamento e Illve~lamento dados pelo
ltlinhador, ou por quaesquer outros porlt?S, que v,ellhi1o a
SOl' institnidos pela Calnara; pena de 208000 rs, de malta,

Art. 59. Edificar ou reedificar fronte de casa que dei- •
to pàra a rnll ou praça sem observar o' .prospecto que a
Camara adoptar e publicar, pena de 308000 rs. de multa.

Art, (iO. Fazer nos ec1ificios janellas ou portas quo
alJrão para a rua ou praça, usar na fronte tI'elles de rotulas,
halcõe::; ou sacadas de pito, tIegrúos'ou terraços, que occu~
pem a rua óu passeio; pena de 3~8000 rs. de, r.nnlta. Para
:-;úbstituiçãO, mudança ou c1estrlllçuo das edIficações q,ue
actualmente existem em contravcllça? a esta postura, a C~-
maw niarcará tempo raso a veI debmxo da mesma comml-
nação.

Art. 61. O proprietario do edificio é obrigado sob
pena de 158000 rs. de multa:

~ 1.. A ter cainda ou pintada a fl'ente,. do edificio,. e
muros qll~lDdo seja avisado, e a renovar a cfiwdura ou Plll-
tum pelo menos de dous em dous annos, ..

~ 2.. A renovar ~ nl~me!'a~ao da casa, dlStlCOS de rua
o quarteirãO, CUS? seJuo IIlstltllldos em alg,um~, pov~u~no.
l\ venhào a deterIorar-se no aoto de recollstrull, Calar Oll
pintar. .

~ 3.. A ter em fl'eJ:to do euificio pas~?lo calçado. com
8 palmos de largura ate tre8 me.ses ~ep.OI:; de conclu,ldo o
edificio se antes não for para l~SO mtllnado pelo Fllôcul.
marcan~lo-se-lhe praBo sufficiellto.

~ !~,. A reparar n cal~~ada qne por ventu.rn for dete-
riorada com, a edificaçflO 011 roedificnçüo, A obng-açuo esta-
belecida nestes dous ~~ é comlTIUIl1 aos uonos de terrenos,
que tÍ\'el'em frente para 11 1'U[l ou praç~a.. . .'

~ [i,. A retirar dos lugares d~ transito pllblIco_ andaI-
mes, materiaes e tapagens proprws de constrllcçao, logo
que 'conclnil' o edificio, ou quando interromper o trabalho
por espar:o de tres meses.

~ {i.à' A desentnlhm'. os lugares de transito publico de
qunlqller entulho provelllente cle desmoronamento de toda
on de parte lle slla propriedade.
'1'0,,10 XXXII. l'AHTE 1,'

He prohibido nos mOl'l1dores dos POVOIlt10S,
1 11 8 dius de pl'isilO e 10$UOO fi 30SOOO rs. do

Art. 63. Atar animaes om bicas on tornoirus de chnfa-
ri7.CS, que se viorem a constrnir, em nrvOI'es cle plnntnçQo
publica, 011 cercns que as vedarem quundo for em quulqner
povoação creado este melhol'Umento; pena de Jogouo rs. de
multa.

Art. 65. .-\8 ruas que de novo se abrirem, nunclI terllo
IllPIlOSde ao palmos, salvo se for travessa de peqllenll extell-
i'ÜIJ, euja llll'g'ul'll será na occasiüo fixuda pela Cumara el'n
Yi"ta das circuIlstancias.

Art. fi:!, Fnzer escnvuções em ruus; praças ou lugares
de trunsito puhlico ou IlI'l'UnCur pedl'as da calçada sem licença
do fiscal, ou do Presidente; pena de tOSOOO r::;. de multa e
~ dias de prisflo.

( 1~!J )

Art. 64. Ficrio pl'ohibidlls as cercns em frente das ruas
e praças. As IIctnalrnente existentes, e lIqllellns que pura o
flltlll'O forem toleradas provisoriamente por motivo urgente,
:;el'áO substitllidus dentro do }lI'IISOfixudo pelu Cumul'll, por
lllllros, g:-ades de metal ou outra edificu('9.o regular:-ponR
dI' :WSOOO rs. de multa. .,'

A rt. Hll.
sol) pcuas de
JIlultli :

~ 1,° 'fel' Cllno ou valIa que encaminhl; e lance ill1mun-
dic.;ia ~ob!'e o tel'l'ono visinho. Poder-se-lm com tudo, sen-
do U()cc.';sario fll~e-Ia passar pelo terreno visinho em CUIlO
I:01JC1'to,proClu'llndo chegur a UIIl accol'llo com o mesmo sob!'c
a dircC(~i1oc forma do cano: em faltu de ac::ordo decirlirú o
,Fi,~('ltl 'tHll \'estoria,

.~ :.'.0 Acendol' IUlJlc, ou tet' fomo em lugur quo seja de
tl~I1ll'l"-~WUlll incrmdio no [Jredio yisinho; recolher pulha Oll
1"J!l1!>llsli\'oJem lugar onde 6 do costl:llle tel'lume.

~ ::'0 Ter em povoados cm;n ou quulquer outra edifica-
~';l', 1',,1Jl'l"tlldc Jllllha 011 de outl'll mllteria inflamavo!.

~ 11.v Ter doael!, estcrfj ucirus Oll chiq uoiro cm sitio tal,
qllt' 1;<lIl:iCdlllllno a caea do \'binho ou lhe transUlittalllltO
l"!l "jI'1J ,

~ ;i" Fazf'r passadiço PO)' cillla da I"UII.
~ H," Fazer junto du pal'cde ou muro do r.isillho ci5ter-

11:1, )J/!t!lt. tI;;iO, C~Cfl\"flÇi10 Oll quulquer outru obm que possa
dalll mllca -IH.

(r 128 )F, N. 8,



TITULO 5,°

r'a::iiflOde pou,so (le tropas: peua, no::; tl'opciros que o fi'
1'('IUe rU11chCll'OSque o r.o11::;entirelll tle 6,,'000 1" I 11",('-~",' ,. ~, ;:" ( e mil t'l
- .1 11:c;:,m.apena lllcol'l'erflO aquclles que no leito li, 't ,,'..
<la::; fixe rem POll:30 COll1gente CHITa::; h'lO"lo'ell' as e",Ii~-

I I b ' ", ,...'e " 011 alll
JllllC:o',(e mot o a em nraçal' o transito publico, , -

Art, 72, E:3treitar, atulllfil' tapar USlll"-'U' I
a scu arbitrio c:3tradas, fa.zcr n~ leito 'd'eiInt~ll' ,e m(11la.r
("IVar'-c" que ~ " Jllll o c",-, ',~) '" ,IMO sCJao para melhoml-as: penas tI, ti j"',
di' Ill'15ãOo 30g000 1'5, de multa, e t lHo;

AI't. i3, Car.nl'!lo Jeito dnE e"'tl','I(l'l" 011 (no '
t
" " , v , ", 'PI',)XIlllC

rjiW o lere~a pCl'lgo nC5 \'iandalltes: pena de 10S0UO I:' I)Illulta, c ", ( c

131

, A~'~. il.. O,, pl'o)lI'iotnl'io.3 sfto o!)J'igaL!os n tOl' em I '
(UlJ~OI\ n~ão y::i suas testadas IUlS e;:;tmda::i lllllnicipn ,. ~,~.t
7.CnL!oas estl\'as, o::gotos, pontilhúes e pontes (llll' JI~;:;(' ,1.-
('('d'lu I .'U I ' . ~" ) ex.-" (o.. pn mos, con<:cI'tando as SUllS 1)01'[0"" I' , 'I"llldo e I ,1 . • o; "pa-" _accommo( HnuO as cerCilS de e.3pinI1O::ique tenl flr
uu \ ollIlHO 1: tor a SitHm:ll'q'cm, de modo que ni'lu elll . l,~)
(:1~~11?~rallsl,to: penn de 30S~()O I':;' de multa, fa:;cnd~-)~~ '\-
,,11,1 CUsta o" reparos neCeSSlll'lOS, I

.\l't, 76, As e~tradus, n1llnicipaes terão llUllcn IDCllOS,
te 2() palmos de IOItOe 5 de descortinHdo 'pUl'U cada Jadr)

( 130 )F. N. 8.

Art, 67, Para ter lugar a impo.-;içãO de pena nos casos
rlo art. antecedente é necessario que preceda intimnçao ao
contmventor, ou em sua falta a pessoa da caza, feita judici-
almente, ou pelo offendido em presença de 2 ou mais teste.
mllnhas, e que assim intimado não faça ces:;ar logo o acto
IIuC offelllle, e tapar, destruir ou iuutilisar a obra feita em
'ontravençflo,

Art. 70.° Conduzir pelas estrada;:: madeiras ou quaes-
quor outros volumes a ra::;to, isto é, sem ser em cano, car-
rctão, zorra &: penas de 10$ a 30~OOO 1'5. de multa alem
da obrigação de repurar os dnmnos causados,

Das cstmdns, caminhos, sCl'Vitiões c lJOltcia rnral.

Al't. 71. Fincar estacas no lei tu das e::itr'udas por oc-
1'0)10 XXXII, ,l'AnTE 1.'

Art, 68, Todos os ([lle vierem n obter da Camam terre-
nos para qualquer edificação ::ierãO?brigadó::i a começur a
obra dentro de G mezes, e a concluI-Ia dentl'o de 2 Ullnos,
sob pen:l de cahirem em COIllmiss a::icOllcessúes, e de serem
os ten'ellO::; concedillos a outrO::i. POt' começo da obra nno se
entencle o simples facto de tincal'em-se os esteios da frente, e
sim o de finc\lrem-se pelo menos dous térços do nUluel'O de
~:;;teios que houverem lIe fiel' empregado:; lia obra,

Art. 69, A di::ipo"içüo do nr't, antececlente applica,se
aos que houverem obtido conce::isúc::i de terreno para cditica-
çflOno anno anterior ao eIll ql\e el\trarem em ex.ecução estas
posturas, Quanto aos que ti verem cOllCeSSÚe::ifeitas em lIatas
anteriores, "erüo obrigallos '1 começar a obm deutro de a
mexe.3 sub pena de eommis::;o estabelecida no al't, antecedellte,
c e.~tn pena podcrlL ::iel' evitada pelo::i cOIlCe::iSiOll1lriosde ljue
trata tanto e:')toC0ll10 o artigo antecedente mcdiantc a rello-
vaç<1o da COltcessfLOqne custarÍl nesta Cidada panl o 1 °
anno 20~OOO r::;" para o 2,° !~O:'OOO 1'5, c para o 3,° 60S
r::i" e findo qne seja cste pra~o cahirá a COllce:;::iilOdo terreno
definitivamcnte em commisso, Nas outras povoaçúes do Muni-
cípio a renovação se fará lÍ1ediante as quantias nesta declal'U-
d/lS com rebate da quarta p'.lrte no preço marcado para cada
11111dos annos,



Di~posições geraes e reg lllamentarcs,

Art, 77, Nos cus os de reinr.idencia as penas estnbelc-
ciLlus neste codig-o de postU!'fiS S(ll'ão duplicadas até tocarem
110 IlIHxill10 da lÍlçaua definiua llO art. 72 ua Lei do I,' de
Outubl'O de 1828,

( 133 )

Art 81. A:; visitas dos Fiscaes cm casas particulares só
terão lugar com o consentimento do dono ou de q nelll suas
"eses fizer,

No caso porem de infl'acção d'este codigo, no interior elas
Cli6a", pate03 ou quintucs, e d~ ser denegado o consentimen-
to, o Fiscal pnrtecipará por escripto o facto fi alltol'idude po-
liciai, np['cscntando tOlla:; as razOes em que !'e funda para
lH:I'cdital' que alguma d'estus posturas foi violada, c nquella
<iHI'Ílas ueviúlls pl'ovidencia,; para que seja franqucada a en-
jJ'adu.

Art. 8:í. O nuto de infl'llcçl1o <1e postpJ'as SCI'Ú la\'1'adu
pelo c~eri vi\o ou pclo omcial drl justiça tia llllt.orid:vio pnli('j.
lU, c laHudo que ;;cja, se Q infmctoJ' nflO paga!' inr;ontinl1lll'l

:\rt. 8.1. As penlls cstabelecidas ne,:;tas postlll'ns IliI:)
i'iClltflo o" contl'l1\'ontoro;; dl\ ol>rig-l\<;fto de sati,,!'awI'em 1/

dllmno qne UHcOlltra \'el\~Üo resulta(',

Art, 8'J, Para a cohl'unca dos imposto:; mllllicipl1es c :lI'.
re('illlaçào das multas Jlodel'á' 11Cilll1a1'l1nomear, alem do !)l'll-
enrador, quaes fjner Outl'O~ empregados uuxi!ilU'Cd que juI-
g':\I' convenient.es, e c::;tc" somente scrilo dispensados de
11l'(~starfiHn~1Iquando ten1Jllo sitio propostos pelo Procmado('
l!fII'a SU['\'ÍI'('1l\ ~oh sua re.~ponsflbelidlluc. Com a cobrnll',';l.
}ltllle['á li Cama1'll de,;pendOl' até 20 por conto do prodllc/'o
liquido dos Impo ..;to,:;,e com a H\'['ecadaçll('l até 4.0 PO!' COIl1.0
do liqlli,lo (1.s multas, Iixllndo jll'e\'iamente o limite d'e.:it.a,;
IHlrccntllg"en,;, e detel'minatlllo a quota pai'te que .na:; .lnc,;-
l1Ias tCl'àü <.l:'!ellljll'dg"llJO:'!uuxiliarc:; que forem PO!' eJla ,'I'C;I.-
dos.

Art. 82, Con"tundo ao Fiscal alguma infmcçilo elle fal'Ít
logo o aviso no infmctor nos casos em fjne é ob['ig'ado por
esle codigo, e nllo dependendo o caso de aviso, ou 11110SllJ'-
t'wlo este effl~ito, lavrará auto de inf['uCçãO que será assig'n:l-
do flor eUe c dllas t'J"temnnhas, incol'rendo na m'11ta de
:tO~OOOrei,; a te.~tellll1nha que tendo pl'esenciado a in1':'llC(;f10
Il~gar-se u assignar o auto.

t1iencia incorrerá o Escrivfio que tendo sido competentemen-
tA)l'cquisitado ao slIbdelegado, se negar a acompanha:' os
Fiscacs nas deligen~ias fi seu curgo.

( 132 )

Al't 78. Se o infi'llctor nilo puder pugur fi mnlta SCn'L
esta eon vet'ti(la em prÍ5110 a raztlo de .2.~OOO 1'8. por cada
dia de pl'isuo.

Art. 79. O infl'l1ctor fica sempre sujeito nos \ll'asns
que lhe fOl'em nHll'cados pelo Fiscal ou pela llutol'i(ladll
policial em fiuas sentenças a (~esrazer ou ver 11es1"awl'n S~l;l
cm~ta a cousa qno houver feito em contravenção (::;e [OI'

susceptível (le de,;fa~er-se)" ou a fazer ou VCI'.fazer' a. sua
1~lsta a COII,;aa fjlle cra obl'lg-ado por e:,;te coulgn, c del:\.on
<1" fazer O SeI'Vil;O de con::;truc(~ilO ou uemolidto de que
tr~lta e;;tl~ po;;tUl'U",se o infrllctO[' 'se recu;;lIr a fllzel-o, Stll':'L
po,;to em praca e arrematado a fjuem por menos preço se
propuzer a fal.ol-o, c na falta de licitunte o Fi::;cnl o mall-
dará fazCl' por adminisLmçno, cobranuo os competentc;; rc-
eibos, e forll1untlo de tudo umll cont.a uetalhada.

Art. 80, O.~ Fiscaes sãO obrigados a fazer de G em ti
mC.:;es,' e ,;empl'c que o julgar conveniente, vi,;i.ta;; ús ca:;as
de negado de q Il11IqUet' natllrc;'i11 qne eI::l~ ",ejil,o, e as pal'.-
ticulare:~ nos casos e para os Ílue; cspeclficado" ne:,;te codl-
"'O, llvi,;ando úquclle;; 11 quam ach:u' cm falta, autoando
~s infl'aclOI'OS, inllLilisllnuo os genfJros ex.postos :\ venda
qnc cncontl'Ul'em fal:3ificado;;, ou deteriorauos, c os pesus
ou medidas que acharem falsificados.

Ne.~tas vi::;itas o; fiscae,; pOlltlr-se-hflo fazor ucompan!:HI'
do E~c['ivãO lla subdeleg.lcia, d'um oficial dc ju::;tiça d'O:i1.l:
mesmo juizo, e de um 011mais pet'itos, !ncol're.ndo lUI mult.a
de 20$00U reis a p.e~,;oa que senuo para 1.:;;;0 aVl,;uda rCCU:i:ll'-
f,'e "em e"Cllsa leg'ltl.nll, Ne,:;t~llILS"Wl pen:1 ale:n da de,-nl.",-
'1'0\.0 XXXII, I':\HTf. ,."

e om todo o caso ning'uclll poderú fizer valll1!', tapnnws 011
plantas cercni\ s~m dcixar Iivrc a rcferida largura: pella
Je lOS a '205000 rs, de multa.

TITuLO 6.'

r, N, 8,



ti multa e despesas da indemnisação a que estiver sujeito;
instaurnr-se-ha o respectivo processo.

JOAQUIM SALDANHA MAIUNllO.

Dl'. I1enrique Cesar llIuzzio.

-----_._--_._--------------
OUIW-PHETO 18G7,-'!'Yp. DE J. F, DE PAULA C"'STllQ,

Dl'. Henrique CezM Jl[llzzio,

K'e?ta Secl'eta~'hl elo Goyel'l1o, foi pubhcada a presente
Rcsoln~ao em o dw 28 de l-everelro de 18G7.

Dl'. Henrique CezllI" Muzz/lJ.

Impressa e revista por ordem da Presidencia.

( 135 )

(L. S.)

Florenciu !la Cunha l'ianna a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia lIa
Minas Geraes aos 5 de Novembro de 18GG.

que a cumprão, e fação cumprir tão inteiramente, como
n'ella se contem. O Secretario d'esta Provincia 11 faca im-
primir, publicar e correr. Dada no Pnlacio da Presiden-
cia da Provinciu de Minas Gel'aes aos cinco dias do mez de
Novembro do anno do Na:>cimento de Nosso 'Senhor .Je-
sus. Christ? de mil oitocentos e sessenta e seis, quadra-
gesllno q.umto da Independencia e do impcrio.

( 134 )F. l'i'. 8.

Art, 86 Quando os infl'actores forehl condemnados e
appellarem para o .Juizo de Direito, o Procurador, ::;ou aju-
dante ou Fiscal, 110S proces~os ex. omcio intentados, on lla-
quelles em que as partes não queirão continnar, procnrarno
obter vista em tempo, o arÍ'asoarào os autos, requerendo e
allegando o que for a bem dos interesses da Municipalidade

Art. 87. Sempre que para a cobrança dos impostos e
arrecadação da multa de despe:;as fOI"necessario o elllprego
de meios .indiciaes (lffectuando-se penhora, o executado serú
obrigado a pagar mais 10 por oro s'obre a qnantia pela qual
soffrer a execução, e e:;ta pOI'centagem serú dada ao empre-
gado que a promover, com tanto qne nuo exceda a 30~OOO
rs, e a 608000 rs. na reillcidencia.

Art. 88. Quando dous ou mai::; individuas requererem
semultaneamente um mesmo lugar para edificllr predio terú
prefer-:ncia aquelle ql)e por termo obrigar-se a fazer CIJns-
truir casa de sobmdo e entre o;; que a isso se obrigarem terú.
preferencia aquelIe ql!,e dentro da povoação já houver feito
alguma casa f;emelhante.

Ari. 89. Oi). terrenos municipne:: que houvarem sido,
ou venhno a ser concedidos para qualquer outro fim que nfw
s~ja ti edificação de casas, entende-se concedido:> temporn-
rllHlHJnte ou em quanto a CUI11Urlt nào resolver dar-lhe:;
outra applicação mais utiJ, ou algum outro não os requerer
para editicaeiíO, cuso este em que preferindo sempre o con-
cessionario ou possuidor, serno os mesmos retomados pel a
Camara independentemetne de qualquer indenlllisnção. Esta
disposiçãO é applicavel aos que, tendo requerido terrenos
para edincaçrto não tiverem cumprido u condiçilO da conce$-,
srto, e embora tenhão 1l1U1'ado os terreno::;, os conservem
com tudo applicados 11 mister ou fim differente.

Art. 90, FieM revogadas as disposições em contra-
rio,

Mando por tunto a todas as Autoridades a quem o
conhecimento e cxecu~~ão da referida Ile::;olução pertencer,.
TO~lQ"XXXII PARTE 1.&



t'ARTE L"

riTET.O í.•

•lo..l.QUI.\( SALllAi'iIlA ~LfiI";1I0, Presidente da Provincia de
Minas C:eraes: Faço sauer a todos os seus habitantes quo a
A:;somhléll Legislativa Provincial, sohro proposta d:l Cilmal'll
:'flunicipal u() Grão Mogol, decretou a Rosolução seguirltll:

.lpprnla a' po~ltlrHs da Camara Municipal da Cid;ldc do Grão Mogol •

lJisposiçÔes gcracs.

HESOWÇ'\O N •• 1,336-DE 5 DE NOVEMBHO DE 1866•

.~ '''")'''' '''.''_,.k .• ,.. _._ '.,~ '. .---!

LIVRO DA LEI M'IN'EIRA

Art. t.. Praças são os largos no interior das POVOIl(~ÜeSf
e ha\'omlo duvida se alguns derem ou não SOl' assim conside-
rados, a Camarll o decidirá em editacs; que ficarão fazendo parto
doS prescutes posturas.

Ar!. 2. o Quando depois da disposição de qualquer art,
S('gllirem-se as )lllJaHas-prisào ou multa-cIItender-se.lm que
S110 estas as penas a que fica sujeito o contr(llcntol' pela infrac.
';30 (Ie cada uma das tlisposiçôes estabelecidas no ut., snho
quando 110 mesmo se fizer expressa difTerença.

Art. :1.' Sempre que nostas posturas se impõe a neces-
~idado do Jicellças sem declarar.se a quem se pedem, entt'n-
dor-se-lia quo nesta Cidarlc serào concedidas pela Camara ou
sou Presidclltl.', o !lOS Districtos do fora pejos rcsper.tivos SLlb~
deJrgtldos.



TITULO 2.•

CAPlTULO 1..

.( 139,)F. N. 9.

Do al-inltamenlo.

Do aceio das povoações,

t.uiçã~,. da.s.Leis e,Posturas! .as prcvarica\ões e l'lCgligencia elos
lu,IlCClOn?nos publIcas. nd~ll.clOnalldo as ?bservaçàes que hou-
I( rem fCItO sobre a tranquJlldado e snlubl'ldado publ ca, e trata-
tl!CllIOd~s escravos, Na orgntli.saçilO do relataria geral, os par-
(!aos fura0 em rn~umo a matena dü um capilulo distincto.

. Arl.! 1. O ~rocUl'ador poderá fazer despezas ~em.auto-
r1Sa~ilo . ate a quantta do 2 ),J!)OJO no intervallo das ~c'ssões
ordJnllrtas.

. Ar!. '12. Se.n:pre que para a cobl'nnça dos impostos e
llllllS rendas munlClpaes, a excopção de multas for necessal'io
li emprego de meios judiciaes alé execução, o' Procurndor 011

qll~rn suas V{lzes fizer perceberá mais 1) pur cento do liq~idn
aSSlln al'l'ecadado.

,. Ar!. 13. As licenças concedidns pelo Presidente nesta
l.ldade, e pelos Subdelogados nos !)istrictos, sel'flu .1prescll-
lauas li Camara em sua primeim rounião ordinaria parJ o f1IH
de serem confirmadas. '

Árt. 14. Em cada Districto havorá um alinhadol' nomea-
do pela Camara. De cnda um edificio que alinhar e perfila I' ter;!
elle l,m200 rs, pagos pelo dono da obra. . .

At,t. 15, O alinlwdol' não poderá exercer os actos de
sua competencia, sem a presença do Fiscal, e ambos terão o
p,/.ano da respectiva povoaçiío minislrado pela Camnra. Nesta
(~Idade il falta do FIscal Stlrú supprida pola inspecçiio do Pre~
sldonto da Camarn nos alinhamentos e \lOS Districtos de 'fora
pelos respectivos Subdelegados. '
'l'o~lO XXXII, p,m'l'E ].a

Art. 6,. O., Agentes e os Fiscaes em sua falta p 't'ceberão
10 por cento das qutnlias que arrecadarem e enviarem ao
Procurador, o qual .terá 15 pur ccnto do que arrecadarem
seus ngentes.

( 138 )

Art. 7.. Qunndo o contl'nvpntol'- n[1Otil'er meios de png,lr
as mullas serão ellas commutadas em prisão por tantos dias
quantos sejão necessarios pnra sua ~oll1çiio, com. tanto quo. ni~o
exceda a 8 dias na primeira infr~cl;iio. e a 311 diaS nn rell1Cl-
dencin, toman~lo "se por base ncsla commutaçào qOOo por
cada Jia de prisão.

Art. 8.. Qnanuo nestas posturas se impõe a necessidade
de ,fazer ou desfazer alguma obra em beneficio publico, e o
obrigado a não fez no (lt'azo marcado pelo Piscai ou por seo-
tenr.J de autoridade competr.nte, será a obra mandada félzcr
pel~ 'Camarn a custa cio que a lIão fez, e cour.! r-se-ha sua im-
port3nciJ,' multa de dez mil 1'5.

Art. 9," As ndvertellcias parn o cumprimento do artigo
ou artigos de posturas serão feitas pelo Fiscal respectivo, .que,.
sendo desallentlido, o communicnní a Camara e a autol'ldade
policia\lafirn de ter 'lugar o proce!imento do artigo antecedente.

ArI. tO. 05 Fiscnes dos Di~ll'ictos de fórn communica-
rão ao do Municipio e este a Cnmara em relatarias trimestraes
no tempo de suas sessões ordi!1llrias as infracçües da Consti-.

Art. 5,. A ren(la municipal poderá em todo ou em parte
ser conferida, POI' arrematação em praça, ou arrecadada por
adminislração que ficará a cargo do Procurador, o. 9ua1 para
esse fim terá agentes de sua nomeação e responsabtlHlade nos
:Districtos de fora para ahi. pl'ucedf:ll'em ;Í arrecadação das con-
tribuiçõos municipaes.

Ar!. l~.. Os qne sentirem so aggravados pela concessã~
ou denéação de licenças pelo Presidente ou Subdl~Legado, nos
easos e~ que são- estes pa.ra isso aut'lI'isados, p.oderão rec~rrer
a Camara, expondo o motivo do aggravo ou queIxa por mClq de
requerimento. .'



CAPITULO 2 ••

( 1~1)

E' prolJibido cmp.lclJal' as luas oütn nUlICS-
1':'\1\'1'1: L" .•

A rt. -J.í,
T )'U XXXiI

A rt. 2/), [' prohilJillo 1o'\'ilnl.II' Cerl~as ou tapUll1l:S ;);}
m;IlI.l:ira para ~lIardar, 011 dividir terrenu;; de jH'oflrieJadu
partll:~"ar cm Irellte das fi 1":,11::15 e 'lal'go1s, Os plO[lrietarills
o far'al) com 1I,1I1I'a1l1a5 de Oito palmo5 <.lo ,,!lura, caiadas
(;tl!l1CI as rcspectll'ilS cazns: pen;J de serem as C(:I"(:;15d(l!Jlolidtl~
I; multa de '. a 8.;:"'00-1 l':l, -,

j 1) palmos do altura na frcnlo o nem cobr'il.as com c:lpim OII

llall1a. Os muros com frente para lIS ruas não lerão .ft1enos
de de1, palmos du nltura, serilo caiados c cobertos com telha:
Inulta de 10",", 1'5.

F. N. 9.

\. t 900 O I l'
o r ',._~' _ 5 W ~Italltcs U(JSlíl Cidade e rI:Js POV(l;II;Úl'~

\10 )llIrllc'I)J() sal) ollrlo"ados a COIlScr.I"I!' 11'lnl)'l' '\.' t cl I. ...{ I:' «~ p;'"\ a( (I~

~lo- qllllttllL'S c casas de sua propriedade, caiando e~t,IS ;lI)

<lW/l'~S uma leZ /lO anHO, l: illcllrnlJiudo J Cnlllara ,lu mau-
Jar. jazL~.o pnr aqllclles que nàu tiverem 05 meios IH.:(";S-

-;II'I')S. A testada cornprehclI'le metade ria rUi!, e vinte pal-
IIlOS das PI',H;:\S ou larglls: multa Je'~ a K;:'OIHI. 10"1I11l-
~le ao PI'l)(;lII'ildur 1TIi1lldar .fazer a 1imlllJI.a das prac:as e 111-
~a~es ~lllO .11:0, CSltlO a c:argo dos llloraJures, h:l\'~llrlo pilr-

{lc1f1;1I;ao (lO roscal

Da limpcsa.

~rt .• 2:3. [' I~rohihidl~ I.las ruas e prllças:
.' 1. La!lçar Imllllllll!ICIllS fetidas, putl'idas o corruptas,

assim CfJII10 nllllnacs mortos
. ~~.' Fnzcr estrumeiras: multa de !) 3 10::;::') rs. Os

:1II1111:1eSmortos serão ontcl'I'.,dos nos quintnes por seus donos
(lU fora das PU\'OílÇÕC , sob a pena acima lIIeneionad,l. '

, ' ,Art. ~'t. .A Camnra qU()1Il1o julgar' ncccss:lriu IYl,kd
m.1I c.lr l~o, ed Itaes ,os logill'os em li 1111 devcrão 51;1' rei[,)'
~h despeJos, e deslgllar us que ue\'er{1O ser' rescr\'ndus.

Ar\. 20. Niio SCI':io conrcdidos mais do ()O pnlmo;; ele
fr(\Il'e, e I:W de fundo para mli!icaçiio em terrenos du patrimo-
nio ll1unicip/ll.

Art. 2l. Os Fiscaes e aJinhadores p:lss:lriio nos SCU5 ;;llC-
CC"5f)rt)S tO(j,)S os papeis que cOlllsigo tivel'cm concern1lllles as
suas fuli l"çües.

Ar\. 1S. O alinhaelor que contI'(l\'icr as disposil:ücs' dos
/llt"'. 15 e Ui pOI' qualquer mutivo. e ainda por 01'1'0, Sl)l'lí
militado na quantia ele ltl,Ji') rs., obrigndo a ullifúrmi,ar o
1l1inlt:lmento r.om (1 plano, e rupor á sua custa 110 anti~o e5-
tadll 05 edillcios ou ot,ras [l\'('judicadas pelo alinhallwrllo.

.-\r\. 21. Ningncm p()dcr;~ cOllstruir CílSllS n) centro desta
Gtla1lc e diJS P0l'o:I(~ÜCS do Munieipir), lenuo cllus menos do.:

Art. 1!l. As licenças exigidas neste cllpitulo st'J po,lpr:"1O
ser concedidas, depois de paGa a taxa do ~ 11.' do art. l:la l o
üllvido o li:ca! respeclivo.

p40 }

Art. 17. O eelificio, 011 olm feita contra a disposiçãO do
!lrl anlecedente. ser,á demolido tOllo. ou somcnto II parte irr,e-
guiar. e or"ollado o dosfazlrnento do mesmo, será notificado
o proprietario, ou seo pl'ocurador, nos C:lS05 do arlo 16, para
começar li execuçiio no praso de tres dias, o li Il'b r em um
tQrmu rasOllvol, sob pt'na de ser executado ú custa da proprie-
r1arle, e de não po,ler o notificado pedil' indemnisac:.iio algllma,
Se no praso milrcndo niio for principiada, ou !lfto for linda a
l'xncllc;ào (hl obra, o Fiscal .reqllcreni á autorir!a(le policial para
mandar proceder ao desfazimento da mesma.

Ârt. 16. Nesla Cidade e nas povoações do Município não
se poJcrá sem licença:

~ 1.0 Ellificar, nem reedificar.
~ 2,' Fazer concertos ou quaesquer obras com prrjuizo

do alinhamento e plano da povoaçiio, multa ele 10.m rs, 110

alinhador que alinhar quall1uer edificio ou obra scm licença,
fura Jus cOlldiçücs acima declaradas.



Art. 35. Os encanamentos e esgotos de agua se con.
senarão sempre lImpos e em bom cstado á custa de seus
donos: multa de 5 á 10;'000 rs. e o duplo nas I eÜJci-
dencias.

( 143 ) . ,l~.N. 9.

blicos ou particulares. Multa de 10 a 20$000 rs. e a obri-
gação ue repor tudo no antigo estado.

Art. 32. Os proprietarios de terrenos onde nascem as
fontes de. UlO. e ser.\'idão publica não poderão escavaI-os
ou occupal-os de manmra quo diminuão ou {)esviem 'as aguas, fi-
cnndo.lhes salvo o direito de indemnisaçuo pela desapropriação.
Multa de 20~ a 3J~OIlO rs. e a obrigcção do restituir IlS
agoas ao seo curso ordinario.

:\ rt. 37. l~' prohibido tirar ou arruinar os nlateriaes
das estradas, pontes, fontes, calçadas o quaesquer COIJ s-
tl'uccões publicas de maneira que prejudique a segu ra nça
'rOMO XXXII. paTE 1..

.~rt. 36. l\"ennllm proprietario poderá impedir em tcr-
relia suo. o ellcanélflllml.mto de agoas dos chafarizes ou fon-
tos puhlicas, uma vez que seja indemnisado do prejuizo
I'osullante.' avalilldo paI' arbitros nomeados por ambos os la-
d os, assim como não pçHlerá obstar a lim[l~za dos enca-
nilmentos, sondo previamente avisado, sal\'o se preCedI' fazel.a
a custa propria á consentir 1la presença de pessoas estranhas.

( 142 )

f

Art. ::9. A conservação o reparos das muralhas ou ali.
cerces feitos pal'a segurança de edit1cios, prizõos ~ obras pu-
blicas, calçadas, pontes, fontes, aqueductos, cha{al'lle~, poços,
tanques e quaesqucr outras construcções em b~neficlO corn-
mum e para decOl'o das povoaçõos, serão feitas pela Ca-
mara; exceptua-se: '

~ 1.' As obras, cuja factura até O presente não era
da obrioação da Camara, salvo quando forem urgente-
mente r~clamadas pelo hem publico, e os obrigados a alias
não tiverem meios dtl as fazer. "

~ 2.0 As obras que a Cal!1ara fizer arrematar ?stabe-
lecendo prestações para indl.'mlllsação dos empresar.lOs n:
forma da Lei de 29 de Agosto de 1828, o do artigo lu
da Lei do 1. o de Outubro do mesmo anno.

Art. 30. Se algum ou alguns particulares se propuzc-
rem a fazer qualquer das referidas obras, deverão cingir-se"
ao plano que lhes furnecer a eamara, no contracto do em-
prezamento serão estipuladas as condições p.ara a construc-
f;ões das obras do que trata o ~ 2.' do artigo antecedente.

i\rt. 31. E' prohibido:
~ 1.0 Abrir encanamentos publicos ou particulares lias-

praças. e ruas sem participação ao Fiscal que os in!lpecio-
nará, podendo.

~ 2.0 Fazer escavaçõos nas praças, ruas 9 suas vi-
siphanças.: " '

~ 3.' Entulhar de qualquer 1l'l0~o"os ~ncanamont9s pu-

Das obms publicas.

. .
Art. 28. 05 Fiscaes até o dia 5 de cada mez eOITO-

rão as povoações para verificarem o cumprimento do prt-
sente capitulo e punirem. as contrtlvençõcs quo encontrarem.

CAPITULO 3.'

quer objectos; exceptua-se.o ~eposito rl~ m,ateriaos.' par"
'construcções, havendo previa licença, e lIao hcando Impe-
dido o transito publico: 'multa de 10 a, 2ü$OOO rs.



'fOMO XXX'I. P.\RU 1.'

( U!S )r. N. g.

Art. 47. Os F:scal's terno todo o cuidado em não con-
S8IlLil'cm na ostagna~;io do aguas infllctas quo possão pro-
judicar a samle publica nas pflvoaçües do seus disll'ictps f

mand,lndo lhes dar curso, e cnchugar os Lerrenos, quando
sp-jàú do uominil) publico, dando a competente conta tias uas-
pelas ao Procurador.

s ~.. Os FlIb iqlleiros.
S 3.. Todos os membros de corporação rcligio!a quo

lIlandarcm, ou cOllsenLirem falor ontenamcntos no recinto ri/i!>
Tomplos, nssim como os coveiros, multa U'" 10 a 20~OOO
r5. c o duplo nas reiuciJ~/Icias.

Art. !•.). S,io permittidos os cemiLorios parLiculares nas
dislancias do mais do sris legoas dos cemilerios publicas.
prt'ccllellLlo licença que a Camara concederá gratuitamenle.
:'l'US donos scr;io ohrigados 11 enviar aos rp.spectivos I'aro-
dlOS, o Subdelegados uma nota conlcnllo o nomo, condi.
,;iio, idótdc o eslarlú das pe,soas, cujos corpos (orem eutcna ..•
dos: lllulta de 5~ a !OH, e o duplo Ilas reincidcncias.

"rl. 'l6. E' prohibiclo eslabelncer nas poyonrõcs cortu-
ItW~ do couros. o quaesquer manufacturas que passa0 pre-
judicar a saUllo publica. O.> Fi:;caes farão aos respccti,'os
donos ou direclores a nocessarÍJ au verLencia para rotil'a-Ios~
u Iliio 5cl1,lo esta allenuida pag.mio 05 contravontores a multa
t.le ~ I a 3J,~OOO rs., e o duplo nas reincidenc ias.

Art. 4l. E' pormilliuo aos particulares formarem car-
neiras ou catacumuas no ccmiLerio publico par3 receberem
n.; corpos do pessoas do suas familias, outondo licença da
Camara pela (Iual pagarão a taxa do 10:',00 I r5.

.<\I'l. 48. A rlisposição do lIrt. antecedento é applica-
"el 1I0 proprietario, em cujo lllrrlJllO hom'erom ostllgnaçõos
preju(licillm: r e qnu advertll}o pelo Fiscal não o cumprir:
exccptua.so o caso do impossibilidado do material: multa
de ;; a 1oROOO r5.

( 144. }

AIL. ltl. 1.ogo que haja cemiterio publico com a compe-
lenlo bellcão não se farão enterl amentos em outros lugares:
milha de ío a 20~OOO rs. e o duplo nas reincidcncias.

Arl. /,2. Ás disoosiçoos do art. anlecedente são 3p-
111icaveis aos cemiteriôs das povoíl~ões do Municipio.

Art. A3 São reputados contrayentores dos arts. 41 e
ft 2 logo quo exisliio ccmiterios publicos:

. 1.0 Os Pilfochos.

TITULO 3.•

CAPITTtO 1..

Da saude publica.

/Ia salubridade- do ar, agoa e alimentos.

Art. 39. A enmara fica autorisnda para designar o'
I(\~a[' que reuna as condições exigidas pa~a cOn~Ll'llcç~O de
1\I;' cemiterio puhlico, que fique a convel1lente (lIsLanl,;w da-
I:idÃIÚLl, devendo fazer designações semelhantes e~ rcla,;iio
;is povonr~ões do Municipio. '

Al't. 1.0. A construcçãQ do cemiterio desta Cidade, SOD
1~la,Jj1) dado pela C.unara.' far-se ..ha a expensas do -cofro
municipal e do outros meIOs que a Carl!ara adoptar para obt.er
ti somma necessaria. A oura sCI'á reahsada por al'l'cmataçao'
ou por administração, segundo julgar a Camara mais 'Lro\'o
II cconomico.

()\] tlnrac,io das mesmas: pena de prizão por quatro [I oito
diils e ~1Ulta de 20 o 30;:P,;OO rs.

Al'L. :{8. Os desmoronamentos ou ruinas das estradas
J.~C0I1Sll'ucçiiOmunícipal causadas pela passagem do carros ou
j',.rl'olões, SCl'UO concertarlos pelos c\on(ls dest~s, pondo. a
I;~trada no prirr:iLi\'o estauo: multa de 10~ á 20~OOJ ao m.
fractllr.



CAPITULO 2 .•

farizes, fontes publicas o lugares qua lhes fiquem snpcrio-
res: muha do 10$OOb ao contravcntor.

( 147 )F. N. 9.

Da hygiene e meios p,'ev ntivos de enfermidades.

Art. 5fi. A Camar~ soliei.tará ao menos uma vez em
e~d~ anno do commlssarlO va,cclOador da Pro\'incia pus \'<lC-
CIllICO, que entregará ao vaccmador do Municipio.

Art. 57. O .vaccinador do Municipio nesta Cidade, e as
I~ess~as por elle ,e~c?rregada.s do err.pregar a vaccina nas po-
\oaçoes uo M~I1ICIPIO,cOllVl(larão a populaç;io para utilisar-sc
deste preservativo, marcando p~r editaos lugar, dia e hora em
C/tiO del'e comparecer.

Ar!. . (jO. Em caso de suspeita ou denuncia o Fiscal com
O f~lcuItatlvo ~a Camara, have/lllo-o, ou com as pes50as'que
a ~amara deSignar, será competente para fazer o exame do
at'tlgo anteceuente.

,Art. 61. Se~pro que houver receio de invasão de en-
ferml?adl)~ con~ll?lOsas no, Municipi~ a eamara se dil'lgirá íI

nutonuades POltclilcs pedllldó prOVidencias preservati vas do
~al,. ponuo por ~ua parle em acção os meios que para esse
11mJ Igar conveDlentos.
TOlio XXXII. PARTE 1.'

Art. 58. A Camara fica autorisaua para contractar até
Jlo: 300;11> rs, . um l~cdico do partido um favor da pobresa
ue~ta Cluaue.lIlcll1SIVe os expostos, a quem o lefel'Ído medico
prestará Watls os soccorros da scieucia, lllem do slJjeitar'-se a
outras olmgnções qno scrão estipuladas ilO contracto.

. . Art. 59 .• A nhertul'n de boticas é dependente do Iicen~a
sUJ~lta ,u mesma ta~a quo pagüo as uo casus de negocio. 'O~
bctlcanos ~ negcclan!es que venderem remedios e viveres al-
terados .ou Imprestnvels, reconhecidos como.taes por um oxame
authontlco, pagarão a multa ue 10 a 20,7::'1000 rs. e os ob-

.jectos serão iuutilisados. •

Art. 53. E' prohibido:
~ 1.0 PescaI' com vencno.
~ 2.. Vender alimentos cérrompidos
.~ 3, o Falsificar generos alimenticios, addiclOnando-lhes

su!Jslallcias estranhas quo augmentem o pezo e volume do,;
mesmos, o lhes comrnuniljul'm propriedades nocil'as a saude :
pena de !~ a 8 dias' de prisão, multa de 20 a 3 );j;.)OO
rs. e O duplo nas reinciJencias.

Art. M. E\ prohibiuo, utili~ar, usando, ou I'emlon-
do, a carne de rezes achadas mortas, qualquer que seja a causa
certa ou presumivel de sua morte: pOlia de prisà'J por trez
<.lias eml1lla de 10 a 20,tpOOO rs

Art. 51. O gado não será morto scm um de can~o de2!,.
horas /10 clII'ral , em ° qual haverá coches destinados a con-
teI' agua limpa para as I'CZ'lS que no curral eslivcrem. Os
cochos seriln feilos a cusla da Municiplllidade, mas a agua
será fUl'llocida pelc)s dOfltls das rezps qUI1 nellp.s beberem
Illult:\ ue ;) a 10$00 ) rs e o duplo nas reincidencias.

( 146 )

Art. 5,. E' prohibiJo lançar immulHlicias, ou quar--
qnor objectos que pt'l'judiquern a purczu d,l . ~lguas ()( 5 eha

Árt. 52. Os carnic('iro; tOl)servarào 11 maíor limpeza
passivel nos matadouros, não consentindo nelles os despu-
jos das rezes mortas, Oll qllalqll'er causa de' exhalaçües
fétidas c pulriuas, ou cOl'J'ompidas: multu do 5 alO,~OOO rs.

Árt.. Mio A' Camaru, e <lO seu Presidente: fora das
sessões, competo decidir 50 são' ou não pn~judiciaos as ma-
nufacturas e eslagnaçõcs em caso do j controversia.

Art. 50. O ga(h destinado ao corte Só sorá morto no \11a-
ladoUl'o publico ou particular, se~do oste d~pendente do li.
cença .c/ue a Camara podl!rú concedor 011negar. Depois do
esquartejados podcrfto .,cus donos vondm' u cume o/lilo Ihc3
aprouver som outras rcstricções quo' o accio o p~blicidade
do lugar o talhos, o 11 fidl!lidade dos (lezos: multa ue ,)
a 10~OO(}, o o duplo n,is reincidencias.



.\rt. 70. E' proltihido montar animaos br3v05 nlls ruas c
J1~'i1t;:Js.dns (Jo\'unl;ijes multa de 1O.m rs e o duplo IIns rcill-
tII/unclas.

( 149 )

C11'ITULO 2.'

.\rt 72. A Camar.1 podorá cC'lIccller licenf:a para aher-
tura Otl CSC:WilÇÜO110 solo pl'oximo ús servj(j(lcS publicas. sen-
d,) para a llllneral:iio ou Outro Iim inuusll'Ílll com lanlo <Plfl nrlO
"tlfelltião ou prejudiquem ilS mesmas ser\'idões, o srjüo d'Jvi-
d.l/llento guanbdas, como dispõe o 1Irt. lil:!; mulla de 10
<J 1;»:;000 r5, •

Ar!. 73, Os prollrielnrios Ile edilicios • muros ou qua,;s-
'I'~er obril~ q'.te ,,!lIe:lcclll ruinil o po~siiD dalllllilicar ao pu-
hllt.:o ~l~ a~s partlculal'cs se.ritO advertidos pelo Fi~cal pala
" I'I~Cdllle,ll~ao t!Jtul IJU P;lr<:liII das mesmas Obl'llS, <Ie ma-
lIeir,l qUI: ce,;se o perigo " e ,.ãn fawlldo serào mu1t:J,io<;
elll 1li a ~O.::i) rs e () concerlo se faní por orJcm da Curou,]
c a custil da propriedade. .

Art. j l. ~Il aus611cia 011 ignorllncia do senhorio, d,)-
I~lis cle passado 11m tl~rml) rll~oa\'e1 ussigll(ldu c publiclIJo
l',HIO xXXII. r" I.TI: 1.'

Soore medidas prei1e1ltivas de damnos.

Ârt. G8. Os Fiscaes lerão o cuidauo de mand:lr coIIGc:Jl'
s.ignnes e ~uaruas conlra 1\5 escaVíH;Õcs c precipicios quo exis-
tlrcm ~ontlg~os as obras de recreio e sOl'\'idão publica, dundo
parto Immeuwta a Camara pal''l ordenar os respeclivos cOllcerlo~.

Art. 69. QUlIndo as escllva~ões o precipirios de que lrlll1i
() llr~. 1llllccedclllc furem em obras ou terreuo de propriedade
par'llcular, serão os propriclarios obrigados a cntupil-os c re'-
tlllJelecer a segurança <10transito, multa de 5 a 10,7'1) ls:

AI't 7l. Ninguom poderá quebrar com tiros de broca
fiO recinlo das povuações sonHllllliencia <.lo Fiscal. C as c<lulcLIS
du costume; multa do 10 a20."fi) 1'5. ao cOlltrllvúntur.

f. N.-9.

r

;\lt. 65., .\ nherlura du casas parll o jogo de hilhul' é
5ujl:ila 3 licença cspecilll. mediante I) l'agJmo/llo da ta>:a Pl'tJs-
cripla no ~ 7. o do <lrt. I :l5. . (

Art. fiG. O dono de casa pu.bliea de jogo, quc admillir
li jo"'ar filhos furnilias () o 'cravos, sorá lIlultadu 0111 10 ü20.:;')
rti: CO no duplo nas reinciuencias.

CAPITULO LO

Da 3"gltrança publica.

TITULO 4.'

Art. 67. Fica prohilJidll: .
~ I. o Fingir-se il,lspirado por polcncl1Js 5 bro h~m~~n5

p:Jro predizer bens ou males, fazer promessas eXlra?rtl~n:lrIa~.
satisfazcndo ou alterralllJo, do quo possa resultar pn'Juw.l j a
:Jloucm. .

I) ~ 2. o ll\cl~l~nr.'~o cur<ldor d.o enfermidaues por 1)(111'
çtio, or,Içõcs, ft!ltlccmas c palllOI~lln.):JS, ~Ultll dc 30.77'\ e Pl'l'
:;iJo oe 4 ,1 8 dias e o duplo nas rCln(:lucllclas.

( t 48 )

S olJ,'c al.ti (icios prej wliciacs.

Árl. (;3. E' prohibido pedir esmolas para qllacsCjllt)1' ifl- .
v()c:Jções: cIceptuão-se as que forem deslin:HI:is para eo(~-
5trucçücS, reparo, nlfilias c uecnraç,io dus Templos c be~l~n~1O
<lns Irmandadcs o cas:Js UI~ caridade havendo-as no ~IUrllClPIO;
tnulta du :)O.J)') o o duplo nas rci~lcidenci:ls.

Art. Gl. Não' 50 pOllcriio abrir casas de jOg~5 JidlO~ S(,1ll
liccnf,;}, nellas o cm qU:losquer out.'<IS ficão prollllllllos ~1)gI)S

dI: parada: multa do lU a "20.7]) rs. aos conlravcnlorcs IfH.:!ll-
sive o 110nod'l\ cnsa. '

Art. 6~. Os Fiscars quo 'se mostrarem omissos no cum-
primento dos devorcs quo lhes impõe oste capilulo ser~o mul-
tados em 30.;;':' rs.



I t

Al't. 88. A Camllra proverá quanto permittirem as SU(lS
renJas a illuminação dn:> pra(;ns e ruas priuci[lues llilS noi.,.
'fUMO 'XXII. 1', llTl, 1."

( 151 )F. N. 9.

Art. 83. Os carniceiros ou quacsquer pessoas não po-
derão espichar ou seecar couros de bois ou do outros ani .•.
maes nas ruas c pl'aças publicas, e sim no matadouro
onde poderão ser examinados por qoem quizer. fazeI-o, du-
rauto o tempo que estiverem 'sc.ccando: multa de .4~O.)()
por cada um' couro e o duplo nns reincidencias.

,lrt. 8!~ Não haverti ospecta.culo publico de nnturesa
alguma sem licenç:l' da Cílmíll'a. As taxas pal'a estas li-
ccn~a, são i1S estabelecidas no ~ 10 uo art. ) 35: multa
de 20 a 30:;'000 rs. e o uuplo nas reincidencias.

Art. 82. Fica prohibida a reunião de animaes mesmo nos
dias de feira nas ruas desta Cidade, de maneira que em-
barace q transito publico. O Fiscal providenciará sobre o
cumprimen\o desta disposição. e imporá multa del~O()O
por cada animal daquelles que não atlenderem a sua adver-
tencia.

.
Art. 85. E' prohibidíl li dnnsa denominada' batuque com

alg.azarra e vozerias obcenas de maneira <)l1e ofTenda a mo-
ralidade publicil, e illcommodu aos visinhos. pena de dr.sfasi-
menlo do ajulltamento C multa de 10~O"O ao dono da
cay.') ou JIlqllilino, e de J 'wtJOO [I cada POSSO(l qq<.l fizcI'
parle do aju ltamenlo.

Art. 86. Quando vaguem polas ruas ou estradas lou-
cos furiosos 011 pacitlcos. afrontando a moralidade e amea.
I::llldo [I 5C'gllrallça pessonl. o Fiscal communiellrá a aulo-
ridade policial, afim de que esta os faça rccolhAr a prizào
PlIlJlicil , nào Iwvendo cstnbelccimento proprio e nem pes-
'oas quo dos mesmos se queiriio cncilrregór.

Alt. 87. E' prohiLido correr a cal'allo nas ruas c pl'a-
f;ns das povoações, silho por urgoncin do sorviço publico';
lIlulla tle 5~OüO e o duplo nas rcinc.idcncias. .

Arl. 79. E' prohibido fazer fojos ou laços em terras
não cercadas ainda que pr'oprias, sem previa aviso aos
visinhos confinantes: multa de 5 a 1Or 000 e desfazimento
pelo cont:aventor.'

( 150 )

Art .. 80. Ninguem poderá ter soltos I nas portas ani ..
mnes bravos que possão oITendor' as pessoas que passão;
~ulta de 4~OOO rs. por cada animal e o duplo nas rein-
cidencias.

A1'1. 78. . Os sacriftàes são obrigados a dar signal dr •
incendio em qualquer edificio ou obra, apenas tonhão dille
noticia: multa de 10 a 20~:lOO rs.

Art. 81. E' prohibido conservar animaes damnados pre-
ZQS ou soltos: multa de 1027), devendo esses' animaes ser
mortos por qualquer' pl:ssoa' que 'o POSSll 'fazer.' " ..

Arl. 76. E' pl'ohibido : •
~ 1.. I Fabricar polvora ou quaesfJuer objectos susce-

ptiveis de explosão no centro das povoações;
~ 2.. O fogo ou tiro de roqueiras ou busca.pé~ o b?m.

hões: multa, de 10 a 20n o o duplu n,as remC1UenClas.

Art. 77. Sempre que os sinos derem signal de in-
cendio 'todos as pessoas, c principalmente os olliciaes ~Q car-
pinteiro, pedreiro o ferreiro são obrigados a occudlrem e
contribuirem pelos meios li seo alcance para extincçào do fogo
em qualquer euificio ou casa particular.,

pelo Fiscal, 05 odificios, mlHOS, ou qu:wsquer obras de que
trata o art antocedente serão demolidos, reedificados ou re-
parados total ou parcialmento por ordem da Camara e a
custa do senhor io

, Arl. 75. Para ter lugar o cumprimento dos arts. 73
<: 74 será previamente ouvida a opinião de peritos quo de-
clarem se existe ou não perigo de próximo desabam~nto
(lU ruina. .

Os peritos serão nomeados pela eamara.



CAPl'fUl.O 3.-

( 152 )
( 1!>3 )

TIT LO 1).0

CAPITljLO 1. o

Sobre a [)(Is/anra de vil.,'(,I'cs.

r. ~, 9.

Da Íllfll1s/I'ia.

... ~ rI. !J3. E' prollibido soltar I .-e,llllelrOS sem quo esll'j"lo peados I~es a Lldaue cal)(':!s 011

Il;io possüo olfundcl' as 1:lillll'l;'ilflS ~II re~ados de malleil'a que
l'llcolllrndos fora desl'ls COI1'I", _'. (OS ~IUtnlaes. Os quo f'lI'l'nl
r~r 11 . ). • ( 11 oe~ serao po J .

'.(1 lIlOS ao eUl'I'al do cOIlSC'IÍIO-. 1'. 01'( em do Fisc:.tl
radcl' alTcmalados POI' conl'l' J. C,e a requertmCnlo de l'rocII-
preccdcncia do eJil,J! cornp~I~I;lIC amara, Ires dias íkpois C.Jrll
ill'l'rehensüo não apparueer quem' ~~ ~~II ~H horas df'po;s ch
IneSml.S, p,lgando a mulla de 1 a ",.;..,c cimo a pl'opdeJado dl1s

:!":/J rs.

. ~rl. f,G.. 05 cnrnicciros Oll ro. I .

.1 elltl rgar ao F1SCilI um bilhele da l:lJ ta( nr('~ scrilO obr j"ndos
(I 1l~lmrro de rezes qlle ,'iin mal" ' o o ilsslgnnllJo cOlltendo
de lilzel-o, bem /IS ill1 o dh enUl, lodns as \'('zos que li\'el'em
mulla de ;i a 10.;;; 1'5. ,1 (lue as comprurüo e i! qucm ;

A rI. Oi, Os !Jilh"le I~I'r'io .1 \" I ' s (e que trnl'l o..: • ,pu ü •Isca enlreguos no 1'1") • nrt. nlllr.r.edcnle
Itenr a n cobranra c!(l imroslo ,c1uraclol', quo por ('I/e$ \'('ri
(J' cOlISel'\'uriÍ p~r CSI),ll'O'u' crea( o pelo ~ 5,. de arl J 'rj .., , e um anno. . .. , e

Arl (l~ F' I" .• 11 ' .' • , ,pro 11 )Ido cnlrnl' Il. ..~. te?:; SC~lIli,cl'n~a dos respcc\i"o~ dOS (}lllnllle5 e f1'illllil~(iCS
eleS Idado Jusllficu\'cI mulla de 10 .OIlO~, sal \'O o cusu de lIO-

i! 20.;:' r5.

,hl. !)O. Os quo dulihern(l .
rplilcsquer crea~üns em plillllnc-' amenle lall(;nrcm ga,]o ou
ou \:al/adas,. IIbl indo para ('s~ .ul~s ou tcrrllS alheias, ccrC:lda'
1
)lJllIdo' , ~e Im as cercas o ' 11 s, . " com a multa de :W a :n.j'j') . u Vd os serilo

d~Jl(:lUs e a obrigil~ilo de sutisfa : II ISI', e o duplo /lUS rcinci-zel' o (,llnno cilusudo.

10':0 xx::!. I'.•nn: L"

Art. 93. t' contravenç50:
:. 1.0 Espancar animaes mnnsos e I1teis.
:. 2.0 Cortar as crinas ou caudas dos animacs por acinte'

a so()s donos.:' 3." £screver disticos ou praticar quaesquer actos
afro:IIOZOS ou injuriosos nas porias e paredes das casas, multa
de 5 a 10;W 1'5. aos contraventores do~ 1.0, o 10.;'tJ a 20,tD 305
•\t)S ~S2 .• e 3.0 c nas roincidencias prisãO por 2 a 8 dias e
mulla de 2) a 30.:;p rs.

Arl. 9'1. Fica prohibido o brinquedo do entrudo n:ls
ruas e praças, qualquer quo soja o mouo qo. praticai-oi multa
le 2.~ fS. a cada um in£raclof.

" . '

Das contmvençõ(,'S contra as pessoas.

Arl. 91. 1~' prohiuÍllo comprar a escravos quaesquer
,\h;cetos sem licença ou facuMado cscripta de seos sonhares r

feitores ou pessoas que sobre os mesmos 'enhão autoridader

lllulla de 10m r5. e o duplo nas reincidoncras.

Arl. 92'. 1:' prohit>ido dar liros, sollM gritosr e levaD'o
tal' \'osorias depois de correr o sino de A'le ~taria sem ra1.iio'
'u"li[icavc1, multa de 5 a 10m rs.

Arl. 90. t' prohibido sem licença vender no Municipio
ohr:Js de ouro, prata ou pedra:; precioslls, assim como masea-
te:lr fazendas seccas, cujos donos não tenhão pago os direitos
:l que estr,o sujeitas as lojas, fiS taxas para estas lIcenças são
':l'-tnhelcCldas nos ~~ 11 e 12 do art. 135. .

Arl. 80. Nen~um mascale de quaesqnor generos pOlle-
rlÍ ,'onuer mercadorias aos escravos de quaesquor fazendas
~(Jm permi9são dos respectivos donos ou .administradorcs:
multa de 10 a 2[)~ rs.

tc:; que não furem do luar, dando prúfúronci:l 'ao systcnln
: da illuminaçiio que julgar mais convenionto e economiclJ.



Arl. lU) QU1ndn a u'genc'a dn obra 011 (Jllülqll~r rir'-
cunstancia não permillir avi~aJ'-se ao proprietarío, o Fiscal
marrauí O mOGo de praticaI-o tenuo em vista a disfJosiçtio
du ar't. 1lllteccdente.

, Art: tos. No caso d~ art.. antecedentc o propridario
sera aVisado para com asslstenclH e ar.cordo do mesmo fa-
zer-se a obra tle maneira que seja satisfeita a nccessidade
j:llblica e reSpeil:luaS quanto fOI' possÍl'eI Suas bcmfeitJl'Ías e
plantações.

í (55 )F. ~'. !lo

Art. tÓi. 03 prr'I)I'iotlllios não ~Ú nns povonrõrg'como
IUS estradas, não poLll!'ão impedir li esgotamento ;Ias ;I"UIJ~

e lançamenlo do. imml1ndic~as em, seus tel'l'enos, nindaOqu~
p lI'a CEse fim Sf'jil nl!CeSSilno praticaI' nlJerturns em nllllOS
ou qunc:q.er tapume~. Sempre que as mesmas a"UM; e im-
mundicia;. 111'1'uinem .e difljCllltl'lll as s~r\'iuões °publicas ,
e nilo hajil outro .. melO d'1 remo\'er os II1coil\'enient<,s, os
que reCllsnrem sUjeitar-se a este onus scrlio punidos CO/li
11 multa. de 5 a t5~0)0 1'5. o ?brigauos a repor no esta-
do anter;or o que tiverem desfeito ou arruinnuo.

Art 110, O" hab:tantfls do c;lmpo e proprietarios cle ter.
"(15 de cultura serào ourigildos a limpar c esgotar no mo-
nos uma \'t'Z por' almo (I~ estradas publicas, que passarem
por tcrrenos de sua proprll:dade partICular em tOdd a exten-
silO que os cOl'tllrr.m.
, Os que deSnlll'llderem. (I advertcncia do Fiscal p:H'n cum-

I~l'~cu:o deste (]t!ver, cu,)/) tf)mpo n Camam marcará por
Ldllaes sel'lio multados cm 10 a 2 ~OOO rs.

Ar!. 111. Os caminlros entro "isinhos confinantes sc-
nio igualmente limpos e descmbDl'nç;Hlos pelos I e,pectivos
donos de lCt'l'enos de accordo mlJtuo, ou fazendo cada um
~) que I!l! compelir: multa ue 10 n ~O#nOJ rs, IHI qun!
n~correrao todos nqllt'!Ics que de proposlto, e por maleflccll-
C 111.:lI'l'l1innrem ou damnillcarem por qualquer mouo os re-
fcl'l?oS caminhos, ficando mais obrigados a ropor tudo no
:J11trgo estado,
'1'0.':0 XXXII. PARTE I.•

Arl. 104. E' prohibido crear e soltar por'cus nesta Ci-
da 'e, multa de 5 a 10WO:) rs. aos infrnctores, e n,in
sf~!llb estes conhecid,),; O Fi5cnl praticará o disp:)sto no at'l. 95.

Arl. 103. E' pI'ohibitll) a qnalqner pes"oa cercar ou
t)\'ual' de seu um exclusil'O em parte ou totalmente t!~rrc-
nos quo tb longo tempo estej,ir) pos~uidos em comrnun pulos
Illol'ndores desta Cidade: multa de 10 a 20;;;;JOO rs. alcm (!e
screm immetliatnmontc restabelecidos ao uzo anterior.

Art. 103. A abertllla ll<J estrndas e eonstrucções d,)
quaesquor s0rvidô"s rubI ieas em tP.I'I'CI1USdi' propr:edade P;II"
ti cu [;11' só tom lugar nos rnsos e pela f.Jrnl1l marcaJa 11:1
Lei J0 29 Je agdsto Je 1828.

( 154. )

S-'ÚI'(J ~(JrlJidues }múlicas e esll'C/Ilas.

CAPITULO 2.°

Art 10G, As estradas ([110 se houvcrem dtl abrir no
enso tle que lrnta o al'l. I ():l 11l1llCa leriio um leilo de
largura inferior a dez p:1I1110S,o margens dú cinco palmos
COlll'cuiclltclllente dcscortill~ldas e limpns,

Árt. 10 I. A conrlemnaçfío ií muIta nos casos dos arts.
99 el 00 soriÍ em vista de prova plena resultante de ves
tOl'ia por 10U\'üdos Oll dt'I)Oimcnto jurado de testemunha
sobre queixa do olTendiJo,

Art. 1:)2 Todos os moradorcs desta Cidade e ~Iuni-
cipio, em cujos prcúios 011 terrenos honvel'em formigueiros,
se <ia obl'igad JS a exlillgdil-()s, co:neçandu pt'los mnis noci-
VJS. O Fiscal lhes advertir;) d,) cu nprimullto deste dever,
() nãu s"ndo attendida a at1vertl'ncia SúlIreriio a multa de 5:;;; r5.

Árl. 100. 05 lavradores de qualquer força em lerras com-
muns ou de propriedade exclusiva onde exislfío creaçõe.s
(le dilTerenles donos, s50 obrignJos li fechar suas roças com
ce;'cas que tenhfío allura e re.sisteucia sumciente ou vallos:
multa de 10 a 20~OOO rs.



Art. t 2 1. A Camra ordenürií ao Procurarlor para mi-
nistrar ao Fiscal os pezas e medidas do pauriio municipill ;
o aferidor os lerá á sua cusla ou ue aluguel pago ao Procurador.

( 1lS7 )r. N. 9.

Ar!. 1::.:1. Pela aferição de pezo:;, medidas o balan-
(;0 cobrará o nft:ridor a quantia estabelecida 110 art, I;\:J,
c uará 110 UOIlO da casa um !lilhele em que declaro a qunn-
tiil reeebida, os IlCZOS e medidas nferidas, sua qualidade
c lJlIilntldi1ue tobl (} parcii1l, e a data em ljlJO o assiglla,
sendo obrigado a nferir gl'alis 05 pezos o medidas quo Sl'l'-
,'il'em lias illlorrnediill'tles : multa ue 10 a ;.20. JvO I'S. U \)
duplo nas I'uiucit!l'ucias.

Arl. 120. O Pro('urador, ou aferidor [lor IIrremataçfio,
que der o IJilhete d13 aferiç,io sem tor conferido o marcall()
compOloutemenlo 05 l)eZQs, medidas o balanças, sorá puni-
UO com 4 dias de prizão o :JO::t'OJO ue multa.

Art. t 22. Os fazenlJeiros quo não tiverem vcnua ou
casa uo negocio S,) SOl'ào sujeilo; ao onlls do arl. 11U, d~
4. em 4 armas, mas não serão uispcnsados ua llfl~riçíio e I'IJ-

,'islas nos anuas iulerlUcdios, as fJlliles serão feitas gl'atui-
t<lmente.

Ar\. 12 L Ficiío prohibidos os pezos composlos de dlla:;
IH":~s i1uherenles, mas que se (lossiio separar c ulli,' facil.
Inente, C)ualqllcl' que srja a sua denominacão o sCl'l'olllia:
mulla <.le 10 ti 20:;0:)() o .'J dias de priziio.

1\1\. 12i, As rnerlidns de cnpncidade ))a1'11 sol idos (u-
rJo as dellonlillaCi)es dns do padriio mllllieipal e senll'ilO
l: 111 l'aSOlll'a. 'LI/llo esta~ corno Os pelOS sll,eitas a üferi-
,:.;io ~,<t') 0- de qlle e enil'1íü 05 dOllo do negocio para \';,'11-

<ll'rcm: o COnll'ilVontol' pa"arü a mulla de 10 a 2J::?UJO I'~.

Al'I. 12G. O dono de cn :l de negocio qlle liver posos
o medidas CIO dllplicala sem eslurem aferidos, aLI em que ~u
/'L'Couhl'cor falsifle(l(:tlf), !(Jlií a penu de 8 dias pri5üO e ;J();"'\

li,: mulla e o duplu lia roincidclleiu.
TO\,(f) .>.,,:>':11, 1'.\HTE l.-

Sobl'e venda de generoso

CAPITULO :J.'

( t 56 )

Ar!. I li. As h:as, nrmazcns, \avemas , e ca,as d,~ j')-
gos se fl'charão as U 'horas da noute.

'\1'1. 118. Tou!)s 05 POI.OS o l~ledidil~ do mllll~Gipio senil!
nfl~l'id05 urna \'ez em cada ilIIIIO Iln'lnCI~lro da C,Hllar.l, rJ
revislados polos Fi.,c;los em suas visilas gorües.

Arl. J l!l. Todos os negor.i.1111os e fazendeiros I(!W ti-
,"erem e lIZ'lrem uo pczos e mo.lidas, serào obrigados a i1[1I'O-
senlal-os ou dal-os iÍ af ..'J'Ír;ão do arl. (lntoco lente.

Art 112. A construcçiio do pontes ou esli \'ns sobre ri-
heirõ('s ou corrrgos, cuja extensiio não exceda a 10 palmos,
lica comprehcndida no onus do al't. :mleccdcnle.

Arl. 113. E' prohibido faze~ rassar carro~ ?arr,egados
sobro pontes do madeiras const.I'Uldas 1)l'la, mUlllClpallt.Ja( c. '
salvo O caso de pagnr a quantia quo a Lamara para e?~Jo
11m marcar, multa do 10 a 20~OOO o o duplo !las rCIII-
cilh:ncias.

Arl. 11.L A nenhuma r~s,oa é pcrmcltill,) atravCS5ar t

comprar por atacado d,~nlro desta C,idad,~~ ,0 rws, estr:ld,ls
:Ilé a dist:lI1cia de !" leguas, gl)noro", lllllncntlCI()~ dustlllar!os ilo)

cunsumo publico, sem quo lonhiin sido expostos <i v,:lld,\ Oi15
JU"ilI'eS do coslame pelu lempo do :!'~hOI'as: multa de :!
li °JOitOJU IS , e 4 a 8 dias de (lriziiu.

Art, 115 Em tempo de cllI'eslia O fi cal ilispru:ion:mí
quanlo for p05sivd a venda de, ,viveres nos 11I1;;ll'es dI) f;OS-
tume, não perll1ilLimlo serem IUllOS por alaeado.

Arl. 1lG. Os p()ssuid Ires d,) generos qllo cOlllra\'ior'~:n
;í di,pusiçilO d() arligl) anlt:cedL'nlo seriio 11lullauos em I li
a 2.)~()"O rs.



CAPIT LO 2 .•

aos' exposlos e orfàos o papel tinta e lapis d~ que precisarllll
Ilas aulas publicas em que estiverem a requerimento das pessoa's
em cujo poder estiverem.

Art. 13 '~. A' camara incumbo inspeccionar, por inlermedio
do seus fiscaes, as aulas de primeiras lotras do municipio, levan-
do ao conhocimento do govemo provincial a falta de cumpri-
menlo de dl:Y Jres dos respecti vcs profussores e o mais que nilo
marchar conforme a disposição do regulamento em vigor.

J Inpos los .11unicipaes.

!rt. 133. A. Cllm:lra fica aulor'isada a arrecadar como
ronda municip'll as segulnles cOlltribuições annualmenle:

~ 1.. I'da .1fir'iç,io de pesos e mediuas oito mil reis,
~ 2.. /)e cada uml licença para casas de negocio, em quo

~.e ven'ler fasonuas, fel'l'agen;;, molhados de fora, botica e geno-
ros do paiz 2;;;'>00 reis.

~ 3." De cada lima 'licença p:lra casa do nrgocio em que se
.vender aguardenle ou restillo por atacado ou a van'jo, Ilas po-
\"oa~()e5, cstradas e recantos, 8;;; ,00 reis.

~ 4.. De caua uma licença para euificaçilo ou reedificaçiio
2. 00 reis.

~ 5.. De cnda um barril de nguardente ou reslillo que 50
l'OI)(.Ier no ~Iunicipio fora da fabri<:a de sua pr'oducç.io 320 reis.

~ li.. Por cada .uma r'ez morta e vendicb a talho ou em cal'-
nu seccn 'J\)jO ,o reis.

" 7.. De cJua uma licença para abril' ou cOll:inuar casas tk
JCl"OS licitas, inclusive o hi.lhal' n~,~oooreis.

~ 8.. ))e cada 11m altestado que passaI' não sendo pal'a co-
hrança de ordenado de empregado publico 5,~(iOO reis.
~ n.. De cada um registro de titulas de empregados publi-

cas que tenll,io ordenados ou honoral'ios 2S000 reis.
~ J n.. ne cada uma licença para cavalhada ou qualquer cs-

puclaculo publico 10$000 ('('is.
. 11.. De cada I1ma licença concedida a mascales de fazcI11

das seccas do Municipio 5~ .00 reis e de fora )l~OOO reis.
1'0)10 XXXII. P.\I\TE I"

( 159 )r. N. 9.

Art. 128. A Camara consignará annualmelltc em suas-
propostas de receita municipal, uma verba que julgar' sumcienle
para creaçào dos expostos e orfãos pobre:> e sero ampllro.

Art. 129. A creaçào e trato dos expostos e órf<ios dt}
que trata o art. antecedente serão commell idos fi pcssflas de
escolha e confiança da Camara, que as estipelllliará rasoaveL-
mente, f;1zendo-as assignar um contracto, cujas condicçôes 'se •.
jão expressamente estipuladas,

Art. 130. A eamara determinará o. modo de fuzer-se as
prestações pecuniarias necessarias ao cumprimento do urt. 1111-
tecedentc.

Art. 132. Os paes de expostos que os reconhecerem, se.
rão obrIgados a pagar as despesas de sua creaçào até a itlade
de sete annos.

Sobre e,-cpostos.

CAPITULO 1.0

TlT LO fi ••

Ar!. 1i7. Os fiscaes em suas revistas examinarão CSCl'IJ-

]Julosamentc a quanlidade , qualidade. o fidelidade dos pezo.s.
medidas e balanças, se clles tem o c:lflmbo do anno financeIro
corrente, e os confrcntará com o bilhete de aft'J'ição.

Art. 133. Âlé a idaM de seleannos a camara fornecerá

Edltcaçtio puúlica.

( J 58 )

Ar!. 131. Os expostos e orfãos tle que tratão estlls pos-
turas S6r;'1O cl'eados e mantidos a expensas da municipalidade
até a idade de sete annos, tempo em que a Camara os entre-
gani a pessoas honestas, preferindo os chefes de familia qw:
os eduquem na doutrina christàa, leitura, escripturação e con-
tahilidade.



( 160 ) ( 161 )

Sellad3 113 Sccret31 ia da Presidcnria da Provincia de
~Iinas Gelllcs aos b de To\'cmbro do 18C6.

Dl', lIelll'iqlle CCZClI' .Ilus:.io.

Impressa e rc\'ista por ortIem tIa )tre3itlellcia.

Dl'. 11enrique Cezllr Jlnzzio.

N'esta Secretaria do Govü['no fui publicaua li prosout>
Résolll~üo em o dia 2) de ~laio de 18ü7 •

llr. llenrique ('!:'W' .1/113.3£0.

JOAQUDI S,\LDA1'W.\ ~L\lu~I1o.

JClcintlto Dias Coelho a fez.

lL. 5.)

Art. 138. ricão fCvogadlls as disposi~ücs em contrario.

Ar!. 137. Qua nuo pela infracção dos ~ ~. a. o (j.°'3 e :!I
,tu art 135, o Procurador não puder cobrar o imposto do ven-
dedor de generos, por sc haver ('ste retirJdo, será o compradur
I'CSpmlsavel pda imporlaHcia <.loimposto referido, que o l'rll-
clll'ildor haverá.

Mando por tanto a todas ns A uthori(]ades, 3 qucm o co.
nhecimento e exccuçào da refl~rida Reso)uç':o pertencer, que
;I cumprão, e faf;ão cumprir tão inteiramC'llte, como n'ella
S0 contem. O Secretario d'esta Provincia il fil,:a imprimir,
publicar e correr. Oada no l)alacio da l)residc»cia da Pro.-
"inci3 de ~)i()as ('.eraes aos cinco dias do mez de Noyem-
111'0 do anno do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus ctH'isto
ilo mil oitocentos e sessenta o seis, quadragesimo quinto da
Jndepcndcnciü c do imperia.

. 12.0 De cada liccnça para vender no ~Junicipip obras
,lu ouro ou prata 20,rtOOO r5.

S 13. o De caua uma arrolH} de toucinho quo se expor-
101' do Municipio 10:1 1'5.

J!L o De cada um folheiro, cl\ldereiro c s3llteiro Sr7DCOO r5.
. .' 15.0 De cada uma licença para aorir casas de ofli-
.cinas mcc3nicas «Ie qualqucr genel'O :!,Jj')O(]O rs .

.' 16.. Dc cada besta brava importada tio outra 1'1'0-
,incia e ,'cnllic1a no ~Iunicipio l.j'])OOO r.' .

•' 17.0 Dc cada retraÜsta pelo dagucrreolypo ou photogra-
}lhia 2J.:z: OJO rs.

Ã r1. 13iJ. As pessoas que por qualquer form3 concor-
rcrcm par3 oustar ou emuara~ar n cob'anç3 dos impostos es-
tabelecidos nos ~ ~ 5.0 6: e '3 du artigo 1:35 serão punidas
1;001 3 pena de 4 a 8 dias de prisão e multa uo 20~O .•O a
:10;000 rs.



'ITl'ULO 1.°

APIlI'OY:l ;'s posllll'a~ <la Camal':! ~llIlIidpal da Villa do Prata,

FOLHA N.', lO,PAHTE 1."TO~'\O XXXII.

AI't, :l,. Ning'ucm pudcrú otrender o nlinlHimento das
runs 0.& praças. nem fUher cazas que não tellhüo 18 plll-
mo,~ de pó di,'eito, U contmventor deste e do lln-
tecedente art, pagarú 30.:1J OOU r:;, para fi Camara, e sC)'á
obrigado 11 demolir o editicio que offendcr o alinhamento,
e lcvantal-o de 110\'0 sob o alinhamento adaptado,

i\rt. I,. A ViUa do Prata comprehende as !'Uas Di-
reita, Paysundú, Flores, Escrivães, Campo e do Canto,
e os largos da l\fatrÍ;i: e Cemitcrio,

.To.\?JUIMS,U.n,\:-iIIA :\L\lmnfO, P,'e:;idente da Pl'ovincia
de MlIln" Geraes: Faca sabel' a todos os ciO'I)5 habitante"
q 11 11 As"cm bléil Leg(;!ati VilProvI !lcia!, ~ob pl'oposta da
C lmal'a :\IlIllicipal da Villn do Prata, decrlJtou il Hesoln('il,o
cip,g'llinte : •

Do jJoro:lfl1o, tio alillh'/lIlcnlo e 111'1'/0,

RESOLUÇÃO N.o 1:~{37-DE 5 DE SOVE~IfJlW DE 1866.

, Art.° 2,° E' prohibidn a delllcliçãO de prcdios S3m li-
cenç!l da Cumara Municipal, que a conceder:'l com l.t'cou-
di~fiO de immediata reedifica~i'\o,

,LIVRO DA LEI MINEIRA
J18~

Art. -I' -ing'llem podel'á edificar casa" sem preda
-licenca do P,'esilicnte ua Cllllla!'ll, e sem a detel'minaCào
,uo n"linhlllllcnto do alinhado!': IIJUHll de 15 ;;POGO !'eisA"



( tG~ )

Art. 5.. for esta Jicençn 'se f1agn.rt\ 2:rtJ500 1'8. pml
• CalOura. e '00 ri!. no Secreta!'io p.elo .'\lvurúj alem dI>
ltlle vellcel' o Illinhll,!Ol",

Al't. 6,. O., proprietnriof; de rftsftS ou predittS senl()
(,l)I'j~'lldos a cainr fi jr'ellte <lo SUlIS easas ou predioi>
moa vez por antlO. e qUllllclo for dc:;ignllllo }lor cditncs
dn f;nmnru: multn de 10;;("(9° c o duplo Dl} I' i~lciJell.-
('In.

Art. I., E' pro] iuido ~
.' 1.1) Lnnç-ar immuudicins nns ruas ou prnçoil.
~ 2." 1.::mçat. anima0;:; morto,'; ou moriuuaclos nns ",.ifts

]Jl1blicu:;, ruas e proça>:.
5 a." Lavar roupas ou de qUtlilqueI' modo snj:u' 3$

.tgulIs do reg-o 011 fontes q.ue sejão do go;w publil!.,'ü.
~ '1." EsgllI'llvatar 011cavlIr as ruo;; ou calçadlls clt)

11I0(10 que impeça () tl'aDsito publico..
~ t)" ql'eur por~os dentro du po"on~ríO,
~ G." Vagm' sültos" dentro das ruas e- prn ç!lf; , ea-

111itos 011 ontro<; llllimnes damninhos ~ pena de multa d,;
5 li to,mooo rs, {} o dl\plo na l'eincic!enrLa.

l\rt 8." o;; fmimac~ I)['olJ,ibidos Que forem encontl":Hlog
pelns ruas' depois da impo;;içãO da multa, e .le um l1\'izo
fi~ito. ao pt'O}>l'ietnrio. sel'ão levados para o C\u'ml uo con-
~t'lho, O YClllUdOl,)em hasta puhlicu em I~:ueticio da ,:u-
marll,

AI't. n.'" 03 mol': (tol'es sC'ril'()"Obl;g,Hios II eonf;crVnt~
filllpas ns te:o;tac!ns das cazas o quintaes: multa de ;). a
:tO;r,"íOOO rs c o duplo na rcincÍllcncia.

Testadas comprehen.(le- fi. metade (La l'ua ou 11'1'l1!,;:l fl'OIl-
teim no predio.

, Art, }o. ].:: pr"Ohhfü mnpac1.ar 11,.. ruas- ou prnçns cOlra
Jl!llH!eil'1ls 011 pe~ras, salvo o enso do COtlstI'U~f\O ou 1'0-
.HH'O':;de }lI'eriio;;: multa de 10,;')'>000 rs.

. Art, fi, R~tns obrigações e: s qur j) seguÍl'clll l:ãO C'X-
tensivús aos Dbtl'Íctos deste l\[ullicipio , e as lllltoriuade&
IJo!iciacs, .Juizos de Pn7. c Fiscnes yclfll'ilo 110 <:umpl.'i-
tucnto d,'estus pOHurm;,

1O ( 105 )r. N. •

TITULO 2,.

1)a n'/l(ÜI dos geilcrO$, pe;;~s, f IIltdíci.,s,

Art. 12.0 O padrãO de pelOS' (} medida."- dúsle .llmi':
cipio 5QríL o me':;IIIo que o ria capital uu Pl'o\'incia,

AI't. t 3, Ail nfeI'içúes de balanças, p('~:os o medida!>
soriiO feitus nus po\'oaçúes.

Art, 11.. A' \'onda dOil g-enerOil de qnnlqllOl' 0"]1I'(;ie
>erá feitll com pezos tl lIlodilla,:; aferido,;: lllulta de :W.;7JOOO
r:i. e o duplo na I'eiuciuencill.

Al't. 1,'). O PI'OCl]l'a(lor gratuitamente, sou 11 multa
do 30i'OJO I'S I nfel'Írú unnu:lllllcnte do 1,0 de .funuil'o ao
ultim~' de :\1Hl'ÇO tOU():; Oil pe%o:i, medidas e. h:dallça~
Il'e.'ite Municipio.

Art, IG, Nil meilUla mllltn incol'r£ll'ão ü'j qne se no.
g-:ll'e:u II nferit' Oil seu,; pózo:,) Il1cLliua:i e ulllall<;il:;.

Al't 17. Os conunctorcil de gOllm'Of, nlimellticius. CIO
(){;cusiãO de caI'estia, Ulll'llnte 24 horas, \'eudel'i10 II \'arej\)
ao povo uo Ing'llr qlle a Clllllllra designlll', e I;Ó depOIS
de.isc prllZO Ú qno poderfLo veuder a qõ:elll e COl110q ui-
y.:;rem: IllL'lta <lo 8;'>000 e o unplo na reillcil!ullcia.

'fITGLO 3.•

Das imposifõe~.

Art. 18. ])e Cf,da casa hahitada no;;te mUlllcljJlO pn-
"'urào os sens habitante:; lIuullalmentc tSOOU l'S. l)(j(' f.l.
g'o, qucr soja a caSlL pI'opria Oll alug'lIda: os llog'oci:lTl-
te,; de porta aberta de geuel'os ria tel'l't~ pag-:lI'i\o 2S0UO
l';:;. nlllluaes, os de fazenda secca :J)100, e os que ti •.e-
n~1Il g-ellel'OS da telTIl o 05 <le fom 5~OOO l'S•

Art. 19. Ficno isentos (1'estn imposiçuo 08 po!Jl'es qt:e
"iycl'em dll cnl'idadc puhlica,

'I'O~lO X.XXII. 1'.\1I'1'U 1.&



Art 27, E' pl'ohlbido o foga de rouq ueit'n e Ousca.
pés dentro (las povollçõe", som licen~a da antoridllde po-
licial, e prC','io avizu no povo: multa 11e 4S00U e o dn-
pio na reincidencia,

C (Oi)I'. l\'. 10.

, Art, 26. E' )1rohib'do na:; povoil~ües fazer ou vender
polvora, e todo o g-ellero de suceptiyel explosilo , f.cm prcvia
Jic:en~a do Presidente da Camnrll que designllrú onde tiC,PO-
derá fubricar 11 pol\'Ol'll, e fugos d'artificio : multa de lOs
l'S, c o duplo na relllcidencia Por esta Jicen~a se pnga-
I'Ú para a Camara IS5~:0, e 5CO rs. llO Decl'etul'io peio al-
\'llrá,

': ~ 4,. FalJriclll' o:; genel'os mist1ll'1lndo-Ihes outl'flS su-
b;:;tuncias ql.1Ctlng-melltelll o sell pezo, yolnme on quan-
tidade: multa lle :U:.OUO rs., e 8 dias de pl'iZilo, o o du-
plo nu reilll:idencia,

Art. 31. E' Jlrohioida a dnnçn do batuque llontro da
l'o\'oaç'l1o com algazlIrra do modo qne incolllmode: !lu:"
t:OI,ltl'UVentores multa de 4S000 1':5., e um dia de 1'1'is110,
p o duJllo na reincidencilr.

AI't. 28.. E' pl'ohioido comprar aos esc:l'nVOS, sem li,
eeq:u de seos senhores: multa de 30:,000 1':;, , t:i dius dt'
)l.rizl1~., e o duplo nus l'f:i!lcitlencias.

ArL 29, São prohibidoi':
, ~ L. 0" jogos de parar nus CllZIlS publicns de jogo,

la\'Cl'IlllS, e botequins: Illulta aos contl'H\'entores de 8J OLO
J'S. e!~ dills de prizl1o.

~ 2,. Tor cnsa puolica de jogos sem licença do 1'/'(1-
"idente da Camma :- multa do 20S000 rs. e t:i dia::; ele pri:';l1u, II
UllS reincillellcias do,tes ~~ o duplu.

At,t, 30. Pela licenca pnÍ'il e;;tnhelecer-se CllSll de jo"'u
"e pagará IO~OJU I'S., e ao :-)ocretal'Ío pelo nlVllI'l't2~ l~-;.

AI't. 32, S110 pel'mittidos os qlllmoetc" ou l'ninado,;
dos negros, com tanto que não sejào Ú lloite, e que te-
nh110 a pt'ecizll licença do PI'osidonte da Cumam que ti
concederá gratuitamente, .
TO~:O XXX!I PAI\TE L"

TITULO 4."

Mrdid IS pl'errlltiras de li UI/IlOS,

Art, 2:). 0" que fabricarem aguaruente pagar110 320
r.:i. por barril de 8 medidas: multa de 30g000 rs,

, .

( 1 GG )

Art. 21. 0" Fiscaes e os ,Subdelegauos até o dia 7
lle Janeiro de cada unno fOl'nec'el'ão um a1'I'o!liIilento circuns-
tanciado dos fogos do;; seus Distl'ictos por quarteiroes,

Art. 22. O.~ contrtl.ventore;; da;; antecedente;; dispo;;i-
çoe;; serão multados na quuntia de 20g00LlI'",

Art, 23. ° Proclll'at!or co1Jl'H!'<'ttambem:,
~ I. De cada mascate de fazenda 20,}OOOr.:i.
~ 2. De C<ld~llJlil~cat'J de 0111'0 , pl'l1ta , joias de C}llnl-

'quer qunlidade GOcOOO I'",
~ ;~o. De (,:ltin dentista, 'retl'i1ticita ,011 olltl'a fJllnI-

'fIlieI' indll"fl'ia ::03000 1'",
S !LO ()~ cnda cnldeil'eil'O, fllnileiro, 011 folheiro, nitO

domiciliado uo lliuuicipio. lllns que exel'~';lo, e..:t.as ,iudll:;-
frias tl'ausitoriamente tiSl!(JO 1':",* .j ° De cada e"pêctacul) de til. afro • eul'l'o, 011 circ:)
de cll\'lI11inhos, POI' dia on uoitc 1i)~OOO 1'.-;. ExeeptllilO-se
de,4n imposi~,ito os espec:taculo:-l g'mtllitos,

~ 6.. De cada pl'osepe, du'q'llalqlll' di\'()J'timputo ignnl
HSCOO]l01' noite,

Art. 2-"'. 10:' pl'ohibj(lo: - .
. ~ 1.. Faze:' fojo;; , Oll laços occllItos lllc~mo em pro-

]lnHs tCl'l'as 011 fazcndas nfLo' eel'c:adas sem pI'e\'enir ao.~
Yisinhos confinantes,

~ 2.° Arl'uin<lt' 011 desnúlllchar muro;;, aorir cncllnu-
,montos dos rego,; pl1blicos ou particular~s, un'oil1our assu-
l!es, fntulhnl-os ou impcdir por ..qualquer mario',

~ 3,° .\molar instrilme:1tos nas pedras uas' pontes 011
calçauas. o;; contl'll ventorc:; :;el'ito punidos com 48000 rs,
de multn e 2 dias de prisão, c o duplo na I'eineidenciu.

A!'t. 25, E' prohioido: '
~ 1.0 Matat' peixe com \'enc:lO:
~ 2.° ~)Htal' cites com estl'equinina,
~ 3.. Vender alllllelJtos cOlTúmpilho •.



dn Com-

( 1(;9 )F. N. 10.

Art. ,H/, O,~ Fi"cacs \"cla\'ão na eXeCllçi10 de;;tes ar-
tig'o.~, n q'l1lndo f')l'Cm omissos no cnrnpI'imonto de sou,;
deVel'e3, s?I'-lI!e::i.ha impostl.\ pnla Call111l'a, reunido om
~e,:;silo Ol'dlll!lnll, a lllulta de 8~OOO 1';1.

Art. 4;), E' prohibido e;;tabelece •• nas povoações co\'-
tume,; de couros ou outl'il qualquer manufactul'a damnl!t:'la
;'1 :i/lllue pllblica: multa de 8 li lG~OOO I'';;" alem da Obl'i-
g-açlÍO de dc.:;fazer o COl'lUIlle ou lilanufuct!lr:l,

gnaes de feridas cal'bnnculosas, 'ou úe q1l111quer outra doeu.
!iil : 30~OOO fil. do multa o 8 dias de prizito.

Art. 43. F,' prollÍbido :
~ 1.0 Fingi['-so in~pit'l1do pt')t' potollcias invisivois. pro.

dir.endo cnsos tl'Ísto,;; ou alegres I de que po,;;sa resnltar.
]Jlejllizo á alguem, •

~ 2.° Inculcar-so cnra(!or de cCi'tns onfermi(!ades por
f'cgredo, feitiço, ou Ol'uç0es: 305000 rs. de J.nultu tJ 8
dias de prizuo,

Al't. lt'~. Ir prohibido sPpllltnl'-sc corpos dontro das
Igrejas e po\"oaçúoa fol'il do,; cemitorios publicas: 8:;;000
1':'. de multa c 4 dias do prizi10 o o duplo na I'eillcidcll-
!'in.

'l'ITL"LQ G,.

A l't. .'t i. E' }Jl'ohihido:
S 1,. Pcdil' c::llllola;, com balldeirn". imngens, ou

paineis de Santos I Hem Jiccn~n do Pl'osidcntc'. excepto
!las rl'eglle7.ia.~ a banllcíl'a do Divino Espírito Santo. do
M:lI'I"vl' S, Sellnsti;IJ e da !'lIdl'ooi1'll , O nüo exccdcl'ilo sem
!iC'CI!C'11os limites lI'ellns,

f ~,')Pl'omovC1' sub"cl'ip(~ÜO; a titulo de osmolns. ou
íl1Yoeul' fi CIll'i(IIl<!O publica Pai' qualquCl' meio som licen-
c;a da r.aml1l'll -'fnnieipnl em rennião ( c attestlldo d'olla
que jllstifique 11 necessidade c justi~a do pedido: lIlulta
ti!, :3();~OO) 1'6, o 8 dias cle prizüo,

Alt, .'.8, E' pl'Ohibido jogul' elltl'ndo nas I'nas o rl'n-
~a:, ria:; povo<)(;(;O;; com lilllOes de cheiro ou Ug'UIlS chei~
'1'01/(' XXII P.UlTl> L" '..

Art. -lO. O.; f)!le se OPj)!)3c~t~:n no a~am3
mi;;;,uo, 8~:)OO ri>, de multa e 2 dws de pl"lZilo.

'\ 'f "t F' Ilr(,lli1.lido estuf~nnr-8e nguas ,do. modo qne. I . ~, , <:> , , nCllt) de
l)O:;:;ilO (,ol'['OmpOllllo'Sll r1etl\l"llllllnr o l\Jlpal'e(;l~ ',( ,.
. "'1' ,'. 11'" llc 1')"'00'\ r~ e o unl,lo Ila rClllcldcuClIl,('pe, 11lllUS, nlt ". ~.., oJ ~, r

Art, 4.2, E' prohibitlo matar gado. que npresente si-

( 168 )

TITULO 5,"

J) I ,~aud: plll;{,"CI,

Art. 3,~, Q~lmlllo nã') h,ou\'!}r vll~cinadol' n?mc;"lll<,l .p,clo
GO\'CrIlo. a Call1ll1'lL nomoara qnelll .Julgar mal" 11lIIJlhl.l{lo
pura o:;se cargo,

Art. 3G. E' permcttida l\ vcnda de drogus nos nogo-
cios CU:lI e.~pcd:ll licença ua Cllmllrll.

\ ,t 37, g' ex')]'c.,,,l\!I1entc pl'Ohibido a vll:llla de su-
11, I I' ruvo' 'c'n 1'0'1 'tllndas \'etlello:;a.~ Ú pC::i:ioas Ivro.; Oll e.;c' " "" .'"

~~'15abilidade de pc.",):! conhecid:l: o con~l'll vcntol' ::iúflrll-lá' u ll1ulta de :W.;)))O 1'';, , e 8 diaS de PI'I:'flll,

A t ')0 1)' ('fIlO vcnJel'o:n ro:ne:lio,'l l\Clil!tcrilC!os, our , ,);', "'1 , d 8\lUO:J . • o Iifal,üticndo::i S01',10 ntllitlluoS na quantIa e" I':" e < t •.
pIo nn reinciL1encia.

:\I'l. :n. Os Snhdclcg"l1cl~s,' o Fi5cn,I c um V:,re:~do~
nOaln Ido pelo Prcsidente, \"lsltm',lo de (j em ~ lI~c~e~ .,I1~
1 . ti'''l' c lle"'Jcioi! e:n f)uo se vendm'em droga" p,lr" cx.~-
)ll v," '" l' 1 d;!' 111-\10 PrLl 'Iminai-a,:; e fazel' a[ll'e.~eutar!l:i ICJnças l,L '" _ .~ -
:;iL1ente du ClIilwra,

,\rt. 33. E' prollilJido o toque do cl\i:<~\ li nno se~ ,po:
ordelll militar. ou com licen~:a d;~ autorld,lde paliem I ,
lnulta de 4 mil 1':;, c 4 dills de pr18110,

\ t '>' 1'" pl'ohibillo vendor-se qnitanda em tnboleil'o
j r', .H, • I I II a

on bllnlieijas som Iicnnc,:a do Pr?;;illent~. pe a ~ lia ,I~ ~:l-
1'ã'l allnuailll(':tte :?S,,;)O. e 110 SCCl'etuno tlUO r", pd .-
~n-r(,



'1'0)10 XXXII. PAUTE 1."

Art. 63. E' prohibido sem licença da cO~Jlpetente au-
toridade:

( 171 )

Art. 62. (Juandu ns terras em commurn forem de crea.
('flo, e algum dos socios q uizer pll1ntnr em capoeira ou
êupàO distunte menos de qunrto de legou dos outros, deffen-
dcl'ú sua plantaçno ou roça com cerca de porco Ol: gado,
~ob pena de perder o direito de inuemnisaçào dos ualll-
nos que n creaçào causal',

Art. (lO. E' prohibido cortar os mattos das orig-en:,
das agllas das servidões publicas, 011 de fazendas em
commum: multa de tOSOOO rs. e 4 dias de pl'iZão.

Art. 6 I. Os possuidores de tenas em commurn não
JlOderão piantUl' senão em proporçflo 110 que tivel'em, sal-
vo se houvCl' combinação entre os socios.

Art. 58. E' porem permettida, em tcda e qUlllquel'
parte a pescaria com linha volante, 1.. larga, anzol e
dito de bater.

Art. 59, E' prohibido fazer roçn~ nas terras do pa-
tl'imonio': multa de 308000 I'S.

Art. 56. E' prohibidll a pesca com redei) ou tarrarus
em rio;; vasantes ou lagoas particularei) sem liCent;1l do
pl'oprietario, ou dos barl'Unqueiros.: multa de J08000r8.
e o duplo nu reincidencia.

Art. 57. E' prohibida a collocnçilo de jeq uis , ou cons-
tl'l1cçãO de chiqueil'o, ou qualquel' Outl'O meio de apa-
nhar peixes sem licença dos barl'llnqueiroi3: multa dCllOS
I'". e lIU reillcidencia o duplo, ,

~ 3. Caçar nas fazendas sem licença do propl'ietario:
305000 rs. de milita e 8 dias de pri;':ilo.

Art. 55. E' prohibido construir pllI'is nos rIos e ri-
ueirões I cujos bal'l'ancos nilo pel'tenPfto ao constI-nctor
salvo o consentimento do barrunqueiro confrontunte ~
multa de 10SCOO 1'8. e 5 dias de prizão, e o duplo nas
reincidencius,

F, K. 10.

Das roças, campos e maltos.

TI'fULO 7.

Art. 51. Quando honver algum incendio em qllalqllcl'
caza ou predio=, das povoaçõe", os sncristães lilll'ãO o si-
g-nal de fogo, que será doze badaladas seguidas e ra-
pidas, repetidas COIll o intervallo de um minuto por 4-
vezes: 8:jj1000 I'S. de lllulta e o duplo na reincidencil1

Art. 52. E' prohibido:
~ 1. 'fel'-se soltos nas ruas e pl'llças das povoaçõcs

llnimaes bl'Uvos ou dumnados.
~ 2. Conduzil' CalTO" sem cnndieil'o ou guia nas po-

voações: 4:jj1000de multa e o duplo lIU reincidencia.

Art. 53 E'. prohibido :
~ 1. Andarem os escravos com arma,; offensivas nas po-

yoaçõe" scm sei' us proprius do sel'viço em que se OCCUPll-
rem.

S 2. Quulquer pessoa andar com revolver, pistolas,
g'arl'lIchas. puuhnes ou chuços, e e'ltoq ues em bastão ou
em bengalas: 30:1>00) r". de multa e 8 dias de prbão.
Sendo escl'a 'la serú remcttido á seu senhor, q ue pagar{~
2;'1000 de multa, e as despezas da conducção.

Art. 5!J.. E' prohibido:
:; 1. Matar êmas, 8criemas e urubus.
~ 2. Matar codomas ou perdizes nos me;.:es de Ag-osto,

Setembro, e Outllbro: multa de 6$000 e 3 dias de pl'izrto.

( 170 )

rosas: multa de 2~000 reis. E quando empregarem aguas
sujas ou fetida; 128000 1'5 e 3 dias de prizão.

Art. 4!.l. E' prohibido açoitar escravos desconhecidos,
ou fugidos sem participa~ão previa á autoridade, ou aos
seus senhores: 208000 de multa e 8 dias de prizão , e o
duplo na reincidencia

Art. 50 E' prohibido COlTer n cavallo pelas !'Uas, ou
praças das povoações: !~:t>OOO I'S. de multa e dous dias de
prisãO. Excepto nos casos de serviço publico, ou precisão
urgente



TITULO 9.

AI'L 'j 1. As u.-;tl'auas decrcta(las pela Camam tf't'ão
a larg'l!ra sutnciente para passarem dous canos a p~lr I

sal vo nos dilTiceis lugares.

( ti:3 )F, ~, 10.

8S estl'llUaS Ilublicas dentl'o de SUí\S tOl'ras, cnlupi1l(!()
ntoleil'o£ I dando esgoto as ag'uas, e coucertllutlo as pas-
t>agell:3 dos cOI'I'egos: multa de 10:1:'000 I'S. c o duplo na
l'eincidcucia, QUlludo forcm (11l1lSvezes avisado:,; pelo Fi,;-
eal, e n3.o tiverem cumprido o SOll de\'CI': llIulta d,~
:JO~OOO rs.

At't. 7":', E' jlrohibillo cercar, mural', vallar. ou pOL'
(~ualqllel' modo apl'opl'ilLl"SC de pal'te, oa todo dos tCI'I'C-
ilOs de sel'vidilo [lllblica: multa de l:l:,OOO rs. e serão oe;;-
tl'uidos os tapumes,

Art.. 7L A:3 o.;tratlas que n110 forcn pllblica~, mas de
serventia pal'ticulul' ontl'e moradOl'es de fal\enuas SOl';iO
eunccrtadns PI'O rata entl'e o;; que della sel'Virelll-se: ll1ul-
tll de 8~OOO I'S. e 4 dias de pl'iZãO.

Di'~Jlosicõ(S gCl'acs.

li rt, 7G, Os que sentirem se ag-gl'fiVaUOS pelas eou-
CCi'sue". ou denegações de licenças feitas pelo Presidente
da Carllllra, e autol'idades policiaoa, 1l0£ casos em que
2'OMO xx -, l'j.UTE. L"

Art. 72. Os proprietal'ios que dellOis dos a\'i:ws do Fis-
cal não cUlIlprirem llS obriglJ(;ües rio urt 7' • pagtm10 ao Fis.
cal li conta da despezll qlle clle fizer com o conccrt\l,
Os Fiscaes procedcl'úo com 1110del'llçàO no concel.to que li-
7.er8m, evitando prejuuicar terreiros. pluI1tuçiíe5 c quintuc-;,
sul vo o caso de im possibiltlndo,

Art. 73, 05 proprietm'ios não impel\iráo o tirHmcl!to
em suas propl'iedatle,; tios necessnrios lllatCl'iac,; pára IL
coustl'l1ceào 011 concertos de ponte.:; c estmdus, Os l1lattl-
riaeil Sel'"áo ilHlemllisados pelo valol' q 110 fOI' al'oitraelo pcl
eomllli"sionado da Cumam, li um 1ll'bitl'O uor'nead pelo
}II'oprieturio. e seu ença da autol'iJuue polidal: 15 li 30'100l)
IS. de multa,

Art, 70, O.; proprictnl'ios são obl'Ígnuos. ti co Ilccrtm'

( 172 )

TITULO 8.

~ 1. Abrir I alargar ou fiudar caminhos em terras
alheias sem consentimento dos donos.

~ 2. Arrasar e destruir valI os , cercas, e tapumes
para qualquer fim sem licença rio dono: multa de 30$ rs.
e 8 dias de pl'Ísao , (na reincidencia o duplo. - .

Art. £li, Os que desfizerem ou arl'llinarem obras ou
serviços alheios. e os que deixal'em abertas as porteiras
dos pastos das fazendas: multa de 308000 rs. e f.) dias
Ile prizao,

Al't. 63. W prohibido lançar fdgo om campos ou rJ-
!ias em commum, sem avi7.0 previa aos sacias, e fi'II'-
Cltr dia e hom para o laneamellto tio fogo. As roças de-
verão SOl' aceimduil de modó que e\'Íte a passagem do fo-
go para a I'oça ou capoeira,; do.:; sacias: multa de 308
l'oS., 8 dias de pI'izilO e o duplo n:l reincidoncia, alem
da reparaçi10 dos prejuizos que causm',

A.rt, 66, R;ta di5posiçao é extensiva nos propl'ietllrio:
,i,;inhos, cujas roças e campos estiverem nas extremi-
dados das fnzcndus.

Sobre (stralias e scrridões publica .•,

Arl. 61. Xinguem podel'iL impedil' que em suas tOI'-
1':15 e fazendas se al)1'no estl'ndas autorisar1as e detcnlli-
W\(bts pela Camura 11unicipal: multa de :JOSOOO rs, e 8
dias de pri%ào.

Art. G8. O q110 Ill'l'uintu' Dl! o!J-5tl'llirl fi estl'ad,l
n'l'llcnada pela CIUI1:lI\L Mllnicipul serú punido com 11
1'1111<"1.do lII"t, 67, o a Camura m8ntlat'ú 11 custa tio C01l-
tl'a\'clltor concertar a estrada, ponelo-a como C:itll\'a, quan-
do elle uão q ue:ra fllzel' o concerto,

Art. 69. l\'ingucm poderá impedil' a constrllc~~ilo oe
11011tes ou pontilhoes ol'llenatla pela Cumul'n em nttcn-
~flO IL utilidade publica, sob as penas elos arts. llUtCl:C-
doutes,



Art. 86. A Camara nomeará um alinhador que terá a
seu cargo o ali~hamento elas rua~ e praças, e assistirá ao
alevantamento dos esteios pelo que recebení 28000 fS. do
dono da obra. .

Art. 87. Ficão revogadas as PostUl'llS e disposições em
contrario.

( 175 )F. N, 10.

:Nesta Secretaria do Governo foi publicar,l.a u presente
HesoluçãO aos~5 de Maio de 1867.

Dl'. IJcm'iquc Cezar Jl[lIZZLQ.

Impressa e revista por ordem da Presidencia.

Dl'. JJcnril)uc Cczar Muzzio.

ounO-PRETO t867 ...-Typ. DE J ..F. DEP.4,.ULA CAST~

mos do Codig0 do Processo, Lei rle 3 de Dezembro de
18~1, e Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 184~.

Art. 85. Quando para a cohranca dos impostos e
multas for necessario o emprega elos Ineios judiciaes , ef.
fectuando-se a penhora, o executado pagará mlJis 25 por
cento sobre a quantia da execução, com tanto que ulla
exceda de 30~000 rs.

JOAQW)I SALDANHA ~IARINHOJ

El'llcsto Silvestrc da .Costa a fez.,

Sellada I~aSecretaria da Presidencia da PI"ovillCia aos
5 d.e Novenlbro <,le l866. .

Dl'. Ilc/lri'luc CC~aJ' j[uz:;io.

(L. S.)

Mando por tanto a todaR as Authoridades, a quem ()
c:mhecimento e execução da I"eferida ResoluçãO pertencer
qne a cumprào, e fação cumpl'ir tão inteiramente, coma
u'ella se contem. O Secretario d'esta Provincia a faça impri-
mir, publicar e carrel'. Dada no Palacio da PresicJencia d1l-
Provincia de Minas Geraes aos cinco c).ias do mez'de ~o-
vernbro do anno do NascilI)e1~to de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e sessenta e seis. q undmgesimo
quinto da Judependenaia e do Imperio. .

( 174 )

Art. 8'L Nos autos de achados e infracções de pos-
turas escreverá o EscrivD.o do Subdelegado, ou o official
de jusliça, e assignarl10 o Fiscal, o perito e duas teste-
munhas. Depois do auto se o infractor incontinenti não
pagar a multa e custas a que estiver sugeito, o. Fiscal
remetterá o auto. ao Procurador da Camara, ou por um-
úfficio á autoridade competen-te para procede r-se 110S tel'

são por estas postur'as autorisadas, poderllo recorrer á Ca-
mara, expondo em requerimento os motivos de queixa o a
a ggravo e em sessão determinaní o que for de ju;;tiça. ou di-
reito, emendando, reformando, ou confirmando o despacho.

Art. 77. A importar.cia das multas e das licencas sno
destinadas ás despezas da Camara. •

Art. 78. O Procurador da eamara e seus ngentes, sob
sua responsabilidade, são os competentes para arrecada-
rem as quantias pertencentes á Call1ara.

Art. 79. O Procurador vencerá vinte por cento dos di-
nheiros que arrecadar, e uez por cento das multas e ar-
rematações.

Art. 80. O Procurador pagará as despezas que a Ca-
mara lhe ordenar, e noS illtel'\'ullos das sessões poderá
despender até 60~000 rs., com tanto que justifique o em-
prego que fizel' ('om documentos legaes.

Art. 81. O. Fiscal velará na execuçiLO d'esta:'l postu-
ras , e é o competente para impor as multas nos casos em
que s3.o applicaveis.

Art. 82. Os Fiscaes dos DistrictJS participarüo por um
relataria que será apresentado no dia I.o de cada sessão
pelo Fiscl1l da Villa as infracções uas leis e da Consti-
tuição, a negligencia dos empregados pu blicoi', as con-
travenções das posturas, que tiverem lugar nos seus Dis-
trictos , e aclos de crueldade dos senhores exercidos con.,
tra os esc~'avos.

Art. 83. A Cumara del;berllJ'á a grlltificllÇSlo que de
verá vencer o Fiscal, Gubmettp.ndo' á approvadlo da As-
sembléa Provincial. •



RESOLUÇAO N.o 1:338-m: 5 DE ~OYEilIlRO DE t86ti.

FOLHA 'N. ° 11.PARTE 1."TOMO XXXII.

Altera as posturas lia Camara Muuicipal (10Ouro Preto, c con\('JIl
/lutras dis(losh;ões a respeito.

tIVR'O DA LEI MIN.EIR,A
18tt~

JOAQUIM SALDANHA MARINHO, Presidente da ,Prm'incia
-de Minas Geraes: Faço saber a todos 05 seu:; hahitantes que
a Assembléa Legislativa Provincial, sobre proposta da Cama~
ra Municipal do Ouro Preto, decretou a resoluçiio seguinte:

Ar!. 1.° As licenças para llbertura ou continuação das ca-
. sas lIe negocio, tendas de oflicios mecnnicos, e outras no
l\lunicipio d' Ouro Preto, t1cão taxadas pela manl ira seguinte:
~ 1. ° De calla uma casa de negocio de generos do paiz, e

de fora, ou só generos do paiz dentro dos limites da Cidade 20$,
'nos Arraia~s 15.m, e na~ povoacões c estradas 10;trOJO.
~ 2.° De cada uma casa de negocio de fazendas seCCilS,

armarinllC', botica ou somente de molhados, 10$000.
~ 3.° De ca la uma casa de jogo de bilhar somente 20S000,

'e lIe outros jogos licitas 6r:~OOO.
~ !f.. ° De cada um hotel, casa de pasto ou estalagem den-

tro dos limites da Cidade, 10S000.
S 5.. De cada um moinho dentro dos limites da Cidade •

.moendo para negocio, 5$000.
~ 6.° De cada um botequim ou casa de quitan'das, 5#000.
~ 7.° Da cada uma braça de perlrcira, MOOO.
~ 8.° De cada loja ou tenda de officios mecanicos,2~.

'Art. 2.° : Ficão revogados o art. 5.° .da Resolução n .• 614-
de 21$ 'de ~Jaio de 1852, os ~~ 1.0, 2., 4.° e 5.° do art. V



a Praça e casa de Mercado estabelcci(la no largo da Cüpclla
de S. Francisco d'Assis.

( 119 )F. N. 11•.

Ar!. 6.. As licenças para continuação ou abcrtura ~c ca-
sas de negocio serão tiradas o pagas no mez tio Jancll'o t1ú
cada anno, ou quando se houver do principiai' o negocio, e
findarão 110 dia 31 de Dezcmbro, ficando os contrll\'elltores
sujeitos a multa de 30.mOOO e oito dias de priwo, além do
(lagamento do imposto.

Arl. 7" Os Juizes de Paz'<las FI'(!guezias e Distridos d<l
fora da Cidade não concedel'áõ licençn para continuaçào ou
abertura de casas de negocio. e trndas de oflicios mcc?ni,cos
sem que os impetrantes mostrem ter pago todos os dlrcltos
quel' srjão municipaes, geraos, ou pro\'inciaes.

Art. 8.. Ficão revogadas as disposições em contrario •

1\Iando POI' tanlo a tod<:s as Autorillades, li quem o conhc-
c'imento e execução da referida Hesoluçào pertencer. que a
cumprão, e fação cumprir tão inteiramente,. com.o .n'ello ~e
contem. O Secretario d'esta Provincia a faça Impl'llllll', puhll-
--cal' e correI'. Dada no Palacio da Presidel1ci8 da Pro\'incia
de Minas Geraes aos 5 dias do mez de No\'embro do é1111-l0

do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-
centos e sessenla e seis, quadragesirno quinto da lndepen-
dencia e do lmperio .
(L. S.) JOAQUllI SALDA~IlA MARI~110.

Florencio da Gunha l'ianna, a fel.
Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos':> uo

Novembl'o de 18G6.
Dr. Henriquc Ceza?' .llu:.rzio.

Nosta Secretaria do Governo foi publicada a presclüe l\es.o-
duçào aos 16 de Dezembro de 18G6.

DI'. 11enriquc Cc~ar J1u:.rzio.
Impressa e revista Jlor ordem da PreS'ldencia.

DI'. Henriquc Cezar "tuzzio.
":OURO.PRETO. H:l6i.-TrP. DE J. F, DE PAULA C.~ST1tQ.

Art. 3.. Fica supprimidoo imposto d'aferição e revista dO'
fIlie trata o lIrt. 209 das posturas, e a conferencia e revista
dos pezos (J rneuida" seni reita pelo Procurador ou seus aO'en.tes
.perante os respecti \'05 Fiscacs. o :

. ( 178 J

ua de n." li9l do 26 de Maio 'de 1854, e os arls. 5 .• , 6 .•
7 .• da dI! n.• 915 de 7 de.lunho de 1858, e os arts. 3 .• !~:.
ii.' e 6:0 da de n, 916 da me~ma data. ' •

Art. 4" A Camllrll Ó autorisada a fazer arrecadar as se-
guintes contribuições, além uas que por leis anteriores ja fa-
zem pa rte dO' sua renda: _

~ 1.. De caua um atlestado, excrpto para percepção d~
\'cllcimontos. 5~000.

~ 2.. De cada um espectaculo de touros 30~OOO; de ca-
valhadas, excepto em resosijo publico, 2L;Z;OOO;de cavalll-

.llhos 30~0()O, de magicos ou prestidigitadores 20;Z;()OO: dra-
llllltiros 5;Z;OOOreis.

.' 3.. De cada uma rêz que se- matar nesta cidade a car-
ne até 1001's. a libra e d'ahi para menos nem um imposto
se pagará, até- 12) pllgar-se.ha a taxa de 500 rs. por cada
UlUll rêz, e d'ahi parll eima l1;Jllis 1Çi\OOOpor cnda 10 1'3.
(IlW nugmnl1tar-se em libra, além uns mais direitos.

~ !I-.. Do rrgistro de titulos, e quacsquer out,'os documen-
los e dos termos de obrig,1ção c fiallça, 2~~OOO.

~ 5." De cada uma rêz que püSS1ll' por esta Cidade com.
•lcstino li outre l\IUlilcipio 500 I'S., e de cada ovelha ou por-
£;0 2001's .
.~ ti." De cada carro ou carrctiio que transitnr pelas runs-

d'esta Cidadl1 com dirccçào a outros Municipios conduzindo
materiacs ou quaesquer outros objeclos 3.)'j;OOO.

~ í.. .De caua 1I~ barril de aguardente, licôr ou qualquer
outra bebida provelllcnte de canna q.UOentrar nesta, Cidade
lia forma do al'I. Ln da HesoIlI~ào n .• 916 tIo 7 de .1unho de.
1:-i58, 500 rs.

Art. 5" A àisposiçiio da Resolução P"r-ovincia!'n,. 1'282 do-
2 de Janeiro do corrento anno é ('xtensi va /lOS animac,'S !,lO

cnrros, que conduzirem não só géneros de primeira necessi-
~1l\1.le.corno t{uDG'sf}l1eroutras. mercadorias, e que. se dil-i~ircm



HESOLUCÃON.o J :339-DE 5 DE NOVEMBRO DE 1866.

Elera as milHas cómlllinadas nas aclllaC5 posturas da Cumara Municil ui
do OUI'O Prelo •

FOLHA N.' 12.PARTE L"

LIVRO Dl LEI MINEIRl.
1866.

TOMO XXXII.

.JoAQunl SALDA~I1AMARlNIIO, Presidente d(l I'rovincia de
1\1 inas Geraos; Faço saber a todos os seus habitantes que li

Assemblea Legislativa Pro,vincial, sobre ~roposta da Camara
Municipal do Ouro Preto, decretou a Resoruçiio seguinte:

Art. 1.0 As penas de multa i~postas aos iu£ac tores dos
artigos das actuaes posturas da Camara Munic iPlll do' Ouio
Preto, aqui especificados, ficiio desde já elevadl!s pela ma-
Ilf~ira seguinte:
~ 1." As dos arts. 37, 52, 53, 147, e 159 a dois mil reis.
~ 2.0 As dos arts. 49 e 50 a tres mil reis I

~ 3.0 As dos arts. 43, 46, 58, 84, 86, 10.1-,120, 130,
133, 1f>1, 16t, e 164 a quatro mil reis. .
~ 4.0 As penas dos arts. 48, c 55 a cinco mil reis.
~ 5.0 As d. s arts. 70, 74, e 80 a seis mil reis.
~ 6.0 Asdos arts. 101. ~ 1.0 e 175 a dez mil reis.
~ 7 o As dos arts. 163, 1H e 180 a quinze mil reis.
~ 8 o A do art. 123 a vinte mil reis.
'o ~ 2.0 do art. 54 será substituido pelo seguinte:-Abrir

eucanamentos publicos ou part:culares nas ruas ou praças sem
participação ao Fiscal e permissão d'este por escripto, multa
de cinco mil reis, e pena de prisào por tr~s dias.

Art. 2.0 Ficào revogadas as disposições em contrario.

~Iando por tanto a todas as Autoridaees, a quem o cOlll~e-



llESOLUçAo N.' 1:3l0-DE 5 DE NOVEMBRO DE 1866.
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FOLHA N.' 13.PARTE LI.TO\lO XXXl1.

JOAQUIM S,\I.DANIIAMARINIIO,Presidlmte ela Provincia de
Minas Goraos: Faço saber a todos os sous habitantes que.a
Assembléa Legislati va Provincial decretou a Hesoluçtio sl.'guinte:

Ápprm'a a~ conta~ da •.eceita e 11e~p('zade diver~as Camaras ~Iunicipaes n••lla
declaradas e contêm onlras disposições a respeito.

.1IVR'O DA LEI MINEIRA
1866.

Art. 1.' Ficiio approva(las as contas da receita e dúspeza
de difersas r.amaras ~lunicip3es da Provincia r Jlativas aos
aunos financeiros abaixo declar3dos, pola maneira seguinte:

~ L' Imperial Cidado do Ouro Preto 1863 Ú 1864.
Heceita . J 3:800;'j\257
nespcza. • 11 :9(j(jwH3~
S:J1do a favol' da Municipalidade '.' 1:8331:'8IU
18(j!~a 1865.
Hc(:eila.
fJr.speza.
Saldo a fa vor ua Cllmara. ,

~ 2.° Cidadu do Pitanguy 1864 a 186;>.
Hc~úita .
flospeza . .
aldo a favor da Municipalidade
~ 3.° Vilta do P;lrá Hm!~ a 186,:)'.

Beceila .
[)ospeza . •
Saldo :1 favor da Camara. "

~ /~.' Cidade do Sahará 1864 a 1865.
Receita • • I. •••

Sellada na Secretaria' da PresiJencia da Provincia aos;)
de Novelnbru do 1866.

( 182 )

'OURO PRETO. 1867. - Tyl'. DE J. P. Dl: PAUU CASTRO.

Dr. Ilem'ique Cezar A1uzzio.

Nesta Secretaria do Govel'llo foi publicada a presell te t'\ e-
solução aos 19 de Dezembro de 1~66.

DI'. 1Ienrique Cezar ;fItlzzio.

Impressa e reyista por ordem da Presidencia.

Dr. llenrique cezar Jhlzzio.

cimento e execução da referida Resolução pertencer, que 11

cumprão, o façào cumprir tão inteiramente, ?omo. n:ella se
contem. O Secretario d'esta Proviucia a faça Impr 111m, p.u-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da ProvlIl-
cia de Minas Geraes aos '5 dias do mez de novembro do :ln-
)}O do Nascimento do Nosso Senhor Jesus r.hristo de mil
oitocentos o sessenta o seis, quadargesimo quinto da Indo-
p~ndencia e do Imperio.

(L. S.) J OAQUDI SALDANHA ~I.~(lINHO.

Flo1'encio da Cunha riannll, a fez.
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Receita, . . . . . . . •
Despeza . . . . . . . .
Saldo a favor da Municipalidade . • . • •.
~ 15. Cidade da. Formiga 18()fJ á 1865.

Receita. . • • . . • . . . • • •
Despeza • . • . . . . . • • • •
Saldo a favor da Camara • . . . • •
~ 16. Villa do Piumhy IBM 11 1865.

Receita. . , . , . . . . . '. • •
Despeza . • . . • . . . • • •
Saldo a favor da l\l unicipalidade . . . . .
~ .17: Cidade de ,S.. João d' Elrei 18GtJ á 18ü5.

ReceIta. . . . . . . . . . . • . 10:507~(j80
Despeza • . . . . . . . . 8:502~515
Saldo a favor da Camara. . . , . 2:005;+;;165
~ 18 Cidade do Barbacena 1864 111865.

Receita. • . . , • . . . .
Despezn. . . . . . ' . . .
SJldo a favor da Camara. • • • . • •
~ 19 ViIla do Rio Preto 1.86f~,a 1865.

Receita. . • .
Despeza. . , . . . . • .
Saldo a faVO['da Mlllllcipalidnde. . . . , .
I> ~ 20. Extincta Villa da Piranga 18()4. a 18135.
Rocoita. . . • . . . . . .
De"peza. . . " . . . •. . .
Saldo a favor do Procurador. . . .
~ 21 Cidade de Caldas 1861 a 1862

Receita , . . . . . • . .
Desprza. • . ,
Saldo a favor do Procurador . .
~ 22 Cidade da Oliveira 186lJ a 1865.

Receita . . . , . . . . . .
Despe/a. . , . . . • . .
Saldo a favor da Camara. . . , . ' . .
~ 23 Cidado de 'tianla Barhara IBM á 1865.

Receita . • . . .
D~p~a. . . , ' . :
Saldo a favor da Municipalidade,
TOJ.J:O XXXII. PAUTE 1."

62 1<J>688
'504<J>!L4
116~76fJ

9:70688()7
9:574~3h
132.~480

2'.725~175
1:275R3:W
1:449,$849

1 :'333~)42
1 :439~í71

56~229

2:(j73S43(j
2.;191$550

481~38!j

5:425S191
4. 906.~180
519$011

5:911$30;)
5 026~759
914~541

12:4(i6$33 I
10:756$832
1:709$499

Despeza. • . . • • • • • • 7:969$774
Saldo a Cavor da Municipalidade. . . . •• 656$601
~ 5.° 'Cidade da Itabira '18"6'1. a 1865.

Ueceita. • • . . • • •
Despeza. . . . • . • • • • . •
Saldo a Cavor da Municipalidade.
.~ 6.° Cidade do Serro 18~4. a 1865.

'I\eceita. • • • • . • • . • • .
Despeza. • • . . • • .
Saldo a Cavor da Municipalidade. • • . . •
~ 7:. Cidade da Diamantina 186\. á 1865.

Receita. • • • . . .. . .
IDespeza. . . • . . • . . • • •
Saldo a Cavor da camara. • . . . . •
, ~ 8.° Cidade do Grão ~logol 1:i6í á 18"5.
Heceila. . . • . . • • . . . .' .
Despeza. . , . . . . • • .
Saldo a favor da MunicipalIdade. . . . . •
S 9.° EXtincta villa do Desemboque IBM á 18(;5.

Receita. . • . . . • . . . . . .
:Despeza . . . . . .
Saldo a favor da Camal'a. . . .
~ 10. Villa de Alfenas 18fi4 á 18U5.

Receit'l. . . . • . . • .
Despeza. • . . • • . • . .
Saldo a favor do Procurador. • • .
~ 11. Villa Christina 1864 li 1865.

~Receitn. • . .'. ..•. . .
'Drspeza . • . . . .'.
S:ildo a favor da Carnnra .' ..
~ 12° Villa da Ayuruoca 18.j/J á 1865.

rRcceita. . . . . • . '. . . .
.Despeza . . . . , . . • .
Saldo a favor 'da Municipalidade
~ 13. Cidade da Ca'mpanha t,80.í á 1865.

'Receita. • • . . .' . . . , . .
'Despeza. :. . . . . . '. . . .
Saldo a favor tia Camal'1l. . . . . . .

~ 14. Cidade de 1're5 Pontas.1864 á IS1 5.
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JOAQum SaLDA~;n.\ ~LlfiI!\1I0.

Francisco A nlonio do Canllo a f(.z,

,I". N. 13.

(L. S.)

de Nosso Senhor .Jesus Chrislo do mil .C'ilocentos ses~cllla ~
seis, quadragesimo quinto da Tlldcpelllleucla o do ImporlO.

Sellarla na Sl;)cretnria da Presidcncia da l'rovincH\, aos lIi
de ~o\'()mol'O de 1866.

DI'. IIcltl'iqlW Cezar .JJ.uz::rio.

~csta Secretaria do Governo foi pu!Jlic!lda li prescl te Ile-
SOIUf;ào aos 19 de Dezembro do 18ü6.

LJI' ]leltril]lL9 C~~ar ,JJuzzio.

fmpre5sa c ro\'i3ta por ordem da Prcsidcncia.

DI'. llenrique Cezar l11uzzio.

-''OURO PilETO HHií.,-T\'.'. UI: J. F. 1>:: I'AliLA CASfllO.

3:020;t32()
1:337,~1!J"~
1:6~3~12[j
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~ 2,'1 5. Jos6 d'EI Hei 1864 8 1865.
J\cceila
llespcla . .
Saldo a favol' da Municipaliuü<1e.

Art. 2. yiciio mu!tallas em qunrenta mil reis cada umR
das Camaras ~Illnicip,l(~s úa ConceiÇriO, Quelllz, numfirn, Cuna-
10, Marinnna, Ponte No\'a,. Araxá. S. João Baptista, Hio l'i1rdo,
Montes Claros, S. Homiio, .Januariil, Guaieuhy, l'alrociniO',
"llagilgem, Uberaba, P:ISSOS, .Jileu!ly, Jngnary, Parahybunil,
)'Ial' de 1II'sp:lTliHl, S. Paulo de ~Jllriahé c Bilependy por terem
deixado de emiar as contils rdillivilS ao anno financeiro do
j 864 a J 865, e em oitellta mil reis a do UIJ<I pela falta tia
mcsma cOJJta, e das dos aJJIlOSUé J860 a ISü:!, quo lhe forii~
devolvidas em 1863.

D1SPOSIÇÚES PEIDUNENTES.

Art. 3.. A apprnvaçiio lTas contas <Ie que trata esta Res()-
fuçiio Ilão inhibe as Cilmara~. 011 a terceiros de reclama rem
convenientemente contra quatquer erro, Oll engano, que a~
mcsllJ as po~siio ter.

Ar1. !~.. As Cnmólra5 fariif) orgnnisar, em sl'pnrado,. c
como ólprenso as suas cllntils, a da des[lcziI <Iue p(,lo re~pcctivo
tofre for feita com o sllstento uc presos pobres () Jas quantias,
(lUO para l':>se fim receberem da Thesouraria I'rovineial, dc-
'.cndo jllntnr'recibos, ou copias autenticas dellcs, que compro-
"em a dcspeza.

Art. 5.. Ficão reyogalJas as disposi~õ5es em conlrario.,

Mando port.lnto a todas as Autoridades 11 quem o conhcci~
menta e e:ecUt:ào Ui! referida Hesoluçiio pertencer que a cum-
prão, e f,lç;io cumprir t;in inteiramente como n'ella se contem.
O SCtr'daljn cI'esla !'rminera a façu imprimir pu] licar'o correr •.
1l:ldil n" I'ldilcin da I'residrncia da 1'1'0\incia do Minas GCt'aes..
(lOS cinco Ui,IS do mez de Novcmbro do Anna do Nascimento



LIVRO D.A LEI MINEIRA
1866.

TO\lO XXXII. PARTE 1.& 'FOLHA N.• 1 i

HESOLUÇÃO N.• l.o3!d-DE 16 DE NOVEJIBRO DE 1865 .

.\nlol'is:1 di,'cl'sas Call1aras ~Innici paes a de,;l'pndcr no excrcicio dc -lSGG a
.J SG7 as quantias nella dcclar ••das, c contl'llI outras disposiçõcs •

.JoAQUIM SALDAl"IlA ~IAnINIlO, Prcsider.tu da Pro\'incia
de ~Iinas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes que
11 Assembléa Legislativa Pl'Ovincial decretou a Hesulução se-
guinte :

Art. L" As Camaras Municipaes da Provincia de ~Iinas
(:craes, abaixo declar'adas, ficào autol'Ísadas n d'Clspondcr no
Dllno financeiro municipal do 1.. de Outubro de 1866 ao ulti-
mo de Sctembl'O dt:l 1867, os seguintes quantias:

~ L. S. Jolío d'I~1-Rei-6:!)[2;iOOO, n snhcr:
Com o Secretario. . :' . 6GO.;,

c( Gratificação ao actual 2~O.;,
(( o Fiscal. 120 ;W
(C Porteil'O 150.;P
cc Expediente da Secretaria . 50 ;rJ
(C Procissão de Corpo de Deus 100,",
cc Porcentos ao Procurador inclusive 100 o1P rs.

por adminislratl'3r as obras Municipaes 1,50;;rtl
C( Eleições po!itil'as 100.j))
cc Sessões da Gamara, Jury c despezas mítldas. 150'"
cc ImpreSSão do Talões para cobrança do im-

posto sobre aguardente . . . . • . 50,,",
C( lIIurninação da Cadêa. . . . . . . !tODO
c( . Livros para a escrituração do imposto 50-

Lre o gado . • . . . . . . . . lO:;,
cc Extracção de formigueiros em terrenos publi-
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30.tJ
10.:7'

100';;
120.":;l
200 .üJ
150.::')

1: f 20.:'J)
1UO .'])
120<:J
225.'])
200,'J:J

40,'J:J
65.jJ)
:~O.7)

:;0(,;:)
1 :üOO.:>

1: MO.7)
12o?J)

(i00 Wl
:~OO.jJ)
200.!l
aúo.::>

300.::1l
!~:500.:?

2[,0.;)
20;:,
liO .':tI
50.7i)
50.:!>
tiO J!l

201) .;p
2;~f) .:J'>

GO .itJ

(Hll)1'. tI(, H.

i( Elrlçtios polílicas ,
« Se';Siil!S do J 11 ry. :
u Pr{)ci,;s:io de [ ••r/'us C"risli. •

Ol"llen:1l1o ao Fisc:d da Cidade.,
Porcl'nl •.s ao PJ'(.'curador

« De,;pl'z,l;' el'01l11l3e5.
~ -t." Sanlu narbara-'~:UO();IPOOO, a saber:

Com o pes,;oal e expedienlo, selltlo: 360::1>OUO
para o Secretario 1'f11 eXl'rcieio, 500.j1J 000
com o "ecrelario lie'~lIciado. 120.11>OOOcom
o PlJrleíro, ]OOoDOOO com o Fiscal, e 4.0,:>
('om o expediente

c( Luz, ag'(:J o lilllpos') da Cadêa
«( Elei~õl)s polilicas . . •

Expostos e cllfermos pobres
« Custas jll,Jiciari"s .
« lmprcssno de lulües ,
( Calliillheiros. ,
( ApOSoliladoria ao juiz de t1ireilo .
« Evelltuacs e por.1" ao I'rucurador.
«( Obras publicas . .

~ .~.f) Serru 7:712.;IlUOO; a sabcr:
Com o Sccrt!lario

Fisc,,1.
l( l'or!eiro. . . . •
« Cllllserl'ador das :lguas, . .
« o Proclll"ildor qualltio as remIas forem dadas

(I outro p"r 1Il're"Hlla~i1o.
« Ob/ns publil'as. .. . ",
«( o cxpedirnltJ da Secrel:lrin, .Iur)', clci ..

!:iir.s, 'p,,,I,licaçõo,;, ('uslas Judiciarias, e
do'pl'zn,; otenlllllCs. .

• assignalur:l do IlIar;o ameinl .
~ (i,' Oli\'eira-~:ij7().;r;!~!,.l, a saber:

Com o Serrct,lrio .
(( Expcdi')IIle da Sccreluria
« o 1'0rlei 1'0
( Jlllllninu~;lo e limpcsa da Cndlla
(( Eleieücs.
« o .JlI~'Y ,
« cllslas jUl!:ciari.ls
« call1lllheiros, e do'pczas Ol'Cnl'lnCS

arrec"d:w:io de Lells do C\C!llo •
1'O:~o XXXII, 1'.\ln:~;1. a

!JO;;tJ
60l) ;;;;

12.J!l

!JOO.J!)
100.:p
150.11>

310.;11
60.:!l
70;j1J

100.i:J
3f)0.;jJ
28:) iP

íOO.:7)
fOO,77J
~OO .:i)
120.'1>

iJO;;7>
180::JJ
200.:;v
100.:v
11>0.';J
100 ;;;;
110.L'
2,50.;tI
l;OU.J1J

".

. ,

('(

(C

«

cos • .
« Creac50 do expostos
r( Iliarlo Omeial .. ....••
« Pa"iIlnento da divida a Sinta Casa do ~!J-

sericordia d'esta Cidnde pJla crea!;iio dos ex-
postos sendo 600:;P do exer~icio do ..18l'1
(I 18(j2, e 300.1IJ do de 18ü4 a 186<>. •
Caminheiros.
Feslejos nacionaes . • . . .

« Ohras publicas inclusivo a gralilicação aos
galés .... 2;6~O.7;.>

~ ::',. i==nbar£l-5;900WJCOO,:J saber:
• Com o Secret:Jrio

(C Fiscal
l( Medico.
(C Continuo . . . •

Expediente da Secretaria
1I1uminaçflo •

« Eicil,ões politicas •
Caminheiros
Custas judlciarias
.Jllry . . . . . .
Procissão de Corpo do Ueos
Ex postos . . . . • . •
El'cntu:les o por .1" 30 Procurador. . .
\'iuva o herdeiros (lo linado Promotor D.I-
niel d' :\I'3U~O Vallo por (lctorminaçf,o da
Assembéa 1 rovlllc:al, Lei n .• 1 :280 ,le 2
lle .J a nei 1'0 do 18(j(j, (IUO ma lida I as Ir

18í.:P 5JO:l87,1;)500 , por conta. . . . . .
« BariJo do CUI'\'ello pOI"COllla, o (IIIOse JIIIg:l

l'l'Ccbcr de foros • • • . . • . • 300,1;)
IC UI'. Anastacio Simphronio de Abreu, por

conta • . . . • . . . . . . 50).:>
Fiscal do Santa Quiteria por gratillcaç~o de
servic ••s 1UO presla C(1l1l0l:ll, oslo 3nno 60"",

- I" 1:(jO:!~;)OO« Obr3s pub Icns . . . .
~ :;.. [aethé-l :190.11>000. a saher:

Com o Sl'erelario e e),pedienle
«( r.olltinuo. , . . .

Agtw, luz e limpesa da cadêa.
«( C;l[ninheiros.. .•
') Obr33 publicas .

Cusla"g judlci:lI'i~s
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60°8.2008
2003

320'"
120.'1P
200."

320.;7>
80 ::P
20;:,
50 <!>
20.p
20.J'
70."

250.:'];'
200::!J
J2."

600.J1J

300.;'):1
(i0 .11i
20.)'1)
20 ;;p
20.)'1)

500 ;;p
88.tP
12::P

20G .tP
200.)'1)

2:160 o7P

150 <!P

90.;z>
300 ;rp
100 ;;p
30.tP

1:200.tP
9(ii.tP I.,0

. .

( 1S3 )

«
«
CI

CI
(

C(

r. r\. 14.

« luzes, limpesa da Cadêa e cns3 lIa Cnmnr:l.
(I eleiç,õcs, jury e assignaluJ:l do Diario Olli-

cia!. . . .
« cu~tas iudi~iarias
I( cuslaS atrasadas
(I caminheiros, •
« oLras puLlicas. '.' " .

eventuaes e porcentos ao procurador
~ 10.° Ayuruoca- 1 :642 <1P 000 a saber:

Com o ordenado do secretario. •
o do porteiro. . • •
expediente da Secretarin.
procissão do Corpo de Deos.
luz e limpesa da cndel3.. .
eleições políticas. • '.' . . • • .
creaçi\o de expo<tos e medICamentos :IOS poLres
de:;;pesas eventuaes
cusla::l judiciarias. '.' •

, assl'gnatura do Diario Ollicial
C( pontes, c:llçadas e estradas .

~ IL JaguarY-!J:22U.!J) 000, a saLer:
Com o secretario. .

I( Ó porleiro e caminheiro •.
CI o Fiscal dn villa. • • • . • . . .
I( oS de Cambuhy, S. Josó, Capinlry. C:lmpo

~listico, Bom Hetiro e Santn Hiln a 50.'!J>000
cada Ulll . .
luz e lirnpesa da cadeia.

C( expediente.. '.'
eleições e qualificações .

« jul'Y . . .
« custas judiciarias.

despezas el'enlUaes. . .
( assignaturn do J)ial'io Official ..•
(I acquisição de um terreno para a casa do mer-

cado . . . . . . •
impressão de posturas e suas rerormas.

IC obras puLlic:ls • . • • .
~ .12. Pouso Alogre-6:00.0gooo, a saber:

Com o Sccl'elario .
(( Fiscal. . • . . . . '. . . • .
(I o Inspeclo'r arrecauanle dos impostos ..na Pra.

ça do mereado •.•. • . • • . '" .
TO~lO XXXII, PARTE La

300.71>
80;:])

100 ;1P

100 ;rp
60.J1J
30.J1J
40'"

100;;;>
940 ;;p
120.1;')
200 '1>

:-lO.::!>
5[;0.-;')

500.;)
ij():::>

100.D
250w
:)0.11>
50 ;:>

100::i>
5Ó .':J
50.D

100;m
200 ;7)
100 JP
500.;)
!JOO .;')

3:700.';'1)
30o"

10(3" 500

4.25 "
2;31.:1>250
240 JIJ

(i0 o7P
100 JIJ

200:"
1 ::380 JP441

CI

C(

a inspecçflo do rego d'agua publica
« 01)l'3s puhl icas •••••

~i.o Tres Pontas-2:(i(iO .tP000, a saber :.
Com o Secretario .

« Continno. ".,
« gratiflcaç~o ao Fiscal da Cidade. . . . .
« o expedi~ntc da Stcretaria e caminheiros, ven-

cendo estes 200 rcis por legoa .
agua, luz e limpesa da cadêa . .
qualificação do votantes e eleições.
expostos . . . . •

« CUl'atIVOde indigentes, e presos pobres.
« ohras puhllcas • . '. ..
'i a adrninistraciio d'estas .
C( custas judieiiirias. . . . . . .
C( Aposentadori;, no Dr. Juiz de Direito
« El'cntuaes c pnrcentns ao procurador.

~ S.o Bacpcndy-G:5005, a saber:
Com o Secretario .

C( o \lo.teiro .
Fiscal da Cidade. . . .

« cinco ditos dos dlslriclos de fOl'a da Cidade.
« o guarda flsca I . .•
C( cstafet:ls pam condusir oll1eins .
f( agua, lu7. c limpesa da cadêa
f C eleições e Ijuallf]c:lções .

a Secl'c:ari:l .
(C n crca~fto de 2 ex poslos
u e\'cntuaes'. . . . . .
C( a procissão de Corpus Chrisli
C( cuslas judiciarias . . . . .
« porcenlos 30 procurador e coLrador
« obras puhlic.1s. .

C( cXlraeção de formigas. •
~ 9.' Caldas-"':OOOJPOOO, a saber:

Cotn o ordenallo de Srcretario, papel, lintl\, pen-
nas etc. para o expediente. . •..

C( o pagamento do secrct,ll'io, dil'ida atra5ada.
C( ordenal!o do Fiscal.. •
cc o Porteiro. . .

o zel3dor d'agua pOlal'el.. ..
indemnis;l~1i() de dC5pezas feitas pelo Procu.
radar para org:oni<aciio do censo dos faz0n-
JlliIOS. .:... '..
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«(,

«
«,
«

o Fiscal •
l( Continuo
cC Expediellte o • • o • • •

(I )lIulJlinaç:io e liml'e~1l dI! c,ldeu .
« deiçucs. jlll'Y e ljllalificaçull8
l( cu~tas jn!liei:JI'ias .
a orrccallaçào de imposlos

c\'IJIlluaes - •
o1Jrag I,ublicas

no renJo espccial.
Com estr;\ilas, pontes o ('ul~adas.
C( arrcl',l(la~ü() d'l'~to imposto .

S. ru.' Pltllnguy ~:165~000, o sabor:
Com o :-iecl'clal'lo •

<t Fiscal
« Conlinuo . • • • •
« porcenlos ao I'rocul'ador. • ,
« llgU,l. luz o limpesa da cndea
« oxp"t.1i(!nto da SOl'rctariu
(~ r.lIstas novas
« cuslas I'elhas • • • • .
« olei~iics, j1lry c '1uuhfieaçõcs
« Lbras publicas
(I l'I'ontualJS • .

~ I.~.' Grflo Mugol-6: 1288000, n s3Ler :
COul o SecI'clario
'CI Fiscal.. • ,
«( Conlinuo .• ••••
« ellJiçõcs, jill')' o ronselho. • . . • • •

ng"a, luz, lilllpe3J da cadêa e casa du camara
t( obras plIlJlicas. • •
C( expcdilJnlo.
l( c\'entuacs o

cuslas judiclllrios
festejos nar.ionaes. •
illuminac[1O Ja CidaJo
expostos" . • . . . . . • . . .
assigll:llura do Jornal do CommoJ'l'io, Diario
de Minas c outros, • .

C( publicações tYP[lgraphic~s
~ t8.~ ~rinas ~t"'"g-l:l!~OSCOO, :I saber:

Com o Secrélario adllal,
19)\.0 XXX'I. l',\R'CE 1.a

F. N. H.

150;J
20"
20S
50~
liOS

200S
:J8:.l~
tüs

8JlI)í
3903
300g

'(OoS
50tl

1:.!0:;,
tôO~
80S

530,)
5005
lOOg
21)0;;
:)OS

t 00.,
:lO,)

170S
1008
80S
50S
4008
150~
tóOS
2005

3;700~

200 i!'
50g

1:8::°3
30 OS

« o Portei 1'0 •• • • •
« e~pedlCnte da Secretaria.
« Eleições politicas. .

.lur)'. ".
« Cuslas jUl!lcl3rias • • • • • • • .

aceio e limpe7;a UIS praç:ls e ruas ua cidade
( agua. luz o lllnpeza da c:.deia. . . •
( el'cnluaes. . . • • . • . • • .

(( nfOralllCn!O ,)[1 casa do merca(lo e obras pulJlicas '
ta Pilllllhy-2:62GS!~9G, á saber:

C:om ~ S~"I°tltario, papol, tiuta, e obrêas •
( ContInuo. . • • . • . . . . .

Fiscal, gmtilicaclio ua qu;t1idade Jo zelador
du rego d' agua ; :Jrrec:lu;lç.10 de i11IPOSlos 50-
IJre carreiros. o pastos fechadus • . . .

((' illl/'lJInaç50 da cadôa
(, cleiçõl!s. '. ". '"
I( cülldllcçües do omeios do juiz municipal
I( consel'l'aç:lo da agua pul.liea. . . •

Ponlo sobre o ribeirão das Minhocus
c( raleada ria rua dircita
I( Di:i°l'io OlTIcial • •
I( Couco'rla (J illIgmento da curiõ 1 • • • o

I~ a factura d,l puuto !lobr~ o Hibciriio Grunde
« u no"a pOllle s(Jbre o rio l'iulIlhr /lU ostra-

,In para o Porto do POl/tal • •
~ OH. A lfonas- 4: 1208 11 subor:

Com o Secrel:lria o • '~ •

« rxpc(\ielllo da Sccrclario .
« Flse,tI (\:1 rill:1 .

~Jcdico do partido.
« Conlino . '"
« porcclltos 110 Prorllrador (12 POI' eentn)
(C Cllst:tS jndici3l'ias. . . . ,
« eleições, qUlt1ilicll~:ões o jllrr o

eXII',cçfio de formigueiros .'
u caminheiros. . ....
« D/lO!\enl,t!l)ria uo DI', Juiz de J)irlJilo
« (lgU:I, luz o lilJlpe~a da cadêu o • • • • •

« olJras Jl"hlil'lIS, inclusivo us Jl'sapr"priu\ões
feil~~, l' '1uo SlJ lberclll Joulro do ~lIno, e
evpn!uarg . . . . o

~ J,3 o F()rfllig~-:3:GG9SI70, a suber:
Cvm (1 SecJ'e(~rjo

( 194 )
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«
«-
«.
«,
l(,

«
«
«
«
l(

r. N. 14.

Jury o aposentadoria do Juiz
qualificacão. . • • . • • ,
llgua, iuz o limpeza dlls priz;ões ,
ilIuminacão em diaS de festa nacional
caminheiros. , .
assign;Jtura do Diario Oll1cial
cuslas jndiciarias. , . . . . . .
conservação das aguas do encanamento geral
eventunes o extraordinarias, . . • "
cXlinccão de formigueiros. , .•
obra, "publicas incluindo-so nesta verba as
sobras das precedentes, .

• 22:. Pan;~atu-9:329S000. a saber.:
Com o Secretnrio, ., . . •

c' Fisc,.:".., .
I' Porteirú e continuo. .
l(, expediente da Secrrtaria
(c. agun, luz, e hlllpel:3 da Cadea.
«. Procissão do Curpo de Deús ,
«. obras (ll.lblir,38, tio prefcrencia li eemiterio ge-

rai, caza do mercado, introduc~ão e cannlisa-
ção d'agua.pot{l\'el doS olhos d'agun,. concertos
<le pontes, estradas, calçadas, lImpeza de
ruas. 'conservacilo dessns obrns . G~800S

, «. eleições, (!unli"til'açàes c Jury . " ' t20í)
« il!urninnc,10 da Cadêa, Casa da Camara, e

festas na-;;iútlaes. . • •. .•
'( assignatura do Dinrio Otlicinl da Corte.

{lngamento no TenCor. Domingos Pimen-
tel de U1hôa dn despeza por elle feita por
occasião da {'pooemia das bexigas nos lu-
gares denominados-Carpinas e Tapera no
anno de 1863. ., . • I07SÓüO

(I' e\'elllu;.es comprehendendo custas judicia-
'rias \'enciàas e em divida i:t Camara, e ns
'que houverem de vellcer no futuro exerci-
'cicr, caminheiros e porcentagem ao Procura-
dor, ... .. 1:3108

,~ 23.0 Juiz 'de 'Fora=10:500g" a saber:
Com o Secretario,

l( Procurador.
« 'Fiscal .
l( Estafeta.

, TOMO X:'i:XII. ',l',VllTJo; 1.'

80g
1008
50S
50S
1008
80S
tOOS
200g

80S

2008
50S
üQS

200S
30g
50S
80Saoos

2;303
t2S
208

800.~
;1008
toos
50ÓS
3008
1208
50S
20g

2008
HiOg
,wog
3808
128

1888

500S
6008
150S
150~
3008
50S

. 100S
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« Porteiro.
« expediente
« expostos. . . . • , ,
« li Pro<:is,ão de Corpus Christí
li: eleições politicas. .,

ngua, luz e limpes,. da eadêa
« obrns publicas •

eveulunes . ,
« gratificação ao Fiscal •

~ In," Arllx:í.-1:982S000, a saber:
Com o Secretario

« Porteiro'
« e~redienle •. .' . ,
« custas judiciarias , . . ,
« eleições, jury e f(ualil1I'i1ções, , .

agun, lu7., e limpez:! da Cadüa,
estilfetas ..

l( ohras pubhca~ , ,
pur"entos ao Procurildor" '
asslgn3tura do \)iariu otncia!

l( cadernos do ta!ões , .
l( sustento ,lo prezos pobres
« p:lgamento da' divida p:lssi\'a

despezas (Jveutuaes . . ,
~ 2,0.0 Rio Prdo:-2:330g000 , a~lbcr:

Com o Secrrtririo.
Fiscal , . •
Porteiro e continuo

« exprdiente. ,
« eleições politicas . . . , ,

custas judiciarias e despezas do Jury
\l agua, IUí~ e limpez;, da Cade:l
« ohras [Inhlic<ls. . , •
(l porcentos 110 procurador .
« assign:ltura do n,ario OlTIcial

C\'eul uaes . • .
~ 2t.' Itabirn.-5:000g. a saber:

Com o Secretario. .
l( Medico do partidu

Fiscal da Cidade ,
Porteiro. • . ,

« Porccnwgem ao P rocurndor .
rxpl'dieute da Secrelnria .

l( e'ci~ões politicas .
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600S
1205
320H
70S
50S
120g
150g
100S
150S
80$

4.0:>$
2505

.1:200$
12°82003
30ng
120g
50g

180g
[,0,)
r.OS

400:;
10ag

1:441:;
200:;

~HO.)

..,.
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e extrncc;io de formigueiros
e qualilicagõos

«(

I(

«(
«(

.,

«
«
«(
«
«
(I

«

Ar!. 3.' O illlfloslA c r~n,limento de ellbeçns, :Iroric6es e
revislas lIa Ci,l,uo do AJlIl:lS NOl'as, da Froguezl3, da PiéJadc é

tOMO M,!Ul. P.\B'fE L'

.\rt. 2.' ,\ Camarll Municipal da CidA,lo <lo Serro índem.
,lisal'á a Antonio Mal'ques tI'Oliveira arl'emata nle das suas rlHl-
d~, dI! exercicio do 18ü:3 o 18lH com a quanlia do 41-igOOO,
'pIe a mesma Call1ara al'rec:ltlou no exerciciu de 186~ a 186::;,
() que porloneiiiú :JO o~erciclO ant(J(iol' compreholldido na arrema ..
t<:1~iirl , devendo Ma quantia SOl' tirada da verho-Obras puulicas,

Continuo •
f Fi;:cal. •..•.••••••
( cxperlienlc para o Jury, CUSl~S iudicial'ia~, lim-

pesa (la Cadêa, agua o luz par<l os presos • ,
I( despola~ Olentuacs .

~ :!:l.' r.uTl'ollo-3 :210g0~O, a Silhar:
Com o Secretario •

Portei 1'0.. •
( expediente da Secrcl31 ia .

aluguel da cas<I onde funcciona
iUuminação, agua e limpcsa lia CaMa
eleições e lury. • • . •
ClIst:IS jlllliciarias. . . •
apnsentad"ria 110 Juiz dú Direito •
Porcentos ao Procurador, Fiscal o Secrdario
MediCO do parbido, ficando 0110 ub;'igado a
curar no Hospital •

« ()1Jras puhlieas.
« c.1milllicif()S

f despel:ls e\'en tuacs
.28.' Queluz: -3:021 80ÚO, o ~llber:

Com o Secre{ario
« Fiscal •

Porteiro.
C( poreclltos!lO Procurador.
« iliuminação interna, e externa da eadca

forws para a Cade:!
custllS judiciarias .•
camiuheiros.
obras (m1Jlicas
oleições, J UI'Y
.l)\'clIluaes

F. N. H.
JOOi)
24~
2Wr~
300S
!lOOS
200$
lSOS
120$
50S
100S
350S
7208

5:f6OS

260S
30S
£OS

300);
50S
4.og
40S

300$
U08:wog
800$
GOOSo
600S

500g
120g

1:00OS
MOS
1008
300S
200S'
t50S
600S
1208

2:000S
12s.

2:000*

280$!

r • •

. .

. .

. .

«
«(

({

K

II

l(

IC.

«
li

«..

ti Porleiro •••••
Q Atlminíwador do maladouro
(( tInus guard:Js Fiscaes , •
ti agu:J. luz e limposa d,1 cadõa
~ cuslas jur1iciams . • . •
• trea!:;'? de expostos • •
~ ~omed,os a pessoas pohres
f( eXlinc£ão de formigueiros
«( (,Ielções, fjuahfJcaçÕIJ3 o jury
~ ex podienlll dJ Sec~elaria
(I evenluaes
« 31uguel do casa.
« ohras pnuficas, • . •

~:H,' POlllha-2:COOSOOO. a saber:
~om o Sl'arelario e POl'lClro

C( expedienlo da Secn'laria.
a ordenatlo ao Fiscal da Cida.le.

luz, agua o limpesa elas prisõe~
eleições e qual~licacõe& • •
camillhein's, ".
iUuminaciio nacionaL •
fwslas ju"dicial'ias.

li( evcnluans. • ,
( por cen los ao P rocuraúor
« ohras puhlicas" •.••

25,' Mar d'Hcspanha-15:000g000, a sôlber :
C@m o Secretario. • • • , • • •

(C Fiscal •. • • •
« os dilos de Jiversos l)is~ricllls a 100S000

cada um •
« Porteiro o sinoiro
«( llorccnros 30 PI'OCu~3dor

cuslas judiciarias •
eleições polilicas
caminheiros
aglla e luz • • •
nxpedionlc da Seccela~ia
exlinc~ão de formigueiros
adjlllorio ao cslafela, •
e\'entuaes. • • . • . .
a~SJgn!llura do Diario amcial

(~ obras puhlicas. •
~ 2G." Rio P~ruo-l:1308 lO saber:

Com O Secretario • • •



Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Resolu.
o aos 19 de Dezembro de 1866.

( 201 )

DI'. Henrique Cezar illuzzio.

Impl'Cssa e revista por ordem da Presidencia."

Dr. Ilenrique Cesa1' 1lluzzio,

F. N. 14.'.'i

desde já applicado para pagamenJo ,do. Secretario llposentado, Ma-
noel Pereir:) Hodrigue~ d'Araujo, na forma da lei n.O 1001 de 30
do Junho de 1859 ..

Ar!. oi:o .A CaQlara Munici[X,1 da mesma Cid3de fica sugeita
ti multa de 1208000, imposla pelo Presidente da Provincia '
conforme o, disposto no art 5 .• lia , He;;oll!ção de 31 de Outu:
hro de 1831, se infringir o disposto na mendonada l;ei n •• 1001
de 30 de ,Junho de. 1859.

, Ar!. 5.° A~ Mllnicipalidõldes nlio comprehendi,hs nesta Re-
S9lução, reger so-hão no exercicio de 1866 a 18li7 pelo ultimo
orçamento CJllC para cada uma d'elllls Liver sido decretado.

Disposigaos permanentes

, Arl. 6.° liJcão em inteiro vigor a~ disposições ilo art. 5."
J~ R~solução n.. 550 de 8 de Outubro de 1851 , e todas as
di. POSiÇõeS permanentes consignallas nos anteriores or\:amentos mU7
1,11C1paes,na parte em quo não forem oppostas a esta Lei, assi m
~Ó1Ílo o d!reito CJue ttlJI? .as Camaras de arrecadar toda :I especie de
r~lJda, o Impostos mUlllclpoes. quo e5tão em uzo e costume.

Ar\. 7,° ~?icào rovogadas as disposições em contrario.

. Mando .por tanto a todas a~ autoridades a quem o conheci-
lI1~nto e oxecuç.10 da referida Hosolução pertencer, que a cum-
prao e faç,io cumprir tão inteiramente, cnmo n'eHa se contem. O
Secretario. d'esta Provincia a faça imprimir. publicar e correr. Dada
no Pal;lclo da Presidencia da Província de Minas Geraes aos cin-
co dias do mez de Novembro do anno do Nólscimento de Noss o
Senho~ Jesus Christo de mil oitocentos e sessenta e seis, qua-
Ilrage51mo quinlo da Independencia e do lmperio.

(L. S) JOAQUIM SALDANHA MARINHO.

Ernesto Silvestre da Costa a fez.

SeBada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 5
'de Nóvembro de 1866.

Dr. JIenrique Oezar Múzz-io. OUROPRETO. 1867.-Typ. DE J" F, DE PAULA CASTRO.



UESOLUÇÃO N.o 1:~H2-DE 5 DE NOVlmlmO DE t8GG.

Allera <lS poslllras da Camara MlIlIicipal de S. :João d'E). Uei, c contem
. outras dis[lll~;ções a rcspeito.

FOLHA N.• 15.I'ARTE L"TO~IO XXX\[.

Art. 2.° Fica deilde já elevado n 200:1' 00 o ordenado
(lo Porteit'o e Fiscal a mCSll1a Camal'U.

lIVRO DA lEI J\.!IN'EIRA
18tt~

Al't. 3..0 A Cunll ra arrecadará por c da Ullla rez quo
_sc matar 110 seu .1llHuic:pio. quer ::e vonda a carne om
verde ou de outm ql1alqlJer forma, lI. seguil1tc taxa:

~].o Por cada uma rez, cuja carne for vendida ao ta-
lho n'esta cidade de 60 a O r.:i. pai' libra, cobrará do car-
niceiro t $600, e de 8.0 a ]00 I'S. 2~()On. e ai5:;im l\Odlimlte
na 1'IlzàO de I~O()O 1'.1 por cada 20 r". mais, por que f01'
vendida a Iibl'll.
~ 2 o Fica isenta de qualquer taxa n roz cuja came f01'

vendida pai" inferiol' preço de 60 rs. a lib,ll.
~ :3.. Nos lng'ul'cs do Municipio, fól'a da Cidade, cohrará.

,l taxa de :3:;:)00, P:)\' cada Ullla I'UZ qne se \11a h\)' lllU'lt
~ I:OllSlIllIO.

,TOAQUI~{SALDum.l l\IAHI:'<lIO, Pt'e~idente dn Provincia.
<lu Minus Gemes: Faço snuet' a todos os sell~ habitatlte~
-quo a Assellluléa Legislativa Provincial, fobre pt'OpoBta da
t:umnra Municipal da Cidado do_S. JoliO d' .El-llei, decretou ti
tl l~esoll1~àO seguinte:

Art.. 1.. A Camara Ml1llicillal da Cid:\lle de S. ,fo, ()
d'El~Rei fica llutorisnda;;t crear mais um Fiscal com o ()l'(l -
nndo altnllal de j50~OOO reis Sl1ppl'ÍmitHlo-::ic ao Proclll'a-
-<.lara quantia tle 100S000 1'5, ql.le percebe pam eS3e fim.



Art. 13, A camara fica ig'ua1mente autorisuda a aI'-
recadar como renda municipal:

~},o Por cada um carro que entrnr na cidade tgOOO.
~ 2.. Exceptuilo-se os que conduzil'em lenha, matm'ine;;

paru contrucçuo de edificios, raizes alimenticias e capim;
e os de eixo fixo. .

Art. H, Os rendimentos desta taxa serno applicados
pura a conservaçD.o das estradas do município.

AL't. 15, A -::amara orgllnisarlÍ um Hegulamento para a
~scalisaçuo e cobrança deste imposto.

Art. 16. O.., contraventores serão punidos com tres dias
de prisãO e multa de IOSOOOreis e o dobro na reincidencin.

Art. 17, A Camara fica antorisnda a nrrecadnr como
renda municipal, fi titulo de licenças nllnnaes, 11:'; taxa,;
seguintes.

~ 1.0 Por cada um mascate quP vender fazendns SCCC'IIf:

J10 municipio 1WgOOOrei:.;.
~ 2.0 1'01' cada um individno que \'OIH1er Obl'115(le clll-

dereiro e funileit'o, imagem, figuras ou q llalq UOl'olJjectll
de gesso ou de outro material 30~OO;) r5.

g 3.0 Por cada um conSi~'lH1tOl'io que receber genero"
para "cnder na cidade 1OSOOOrs

~ I~.o Por cada uw fOl'l1e\:edor de arlllllç'fLo pal'll IgI'pja tl

funernes 20S0COrs.
~ 5.0 Por clll-la. uma va.eca (I~ ..leite nn Cidadc (alcln do

impetrante garantIr a manSIdãO) i.)~OOOr",
~ 6 ° Por cada um rancho para tropa" dentr'o (la cidade.;

Rio das Mortes, Victorill, 1<:1va", Morl'O GralJ(le e Mattosl-
n1l0s 55000 ril.

Art. 18 A Cflmnra cobrilrÍL pe:o l'e:~'ist.ro de Cil(!oIlllll
titulo ou carta de medico, 13aclwrel, PII'U'lIl:lCOll"ico, e liu,;
ElIlpI'eg'lldos que receberem ol'dellado 5~OOOL'S.

Al't. 19. Os contrllvpntore5 do art. I G e seus s~nt:i\o
sujeitos a multa igual ú importHncill da licen~a, e 11 oitu
dias de prisno, alem do pngumento da taxa. e o dc)bl'o lia

reincideucia,

TOI~O XXXII. PAUTE 1.a

( 205 )F. N. 15.

Art. 4.° Os contraventores, ou os que de qualquer
modo concorrerem para a defl'fiudaçãO d'este imposto, alem
do pag'amento da taxa, fiCão sugeitos á multa de 308000
e oito dias' de prisão e o duplo na reincidencia.

Art. 5.° A Camara reformanl o regulamento que 01'-
ganisou para arrecadação e fiscalisação deste imposto em
virtude da ResoluçãO n.O 1":131de 16 de Outubro de 1861
na parte relativa ús presente" disposições,

Art. 6.° A Camara fica autorisada a cobrUl' como rendn
municipal o imposto de 2001's. sobre cada uma arroba de
fumo fabricado no ml1nicipio e 400 sobre cada uma ar'-
roba que vier de fora, e se vender nu mesma Cidade.

Art. 7.° Os proprietarios de cazas de negocio dos de.
mais lugares do municipio, quer vendao ou não e"te ge-
nero pagarão no acto de solicitarem as licenças aUlluucs
mais fi qnantia de 2~000, excepto os que pela insignificancia
dos mesmos negocios não pagarem direito provincial.

Art. 8.° A Curnara mandará arrecadlll' as taxas de que
tratão estes artigos pelo mesmo exactor e regulam ento do
imposto de aguardente de cannu e re"tilo, attendendo e hul'-
moni~undo este na parte relativa ao novo imposto.

Art. 9.° Os contl'fiVentol'es, bem como ('s que concor-
rerem parn a defL'uudaçuo desta taxa, ficão slljeitos a mul-
ta de 10S000 r". e tre" dias de prisão, e o duplo \la rein-
cidencia.

( 204 )

Art. 12. A Camara fica autorisaua de"de jú a gratifi-
car ao seo fiscal com a quantia de oitenta mil l'ai;;.

Art. 11. Fica igualmente aut[)ri"ml1a fi al'l'ecadiu' nn-
nualtlJente dos pL'oprietaL'ios de casas de negocio dos de mai.'
lugares do Municipio, em que se \'01\(1110ou nilo agllurden-
te, 9~000 nas FI'eguezias e CUl'l1tos, e 6S000 r". no" Dis-
tl'ictos, pequenas povoaçõe" e e"tradas.

Art. 10 A Camara fica untorisnda fi elevar a 500 I'S.
fi taxa de 320 rs, que em virtude (lo ~ 1.° da art. 1.° da .
nesoluçu.o li. ° I :u88 de 7 de Outubl'o úe 18'.W arrecada como
renda municipnl.



r ~JG )

Art, 20. A eamara fica autorisada fi eievaf o mllllmo
de 100 1':3, a 2,,000 1':3. e o ii1llximo de 18200 a 2ÜSOOOde
todas as lllultas COml11illadas nos diffedmtes a'rtig-os e ~5
de suas antigas posturas, eleniilUo talbbel1l d~ accordó com
as multas os dias de prisno.

"t. N. i5,

UESOLUÇKo N. o t:343-DE 5 DE NOVE:UDRO DE 1866.

Rcsoll1 50 que alltorisa a C,lmara MUllicipal da Cidade de narbaceua a com';'
mular ('m prisão a pcna de mulla; quando o mullado não !ivel' meio de
pagal"Il' •

Sellada na SecI'otm'in da Presiueucia da .Provincia aos ã
'de ]\'ovombl'o de l&iG.

Mnndo por tanto n todas hs Autoi'idides, fi quem o co.
nhecimento c execução da referida Hesolução pertencer, que
it cumprllo, e fação cumprir tão inlcil'lllllente como n'ella
se 'Contem. O Secretario d'esta ProviuCia fi faç'a imprimir
pnblicar c corl'el'. Dada no Pa!llcio da Prcsidenci'n da Pro.
.••'incia de Minus GCI'nes aos 5 dias (lo mel. de Novembro
do nnno do Núsclmento de Nosso Senhor JeiJllS Cht'isto de
mil oitocentos c sessenta e 'sei,,> qlladragcsililo quinto dn
1ndepondencia e elo Imporia.

JOA9U1t>1S~LDRKltA MA'nINHO'.

El'llfsto Si/rest'l't: d(l; Costa a fez,

.ToAQum SALDANHA J\ÍARI:'iHO, Presidente da Provincia de
Minlls Gerae:::: Faço sabel' a todos os seus hubitnnies que
u Assembléa Legislativa Provincial; sobre pl'Opostn d~ Ca-
lllura I\J~lllicipal da Cidaele ele Barbacena, decretou a 1Ie-
solUÇãO s,eg-uinte:

Art. 1.0 Quan(Io O' muItado nno tivef' meios de pagaI'
11. multa, será esta comrillltada em pris!\o, contundo-se cn-
da elia de prisi10 a um mil reis, contanto' que nllo exceda
a oitú dias e trinta na l'eincidencia,

(Lo S.)

Art. 2.° Ficão revogadas as disposiçOes em contrario,
Mando a todas as Autoridade;;, a quem o conhecimen-

to e execução da referida Resolução pertencer, quo a cum-'
prHo, e fllçi\o cumprir tilo inteiramente, como n'clIa se con-
Tem O Secrctmio d'cstu provincia n faça imprimir, puLH-
cal' e COI'I'er. Dada no Palacio da Presidencin ela Provin-
('ia de Minas Gerues nOR ;) <lias do me~ de Novembro do
unno' do naEcimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
f,itocentos e sessenta e seis,. quadrag-esimo qUintó da In~
tlependencia e do Imperio.

Selluda llll Secretaria da Presielencia dn Pi'o\'incia aoo!
;i dia;' do mei de -ovembró de 1866.

"O.\QÚIM' S.-\1.1.I.\:\'I1.\ MAUÓlIlO.

F/orei/Cio d:l Cunll1t l'iani/ll a fez.

(L. S.)

Art. 21. 'fodo o individuo que escrever, rabiscar, ris-
cal', pihtar figurlll1 obsceMs, dlllllnifit:ar do qualq !lei' ma.
neira os eâlficids e muros, e que r!i:lgm' e iuutilisur por
<;!ualquer mei~ os editaes, carta~es mandados afIixar pelas
uutoriumlcs 011 particulares, ql'e para i8;;0 tiverem licença,
e que destruir ou dllmnifillr as arvoros de aforinosemeilto
às ruas e praças pu blicas, rnultll ele IOSOOOrs.e oito dias ele
prisi10 e o dobro nu t'elncidcllciú.

Art. 22 FicãO rovogadas fis disposiçoes em contrario.

DI', Henrique Ce;.;1/' llIIl'::~1O

,;,Testa Secretaria do Governo foi pnblicada. 11 pl'ellcnte
Resolu~~ãO em 21 de DCJlembro de t8(j(j.

Df. ]if'l/l'iqut: Ce;;ar illlli;;o.

:'i~~tll Secret.llria do Governo foi publicada a preseule
J'e 'O!lIl,"itIJ nos 21 de Dezembro de 1866.

1)1' .. J1cnl'ill'll: CC:Il/' 11/1l;;;io. DI'. Jlf'lil'iqllc Cf~al' Mllz;:;.í(}.

~--
--:---



Sellada na Secl'etaria do Governo da PI'oviucia aos 1)
(lias do mez de Novembro de J866.

( 208 )

RESOLUÇÃO :N. o 1:3H-DE 5 DE NOVmlBRO DE 1866.

1'. N. ti>, ( 209 )

fil'solução que altera as Posturas da Camura Municipal de Jagual'Y.

.JOAQUDISALIlANilA;\fARINHa, Presidente da Provincia de
~Iinas Geme$: FaçCl saber fi todos os seus habitantes que
li Assemblen Legi,;lativa Provincial, sobre proposta da Ca-
mura Munici pai de J uguary, decretou a ResoluçãO seguinte:

Art. 1 o Os direitos de aferição. constantes do Titulo
1.0 aI'L 1.0 da ResoluçãO n.O 926 de 7 de .Junho de 1858,
só se cobrarão dos pezos, balanr:as e mcdidas que forem
pela primeira vez aferidas na fo'rma do art, 84 das Pos-
turas.

Art. 2. 0;5 peso~, balanças e medidas já aferidns serão
"ómente sujeitas a<; re\'istns do art. 84, e n'ellas serúO con-
feridas. pagunllo-se pf1l' isto as taxas do art. 2.° da re-
ferida He.:5olnçãO n.O 926.

Art. 3. A multa de cincoenta por cento, imposta pelo
flrt. 5.° da mesma Re.:5::>lnçãO,só se cobrurá quando llS
cobranças dos impostos fOl'em feitas por conta da Camara.
eliminadas por isso do mesmo artigo as palavras-ou os
nrrema~ antes.

Alt. 4.° O" tropeiros e fazendeiros "que"não vcnderem
os seus genel'os a retalho nos ::;eos domicilios, mas os
condnzirem parn vCllLler n'esta Villa ou de mais povoa-
çüe" do município, sel'ão excluidos dos obrigaçOes do art.
76 das Posturas, e compl'ehentlidos nas disposiçoes do art.
24 da mesma ResoluçãO.

Art. 5.° Ficão re\'ogadlls as disposiçoes em contrario.
~Il~ndo por tonto a todas as AI.ltoridades, fi quem o co-

nheCimento e execução da refenda Hesolução pertencer
que a Cilmpl'ãO, e fação cumpri!' tilo inteiramente, como
nella se contem. O Secretario d'esta Provincia a faça im-
primir publiclll' e correr. Dada no Palacio da presidencia
da Provincia de Minas Geraes aos 5 dias do mez de No-
vembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e sessenta e seis, q uadragesi-
mo quinto da Indcpendencia e do Imperio.
(L, S.) JOAQUIM SALDANHA MAHlNHO.

Ernestro Silrestre da Costa fl fez'

Dl'. llrnl'irlUC CrZUI' Muzzio .

Kestll Secrctaria do Govcrno foi publicada a pl'esente
HesoluçãO aos 21 dc. Dczembro de 1866.

DI'. flenrique Crz(ll' Jl/llzzio.

IU':SOLuçAO N. o 1 :345 DE 5 DE NOVE~IBRO DE f8GG.

Aulorisa a. Camura i\lunicipal de Uontci CI,ro; a cobrar divcrsos impo;los.

.JOAQUDISALDAXHAAL~UINIIO,Presidente da Provincia d(l
l\Iinas Genws: F~ço ~aber a todos os seus habitante;; que
a Assemblea Legislativa Pl'Ovincial sobl'c prop08ta da CI1-
mara Municipal de Montes Claros,' decl'etou a Hesolu~fll
:.;eg-uinte. •

Art. 1.: 0.:5 canos, cal'l'ctoes, cllrl'oças e quuesquel'
antros veluculos qne con(lnzirem madeiras e outros objec-
tos de peso fiCão sujeitos a um imposto annual de 4SUOO.

Art 2.. Ficão exccptllado;; os que cunduzirem para
(l mercado generos alimenticios.

Art. 3.° Os carros e outros vehicnlos sujeitos ao im-
posto serào todos os anuas marcados 011 cUl'imbados como

t. l'd ' ,se pru ICU com as met I as sujeitas u aferiçãc.

Art. 4..0 O dono do carro ou vehiculo que não paga!'
11 imposto será multado em rs. tOgODO.

Art 5.° A renda prov(miente do imposto de que se
tmta poderú ser, como as outras rendas municiplles, ar-
l~ematada 011 cobrada administrativamente, como aprouver ú
Carnara,

Art, 6.° E' prohibido nas ruas e praças dus povonçõu,;

TO~1O XXXII. PARTE 1.a



AlieI a o arl, 15 du re~()lllçiio !l•• 78!J de 31 de l/aio. de 1866,

](n;é Francisco lJeTlrhal[R.~ a fez,

( ~fI 1
':3'~G-DE 5 DE KOVmrDBO DE lSGô." -1 ."""

t. ~.15.

Art, Ullic(). O art. 150 (lu Resolur.ilo n," 789 de :11
tlê Maio (le 18,:>G fica sub:;tituid() pelo sêguillte:

E' prohibido na Cidade tor se soltos pela:; runs e Pl'l1-
('as cnbras, êl1es e porcos, sob peila de cinc:J mil I'eis dt(
Ínulta por calwça; revogudas as Ji:;posi~ües em contI'llriu;'

tI.. S.)

"RESOLUÇÃO

l\Iando P0I' tanto a tQ'(las as Antol'iiln(les, a qllel11 o co-
nhecimento da refel'i(\a HesolllçàO pertencer, qne a <;11111-
priio, o t'aç:1O cumprir tào inteiramente c"o:no ll'ella se C(lll-
tem, O Seel'"('tario d'esta Pl'o\'ineia a faça il1lpl'imil',.
pu bliear e COI'I'el'. Dada no Palacio da I'residellcia da PI'O-
"illcia de ~[inlls (iemes nos 5 dias do 1'1ez de No\'ombl'(f
(lo HnnD do Na;;cimento do Nosso Senhor Jesllf'; Chri,;to de
mil oitocentos e se:;senta e sois, qllauI'uge:>illlo quinto da
~ndependellcia e do Imperia,

JOAQUDI SALlJA~IlA MARINIlO, Presidente da Pro\'jncin ele
:l\linas Gel'aes: Faço saber a todo:> os sens hal~itantes qnc.
11 Asselllblea Leg'islati~'a Provjncial, sobre PI'O(HJsta da Ca ..
mam Munidpal da cidade da' FOl'inigH, decretou a Ho::;o-
]U~flo seguinte:

( 210 )

Art, 9.° Nas povoaçOes é prohibido igualmente ter-SH
elles soltos, e os que fOl'em as:;im encontrados serão mor-
tos por ordem do Fiscal.

Art. 7 .• Os filTemntantes das rendas da Camnra que
uão pagarem em .tempo I1S pI'estl~çoes, 11 que se obriga-
rem. pagal'<1o Og ~uros de um por cento ao mez até ~al.
darem o debito. .

Art, 10. Revogilo-se as disposições em contrario.

l\r~I1(\o por tanto a todas 1\5 Autoridades, a quem o
eonhocllnento e exeeuçào da l'eferida Hesoln~ào pertencer
II,UO a cumprilo, e façào cumpril' tão intcil'afllcnte como
n ~ll(~ se cOl~tem, O Secretario (resta Provincia n fuça im-
PI'lfllll', publicai' e correI'. Dada no Palncio da presidcncill
da Provincia de Minas Um'ucs aos 5 dius do mez de ~o-
ven~bl'o do unno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Ch!,lsto de mil oitocentos e sessenta e seis, (lllnulllgesillllJ
'i Ul1lto U:! Illuepeudencill e do Imperio.

con<1l1zir~sê l11ndeira a rasto, multa de 4.;'000 I'S, e o d u-
pio nas reincidencias,

Art. 8.. E' inteirnmente prohibitlo na:! povonçoes en-
g'or(hr-se po~'cos em cliiqucil'OS ou s'was: multa de 20g000
alem da obrlgaçào de desfazer o chiqueiro 011 l:éva, e quan-
do não o de::;faea o Fiscal rnuII(.lad uesfa~er fi custa do
illfractor. •

(L. S.) .10.' QUÓI S.\LDANIIA ~I.\R(~rlO.

Erllesto Silreslre d.i Custa a fez.

Sl~llal1a na . 'eCI'etal'in 11a PI'esidencin da P'('odllcia dI}'
:\[.illtls !lOS :.,' de ~o\.e[llbl'O de I8GG,

Sellal1a na Secret'll'il1 da PI'esit!cncia da Pro\"Íucia iWS
5 de ?{o\'em')I'o de t8üG.

DI'. Tlenl'ilJlIc Cf,;.!r J[a::;io.

?'Í ostl1 Socl'etal'ia tio OO\'OI'no fui pu hl icnda a presen"
te ne:i:l1ll~üo lk.JS :!t de Dczcll:bro de 18eG.

])'r, Jlelll'irlll~ Cf';; o' lJiuz;io,

NC:ita SeCl'ctnria(l() Govemo foi puhlicada a pl'e:icll~
t t' ll.;:iohl~'no aos :21 de Dezelhbro de Ji:!Gti.

DI', lfelll'i'IIU Ce:;a/' .1111:;;;;0,
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RESOLUÇÃO N:' 1:347-DE 5 DE NOVE~lBO DE 1866.

F. rJ .. 15. ( 213 )

A'.llorisa a CumarJ ~~lInicipàl da Ci:/ade Leopoldiua a vrnder cm hasla pU
o

bllca a cala conslruula na cxtremulade da ruu-Boa-Vista-applicamlo"
scu producto á construção dc obras publica ••

Substiluc o imposto dc :120 r5. sobrc cada UIll ba rril dc ~goardcnle d~ Ca!l~a
ou rC8tilIQ, quc se vendcl' no lI!unicipio da ~'illa Chl'Ístllla pcla I'Onll'llllllc.aO

annual de 25:;P000 sobre cada casa dc ncgoclO (I'IC vcndcr o mCSl.110gcne, o•

Dl', lll'll1'lIJ111' l:rz 11' M1Izzin.

Dl'. J[enrique Cez U' Mu:,zio

SelLlIla 1111SecI'('tllrill (1iI Pre.~idetl('ia da Provincia llO.~
I G de j\"o\'t~ml'l'o til) /8GH.

.JOAQUIl\I SALDAKHA MAlmnW I Presidente da Pr~-
vincia de Minus Gemes: Faço saber a todos os seus habi-
tantes que ti Assembléa Legislativa Provi~cial, sobre pro-
posta da Camara Municipal da VilIa Chl'Ístma, decretou a
Hesolução seguinte:

Art. 1.0 O imposto de 320 réis soure cada um bar.ri~ ~e
11<"IWrdentede cannu, ou restillo que se vendei' no MUlllCllHO
ti~u substituiúo pelo seguinte:.
~ 1.0 Toda a casa de negocio em que. se vend,~r l\g'llIU'-

dente 011restillo pagará anllllulmente. a titulo de llCençl1, li

quuntia ele 254'POOO.
~ 2.° Esta licença serÍt conce.did.a pelo Pr,esidente da Ca-

mura e IH)!'seo,; agentes nos DIstl'll:tos de fol'l1.

AI't. 2.° O.~cOlltmventOl'es do IIrtigo Iluteced\'.nte Pli-
o-arúO a multa de 30::POOO, fi qual sel'à conullutada em pri-
~flOpor oito dias, quando os multados anào pagarem.

Art. :3,0 O PI'ocuradol' dll Camura, ou seO:l Agentes
llomeados soh :lua respollsabilidacle, tel'úõ pelo que lll'l'eCI1-
durem doze porcento.

Art. ~.° A Cumum or,ranisará um regulamento pUl'a
a alTeca(]ação deste impost~, que fic~rá .I)Ql'êrn dependente
da approvaçào do Governo da Provll1cw.

Art. 5,0 Ficào revogau I1Sas disposi<;Oes em contrario ..

Mundo por tanto fi todll~ :~s .AutoI'idades, a quem o
conhecimento e execuçrto da rel~rldu n~SOI~lÇàOperteu.cer',
que a clllnprào, e façào' cumpl'll' tào U1tClra~ne!1te, como
n'elIa se contem. O SecI'etario d'esta Pr?VlllCla a. faça
imprimil', publicar e coner. Dada no PalaclO. da Preslden-
cia da Provincia de Minas Geraes aos 5 dias do mez de
Xovembro do a11no do Nascimento de Nosso Senbor Jesu'

I

JOAQUl:lI~A.LDAXIL\ ~rAnl:\IlU.L, S)

. A~'t. Unico; A Caml1l'1l.Municipal da Cidade Leopol.
d1l1.a fica llU:o:'lsa.da 11 vendm' em hasta publica a casa cons-
trtlHla na e.\tr~nll(lade da 1'1111- BJa -Vi;;ta-, applicnndo o
setl prodllcto a constl'lH'ilo de obms l)Ilbliclls' rc'voo"lt\'."

lo. .... • , t~( u::."ins t IS!}()SlçOeSem contrlll'io.

.J.OAQUI~lS.\.LDANIIAMARINHO, Presidente da Provincia
de MIlHlS t.emes; Faço saber a todos os seus habitante ..,
Qtle a Assen~b!ea Legi:i~~lti\'a Provincial, sobre proposta da
Camara :\lllr1l.clpal du t~l(la(le Leopoldina, decl'etou a He-
SOlllÇ.10 scgulIlte:

~rnndo pai' tanto fi tOtlns as alltOl'idado[':, n quem o co-
nhecnnellto e. cXCen~ii{) d:l refel'ida Besolnção pCl'tcn (~cr,
q;lC a cnll1pl'llo, e LiÇãO t:!lmprit' tilO inteit'amente co m()
11?Il:~ se co.ntelll. U Secrctal'io tl'e"ta Pro\ illCill a faça im.
pI'lmIJ' l?u~l1cnr e. COl'l'er. fiada no Paiacio da Pre.;;idcncia
da Pl'o\'ll1cta d~ ,\JI!lHSGel'aes ao,. [j dias do Ille~ de i\'ovelJl!Jl'()
do. nn~lO do ~aScllIlcnto de Ko"so Senha!' ,Je:::l1s Chz'isto de
Illll oitocentos c sessenta e seis, quadt'llgesillJD quinto da
Jnc!epf.'ndencia e cio Imperio.

Nesh SecI'eturia do Governo foi pu bl iClJúa 11 preseu te
Bc;;oluÇil) 11''''; :H de Dezembl'O úe /8GG.

11
1.1
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D'r'. IJmrique' Ce:ar 1Jlll:;zio.

(2U J

Dl'. Ilenrique Ceza)' jJJlI;;;;i~,
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(L. S.)

F'. ~. 15.
'1 .t entos e sesse'ntn e seis; quadragcsiill(J

Chl'isto de mldO! oCdencia e' do Imperio,
quinto d'l In epen

JOAQUD[ SALDA.:\HA MAnINHO.

Jacintho Dias Coelho n fez,

t.. da PresiJencia da ProvinCÍa ao:sSeIlada na Secro aI la
{) de NOJo'ombro de 1866.

Dl'. Henriquc Ce~ar Mltz;;io.

f i publicada a preselltl~Nesta Secretaria do Govcr~~ d IBM
l\e-SQlu~,ãO aos ~l de Dczem 10 e .

. ordem ua Presidencia.Impressas e renstae por ,

Dr. Henriquc Ce;;(lr ]I[IIZ::IO.

JOAQUBI SALDAXHA MARINHO.

10s6' [.í'allcisco BC),llkmss a fez.

(L. S.)

Nesta SeCl'otaria db G-ovel'no foi publicada a pl'es~llte'
Rosoluç,ilo- uos 21 de Dezembro de 1-SUG.

CLristo de mil oitocentos e se;;sentu e seis, liullilrag'~ssimq
ttuinto da IndepondencHl e do 1mperio.'

Sellada nu Secretaria da Presitlen.cia da Provinda fi,':>
5- de Novembro de 1866.,

,ESOLUÇAO J.":.O 1:3.1O:.....nrCj IJg': KOVE~IBRO' DE 1866:.

Auln,.;sa :1 Camara ~Inlli<-ipal. da Vi!'a ,lo Cnnell() a alicnuL' em !last:.,
publica' a. ~asa (Jue PllSSU Ili.! IIlCSlua Vllla.

JO>\QGDI: S.\LD.\i\"H.\ :\L\HlNHO, Presidente da Pro.
~'incia l1e'.\linas Gel'ao,;: F'il(;() ,.;abel' a todos o" seus haoitau-.
te" que 11 As::;cmhléa Legislativa. Provincial; soorc'propostlb'
da CilllHU'UMWIil:ipal ua 'illu do CI11'\'el1o, decretoll a Ile-
SOlUÇãO reguiute:

A1't. Unico. Fica nutorisatla a. Cümnrn l\límicipnl' da'
\tilln do Cm"yalIo a alienar em hasta publica a casa que tem.
sita na lIJOS na \':iIla: revog'udas as di::;posições em contl'uno.

31anc10 POI~tanto.a todas as . ..tutol'idades,. a quem fY
ollhecimellto e execuçl10 da referida HesoluçiiO peI'tencer.

flue a cumpl'110, e fação cumprir tão inteirament.e, como.
n'ella se coutelll~ (}\ Secretario d'esta Pi'oYincia a fiiea.
imprimir, pu bliclll' e correi'. Dada no Palacio da Presitleii'-
cia da Provincia de :Minas Geraes aos 5 dias do mez de-
~ovembl'o do llllUOdo Nascimento do Nosso Senhor Je5u.;;,
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RFSOLUÇXO N.o 1:350-DE ;) DE NOVE~lBHO DE lSlju.

Altcra as posturas d~ Cama •.a Municipal d.1 Cidadc de S. José d'EI-Bc)'.

JOAQUIM SALDA:.\IHA :.\lABlNHO, Presidente da 1'1'0-
\"iucia de Minns Genles: Faço sabel' a todo" os seus habitan-
te" que l1Assemblén Legislativa Provincial. sobre pl'OpOS-
ta lia Camara Municipal de S. José d'EI-Rey. decretou a
Heso!uçno seguinte:

Art. 1.0 As posturns (la Camnl'U l\Iunicipnl ele SflO.Josó
d'EI. Rey serão executadas com os seguintes artigos tILldi-
cionaes: ' .

Art. 2.° Os fazendeiros do Municipio serno obl'igndof;
ti arel'irem as balnnças, pesos e medidus e pagarúõ annual-
mente :l$(j00 .

Art. :.1.0 Tambem se cobmrú u titulo de licenca :
S t.U De cnda barraca ou botequim teIl1pol'at~io 2:t;\OOO

!lO acto tia installaçào.
S 2 ° De cada mascate de fa%Clll1a seCCa nl1'J sendo

lle~rocil1nte estabelcido no MnnicipiC', t O~OUO allnunlmcnte.
~ 3,° De cada mascate tlc fa%enda secca, morador !lO

.Tel'mo, que nào tÍ\'cr casa abel'ta, ugaou annualmente.
~ 4..0 De cacla mascnte de omo ou prata em obm, ou

pedrns preciosas, annunlmentc :~O:f,OO[)
~ ;). De catla mascate q l1e vender outro q ualq uer 01>-

jecto, 5~000 annualmente,
~ H.. POI' uma turde de cnvalh:ldas, \'olulltím, touros, ou

CUl'l'O, 108000.
~ 7.. Por uma noite de cavallinhos ou espectnculoi>

gymnasticos: t 0,,000
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Art. 7.. De cada Carro qne lrllllzitar COIl1 lenha nesta'
Cid.ade se cobrmú lGO 1'5.

( 2t{j J,. N. 16.

5el1a(!a nu Sucretal'ia da P.l'e"idencia da Pl'ovillcia de
Miuus Gel'ue3 aos 5. dias do mel. ue Novembro do 18G&.

DI'. Ilcuril{uC Gl'::m' Mu::zio.
i'íesta Secret.aria dI) Güvel'110 fui Jlublicada a presente"

Re."olllÇflO aos 27 dI) Dezembro de 1"866.

Ih'. Henrique CI'Z1T JJ1'I;;';IO'.

'tQ-.:~o XX'í.!f. l'A1\TR 1.'

}ulopla elefillilhâtn(,lllC para o ~Illllicipi() .Ie ~.yrallci~c() <las Clta~a~ do Cam-
(lO Gr,lIlt\e as poslllr,,3' ela OJlllar(l MUlllcl(ml de Passos, aJlpro~"elas pel:.l
tl.csolllçtio 11;° 1 :O:li,

ltESOLUXÇO "N.• 1:35t-Dl~ 5 DE NOVE~mI\O DE 1860,

Ne"ta Seci'etal'il1 ao I)overno foi publicaJu a proséli-
te Hesolução em 27 !lo Dezembl'o de 186G.

DI' l1mri'Iltc Gez.lr Mn:z o.

JO:\QUDI SALDAMHA 1IAHINHO, Presidente da (l1"0-
tincia de ~linn;:; lJeme,:;: Faço saber fi todos os seus lia'
Litantes que a As;:;emblca Legistati\'a Prodncial, sobre pro-
l)osta da GamuríL !llnnicipal de S. Frllllcisc.o das Chagu;; do
GalOpO Grande, decretou a Re;;olução seglllute:

Art. Unico. Ficflo definitivamente adoptndas 110 Mn"
nicipio de S, Fl'ancisco. das ehagas do Cumpo Grande Uil
postmas da Camam Municipal de Pa~sos, aprovadas peht
f\esolnl'i1o n .• 1:037.

:\l~lndo por tanto II todas a~ Autoridndes, II quem o co-
nhecimento e execu('i10 da re!'erirla resolnçilO pertencer qne
a cnlllpràO, e !'a~:no. cumprir tilo illteira.lIlellt~ c~mo l~'c~la

• se contem. O Secretario d'esta P,rovlnclll a .fnç:? ~lllprlll1Jr,
publicar e correr. Dada lia. PalaclO da PreslllenclU da Pl'O'
"incia de ~.Jjllas Geme:> aos 5 dias do mel. de Novem.bl'o dó
anno do Nascimellto de Nosso Senhor .Jesns CIl1'lsto de
miloitocento" e sessenta e seis, qllalll'ugesimo qumto da
lndepcndencill e do Imperio,
(f.. S.), Jo.\Qum S.u,UA"HA MAHlNHO.

Jacil/llw Dias Coelho a fez,

JOAQlJl.\I SAL[}.\~IL\ ~IARI~lIo.

!Ilcialho Dias GO(J!lw a fcz.

. Sellada nu 8ocI'otnria da Presil1cncia da Provillci:1 no!uo Novembro tle 186G.
Dor. llenri1He C'S.11' ~11l~;:,i(J,

~ R.a De caua rancho de tropa em que se render milho
4~llOO annualmeute. I

~ 9.. 03 infl'llctores de qualquer destes ~~ pan-arúõ a'em
dos direitos a multa de 4~OOO. t:l 1

Árt. 5.. 03 Sub(lelega~los e Fi:;cues (adlõ duas \'Ísitas
annU/ies de casl~s de negocIO, n~o :3Ó pam examinarem, se
os pesos e meul.da;> e:;tão .arendo:;, c~mo pum verem se
forão pagos os du'eltos munlclpae." se tu'urão licen <:11 ann u-
aI, e se a mesma e:;tá competentemente sellada, U 'infructo\'
deste artigo pagarú ué multa 51'>000.

Art. 6.. O aferidor sempre que fuI' possivel acompll-
nharlL os Subdelegado:; nestas vizitas

Art. [L. O;; Subdelegad?s e Fiscaes obrigarúõ a apl'e-
sent~r.o competeute conheCImento de ter pago os direitos
Il1lllllClpaeS puru que pos5àO começar as vendas e e:;pecta-
cuias,

Art 8. O Procll ~'udol' da CamlJra terá oito por cento
do 1)1'oducto lias afcl'lçoes,

Art. 9.. Revog'ão-se as disposições em contrario.
Ma.ndo por tallto 11 tol1as aS.lllltOl'idades, a qllem o

COnheClll1ellto e ex.ecução da refe:'llla H~solnç:lo pertencei',
(~lle ti cUIl1Jlrão, e fuçãO cn~llprll" tão lIlteiramentc, como
u'ella se contem. O SecretarIO <l'esta Pl'Ovincia a l'a(:a im-
primir, pnhlicar c COl'l'Or. Dada no PalaCÍo da Pro';;iden-
Cill da Provincia do Minas Gemo" aos 5 dia,; do mel. de No-
v.en~bl'O do al~llo. do Nascimento de.N o~~o Senhor Ú:;HlS
CII1'l;;t0 de nul oitocentos e sessenta o SOIS (llllll!ra"'é"imo
quinto da Illdepeudcnda e do Imperio, o

(L. S)

. .'
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Dl'. IIcllri'1ne. Ceza.r lJIuzzio.

Nesta SecI'etaria do Governo foi pllblicad~ r. presentl'.
He:ioluçãO aos 25 de~laio de 1867,

Dl', Henrique Cezar' JlfllzZIO.

JO.\QUI~I S\J O \NHA :MARINHO, Presidente da p]l'C-
•• II ,.. b t d os seus IH-

vincia 'de Minas Geraes. Faço sa. er a o. o~. b 11'0-
bjtaules que a Àsseml?I.?a Leg'ish~tlva Provlllcll~l, so J~c/etol1
p'osta da enmam ~lulllclpal tia Cltlade Leopol~ll1)a, .
a Hes .llnçãO seg-ulllte:

Art. 1.° Nenhnrn~ inc1115tl'ia, ou pI'ofisSilO.snjeit~ no ,r:l~=
o'amento do imposto municipal, na c~nd~~rm~~la..(~e,vf(~entes
beIlns-A e)3, ou de qnaesquer ou.tra::; I::;POSIÇU,::;,b em
>oderú sér n'e,~te Município e~er~ltla, n.em const:u~~~~t~\'o.~iue tenha sidu previamente sntlsfClto o Imposto I eS1 ,

Art 2° O' que exer.c.erem industrias, ou profissodes Sil-
.. '" . e umem os najeitus ao parramento de impostos alll~uaes n to no

'1"1bellu \ °só"\oobrio'nucs a i'énovarem o .pagam.en , .
( ."\.'. ." b 1 e se] n fi '-'1)0-dia 1 ° (.Ie .JaneÍl'o de cada ann~! gnn q ~er q 11 ".'. ' •• '
ca em qlle tenha cOllleç~\d'l a excrcel-a;,.
'rOMO XXXII PAUTE •• !."

JOAQUIM SALDANHA MARINHO,

Fortlltwto Carlos Meirclles a fe:l..

SelIada na ccretaria da Presidencia da Provincia aos
5 de Novembro de 1866,

(L. S,)

F, N. 16.

'eUa se contem, O Secrctario rl'esta Provincia fi ~nça i~llPdi-
;~lir, publicar e correr. Dlldu no ~ulacio. da PresldenClaNO~
Provincia de Minas Geraes aos CIllCO ~has doSmr de Jesus
vembro do anno do Nascimento de Nos~o eu l~r(r' ~'mo
Christo de mil oitocentos e sessenta, e seIs: q uadlUo e::;1
quinto da lndependenaia e elo Impel'lo,

.TO 1QUDI SALDANHA MAR] NHO, Pre"idente da Pro-
Yincia de Minns Gemes: Faço sabel' a todos os seus habi-
ntes que a ARsembléa Legislativa Provincial, sobl'e propos-
ta da Cnmara MUllicipul de Jaguar.)', decretou II lIesolu-
<;ft.oseguinte:

Est.lhclece l'cATes Ila,'a a I'clul" ,Ic ~CIlCros alimcllticios na casa (Ic mCl'ca-
do ria Villa rlc Ja;.:uary c contcm outl'as rlisposiçõcs a I'cspcito.

AI't, 3.° O l:iscnl dC:iignarú aos vendedores os quar-
tos ue que pl'eclSUrelll.
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RESOLUÇIo N,o 1:35:.!-DE 1>DE NOVmIBHO DE 1866.

Art. t.O Todos que condllZí)'em generos alimentícios
de pI'imeira necessidude, de"iguados nos editaes da Cama~
ra para ventlere:n nesta Villa, SOI'110obrigados fi expol-os
na casa de mel'cado dUl'l1nte 2í horas, e ahi os vendel'flO a
retalho em )ll'imeira 111110nos co:npl'adol'es, e só depOIs (1'es-
:5e pI'az) é (jlle podel'11o vcndel' POI' ntncado, O.~.co~ltra-
ventol'es pagal'110 uma multa dc Iusaao, e nas renH.:Iden.
cias, alem da multa )'eCtri<.h, sofrl'm'ltO mais 21~ horas de
pris11o.

Art. 2.° DUl'1lnte fiS villte e quatJ'o hOl'11Sde exposí-
\{110nada pagarúo na ca;m do morcado os velHlellol'es dos
J'eferi<.!?3 genel'os, pagarlto, p:)l'em, a titulo de nlng'uel
320 reis de cada 2.i hCJras que alem das sobl'editas se
cl3tnorat'em na refel'ida casa, isto de cada gUllI'to quc OCo
eupal'em al.em da obrigaçfLO de restituir as chave" e quaes.
quer moveis pertencentcs aos mesmo",

AI't, 4.° Pica tlcsignado um tlu:; raio.~ da cnsu do mer-
cado, ú vontade do Fiscal, pam o fim do art. 82 das pos-
tUI'as, onde se tlarú intcir'o cumprimcnto aos IlrtS.80 81
e .82 tlus mesmas posturils, ficando as multas tia cada Utll
dos ditos nrtigos elevadas a lO~oao e nas reincidctlcias 11
mais vinte e quatro !loras de pI'isdo

Art. 5.° Revog11O-se as di"jlosiçoe" em contrario,

Ma.ndo pai' trinto 11 todas as Authoridadeii, a quem li

conhecllllcllto e .exe~uç11o tia referida He,~011l~'110pertenceI',
q lIe fi cllml)l'11'), c taS'ilO Cllmpl'jl' tão i:lteil"I!IlI~:ltC, COtllO

,
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Os que porem no <1icUl'so <10 anno JIOU\'erem enceta-
•10 o tJxercicio de algumll d'entre as ditas indu;:;trillS, ou Pl'O~
1is::õe:i, gOSIlI'í10 de um auatimento de imposto IH'OPOI'cio.•'
uni correspondente aos trime:õ!I'l:'s completo:l- j1\ de(:orl'1-
QuS, uma ver. que seji\o residentes no municipio, ou I'e-
yel1em c1aI"t.mente a intençrlo de so fix!\I'em pela aoortlll~
de algum estabele<;Íll1el~to~ qlle detmlllde residencia, ou PCl'-
lIl:lnencia do rCiipeCtlvo proprietado.

Art. 3,. Os contl'u vml.torcs <los artigos 1.'" c 2.• incOC'-
rel'üo na milita de 1t1S000 ruis por cada IIl1la de:wlla de
~lins quo lll~dltll'em entro a nUCJ:turn da olIicinn, loja OI!>
estauelecimento; ou entro a pratk:a de al'g"nm neto proprio-
üa slla llrotissüo~ ou ill<lllstrill, c o pngJllnento, 01\ rcnova-
ÇãO elo illJp(~sto ú qnç estivereJIl slljeitos, contanto (lua ~
1JluLta n'e;:;te caS{) ll<.iOe.'ceda de 30$000 reis,.

AI'L ,i... Alem. dn mllltll cOlllm.inac1a 1l•.) artigo nntece .•
dente incol'I'erüo na pOlia de 5. a 8- dias de pl'isào os <FI(}'
não sendo ~'esir.lentes uo ;\lulIicipiú contilHlllt'em a exercer.
as suas lll'otis:iQ.es on illllu:';tt'ias independentemente do pa-
gll1nento do, imposto,. se velo Fiseal. ou pOI' quaJq,uer au-.
tOl'idlllLe,. ou. eIllIJI~g'llf.lo CUlllpetellto hOIl\lOrL~Jl sido aJver-
ti.d.o,~ ou 11viSiltlos pllI'a o' ::l<lti,;[ill.Cl'em,

Art. 5,. A disposi!,',fto elo.az,t. ;l,. dcntr dos dous pri-'
llleir(',; e."et'cicios lillalleejl'O.~ I)ãu ~crú apvlkavel ao im-
P°:5to sobcl! o,; [>r(Jdios urbauos e l'llsticos, o qual someu-'
o dará Ilg'1I1' a Í-llpo,;iÇ.:io da IIllllta de 10g000. 1'5., se a~

ressOas a ellc sujeita:; o não satisfazercm, depois de lm-
yorem si elo convidue!.Hs a fazecem !lO. por. meio ele Euitaes
atlixaelos por 30 dias.

Ar!. &. 'Nenhum mascate.do joius obrai; de 0111'0, de
prata, ou de qualquer outro IIlatel'ial W'.ecioso-Tabelln A\
~.L., poeledl neste municipio uegocilll' <-emque tenha de-
lJositado no coü'e ,\iuniclpal a q.ualltia, ou valor de 2.'0008000'
l'cis ou prestado uma finnca idr;llen, e equivalente. Esta
lJ.ullntia dO\'Qrú dUI'ur, em ~:uallto uno decorror seis mezes
I;outa<los elo dia, em qge o dito mascate. fizor constar ao
l>l'esic!entb que Cessa de llogocim' neste illunicipio. Os con-.
traventores illcol'l'crúõ ua JIlulta de 30pOOO.rei::ic na <lopri~
':;[\0 pai' 8 dias,

Art •. 7:.. Heplltnr-sc-hüo de priIneira. ordem-Tabt'lla.
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l1'. N. 1 ' iJ " ex.-

O" " cu'as vendas ou transac> e", >

A. ~ 1O-fiS cnsaà~l,;o~~l:>~~t?'<lo'~C()'llnda aquellas, cUJus 'i en-
cederem de 12:0 e ~'OOOg l~~.; e ll~ terceira as que não mon-
das ex.cedel'C<.lll:~uno' 11e8ta quantia .
tUl'em em ca u. a ,

, -hãO de primeira ordell1-:-Ta~ella
Art, 8,° Reputm -~e" ne emiti \'erem mal8 l~e 4G

A ~ ~8-os preulOs l'u::;tleo~'<)l\q S nue contiverem mUI" d!~
;'l h d ' "de seo'nndu, ~ _iJ o o. , I. 10 'ele quar-trnba) a OIe::;, . t:l contiverem lIlUlS ( e -o . . cl

20 de :3," ~ 30-oS qn~ .01105 ele 10- porem mais e
t R 31-0;:; que COlltl\'erem lU '

fi ~ I I 'dois tI'uba) IIHoro::;, . .
. d l')O"nmelüo do respectivo Jl~-

Art. !}.l S,10 l"eutoS o !;t~ncClÚe::i as l,essoas, CllJ'~
,to os l)\'edios I1l'bul1oS pCI l. '()OIlO()O1'8 o bem as-pos, à ex:cCl er I e 'i ,) .• •

~end(' annnalmente n o, . pertencentes aq nol1es, q no Pd-
J.°im ~s urbanos. e I'llSIC08: outro imposto maiol', tivlll1. ~
:rarem 11 Camllra 'lUla qUO.llll1oSto e"tào sujeito;; os preulO::-i",' I'd \le a ncn U11l1 11 o

ontolll I o q " lIe eluis traualhadore:3,
a:llsticos de memo::; . .

. . (h" cnsa;; de neg'oclO, o dGS
Art. lO.. Da das;;l!lC~Ç:O :l aI ~ {L';o;'(lens havcl'á r.e~U!:~o

1l"edio;; I'nstlCOS em 1.." ' ,,, Camlll'Cl:; e este ICCU!"0
lal'" o P l'esillCllte, e de::;te j1.l11atr~sdeci;:;Ocs do Pl'Ocul'Uelor
rI , . O a ()Il'lesq lIel' OI ,
iIooI'áexte~~,,1\' 'll. .' >rca IJestlls postUl'lls.

u elos l'Isca es n oe
, cume \'Cl'UC- TllheIla II

Art. 11.. O impo~t;o SO:)I~e~nde Olt I' .4,. ]larte para.
!~o-pouel'á ser reuu"lr~)n\llo COIU; l'I'osidente da Cama-

'os .qne por cou:raetQ ce a fl1~cr 110 l'especü,o preço l~lg,ll:~l~
'" se compr@lllctterem . o reo'ulal'iuadc., c IIUlIor ireI, , 1l!'ltarelU COIU mais l:>:rodncçào, ou ,
.quonciu. "O

, ,.i t da C;\1l1ara jlodel"lt levl\l" a, v
Art. 12: (;. ri C:..lt en ~ • I o da Tabella 13quundo ~ \In,-

101' 0/. muis o Ilnpos~,? d, .' .. s ~eetllclllo:,; uem cOlleorrHlo~.~.
jlresaria 1101lVC1'd'VIO(~I;~,I~~~~11~}11ll0a oito o I111111el'Ode~~et~
e aI) llobl'o, lll1111ll0, I '. \ 15m'todo o im.posto 011 I~!e ,~t ,
o l)em tl;;:iim podem d\;:,p~1~~tllcl1los cujo J1rodllcto lllJ.l1Ido
'Il 1'1' liceneas para e"l' .' , . lia ou pelo I1lCUO';

~~~ ~j~l;licêlLlo â al,g'l1n~!~~:ltl~!~ll~I~I't~(Yolell~ pm'tc;; ig-mlc::i..
'te o pelo empre.,

por c" , e COlUe-
;'\0 l)l'imeil'o nn110 fioollcciro, em qn;\I't. 1:1.•

l'[1!}rl} X\Xl.I. .J'Àlrl'E I..a
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~ 19. De toda pessoa que exercer o cargo de solicitallor,
Partidor e Depositllrio-12~OO().

~ 20. Do q lIe excl'cer o cargo de Collector-20S000•
~ 21. De ca(la ameial de JU~tiÇll.-6:000.
~ 22. De cada pa:"to de aluguel nno semIo accessorio

de algum Hotel 88000.
~ 23, De cada carro, carretno ou carroça de uluguel.ou quo condl1zir generos para negocio-12g0()tl.
S 2,,", De cada uma burca, ou canôa graude. do que se

l<~\~ealguma quantia pela passugemlli~OOO.
~ 2,'). De cada l1ma casa, onue existil' :Bilhar, anue se

Cúbl'e barav)-12~OOO .
~ 26. De (',ada u~na casa de jogo nno prohibido, cujo do-

110 pCI'ceber algum Jl1ter~sse, ?~l hlCl'O, !~O~OOO,
~ 27. De cada predl:J edlÍlcado no po\'odo, nos termos

do art 9°-!~$OO().
~ 28. De cada predio rmtico de l' ordem nos tel'lUOS dos

lu,tigos 8 e ~.- 20;;000,
~ :19. De cada um dito de 2. ordem nos termos dos art.

8 c 9-108000,
~ :lO. De cada um dito da 3" oruem nos lermos dos artigos 8 e

\)-8;.,000.
~ 31. De cada um dito (lo !,lordem-5S000.
~ 32. Do qualquel' outm profissno ou indllstria nüo es-

pecificada.nos ~~ lIntecedentes, II ClljOlilucros forem superio-
rég a 6(10~OOOreis 111lnuaes. (j~OOO.

Ta bella n. Dos impostos l1àO llnnuaes. ,
~ 1.. De cnda um cspectaculo lyrico, gymnastico, (lt'um-

llIutico, ou quulquer outro em que se cobre direito de en-
tl'lldl1-20S000.~ 2.0 De cada licença para edificar, o~ rcedificnr neshi
citia(le 12SUOO.

~ 3.0 De cadn UUla dita dita nos outro:; Districtos do
)ll1l1icipio 8~OOO.

~ !I." De cada uma rez que se matar para :vendcr, g'uar-
dado o disposto 110llrt. 11-48000.

Art. lt..o Revog-1\O-se as disposições ou'í contrario.

Mando portanto n todns as autoridndes {t quem o conhe-
cimento e oxecllcçflO da referida Hesolucçi\o pertencer que
x cllmprno, e fação cumprir tflO inteiramente como neIla se
(lolltem. O Secretario desta Provincia n fa~a imprimir, pu~
'JOMO X1i.Xll. P,II\TE 1.'

r. N. 16.( 22!.: ) •

çurem fi ser executadas •
mara poderÍl releva~' da ;ls~rs postllra~,.o Presidente da Ca-
qu.e .exercel'em inuustria tu, O~I alIVIar ue parte ueHa os
s.uJeltns a imposto s, o~ profissões até o presente
tlfiq llem á sua dmn'os: allegm em rasões attendiveis que ~no
vo '1' b 1a no p']g"lment d' 1 JUS-,- a ella A. Dos i . <~ '~ ? o Imposto respecti-
anllunlll:ente rellovaelo:mpo,.ío::;, CUJo pagamento deve ser

5 1.0 De cada umou ele quaIqu ' . mascate de joias de 0111'0 I
~ 2 fi D' el outro I~etlll pI'ecioso 200;mOOO .. ' (e prata,

. e cada um dito u f" 1::;.
mar1l1ho, que uno fôr 'd e <1zendas 011de "'eneros de a'
30~Ogôo ~e cada U1~e(~Itoel~~~1OMllll~ciI?i~50;mOOOreis I-

reIS, que 1eSldlr 110 l\l11nicipio
. ~ !~.o De cada um dito q .

e:t;?'5c:IJdereiro ou tilluteiro !~~So~~g?~l,ar em obras de luto-
i'j , De cada 11m l"t u leI::;.

1uaesquer OUtl'OSObjec~~sOIfi e obra~ de couro, ferro ou de
( entgs~ -208000 reis I, o menCIOnados nos ~~ antece-
, ~ '. De caua um retra1"t '
.1 ~ua mdustria qualq uel' qu l"a '. que exerça neste muuicipio
_ ~0;'fr()00I'eis. e seja o systema que empregue

~ ~.: Ee.,cada um dentista 36~OOOreis
. . . o::>q lIe percorrerem 1\) ,...

mll::IC!le~, lllllrlUotns. rea!e'o o UlllClPIOcom instl'llmentos
ctOti curIOsos ou 1I'II"I'd u J s Oll mostrando por 1)'I"'a obie~ 9 <uI I a eti 368000 . <t:l ~-

i'j •• 0 De cad" 1)1 . reIS,, < "tarllHlCla n'~ 10 .. De cada lo'a ,O~I otlca 40.$000 reis.
40~OOOrClS. J , ou casa ele negocio de 1." ordem'

~ 11. De cada uma dita dita d "

~
t 2. De cad'l [llna d't ' I e 2 ordem 2!,~OOOrel'S, 13 < I 11 ( tt"\ el 3" d ., •. De cada uma I ' ' ~ OI' em 18~000 reis.

de 20g0CO reis. lO::;peual'la eslabeleciàa nesta cidn-
.~. 1.t,.. De cada uma dit ~lIlC!PIO 168000 reis. ' nOiemqualquer outro ponto do Mu-
~ 15. De cada I 'reIS, 0Ja, ou officina de officio mecanico 68000

~ 16. De cada pesvogado 30~000 reis soa, que exercer a profissrl.O de Ael-
~ 17. De cada perudor30;\!OOO reis. Ssoa que exercer a de :Medico ou ope-

5 '18. De rada pessoa .
de E;scrivilo, l'abelliao que exe:cer no Municipio o carg'o
!11clumdo-se o da colledto~~cePl~u:ll1do ? Escrivão de Paz e

11a- _~úOO rClS. .



(L. S.)

Dl', Ifenrique Cezar lJlu:;zio.
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JOAQUI'iI SALDAlliHAMAItINlIO,

Ff'(lllci.~co ele P.lI/la Pinheiro de VIMa Cintra a fez.

Seiladll lll1 Secretal'ia da Pro::;iuencia da Provincia ao:;
ti tie "Novembro de 1866.

Kesta Secretaria do Govel'llo foi publicada a presentp
Hesolnção aos 27 de Dezembro de /866,

Dl', lIenrique Cezar lJl/l:zio.

(L. 5.)

!.:ia da Provincia de Minas Gernes aOS [) dias do mez de
i\'ovembl'o do lInno do Nascimento de 1'0880 Senhor J~811,;
C!lristo de mil OItocentos e sessenta e seis, quadrugesllllo
f}uinto da Independencill e do Imperio.

F. N. 16.

JOAQUl.\I.SALDANHAMARINHO,

Ernesto Silrestl'e (ftz Costa a ~ .tez.
SeJIada na'Sect'etarill da P' .'u '

(Ie Janeiro de 1866. I e,,1 enCI1ldn PrJvinciu em 2

( 22ü )

bIicu~' e.correr, D:lda no Plllacio d
de 1\1InI1SG,erues aos cinco dla~ do o Govel'llo da PI'ovincin
no do Nllscllnento de Nosso SeI I ~le~ ~e ,no~embro do llll-
tocentos e sessenta e . I 101'. e::;~l::;Cl11'1sto de mil oi-
pendencia e do imperio,sels, qUlldrlgeslIllO quinto da inde-

Dl'. /le/ll iqlle Ces1l' 111/l'z'~ lO,
N .

. i esb SecI'etllria da Pl'esidenc;1l foi) .
LeI aos 27 de Desell1bt,o de /866' I ubltcada a pl'e.:iente

Dl'. trnel'i'llle Cesal' illuzzio .

...,..----

HESOLUÇÃO N.' ] ::354-DE 5 DE
NOVE~IBRO DE 1866.

AulOl'is.1 a Camara MUH' . ,',," '
ao alargalllculo (h 1'llo1CIP,,I \'1' "ol'ulIga a desaproJlriar I

, u (O l. achar/o. os errellos uccessJI';".

J.OAQUDISALDANHA}fAlllN ' "
de ?lImas Gel'aes: Faeo sub~/'~' rI e::;ldente da Provincia
({ue a :\ssembléa Len'j';'Iativll r. t.od?s os seos habitantes
Uar.narl\ Municipal d~ F ' . ,IOVlllCllll, sobre Pl'opo~ta d'
(I'IIIIIte- Olllllga, de<':l'etou 11 I~e'01 _ ,1,.., , \ '" UÇao :3e-

Art. Ullicn. A C'IU'III" M "
ll?iga fica Illltol'isllda ( 'I J da •. l 1I11lc.1pal da Cidade da }"Ol'-
!'lo.:>pal'l1 o alurgamento J~u~)J'op~lIlr o,:; terrenos nece:;sa-
~el n.' 480 de Hl de JunllO a lua (? M.l<.:hado, na fOl'm'1 da
slções em contrario, de 1800; revogadas as di~po(-

~Iando por tanto atada" , '
nhecllnento e execucão di;'; el,::; ,A.~lt~I'l(lades, a quem ° co-
q,ue 11 cU,mpl'11Q, e f;W110 . tete.t. l,da R~soIL~ÇãOpel'tenceJ'
II ~1I~ ~e contem. O Seere~Il~~lP\I,I. t110 ItltüJl'amente COlll~
pI'lmlt', pnbliCl1l'.e co'l'I"el' ~t,IJ' ( esta Pl'ov.i!lciu 1\ faca im-

• d ,I !lO Palllcto da Presiàt'!l-

LEI 1\".' 1:3:;5-DE 6 DE 1'OVmIIJIW DE 1866.

Eleva a t're,~lIelia a Capclla do lliacho Fuado do Tcrlllo da Cllllcriç;W.

,JOAQUIMSALDANHAMAIlINIIO, Presidente da Provincia
Lle Minas Gernes: Faço s!lber u todos os seus habitantes
qne a Assembléa Leg'islativa Provincial decretou e eu sanc-
eionei a Lei seguinte: '

Art, 1.0 Fica elevada a Freguezill a CapeIla do Riacho
Fundo da Freg'uezia da Cidade du ConCeiçi10.

AI' 2.° A nova FI'eguezia comprehenderá o Distric-
to do Hiacho Fundo e ° de Frechados desmembrado da Ta-
pera.

Art. 3.° Hevogão-se as disposições em contrario,

l\1I~11l10por tnnto a todas as, ~utorid~des, a quem o
eonhecllllento e execuçn.o da reterlda LeI pet'tencer q uc
li cumpril.o, e façil.O cumprir til.o ir:teiramente' com~ n'el-
la se contem. O Secretario d'esta Provincia a' faça impri-
TO~O XXXII. PAUTE 1."



LEI i'\.o 1:356-DE 6 DE riOYE\IIJHO DE 1836.

DI', llmrlr[ue Cezar .Ullz;;io.

( 223 ) ( 22£l )

DI.". I/clt l'ill'tC Cezar .111lz::.io.

Dl'. lIenri'lllc Ce,i(lr .Ultzio.

~eilta Secretaria do Governo foi publicada a presente L c.: i
em o dia ~1 de Dezemhro de 1866.

(L, S.) JOAQUDI SA'LD.\~HA MAUINllO.

Ernest(J Silrestrc d(t Costa :.1 fez.

Sellad:l na Secretaria (la l're"idellcia <la Provincia :ias
(j de ~ovembro de 1866.

l. N. 16.

::\Ianuo portanto fi tod!!" llS Autoridades, n quem o conhe-
c;mento o execução da refcrida Lei pertencer, que a cum-
prão (l facão cumprir tão inteiramente, como nella 80 contem,
O Secretllrio de"ta Provincia a faça imprimil', publicar e 'cor-
l'er, Dada \lO Pa!acio da Prc;;idencia da PI"ovi ncia de Minas
Gemes nos seis dias do me7- de Novembro do llnllO do Nasci-
mento de Nosso Senhor J eSll:-i Chi'Ísto de mil oitocentos e
ses"enta e sei", ql1auragesimo (pliuto da Iudepclldcncia e do
Imperia.

JOAQum SA~DANH.\ MAnINHO.

Si/ceno Teixeim d:L Costa a fez.

mir, publicar e correr. Dadn no Pülacio dn Pre.';idencia da
P"ovincia de I\Iinas Get'nes ao.'; fi dias do mel. de Novem-
bro do anno do Nascimento de Nosso Sellh')r ,Jesus Chl'js-
to de mil oitocent~:; e --cs;;enta e seis q ll(l(l,'llg'c"imo q uin-
to da Independencla e do Impel'io.

DI', Henrique Ccz:lr Jfuz:io,

Nesta Secretaria do GOVfll'l10 foi publicada fi presente
LC1 aos 27 de Dczembro cle 1~l(j, '

Sellada na SecI'etaria da Presillencia ela Profincia aos
fi ue Novembro de 18Gü,

(L, S.)

1-:1("3 oi frq:pll'zia o ni~ll'il.t~ ,I!! S. .José fI;1' !"'elras dos "1I~ic('s, do T"l'mo de
S.; HOllltlO, p marCA as rC51wclirds divisas. r.Rl i. ." 1:357 -DE 6 DE NOVE\WUO DE 186l:•

RIc\'J li FI'Cj\lIczia o Dhtricto de n:\ ltas do Municipil1 ,la l)iamalllill~.

Art. 2.' ILl\'ocià.o-se a,~dL")o.;;içu ,; t~m contrario.

Art. 1.0 Fica BlcVllllll ú 1~'Ll.hg-orin (le Parochin n Di"tri-
ct.o li (hUa,;, cOlllprchmllleu'!o o m,:tricto Policial ele Pouso
Alto di) ~illlliclJlio lia ULUllllltti I ,

IJt')ric!a,l H. a qllem o conhe-
'".ni;; t l.l ~I,r, fine a CUlll-

~[1l1l(10po!' t.flJlt.Oa to(I:1- '1'
A"Iwento q c.'\pell,",~:"I(' lbl : .; ....:.1 I,t
~'(JMO.~'" /1 ' •• , ~'.

.1O.\Qunl S,\I.IH,:m,\ ~hl\l~1l0, flresiue!lte da ,Pro\'jncia l!e
N:inns GI~rlw8: Faço "l1h(~r a todos os "e118 hahltalltl'~ qne :.t
A8sem iJléll L(J~;i,;I:lti Vil Provincial decreto lI, e cu saUCClonCl
fi Lei :-icg'uintc~

Art. 3.° HevogHo-se as di:.;posi~õe8 em coutl'Urio.

Art. 1." Firo elenHlo :'L F"(lg'llezill o Dj~tricto ele S . .Jo-
::;é dns Pedras uos Angicus do Tt3I'ulO de S. Ho 1Il fLO,

.ToAQt:nl SAl.Il,\N!lA \rAlll~1l0, P:'e"iílente lia Provincia cltl
l\linns ti.eram;:. Fn.~o "alieI: li .tllllos o.'; "co" hahitante" qne a
As~elUblea Lellilllltl\'a P,'OVllH':lll! Liecretou, o eu s:lnccionci
a Leisegt inte:

Art. 2 ° As HIlfl8 c1iYi,;as serno: comec:1ndo na intillen-
(lo Ríh~irflo U'ld Gllal'ib:IS, Jlr) I\io rle ::.;. Fl'illlCiSCO, por :ltllll:ll~
licima até a rOl'cc!a de 1;. Doming'os, \lor e~ta flcima ate fiS
eabeceil'U:õ du T'llllnndná, por c:õte COl'l"Cg'Oabaixo até II :mIL
bflJ'I'1l no I\i/leirào, 11CJrc!'t,e abaixo ao ~lllllg'llhy, c por este
ahaixo até o Hibcirfto das Guuribus.



Rcvoga a dc n." 1:255 c manda vigorar as disposiçõcs anlel'iorC!l.

( 231 )

;\Iando por tanto a to(ias as autoriuades, a quem o conhe-
eimento e execução da referida Lei pertencer, que a CUIlI-
pri'lo, e [açiío cumprir tão inteil'lllllente como neIla se contem.
O Secrctal'io (l'e"ta PI'ovincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer, Dada no l'alacio dl1l'resitlencia dn Provincia de Mina;;
Geraes nos 7 d.ias do mez ele Novembro uo anno do Nasci.
mento de rTosso Senhol' Jesus Chl'i::;to de mil oitocentos e
sessenta e seis, q uudragesiIll0 quinto da lnuependencia e do
Imperio,
(L S.) JOAQUDI SALDANHA1IAHI:NHO

:' Slicerio Teireira da Costa 11 fez.
TO~lO xxx, 1'.-\.IlTE. I."

LEr N. 1:359-DE 7 DE NOVE~II3RO DE 1866,

\)csmclnbra da Frc3uczia dc Tombos, c anncX1 ti ,Ic Sanla Luzia ,lo Cal'angolla
a fazcnda dc Jacob da Gos:a Pcrcir a.

JOAQUJ:lISALDANHA:\IAIUNIlO, Pl'esidente da Pl'ovincia ele
'linas Gemes: Faço sabel' fi todos os seus habitantes que a
Assembléa Legislativa Provincial c1ecl'etou, e eu sanccionei
a Lei seg'uinte;

AI't. Unico. Fica desmembmda da Freguezia de Tombos,
e annexadu fi de S,lnta Luzia do Curang"olla, a Fazenda de
.Tac~b da Costa Pereira; revogadas as disposiçoes em cou ..
traI'lO,

Dl' Ilem'ique Cezar 1Jfu:;:;io.

J.~e5tà Secretaria do Govel'l1o foi publicada fi presente Lei
aos 27 de Dezembro ele 1866,

Dr, Henrique Ceza/' Mn:zio,

SelIada na Secretaria da l'residencia da Provincia aos 1}de
.70vembl'0 de 1866.

e sessenta e seis quadragel;imo quinto da Independendo e
do Imperio.
(L, S.) JOAQuur SALDANHA~IARYNno,

Francisco de Paula Pinheiro de VIMa Cintra a fez,

1'. N. 16.

JOAQUIMSALDAl'\UA.MAU1NHO.

Silrerio Teixeira da Costa a fez.

Dl'. Ilenrtque Cezar Muz::io.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 6 de
K.9vernbro de 1866.

LEI N. 1:358-DI~ 7 DE NOVlüiBBO DE 1866.

Mando por tanto a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execu~ão da referida Lei pertencer, que a cum-
prão, e façilo cumprir tM inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario d:esta Provincia a faça impl'imir, publicar
e correr, Dada no Palacio da Pl'esidencia da Provincia de
Minas Geraes aos 7 dias do mez de Novembro do anno uo
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos

.JoAQum SALDANHAMARINHO,Pl'esidente- da Provincia de
Minas Gerues: Faço saber a todos os seus habitantes que a
Assembléll Legislativa Provincial decl'etou, e eu sanccionei
a Lei seguinte:

Dl'. llenrique Ce:;(lrMuzzio •

. Nesta Secl'etaria do Governo foi publicada a presente Lei
nos 27 de Dezembro de 1866.

Art. Unico Fica revogada a Lei n. 1:255 de 1865, e em
vigor as disposiçoes anteriores; revogadas as disposiçoes
em contrario.

( 230 )

(L. S.)

peãO', e fação cumprir tão inteiramente, como n'elIa se COB-
tem, O Secretario d'esta Provincia a faça imprimir, publicar
e correr. Dada no Palacio da PI;esidencia da Provincia de
Minas Geraes aos 6 dias do mez de Novembro do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos
e se,sellta e seis, quadrag-esimo quinto da Independencia e
do Imperio,



Eleva ál'regllczh. u Di;(riclo dc S. José du Tijllco do l\fullicfjrio do I'r"l".

l'AntE L"

tu N.' 1:360-D1~ 'i DE NOVEMBlH) DE 1866.

JOAQuDl S,\Í..IlANIL\ M,\RINlid, Jiresir1er,tlJ da Pro\'illc;a do
~lin[\s l;eracs: Faço subor a todos os Seus Iwuilutltes, que a
Assombléa Lrgislati\'a l'rovincial decretou; e eu sanccionei a
tci seguinte:

trO~jO XXXiI.

AI 1. rnico. liiea 010v3c10& Freguczia o Distticld do ~; .JO"
sé elo Tijuco, uo ~Jllnicipio do I'ruta, com as mesmas divisas
do Districto; revóg:ldâS as disposiçÕ'es em contrario.

MIlIH.lO portanto a t~das as t\utoridaJes u. quem o conheci"
11Icnto e cxernção da referida Lei pertencer' que a cumprão,
e fac;iio cumprir tão inteiramente, como n'clla ~o contem. O
Sn.:l'úta"io crosta Provincia a faça impr.imir, publiclll' e correr ..
nada no ['alado da l'resitlencia da Provtncirr de 1\1 ina Gel'1lCS
aoS sele dias <.lo mez de Novembro uo Anna do Nascimento
de Nosso Sonhor .It~sus Christo do mil oitocentos o se"sonta o
sois, quadrag.csi'lllo quinto da lndepemlencia u uo Imperia .

lIVRO DA LEI MIN'EIRA
~IIQ).e.e
~~CQWJ~

',r 232 )

--- --- --~~==--

lmpressa e revista por ordem do Governo da Proyinc:a;

Dl'. HCIWltlllll Cezar illl1Z::;ioq

Dl'. Henrique Ceza/' ,lIuz:io,

.Kesta Secretaria úo governo foi publicada n prcsente Lei
:I052i LleI)ezcmbro de 18G6.

"Sellíl(la n:i Secl'étaria da Presidencia da Pl'"oyincia aos t2 de
JXc;yembro de 1866.

(Lo S.) •J OAQum S.\L()ANI"~ M,\ III~IIO.

Si/veria Teixeira da Costa a fez.

--~----------~------------,.Olmo "'1\-£'1'0. :1867.-'!'vl', l'E J. F. D'E PIllULA CltS'fP'..o-.

SoJlada 'na sbcrelari'a' da l'resi'dcncia da Provincia aos 10 de
Novombro de 186(j ..

Di', fienri(j'ue Ccz'al' J:-u• .#io.



LEl :V t:331-DE 7 DE NOVIDIBRO DE 1866.

( 23~ )

JOAQUIMSALDANHAMAIIINHO.

( 235 )f. N. 17.

(T... L.)

Nesta Secretaria do Governo fui publicada a presente Lei
aos 28 de Desembro do 1866.

Dr. Henrique (esm' 1Iltlzzio.

Francisco ,1ntonio do Carmo a fez.
Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 12

de Novembro do 1866.

LEI N.o-l:3:;2-DE 7 DE NOVEMBRO DE 1866.

Fixa as dh.isas do Distoklo de S. José do Canaslrão, do 1\I11nicil'iode Dol'('s do
Indai;l •

•JOAQUI'IS"I..DANII.\M,\1I1l\1I0,Presidente da Provincia de Mi-
nas Geraes: Faço saber a todos os seos habitantes, qU(l a Assem-
bléa Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei se-
guinte:

DI'. Henrique (ezar illuzzio.
TOMO XXXH. PARTE 1.'

Art. Unico. As divisas do Districto de ~. José (~O Canas-
trão, do Municipio de Dores do Inuaiá, serão, começando na
harra do rio Abaeté, doscendo pelo S. Franci::.co nté 11 barra
do ribeirãl1 Gameleira, subindo por este até sua cubeceira na
Serra vermelha, ou espigão mC'stre, por esle acima todas IIS
nguns ver'tentes ao !baeté ate a cabeceira do ribeirão-
Extrema-dpscendo por esto ntó sua blll'ra no Abaeté, e conti-
nuando a vigorar as nntigas divisas do Districto do Canastrão
em lotIo o terreno áquem do Abaeté; revogadas as disposi-
~ões em contrario,

Mando portanto a todas Autoridades, a quem o conheci-
mento e ex,)cução da referida Lei portencer, que a cumpriio, e
fação cumprir tão inteiramente, como oclla se contem. O Se-
cretario desta Provincia a faça imprimir, publIcar e correr. Da-
da no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas Geraes aos
sC'te dias do mez de Novemhl'O do anno do Nascimento de i\ os-
so Senhor Jesus Christo de mil oitocenlos e sessenta e seis,
quadragesimo quinto da IndepentIencia e do Imperio .

.J,AQUDI SALD.\:'iIlA MAIlINHO.

Silverio l'ei;,ceim da Cosia a f('z.

(L. S.)

.JOAQUI~I SALOANIL\MAIU\1I0, Presidonte da Provincia de
Milt:lS Gera0';: F'aç1 sabor a todo.; os seos habitante" que il
A,semblé;1 Legislativa Pl'uvincial dccr,~tou, e cu sanccionei a
Lei seguinte:

Es~,:belcce tli\'isas entre os Dislriclos tio Selllbinha e da Ca(lellin:,a tia Senhora
da Gnll;a.

Man lo portanto a tod IS as Autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução da referida Lei pJrtencer, que a cumpl'ão,
e rilçà'J cu'u;>rir tüo inteiram ):ltO, corno nulla se contem. O Se-
cretario desta Pl'ovincia a faç1 imprimir, p:Jblicar e correr.
lhda n) Palacio da Pre,idoncÍ:\ da Provincia de ~Iinas Gerilcs
aos sete dia. d", mez de NI)vcmbro do anno tio Nascimento de
Nosso S mh()r .Jesus Chl'islO cle mil oitocentos e sessclÚa e seis,
qLla{lrag,Jsim) quinto da IlHlupenJellcia e do imperio.

SJlIaua nJ Secretaria dJ I'flJsiLlencia d,\ Provinda aos' 13
de ~ovembl'O de 18G6.

DI'. llenl'iqtle Gesar J:u.!zio.

DI' Henrique Cezar .J/uzzio.

Arl. Unieo. As r\i"isas entre os Districtos de Santo :\n-
t mi,) do Setubinll.l e 11\ Capellinha (h Senhora ela Graça serão:
do morro das Trovoa,las ao rnarc:) n.1 alto do, Bois, deste ás
cab.~ceiras do Ul'l1PUC;I, o P'w oste ablix'1 até a sua barra 110
S!lassuhy; revugll\;H 115 dis, o,iiçÕJS em contrario.

Nesta Secretaria do governo foi publicada 11 presente ) ..ei aos
28 de Dezembro de 1866.
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.1oAuuDI S"I.U.\NllA MAnDllo.

( 237 )

F}'ancisco de Paulu Pinhôl'o d' Ulht)(t Cinlra a f['z.

(L S.)

DI'. Ilenriquc Cezm' J1uz::;io.

llanllo portanto 1\ todas 1\5 Ãutoriclndl's, (\ quem o conhe-
cimunl.) e execuçào da ref,~rida Lei pertencer, que a cumpr[IO.
(1 fiJl;:1Ocllmprir tão inteiramente, corno 11(Il1ase contem O
50crolmin l!esla !'ravil tia ;I f,H;a imprimir, pllbliel\r c torrol'.
Dada 10 I'n!neio da I'resicJC>llCia da Proviucia de ~Iinar, GOl'ileS
, os sete dias tio 11 1'1. de l T ovemhl'o do anno do Na5ciménto ('e
~o;;so :-=el11lOr,lesus CI rist\) de mil oitoccntos o Sosglll1ta c seis,
o(juat!r;'fYJsimo tIllilllO da lnuep ldencia-o do [mpcl'io.

LEI N.• 1:3tH.-DE 7 DENOVEMBRODE 18nG.

!'lI,lIa(!a lia Secrnlarill da Presidcncia da Provincia a()~
'7 UC .' ul'emlJro de 18üü. '

JOAQUl\1 SH.OANIL\ MAl\.il'1I0, llre5i(lcnte da Proúwia lle
)linas Geriles: Fl\ço saber a todos os soos habitantes. 'que a As-
scmb1éa Legislativa Provincial decretoo, c cu sunclionci a l.oi
seguinte:

Ar!. pnico. Supvrima-s'C da Lei n. 1:210 elo 20 de
,igosw do I 8 (H, só a parto que nltera as divisas do Di5triclo u~
'l'~malllll1á com o du Sl'nhOl' Bom .Jesus da Pedra d In~iili;í,
item dlJ em.vigor as anlig:ls divi:5tls, o rel'ogauas as disposll;cJc~
em contrano.

Uero::;a a d,! 11. 1 :21 O d" (B(H na parte em fllle'a \lcra as divisas enh'c 05 Dbtri-
cios de Tamanduá c Senhor Bom JeslIs da Pedra do Indaiá.

F. N. n.
Ne~lil Secretaria do Governo foi publica~n a presente Lei

aos 28 de Desembro de lSG6.

J'OAQUDl S,ILD.\:'iIL\ ~L\nl. lIO.

l?ru1!ci ..:co Anlonio do CW?no a fez.
(L. S.) .

tEr N o 1:3G3-bl; 7 Dl~ NOV£~IBRO DE 1866.

Ar!. Unico. A divisa do Districto do Taboleirol do ~III-
nicipio do Pomba, com o Di~tricto do Bomfim, 00 mesmo Tet"
11)[").principia na Sana (lo ~\1.\we(ln .até c~\Cgar ao .cnrrego oo-~
-'lei-na fazelHla <le IgnaclO AntoniO raiva, sngulIld •• pelo 05-
(:)igiio qno verte. I~ara (I c~l'rú.gn até o ribeirão do-.\.cacio-,
procul'anr\o as diVisas 00 ()Istnt:lo das ~Iorcêl, compl"l)h.'nl!en •
•10 lIS fazenoas de Joaquim Antonio dos S:1I1105e Irmãu: revo.
"lidas :lS disposiçüos em contrariu. '

. Mando port:lnlO a to(1as as Autoridades, 11quem o conhe-
,~imento o execuçào da rof'lI'ida Lpi pertoncllr, qthJ a cumprão,

• ., 11 I (\\) façào cumpnl' tiio Inton'atnento, como ne,.a se con em. -'
Socretario (I esta Proyincia a faça imprimir, publicaI' o COrTor.
Uada lio Palacio da Prosidenda da Provincia de ~Iinas Gerae5
aos seto dias do mez de Novembro do arlllo do Nns(:itnnnlO <l~
~losso Senhor .Jesus Chl'i,to de 'mil oitocentos e se~sentu e seis,
'luaurage510\0 quinlo da l'ndqlclluúllcia e do Im[ll:rio.

A)tera a~ divisus enlre 05 Disldclos do Tuboleiro e 1l00nfim, MlInicipio do Pomba.

JO.\QUi)1 8,\1,0.\11.\ ~L\l\.ll'\IlO, Presirlente <la Provincia de
~Iinas (}llrafJs: F,'çn saber a t('do-; os seos habitantes, que a As.
semlJléa Legislati Vil Provincial decretou, e Clt sanccionei a Lei
seguinte:

Nesta Secrdaria do Governo foi publicada fi presente Lei
nos 28 de Desembro de 18.:6.

DI', llcll1'iquc Cezar JItluio.

SI.'llllLla na f'I'Cl'iltario da Pj'll',id'~nci' lU Prn\'ill[~ii1 lI05 l~
, lJ .' )\\:'lIJ1):o 11,\ 18',ü



l.EI ~ .• 1:3G5-DE 7 DE NOVEMBRO DE 1866.

( 238 ) (23D )

JOAQUI)ISAl.D.INHAMARINHO.

Francisco de Paula Pinhei?'o d'UlMa (intm ü fez.

(L S.)

\-brcu dhisos entre 05 I'reguezios de Sanlo Antonio du mo-acima e Con-
gonlms do Sabo •.•l.

LEI N,. 1366-DE 7 DE NOVEMBRO DE 1866.

Dl'. Il enriqu(J Ceza?' "1llzzio.

TOW1\':XXII. P.\IlTE I,"

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei
aos 28 de Dezembro de 1867.

. A~t. 1.0 ,As divisas uas Freguezias de Santo Antonio do
RIO-aCIma e Longonhas do Sabará ficão sendo pelo corre"'o
d '.l ll' I bcnomlllauo- ,110 -por onde er<io, subiuuo por esle até a SUa
Il11SC?nto c,hamacla-Engenho Queimado-, d'ahi ao sitio do
Baptista, d este ~o d? J.o,~o Ribeiro, onde nasce o corrego Gr'an-
de, por oste ate o I'Ibell',lo cios Macacos, atravessando em linha
recta a apanhar as antigas di \'isas.

Art. 2.. Ficão revogadas as disposiçõos em contrario.

. Mando por tanto a to(as as Autoridades, a quem o conhc-
cllne~to e eIe?l1ç~O ~II .referida Lei pertenr.or, que a cumpr<io
e faça? cumprrr tao Illtlmamente, como fI'ella so contem. O So-
cretarlO (resta. Provincia a faça imprimir, publicaI' e coner.
Oad:flo. PalaclO da Prosidencia da Provincia de Minas Geraos
<lOS I dras do mez de Novembro dI) anno do ~ascimrnto de
N,osso Seflhor Josus Christo du mil oitocentos e sessenta e sei'
'1l1auragosimo quinto da Indeponuencia e do Imperio. ::>.

F. N. 11.

. JOAQUm S ILDANIL\' MaRINHO, Presidento da Provincia de
~Imas ,Geraos.: F(~ço saber.a t?dos os seus habitantes, que a As-
se~blea . Leglslatlla ProvlI1Clal decretou, e eu sanccionei 11
LeI segUInte:

JOAQUIMSALDANHAMARINHO.

Franci~co Antonio do Carmo a fez.

(L S.)

I\crog\ 11arl. U da de n. ,I :262 de 1865, e manda vi~l1ror o de n. 1:188 de
18M, fIIIC lransrcrio a séde da t'rcguczin do Salto Grandc Iloro S. )Iigucl.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 7
de Novembro de 1866.

Dl', I1enriqt(e Ce.•ar Jl1u.•zio.

JOAQUIMSALDAl"IIAl\JARlNIIO, Presidente, da Provincia de
Minas Goraes: Faço saber a todos os seos habitantes, que a As-
sebléa l.egislativa Provincial decrelou, e eu sauccionei a Lei
seguinte:

Dr. Henrique Cesar Jlluzzio.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei
ao" 28 do De~embro de 1866.

Mando por tanto a todas as Autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução da referida Lei pertencer, que a cumprão,
e fação cumprir tão inteiramente, como nella se contem. O
Secretario d'esta Provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio da l'residencia da Provincia de Minas Geraes
aos 7 dias do mez de Novembro do anno do Nascimento do
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e sessenta e
seis, quadragesimo quinto da Independencia e do Imperio.

Art. Unico, Fica revogado o art. 12 da Lei n. 1 :262 do
Hl de Desembro de t 865, e em vigor a de n. 1: 188 de 21 de
.lulho do 1861. quo transferio a sede da Freguezia do Salto
l~rande para o Arraial de S. Miguel, do Município (le Minas
Novas; revogauas as uisposições em contrario. '



tEI:V 1i3G8-DE '7 DE NOYDlDHO DE 1866.

Ec,ld,e1ccc dil'isas cntrc "s Frc~~nrlj"s <10110m Snccr,so do Termo da Oli,cir:l;
c dos PcnlfJes de La\Ti.!s.

( 241 )

,11 PAIITIt: LQTOMO

Dr. 11cnriq~w Ce:ml' llfuzzio.

l esta Secretaria do r.O\uno foi puulicnda apresento tc/'
nos ~8 de Dezembro de lHG6.

Dr. Jl enriqul! ('e:sal' JVuzzio.

';andn por tllnto li todns as AutorillndC's, a 'lucm o conhc.
rimcll til I) l'xl'r.l1~iio da referida Lei pertencer, que a cllO\prilo
e filÇ"" 1'11 lll(l"i r t£lo inteiramente, como n'ella so contem. O Se-
netal i, ,l',',ta I'I'OYinl.ill n fal:a imprimir, public:H'c COfror'.
l)lldil 1"d,lI'ill Ih I'rcsidencia da l'ro\'inctn do Jlinas GorllOS
aos i s (In Illez de ~ovembro do) UllIlO do Nascimento de

Sellillia tH1 Secretaria lia Prcsidencill da Pro ••.incio 80S 1
de NOVLmuro do 1813ü.

Ar'l, Unico. As llil'isns entro nS FrrguC'zins do Bom SIlC-
rcsso, do Termo da Oliv •.il'lI, e du Bom .h'~l1s uos I'crdü('s;
do Termo de Lavrl1s, seníõ: da hana dI) corr"go-UurI'O-llo
l'ilwiriiu-llilpcecrica--iÍ nilSCf'nte do mf)~mo ClJl'I'cgo, diaqui
pl'!n meio d 'lIllln ha ixada dO espig[1O ma ior; o por este ao
Cnrnpestrc, na estrada que vai iÍ Bum SIJl'cesso, e alrl1\'e5'-
sando-o seguc pel0 \,01110,descendo ao COl'lt'go imrncdiôlto, e
por ()stn abaixo 110 ribeiriio-Itaprcerica, Fielio rm vigor l1S
d,if'posi(~ÕIJS11;10 1I1~el'i1dilSsobro diVisa", e rc\ogadas as disllO'"
slçoes l'lll (onlr1l1'10.

JlIAQUi~l S.\LOANIL\ ~1Alllr'mO. l'residl'lltc da l'ro\'incia de
Minas Geraes: Fllço sauer iI todos os seus Iwuitllllte!', que il
ASjcmblún Ll'gislati\'1J Provincial decretuu; e eu sanc('iullei li L<:i
seguinte:

( 240 )

JOAQUI\1 SALlHNUl. M,\.rm .••uO', Presidente d? Prolin'CÍn de-
minas Geraes: Faço saber touos flS seus habitantes,. 'lu.e a
j\s~embléa LegjslativaPro\'incial. decretou,. e eu sanCClOl1Cl a-
Lei scgbl-inte:

Àrt. Unico. Os limiles lIa Frcgu:zia 00 Serro. com a, d'e'
S Sebastião de Correntes será&: pelo l.oanhans al)IHXÜ ate o'
correao dlmominado-.lacaré-e por este /lcimu até a sua ori.'
gem,O lIcando toda a margem diréita d? Goa.n~ans p(;rtcncen.do'
tí l~rcgtlezia do SelTo; /'c\'og:auas. as. 01SPOSIÇ.OIJS em contrarIO.

l\I;lndo por tanto a toda.s as- A.ll.toridatles,a 'luem o Cü~!lQ.
cimento e execução da ,refl)mla Lei .,pertencer. que a cumprao.,
e "fação cumpl'ir tâoin~eil'amonte.' co~o. n:ella s~ contem.()
Secretario d:esti\ Provincla' a f<1ça llnpl'lffilr, publicar e cor 1'1'1'.
Dada no l'alilcio da, l're~idenc'lil ua Provincia de M il~os Gel'llos-
aos 7 dias do mez.de Novembro <lo Ilnno do NaSCimento ?6'
Nosso Senhor Jesus Chl'isto de mt\ oi.tocenlos eSeSSC!lta e selSy
q,uadragesimo q.uinto da Indl',pondenCla e' do Impe: lO.

lL.. S.} JO,IQUm: SALDANlI,\\MARlNllO.

SillJcrio TO:l'cira da Costa a fez;.

LEI N." ,1:.367 -DE 7 DE NOVi!:MBnO nE 18e6.

&;stJbele~c <Iil'isas cntrc a Fl'cguclia.(\j) Serro, c a de S. SebastiãO' dc Corrcntcs.

Dr.. Ilenriq1t8 Cezar .lluzzio.

Nesta Secretaria do GOVOfl)Ofoi publicada a presente Lei
aos 23 de L\ezembro Õo 181313.

DJ'. IJenriq1:M Cezar Jl1llzzio.

Sdtaàa na Secretaria da.PrcsidenCÍ'a da Província aos -;
110 i\o\'cmbro de 18..13.



( 242 ) F. ~. li. .( :!43 )

UI'. I/Cl/l'itl'IC Cf :ur Mllz:io.

DI', Ilenrique Cezar Jluzzio,

HESOLUÇ\O .N.' 1:3(i9 -DE 9 UE NOVE~IBHO DE 18~i'j.

1l:lIlas neste ~ no ar\. 13, o administrad.)r elo cemilerio só em
Ylsta de IlSCrlptO du I'arol:llo da Freguezia tlará sepultura ao,;
corpos

~ 2.. Na au~encia, falta ou impedimento do I'arocho 00-
tlerá ter lugar n Illhum~ç.iio indl'p,endentc do escripto de sel;ul-
I~l, e neste caso o admllllstrador Illformaní ao Viga rio o occor-
mIo. IIIgo que elle rrgrosse á séde da Freguezin.

No art 35 em ~e1. de os o:) rs. pnra sepultura dos maio-
ros, tle sele annos, diga-se 4~O,)Ü 1'5., e para os menoros d'es-
In HJadn 3;mOOO rs. Accrecenle-se:

~ 1.0 ;\,io se cIIlllprellcnde Iwsla tilxa, sobre concessão de
c?\'a~,.o direit!) perll'llC('nle á Fabricll, na ferma da Lei 1'1'0-
vmclal n. ° 7()!~de 15 de Maio de 1858.

~ ~. ° Os scnhore~ e possuid()r~s de escrn\OS pngarão me-
tade tia taxa estabeleCllb neste artIgo pela sepultura de seus
eSCl'a \'05,

" Ao ,arL" !~()accr:'sccnle-se o scguinte:
,~UIIIOO. o. v~ncllnento da terça parte conferido /lO admi-

nistrador fica !Imitado até (jO(}~O/)O rs. por anno. Dl'pois do
ar!. !~,laecrecente-se.

Art !d. EllIh,i1snda n Camnra lIas quantias que des-
pcnd •.,o a com constl'lIcçiiO do crmikrio, o do SI'I\ a fI" 1I11)5ea-
rne.nln e ml'lhorilnH'lIlo, ficará O 1'l'Jl(lin)l'nto do mesmo cemi-
1.l)r~ofÍ~rtellcendo" metad,e tí rcceita !nullicip:01, e outra metade
a 1'.abr~clIda Matr,lz da Clllado. continuando sua direcçiio e fis-
ealls:lçao sob as \ Istas da Camara.

,A.n. 1~:2. Trime~tralm('n l o serão t(.madns as conlas do
admIllISl!'íHJor e remellllJa pela Camara ao respecti\'o ParodIO
IIrn~ COpia das mesmas, acompanhada de um quadro demcns-
Iratl\'O da despesa e rendimento do cemiterio.

AI'1. 1,3, Fic:l rovogado o art. 80 da nesoluçiio n." 936
de í de .Iunho de IS58, c m,is di'posiçiies em contrario.

. Mando por tanto" todas "s Autoridades, a quem o conhc-
cllnent? e n:e~llçiio da .ref~ril~a ~\osoluçiiO pertencer, que 11

cumprao, o façao cumprir tao II1IClramen:o como n'ella se con-
TO'W XXXII PAHTg 1 .•

.J()AQUlM SALD.\i\JIA MABI"no.

Arl. 1.° Fieiio appro\'arlns os Heglllamentos de 2'~ de
Ol)tubro de 136r~ e d,} 28 de Abril de ltl(1) organisudos pela
l:-Illlara ~lUllicipal du .Ini1. lI.: Fóra para a dirccçiio e fiscalisa-
ção do açougue e matadouro publico da mesma Cidade.

AprHO\;l os rt)~1I1alll("lltn~ llar:. a direc rio c (i~c;ll'sat~rll) <In aç01J~.IIC (~ matadou-
ro rublictl (Ia Cidade dn Jniz de Fora, hem cllmo o dns cemilerins pulJl:cns
"do \"I'spcClil"n MlIlIicipio, com as allc,'a~",e; nella llcclaradas.

.IOAQUDISU\lANIIA ~1.\RI:\1I0, Presi,lente da Provincja de
Mill'lS Geraes: Faço saber a tOllos os seus habitantes, que (\
Asscmbléa Legi~htiva Provincial, subre proposta da Camarfl
Munieipal du .Iuiz de Fóra, decretou a Hesoluçilo seguinte:

Arl. 2,° Fica igualmente appro\'ado o Hl'gulamento de
2 de NLJvembro de IH61~, organisa(\o pela referida Camar:l,
para o Eerviço mortuario dos crmiterios publicos do respecti \'0

)luniripio, com as segnintes alLerill;ões:-Ao art. 12 accr\'s-
cente se:

~ 1.0 Alem do altostullu pJssado pdas autoridades désig-.

Nesta Secrctaria do Governo fui publicu,la a prüscnt<.J
L,}i aos 28 do DJzcmbro de 18l.i(i.

19nacio José de Souza Gama a fez.

Sellada na Secretaria da I'l'csiJCllcia da Provincia aos i
(lc ~ovcmbro do 18GG.

(L. 5.)

Nosso Senhor Je5usChristo de mil oilocent05 e sessenta e suis,
'1uadragesimo quinto da Independencia e do Imperio.



Crea impustos no Município de r.aethé.

( 2U )
( 2'15 )

( L. S, j

.lO.\(lUDI S""n.\:X1I \ M"I,J:\1I0, Prcsillell!e ela Provincia de
~lil1a;; (;':,rae.-;, .Faç~ sab,or ~ t?dU3 05 scns IHi.hitaulcs, que;.
_'.;.;c~n~llea 1.f'w,lalIVo'l.ll'ovtncuil, sohre proposla da Camal'll
.11Inlclpill (Ia \)lilllluullll<J, l1ecreloll a Hosulução seguinle:

Ar!. t.. A ClImara ~lLlnicip:Jl da Cill11t1eDiamuulina ,fiCI
'0:':,6 xx .11. 1'. IlTe I..'

ESOJ.Tjçlo N.' 1 :371.-BE 9 DE 1 OVEmmO ÚC 18G i.

J\lIlnl.i~a ~\Cam:,ra \fllllidp:ll lia Diamnlllin:. n t1c!n(ll'opl'iar ~s 1I~ITcnnsnects.
...•ill.lll't p:lra. ti r.lelura de UIIl cClIlitcl'Íu pufJlico, ~ para u al.lrgamclllu c ahcl'-
tlll'U {te dlH'l'sas l:t,as.

DI'. 1fem'i711c :CCZ(L/' Mtlzzio.

Dr. I1cnl'i,]ue Cezar .lluzzio.

NCi;taS crctaria do Governo foi publicada a presente fie-
501llção aos ~8 de Dezembro de 1866,

Arf. 3.' Revogão-so as disposições em r::onlrario.

. anuo por ta.nto a 10(las .as Autoridades, 11 quem o conhe.
clmr.nt? o exo~uçao da .ref~JI'I~la~lesoluçào perll'nCt!r, que a
cumpruo, e (<Iça0 cumpnr tao IIltl'traml'l\le, como n' el!a se c on-
tpm. O Secretario d'ost? Província a faça imprimir, pulJlic,1r
o correr. I)a.la no Palal'lo da Presidl'l\cin dLl 1'rovinda de Mi-
OaS Geraos ans 9 (lias do mez de Novemuro dt) únllo do Nas .•
cimento ut\ Nosso Senhor .Iesu>; Chri:ito do mil Ottocenlos e se,,-
:;~nla c seis, qlladragesimo quittlll da ludepeuueucia e do Im Lle.
10.

JO.\QUDI S\LO.\~IL\ MAUl.'IlO.

Francisco de Paula Pinheiro ([ Ul/16a Cinll'a a (ez.

Sollada na Secrelaria da Prcsidencia tia ltrovincia aos \)
.ae . ovembro de 1066.

r. :'{.1'1.

JOAQU:M SALn.\~\L\ ~L\R1"110.

F1'ancisco àe Paultt Pinhe;,'o dIU lhôa Cilltm II fez.

l\ESOLUÇ10 ~ .• 1:370-DE 9 DE NOYE~lBRO DE 136G.

--

Jo.\()U\)\ S.\l.n.\C'l\t\ M.\\umo, I'rcsi.1ente tia Provincia (le
~linas G~raos: 1~;1I;() sauer a todos os seus hahitílllll'S, que'"
Asscmhléa Lcgislali\'u I'rovincin\, sohro [ll'opa.;tn da Camal'a
~cipal da Cidade de Cuolhé, decrolotJ u Hcsuluçilo s0guintc:

Art. 1.0 De cada um bllnil (10 Ilgulll'lJr.nte de canna que
se vender no ~iunicipil), pagar-~e. ha trezenlOS c vinte r(~is,

, que sr.rú na l:idade co!Jr,H10 pelo procurador, e Tora por seus
lIgentos. O contravenlol' serú mullad.o (:m 1~~ )[,0 1'5. por cada
},al'l'il que soneg~r, c o dobro nuS rClllcldenclas,

Art. 2.' De caua 11m carrr.!ão que conuuzir roadcirn, e
passar na ponlo do \lio 1',Hluarass,'t de baixo, so cobrará cinr.o
mil rÚis, alem do onlro qualquer imposto; multi) de iOHi)O') rs.
e O dohro nas reincilkndas.

Sellada na Secretaria da I'rosidencia da rrovinriu, aOs 9
do Novembro de 1866. DI'. Henrique Cezal' Muzzio.

Ne,ta Secretaria do Gove1'llo (,)i pnblicada a presente 1\0-
SOluc(;ào aos 28 dll Dezembro do 18:i6.

Dr. Jlenrique Cczar MUZ4io.

(L. S )

tem. O Secrctario d'cSt1 Provincia a faça imprimir, publicar
e correr. Dada 110 I'alacio da 1'1'l~;;idonciada l'rovincia de Mi-
nas G'lrnes aos!) dias do mez (10 Novemuro do anno do Nasci-
monto do Nosso Senhor ,Iesm Chl'islO dtl m I oilllcl'nlos e sos-
sento o sois, quadragcsimo quinto da llldepondencia e do
lmperio.



AlIlori~a a Cama •.a :\luuicipal da Diam.lllliua a \.Cllllc•. Oll aro •.a•. lc•.•.cnos que

( 24.6 ) ( 247 )

Árl. 3,0 O pagamento do premio o amortisaçiio de em-
preslirno, de que trata o artigo antecedente, seriÍõ estipulados
?om ?s respectivos crrtlorcs pela mesma Cllmarll, que devoní
1I1r.~lllrem seu o~çaml)l1to annuo. a quantia nccossaria para
S<ltlsfazcr as condições do emprestllllO .

Art 4.. Ficão revogadas as disposições em contrario.

. Mandu por tanto a todas as Autoridades, a quem o conhe-
Cimento e cx('cução da referida Hcsoluç,io pertencer, que a
cumpriio, e filç:io cumprir tão inteiramente, como n'olla 'o
contem. O Secretílrio d'esta l'I'o\'iucia [I faça imprimIr, publi-
cnr e correr, Uada 110 Palal:Ío da !'residencia da Provincia tlo
Millas GCl'íleSnos 9 dias do mt~Zde Novembro do anno do Nas-
cimento de ~osso Senhol' Jesus Christo de mil oitocentos c se5-
senta e seis, quauragcsimo quinto da llldepcl1flencia 'e do
lmperh. .
(L. S, ) .JOAQUI~I SALDANHA MAIIINIlO.

Frllnrisco de floula f'inheü'o d' Ulhôa Cintra a fe:;,
T,(L 'I} :XX:X I. I' ,(lTE 1.'

niio fo•.cm dc s<.'rddão ou logradon •.o puhlico; a conlrahh' um cmp"cslilllo ,lc
!t:OOO:tpOOO para auomcnlo c "cpal'Os da casa da mcsma Cama •.a, c abcrlu •.a
de uma rua.

JOAQUIM SALDANHAMARINHO, Presiuente da Provinda de
Minas Gemes: Faço saber a touos os seus habitantes, que a
..\sse!Il,bléa Lc~islativ~ I'rovincial, sobre proposta da CamarB
~Iulllclpal da DlIlmantllla, decretou a Resolução ~ogllinte:

Art. 1.' A Camara Municipal da Cidade Diamantina fica
autorisada a vender em praça publica, ou a aforar, os terrenos
que possue dentro da Cidade, com excepção dos que est,ill, ou
forão por ella destinados ti servidão ou logradouros publico:>.

Árl. 2.0 Fica igualmente autorisada a coutrahir um em-
prestimo de reis 1~:OOO17J 100 ( a premio nlio excedente de doze
porc('~to ao ~nno) para augmento e reparos da casa em que
funcclona a Lamarn, () para a aoertura de uma rua contigua 1\

mesma casa.

F. N. 17.

.JOAQUl~l SALD.\Nll \ ~IAIU:ilI0,

Francisco de Paula Pinheiro cf U IMo. Cintra, a fez.

( L, S.)

Sellada na Secretaria da PresiJencia da 1'rovin ia aos!-l
do Novembro de 1866.

DI'. Ilenriqlle (ezar J/1tzzio.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente Lei
aOS 28 de Dezamb 1'0 de 18M. .

DI'. Ilenrique Cezar .l1uzzw.

1\ESOLUÇÃON" 1:372-De 9 Do NOVEMBRO DE 1866.

, .' I "480autorisllda a desapropriar, na forma da Lm Pr?vmcl[lo n.
de 19 de .Junho de 185 l, 05 terrenos necessanos:~: para o
estabelecimento de um cemiterio publico nd mesma 1.Ida~e; ~. ~
para alargar e alinhar as seguintes ruas: a que da Game!C1ra vai
ri margem do lto Grande; a que na rua das Mercez ~;~I á Gru-
piara: a que da rua do l\lacáo debaixo yai á do lloSPICIO; a que
do chafariz vai á rua do MaciÍfl do melO; e finalll1ellte a desa-
propl'Íar o terreno necessario para abertura de mais d,~as ruas:
lima entro a da Gloria e a da Luz, e outra quo partindo do
chafariz vá ter á cavalhada nova.

Art. 2.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando por tanto 11 todas .as Autorilla~es, a quem o conhe.-
cimento e execuç,io da refenda, Re,soluçao pertencer" que d

cumprão, e fação cumprir, tão I~tOl~amente" co~o !1 rlla ~e
contem. O Secretario d'esta Provlncla a faça Imprtml~, ~llLh-
cal' e correr. Dada no Palacio da Presidcncia da PrOVIOCla de
~linas Geraes aOS 9 dias do mel ,de Novembro?o, anno do
~ascimento de N(lsso Senhor .Iesus Christo de mil OIt~centos
e sessenta e seis, ljuadragesimo quinto da Independencla e do
Imperio. .



Art. 5,° Nos ca:;os'do~ rlo11s artigos antccedentes a Cu.•
~larn proceuel'ú na coni'ol'lIlil!lldc du di::lposto nos urtio'os
;}t! o &9 da Lei do t.O de Outubro de ll:i28. b

,l\rt, (j.~ A Camara l"C lhe parecer conveniente, po-
~le1'a allLo\'l:inI' l~() sou l~rocll"Hdol' li fm:el' ali de,;po6Hs que
Julgur lleCeSSHl'lUS nos Illterva!Jos das Sessúes.

( '2!d»)

Al't., !~:o Os Fi~cncs dos dh;t.rictos de fúra pnrticipnrúo
a') da CIdade os lllHOS tratamento:; e nctos rle cruelrh ue dé
'!u c por \"011tu I'a os scnh 01'0:; costlllnal'ell1 Il ')l'a tical' lIU
pes;,;oa de se~ls C:icrI1VOS, O Fiscal du CH.1ade pl'o!codrÍl como
e,;tl~ deterl1\lIll11~O no arl. antecedente, furlllulldo d'csta ex-
PU:-;l~f\O UIll artigo sepul'Udo.

Ar:. 7,0 Os Fisc;~es sempre que snhirem em Correcrão
l~ and;~rcl~ n~, C~~llpl'llnel1t~ de sens deveres, serúú ncoInp~l.-
\lhllrlo~ pelo Lscl'I vila do Sn bdelerrudo ou J 111'6'le I' '" .1

{'j' • 1 d ,. ,t:> • li", e ( c
um ~);.l1CIa e ,l1l8tl<;a do dlstt'icto, devendo aq neUes ser
req U1Sltaclos á llutoriJuue compctente.

:\rt. 8 o ,Qunnrlo n infracção consistir em alimentos, re-
l~le~,l~,o::;.,Il1CdIC;~lllentos ,alterados] podres ou detel'ioraclos,
fiordO Ch,ullUt10::. pelo FIscal pontos e pessoas entcndid
'I{ljlO XXXl\. PARTE 1.. as

d~ Cida~le co:ligindo todos as informações que pelo sobró-
dltu 1uClO chcgurem ao seu conheciment.v, e ndtlicionalldo-
1/\(':' as obscrvações relati\"lls ao seu districto, fará ulIlrcla-
torlO pum ~cr ~lJlreiiC\ltlldo a Camara \la jlrilllPiro din de cnda
~essuo OI'UlllU\'1a. Os Fiscncs do~ distl'icto:; de fól'll seràú obri-
g'a~los a, III,andar o relat()rio Sllpl'll, oito dias nntos da 1'e-
limão (Hl l.-an1111':1en~ carla uma das se:i$Oos orrlinllrias, sob
PCI~~1de dez. 1ll~lre!s do multa; o ua llle:;lIla pena incol'l'erá
o hs~al do dlStr:CtO da Cidade. ql10 nflo cumprir na purte •
que .lne, pert."',nc~., na f()l',n~a li címll deterlllinada, O Fiscal
do dlstrlcto da Cidade o c Igualmente em todo o Município
e tanto o:-:\to como os de fúra farão pelo menos duas co 1'l'0'.
!:Oes ~10 anno, e duníõ d'ellas o relatorio na forma acima de-
1.eI'l,lllilada. }<':;.tascorrecçõe;; de\.erÍLú ::;01'feitas, II primeil'll o
JIlIll.S tal'd:1l' ate 11 opocha da 1'01l11Í<10da seg unda sessão ordi-
wml1 rla Camnrn, o a uutra nute,.; da reunião da quarta ses.
silo, on~ as quue,; dun.lrúO ;:;e,' llprcse:ltauos os respectivos
1'Oll1tOl'108.

I'. N. 1'1.

Art, 1.0 As liccnçns [lo que trntão cstas posturus ?crárj
"()\lC(lrlidns pelo Presidellte da Call1nra, OI: seu sub~tltnto.
lia forma deterlllinada nas mesmas Po:;tUl'ns. As lleençol'l
1\110 serúú cOllceclilla:i sem que as pnrtc:s nprc;;entem o;; COlll-
lletent~a llucLlInellt . de havcrem sitio satisfeit?s os direito~
• i:nposto" e:itabelecidos, Da dCllegaçflo da lIcenç,a lU\\'Ci'a
l'eCI1~SO para a CUll1:l1'l\.

;\pprova as l'o~\ura, c.la Camara Municipal tia cidade tle Raepently.

( 2t8 )

Art. 2," Quando n'üst&S posturas se munda orhertil~
ú determinlldas PO,;,;ÔllS o Gl1mpl'imc\lto do ,disposto em l~j-
o'nm urtio'o ou Pill'u'"I'ap1to das mesnw£.serll a advOl'tenCIa
feita pur ~rdelll da a~toridudo policial ou seu Fiscal.

Ârt.3.0 O" li'iscacs dos c1estrictos de fÓI':l, alem do re-
111tol'io que SfLO ohrigndos 11.aprcs~ntl!r sobre os nego~i05 e
lIeces,;idades dos seus I'cspectl -os dlstrlctos, na f?r!na do ur-
ti'"o 8'; dll Lei do 1.0 de Outubro de 1828, participarão :lO
11~ Cid&de as infmcçúes das Leis, e prevaricaçúe;:;, ou II(J-
,,'Hgcnclus de t)<105 o, Empregados, e as, C01!travellçõe~~ das
I'c'::itnras que ti ,"orem IUg'1\ l' 110;;: s.}US cilstrlGtos, O b~c~1.

---

.I0.\.(~UI;\[ S.\.[.IH~Il.\ M.\Immo. P'residente do Proyineia
,10 l\Iinas liCl'acs: l'a~o sabeI' 11 todos 05 SCltS habitante::. qne
Ai'setnhl~n Leg-i<ilati\'a Pl'o\'Ílleial, sobre proposta da ClIlIllU'll
}lnll:cipnl de lJaependy: deeretou a He:iolução Gcguintc:

IrESOLUÇ~lO X,O 1:~ri3-DE 9 DE KOVE~IBI\O DE 18M.

Dr. 1Iellriq ue Cezar J1{u:..:io.

Nosta Ser.rct.Hin 00 Governo foi puLlicada li presente 1\1;-
SOlll(;flO aos :?S do Dezembro do ldliG.

Dl', Henrique Cezar MlIz:.io.

SdlMla na Secrr.taria da \'residcneia da Prm incia nos 9
tlu r\o\'cmbro de 1866.



,Se fizeI o pagamento antes da penho['a, mas se csta che-
glll' a e~ectuHl'-se pagará 50"/. mais s bre fi qualltia pela
qual fOI processado e cxecutado, com tanto que H multa llfw
exceua a ilO~OOO1'5,

c\rt. 21, As cOlllliçúes estipuladas nos contractos dali
rl"ndn" da Call1ura, q lIe:;e adnli l~i:;trarem por arrematallte~
tem furça de pustura:;, sendo obrigada (Iualq uer tlns partes
TONO XXXII. PAliTE 1."

( 231. )L N. 17.

Art. IG, :Na concessllo de terrenos ou IUO'HI'es PllI'lt
aonstrucção de casas a Cnmara devcrlÍ reglllar.~e de sorte
que a J'0VO[lÇl~Ocomccc do eentro parn os lados, evitaudo
que seJilo habitado" os al'l'ebalue:; antc:; de o:;tar o interior
llccupado para quo Clltl'C U,Jl e ontro lllorador nilo ILlljilO
longos C6paçoso

, Arto 17," Quundo dou" ou mais indi\'iduos requererem
~:ll1utl1neHl:lente um mes:no teITCIH! 011 [ugoar terá preferell-
Cla !H/uelle que por tenno se olll'lg-ar a constrllir casa dlil
.ourauo, e entre os qlle li isso se out'jgarell1, terá prcferenc:ia
~qllellc qne na mc:;ma pOYOaei10já ti\'er feito cusa silni-
J !tanto, •

Art: 18 Havel'á em cnda Agencia 11m 11\'1'0 em qll~
• e ;cl'lpturem as lcultas, licenr.a>l e mais illl')ostos nlllllicl-
p.IO:;; eadi~ vcrua sen'l lan~~ad~l pelo AO'ent'c o rubricada
lic,la /lUtorldude pulicial. K,tc:; Ii\'I'OS serno Illltncrados e ru-
~:.~'I?ad?~Y~,l~,Pl'esid~nto d',1 Call1lU':1. Quando 11 Cam:tm jlll-
.,lI llece,,~dtIO podem pedII' o;;tes 11\'1'0'; p'u'a eXnll1ill!\l-o 'o

Ar\. 19, ,~'o ultimo dia dc cada tr'emesl.I'C o Ao'ente a-
prr"eutnl;ú o 11\'1'0ao snbdelegado, quc delle furú e~trahir tt
rcmettera fi Cllmaya uma l'elnç:1o nominal das pes"oas qne
pllg'nrilo mn1ta5, licenças e !Uni:; impo"tos lIlunicipaes, com
~Ieelara~~o das quantias re~ebidas c de qlle }'ro\'enientes, e
lIlfOl'll,lll~aOde, qualquel' omlssilo ou neg:igcncia. que por \'en-
t.UI'<\tl\'er haVido da parto do resJlectivo Agente,

,Art, 20'0 A multa, ou qunlqnCl' outm pena com que são
jlnllJ(Io:; os IlIfraetol'cs do qllalqller IIrtigo ou pnrag-rapho
das PostUl'a~ de~tll Camara, nflo os isenta do pagamento
do~ ore"peLtI \'OS Iltljl,o~tos. ou c IItri\.HliçãO, a quo' c5tOj:1O
lIU,lCltOS,nem da satlsta~fLO do lIanlllo causado.
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Art. I L Nos process0s por infrncçll.o de Posturas qu.
forem intentados e promovidos até atinai execuçM u req ue-
rimento do Procurador da Camura ou de seus Ag~nt~s ~u
Fiscues, teráü os mesmos direito á metade da quantia liqUi-
da que entrar para os Cofi'e::; da Cumuru,

Art, 15, Sempre que para cobrança das multas, impol-
-to;;, licenças, ou emolumentos dc qlle tol'llt~~ estas Pos\u,r~1
for nece3sario () emprego de melOS JuuIClae:i, q~cr CIVIl
quer criminues, o in1'mctor pagurá mui" vinte c ClUCO por
CIento, como mnlta, CO!Iltanto que Ilflo exceda. a 30~OOO r'

nlt mnteria para examinaI-os, e ver ificado o seu mão esta-
(10 seráO logo inutilisudos e consumidos, do que se lavra-
rá o competente termo.

Art, 9," No caso da correcção os autos~ de, achada •
illfraccão de posturas seráO escriptos pelo EscrIv9.0 e as-
signa(ios pelo Fiscal, omcial de Justiça e per~tos, quundo
f.n'em necessurios, e duas testemunhas, qne seraO chamadas
pai' onlem do Fiscal.

Art, lO,. Logo que conste ao Fiscal, algum caso d.
infmcção de posturas, e ex.istil'em vestigios, a~ompan~HI-
do do Escri vão ua Sub(Ielegl1ilo, ou qualq uer o,fficlaI ue JU~-
tiÇll, se puuerelll co:nparecer

í
dever{~ ItnLTl:edwtuI?ente (li,

rigil' se ao lugar, e ver'itical a a cx.lstencla ua mfracçno,
lavrará ou f/li'á lavrar auto da infracçllo, procedenuo nOI
termos pre:;criptos nos artigos 12 e 13,

Art. lI, Nos casoS (los artigos 12, e 13 se estiver pre-
I(.\llte alguma alltoridaue policial, por oruem u~sta se lrwm.
1'11.o rcspectivo aut') e senlú chamudos o:; peritos.

,\l't, 12, A.inda mesmo que a infl'llcçllO nM deixe vc~-
ti<rio,~, cu estes já nM ex.Í:>w.o,o Fi:;cnl lavrará ou fará la-
Y~Il' II auto de infracçllo, que scrá assignado por duas te;;.
tell1unhns, que tenhfLO conhecimento d) facto,

A.rl. 13, Se pclo contrario não pagar em contincnte
ou in'~OI'I'el'e'n alg'lllll'\ OUti'à pena, o Fiscalremetterá logo
1\0 Pl'JCUl'udol' da Camara o auto, e estc deutro do praso d.
vinte quatro hOl'US, e em seguida requererá e promoverá
(~ rcspecti vo processo.



Art, 30. Ai; casas qlle de novo se edificnrom,oa as
q lIe ,;e 1'0edifiCHrem lliio POdOl'lLO ter 1I1e1l0:>ue dezoito pul-
u~ro ~XXll, l'.1H'l'E L"

Art. 23. Em terreuos publico~; ou que forem de lISO
commum, 011 servil'em de IOg'l'1ldouro publico, é pI'ollibillQ
elli Íe:ll' ou fazer ql1ulquer outl'1l o t'Il sem licença (lU /Ifúra-
mento UH fOI'lHa uos arligo,; 2;) c:W multa d.e vinte mil reis
c perda do euiti<.;Ío ou ohm pal'1l II C:unal'a.

('I na sua falta o inquilino, e o nlinhador nos cnsos dos artigos
2r~ II 2[" para principiar a execuçào dentl'o do vinte quatro
horas, o filll1l\I' em Pl'l1S0 rasoavel, sob pena uo ser ex.eclltlldo
a custa ua proprieullue, e não pOller o notiticauo pe<lir
indemllisnçiiO alguma, O inqnilillo nflO pode SOl' obl'igatlo ao
uesfllsilllento, e qnnndo o faça, poderá exig-ir do proprietario
as uesper.lls que nzer, ou l1e:;contal' nos alugueis que deVei'.
Se lias termos ll,;:;ignauos nuo for pl'iucipiada. 011 finda u
execuçãO, a autoritlaue competeilte manJ.ará pI'oceder ao
de~ftl silll en to.

( 253 )F.r\.17.

Al'L :\9, O posseiro. foreiro 011 projlrietario de qlwlCJtlel'
terreno l1elltr'o ua povoneCi8s sel'úõ obrigado.;; li te.lo tapado
<:01\1 'orca de nwl1eira,. l1evellllo ser as fl'ente;; com mUI'os
caiado;; t111qullas runs e Jlraçns qlle a Call1lll'a dtlsig'ual' por'
otlitlles com cOllllIlina~flO de lllulta. O po;~seiI'o, foreir'o ou
[lropl'iet:lrio qlle obtiver licença pum levantamento de
(;a~as e oUl'ig-al1o a começar u obra (lentro (Ie Ulll Hnuo, e
termina-Ia uerltl'o de outl'fl, a contar-se da dnta da licença
fjne uerodl sei' registrada !lO livro competento. K;t<!-(li~iposi-
".iflO é applictwel a" reetlitica~Oe:i. O po:;seiro ou fOl'ciro que
11110cunlpl'ir a primeira o1Jriga~ào deste artig-o onteur1er-"c-
lta cu ~ir1) em com.misso, o llel'llerú o üir'eito ao terreno que
}ll)(lel'u SCI' C:'JIICClllUOa OUtl'O, Oll c1eclal'<lllo pela Camnl'u de
IbO o;llog'l'ndoUl'o pllulico, o pagHl'á a multa ue SSO()O rs.
(I po.;:ieil'O, fOl'eil'o ou JlrOl~l'ieLul'io que tivQl' como~a(l.) a
()brH, e n£lOconclui-Ia lia forma da ticg'l1nua ourigaçilo, I;lIg'al':'L
a JtIuHa de :!O.)OOO r:;. por caua tI'es meses flue excedel' do
prazo aelma !lU I'l:at!o, até u obra sei' eoncluida oxterionncn-
te, O qne PUI' llIoti\'o de f()l'~a maior' e indellLlllllente uo slIa
\'ontade Hão puder C\lllllll'ir llentro elo pl'azo, lll.:ÍIl1Umarcado,
o q no tica det.el'luiuat1o no,;to lll'tig'0, I'epre,;ontill'lt em tem [lO
a CllllHll'a .• alilll uo u;lo 8O11'1'Cr a multa, e se lho prorogm o
IH'lIW,

( 232 )

d.:nl)itu.~o ~.o

DO ALI i:\HAlIEi\TO ,

A t 2') A Cl\l11al'l1 ftirá Icvantm' plnnos., seg'nn(~o osr, _. 1'1"'10' (.h CHhde
qllues scrtlo fo l'lllml:u; a::i rua,:, praça:; o Cl I lI.: ::>' "
(,}povoa(~~es. Em q uauto nno se .lcvantlll'cm os pl:lI~~IS o"
alinhamentos seráõ fmtos como ate o pl'e:,onte, ou seoullllo
as iU:ltrllcçõoS que fúrcm daulls pela Camara,

Art. 23. Haverá os alin1Jadore.~ neceiJS~ri03 para es:~
Cidnde o os t\.rraiac:l (lo municipio; os, al1n1Jad~~'e:l s~ra(l
nomeados pela C:lllllll'lI, o sou l:lImer,o. fixa~l? p~L1 !nO"I:lll.,
03 alinllUdol'es vencerá~ o sal,arlo de lSO~O 1,'" l:O, l:llul~o::;~ o
1S000 rs. por cada C:itOIOdo frouto que ,Ll)JlInlcuo,~l, ,se,n .. ~,
s~a obrig-acflO assistirom ao levantamento delles .. 1 as C<lS,l:>
uo auobe;; 'ou taipa só pcrceberúõ 2;'}OUO rs. uo alinhamento.

Art. 2/~. Compete :tOS alinllalloros nivellarem, o alinha:
rem as ruas, editicios e cnlçauils, co,uforllle o plano ()~l~:;
POV01H'Õe" se houver. ou conforme o allllhamento J.() luoal,
ou inshu~;~üo da Clllniu'll. O:::inlil1hllUOre~ flno ,Por erl:o .o,u, l~~l'
outra qUlll~lller cnU:::i:tcont.r:1\"i~rCIIl II UI:::iPOSlçàOde"tc <utlbo
pcrfio 1lI111tauos em dez uul relti,

Art. 2:>' Nesta Cidade, e noS Arraines l1i10 se poderá
selll lieenl~n: " rJ,~ Edificar neil1 rcellificar, tocnn(lo 1111Ifrcnte ti? 1 [lI ~l, 10"

')0 F'IZ"'I' coneortos on qualquer OUL1':t ohm qU.tl
qllÜ1 lllle

~eJ~\ OLn:aterial' C\lJe [lOS:::ill011'enllo[' o alinll:\~neuto, , •.~()n-,
. .' I '0111 '1 llIult,\ de de~ 1lI11 101::>, etrllventor scra pllllll o c .' '. . , '" '. ,
obrio'lldo a uisfazcr o cdifi.clO, concerto ou Obll1 qne e::,tl\ e[
fórl1 '"uo alinlltuncnto o nl vellamenio,

Art. 2G. O l\lillhmlor que :::~l~l.n licen~~ ;le flUO t~'nt.a o
artigo 25 alinhar on ni,:'elll\r o olllnclO, concer.o ou ohl a Jn-
correrá na multa <10"-:sOa0.

:\. 't <>j Ol'llenado o uesfasimento do edificio, concerto,
oU O'1J~'I;~l:ÍI notitica<1o o propl'ietnrio, ou :::iGOprocurador,

3. s3tisfll~cr as tlitns conf1ições, julg-adas pelo Juiz compc~
tente as l'cspccti vus contra vençoes.



i'(este caso dever-se-ha pedir a licença dentro de 24 hora.
nesta L:idade e de tre2. dia/; lIOS Arraíaes.

S :!.. De utilidade publica ou particular, obtendo ante.
• licença.

Art, 35. Em qualquer dos casos do artigo anteceden-
te nuuca será embaraçado o livre uso das runs ou praças, ~
os que tiverem obtido licença serao obrigados a pôr luze ••
nas noites de e:icuro, divisas ou guardas, como lhes for de-
terminado pelo Fiscal, para que nenhum darnno aconteça ae
publico nem aos particulare:J, multa de 5~OOú rs.

( 2M )

Os proprietarios na Cidade e povoaçoes sli.oArt, 36,
.brigados:

S l.0 A rebocarem c caiarem as paredes externas de SUl'lS

lasas e muros.
~ 2,. A renovarem o reboque e caiadura, sempre que

for uecessUl'io e determinado por Editaes pela Camara Ol!
Fiscal, sob multa de IO~OOOrs,

r. l. 17.

Art. 38. Se accaso cahir algum muro, pared:lO, ou
parte delle no tempo chuvoso podCl'á o mesmo ser substitui-
do por cerca de llllldeira com faculdade da Camara, ou do
leu Presidente, nM estando ella reunida, assig-nando se ao
dono do terreno um praso qne julgar necessario para fazel-
0, como fica determinado: pena de 128000 de multa, aIGD\
da obrigaçao de fazer o muro.

Art, 37 o Os mesmos proprietarios silO obrigados a cal-
!UI'Cm as frentes dos predios e terrenos que possuirem !la
Cidade e povoações na extensão de oito palmos. O contrtl-

•ventor será punido com a multa de vinte mil reis, e sel'r.
obrigado a pagar as despezas que ~e fizerem com a calçada,
que deverá seguir o nivelamento da rua. No caso de nno ser
feita com a largura competeute, soffrerá a mesma pena, e
.•erá obrigado a desmanc JIt-la á sua custa para a fazer em
ordem. A disposiçãO deste artigo não comprehende os pro-
prietarios que na occasião da publicação destas Posturas jiL
tiverem feito as calçadas COlll a largura determinada na6
Posturas em vigor, ficando com tudo obrigados a. pOrem nOI
oito palmos, quuudo tiverem de reedificu-la, ou por occasiail
.lo ;:;e calçaI' as ruas.

ClllJltulo 3.•

DA LDIPEZA.

Art, 31. g' prohibid? :1I1Sruas, 1?ecos e praças:
S 1.. Lancllr immundlclUS,
~ 2.. Fazer estl'l~meirns. ,t ou moribundos, multa d.
~ 3,. Lançar alllmaes mor os o ó"] das )oVOaçÕel

10:tPOOO rs, Os animaes, sel'M enterrado::; f ~;do oab se saiba
i~custa de st'OS dono~. on da ,Cl,lln~l:a"e~~~res alem da mul-
a ( uem pertenc~ O animai; e o::;con la~ .
ta \1C<10 abrigados H fazel' Oll pagoar a Illllpeza,

d 'ul,rar neccssario. podcril.
Art 32, A CamHra"qua,n_ o J o' )arte das POStUl'l1I5,

declarar por editaes que fIcar'dO f:¥~~,I~~~ofL:eros despejm', COla
quaes os lugares em que se PbC °O'~CM de fazer alimpezl\,
eomminação da pena, multa e o 1'1", •

, ' ã obriO'ados a conservar
Art. 33, Os propnetanos SI o teI'l'e~os que possuirem

limpas as tesdadas de suas casas e '" alem da obriga-
na Cidade e AI',rmHes, mAutltu,t~e 8~~~1~1)lr~1'lendemetade da.
ri\O de fazer a lllnp~za, e" a a
l'na, e nas praças vmtes palmos.

, , I' ça émpachar as rua!5,
Art. 34. E' prOlllbld? sem lcen uni uer genero d.

hecos e praças com mHtenaes ou outro bqo ~i\O de desentu-
entulho, m~lta de 8~OOOrs,.' ~Ie:mti~~lldon~~b pena de mail
lhar incontmente, logo que seJa 111 •
10~OOO rs, de multa., Exceptufi0-se ~.ous ~~s~:'nflO possa !leu,
SI.' De nece;;sldade; de ~nan~ll a q d tigo "nterior.

porigo ou grave prejuizo pCllir a lIcençu o ar

( 2M ) .

. . , I do ni vel da rua, e as portas coa
mos de pe direito, contnllC o 'd /j. )almos de largur:'l:
12 palmos de altllra. e nunca meno:> e I. 1" a obrn
l!C~ pena de 20$000 rs, de multa, e de demo II em ,
l)reencherem a altlll'a, , l'f' '0\1 reedificar nesta Ci-
I: U " N"o "e l)odera ec I lCal '"mco, " ' . o,' io fóm do alinhamento,

!lade e nas povoaçoe,; de ,~~~;I~~l}~~lHtrem fi frente do mul'()
IIob qualqner pretex~~" ::;'29 ou entllo em distancia de dURS
eomo prescreve o l~ltlg o ", edilicio for feito fóra do
hraças alem do ahnhntnento. Se, o 1'0 )rietario quizer.
:alinhamento pod~r~ teI' oSb

o
l~ol~;m,~'"~~el~UrO I}UfornH\ já prol-

lllas sempre subslstll'll a o lIo U<O' o
cripta,



Art, H. E' prohibido ollificnr casns, 011rcccliticllr extc-
riOl'tUeIlte fU7.clldo jUIlollas. rotulas, Jlostig-os ou portas que
ahril() para fóru, sob multu de 1 U~OOO rs, e obriO"<I~no do
dcsfm~er. "

( 257 )

% t ,0 Esgaravatar e tirnr terra e qualquer grlllliso entre
llS clIlçndas dus rUllS, prllçr.s e beccos.

~ :1 ° 'l'irnr dos encallUlllolltos ag'uns pulJlicas ou plll'ticu-
loros PllI'Uo pl'oprio uso ou des\ io de sml CUI'::;O.dllndo-Ihc,:;
outra cJirecção selll llutori:3l1çllO cOlllpetellte. ou pllra !nlll
úI%or: multa de trinta mil reis,

1'. N, 17.

~ 3,' Fazet' qnae,;qner csc:t\'I1ÇÕCiJnas russ, praça,; ~
bcscos e 811118VI:,>i!lhanças sem licençll.
. ~ 4. ~ Fll~el' vali?:'> dOlltm nn Ciclllde, povollçlles l' SUUS
Illllll0dH:Oes: o;; eXl:::telltes IIno serno refol'llladoli. '

Io!. • I ':J i) • ,ançal' mater.wes e qUlle~qller entulhos ou entupil'
os C'llcRllnmellto;'j pl1bllcos ou purtlculares: multn dc 30~OOO
",~:alem da Obl'lg'f'Çno de repôr tudo no scu llntlgo c:3tauo.

Art. 43. E' prohibido:

Art. '.7. O~ <lúnos <lns :lg'lIas lInscidns e ellcanndlls Oll
1[1.1CCOJ'l'CIllem sell,; qlli1ltlle,; 011 putoU5, :;110obrigados fi da-
rem osgotos o enGa1lllrOlll de sorte que 11110dll1l1llitiq1Iem OH
I'IIUS,pru!:a,; c lJcco:" llelll IIS oorus e lwnfdtorim; dos SOU5,i-
;-:illhOE:multa de :?OSOUO 1'5., alell1 de fawrclII os c::;gotos e
(mClIlIUnJon tos.

AI't. ,=::;. A Cnmnra CI)Il:,CI'\'nrà 1154 0111) pIIl'tes d'n(rult
do rogistro quo l,loastece a Cidacl c, chl!llwdlls IIgUll do po"vo.
flue eOITem COllJuctumollte com as ug'uu's dos jlnrliclllurcs
[lrOpriotlll'ios.

1\rt. t.G. 05 proprietlll'io pllrticlllnres serãO ohrigndofl
:t pngnr, logo ljue lhe,.; soja c:\igido, a qllllntia que rOláti\'ll-
menle lhes tocai' nus do,.:pezu,; da ClJIISen'lll:i1o du dita IIglll\
t) no CU50contrario :;OI'Úa eObl'llll¥U feita j:ldicinllIlcnte.

:"I;rt. 1.8, ~IlS penas do nrt. antecedente incorrerá o do":
110do 101'1'e1lOpelo:qual pnstinl' o ellcunamento, o qUlfl, SOlll}('
ad:ilHlo do dia o hUl'a om quc se pretende fll%er li Jimpesa <lo
Ol.Cllnlllllento ou conento: o Impedir, Excelltua-se o ~H,.'()
'I o~o XXXII. I'H'fE 1.'
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Art. 1.2. E', prohibido~

~ 1.0 Arruinar ou desmanchar qu~1qller das ditns ohra&
, 'Jll parte d'ellas ainda q 1113mll1llnl1 .seJI\, ,

~ 2.0 Abl'ir cneanl1mento~ puollCOS 0:1 partlcl:lares ~~s-
rua::;, praçns C bccos sem licença e anHO ao Fiscal pato,
t\:3si:stir.

,Art, ':0. A conservnçiio e reparo das mlll'nlha~., ~pnre-
41ves 011 ontms obras feita,,' para segurança dos e<.llfiCIOi>ou
priS(le;; publicas, calçadas, chafal'isos, pontes, rego:;, aq'~e-
ducto:::, poços, tanqno:;, e qnae:;q,!er outras cün~tr.l1~ç,~,e;;
em beneficio commum 011para <.lcCOl'Odas povonç;ue" serãO
feitas pela Camara.

Exceptuflo-se.

~ LO As 01>I'a5caja filctura nfloeriíO da obl'ig~~ü~ ua Ca-
m;lra, Raiva porem no caSO de lI!'gcllte nec~::;51Ual1e, e 0,5
Ilbrio'IHlo:>a ellus não tivCl'B1l1 mclO:> para sntlsfazCl'~ lUlllt,t
110cinco mil rei:>, alem da obriga~üo de fazer a oom, quun-
\lo ti \'m'em meios e uflo fj~ercUl. .

~ 2.0 As obras quo :\ Caml:lta fizer ~rr~mn~l~r. )mron.(~~
(:CI'tnti prcstaçOe.3 para 1l111ctrllilSaçÜOdo~, e:npt,ehellde~ole_.
na forma da Lei <.le2H (10 ,\gosto de Hl2tJ, c UIt. 47 da Leb
,lo 1.0 de Outubru de 1828.

Al't. I~I. Q'uando mo particular ou particulares se .1)r~-
l'u:wrem a fazel' q Ilnlq 1101'<las referidas obras á sua pI'oprllb
l'usta devora0 :,;eCOllformar com o pluno da Cam!ll'l~; e obte-
rüo a licenç:t qu'e l!tes scrá g-ratlliwmen.te COllCClhdl\ multa
ÜO ;) u 2080UU riJo alei!> da obrigaçãO de fazer a obra.

1\l't. 3D. O:; Jonos de qllintaes e terrenos, qlle fa~~m
fronte para as 1'[laS011Jll'nçl\:; e qlle ao pres~nte se acl~?~'?lU
tapu(lns com cerca de madei,'as serúO nu\'ertldos. pelo 11"C31,
que lhes marcnrá um praso raso1wel pura dell~ohrem 11cerco.
e fl\Zel'lllll o tapume nl~ forma, do art. :l?o: .multa ~:
12S000 I'S, quando n<1oseja attenuHla a, udveJLnclU e O~I~
g'nçuo de fazel' li 01>1'11:A Cilllll1:-l1po(Iem Pl'O.I:ogur o me:,HU)
PI'l\:30quando hnju.o Cll'cunstallclUS uttenuI VClS.

(:aB~U.Ga!o41. o

n;\S OBRAS PUBLICAS.



g 5.. Todos os quo mandal'em ou cOtl-;entirern que se (fl-
~no os enterramcntos !lOSl'el:iuto:; dos templo:;, e o:; que abI'1-
rem as covas,

:\1'1. 57. O COI'POdo fjl1nlqllol' tamanho e CÔI'fjne seja
nilo poderá SOl' COllduzi<!1la elltel'l'llr-SC nos cemiturio,-; daB
]lo\'ouçOo,;, quando a molestin de gnu tivel' m01Tido for con-
tagi05u, sem ql1e venha em caix110 fechndo, Fóm de;;te caso
:-:iOpoderilo conduzir Olll rOde::l, indo uern amortalhados:
milIta de 108000 rs,

( 259 )r N 17,

Art. 54. Ning-Ilem poderú fom'lH' carneiras, catnclllll-
Ims ou monumentos nos cemitcl'ios gemes ou <.leirmand:Hles_
Ilem particulares sem !ic.ell¥n, pela qual plIg'arão IO~OOO r,;.
que sorno applicaclos á c(ltlsCrvnção e reparo do cellliterio
''''eral respectivo, Illulta de 20S00U T::l. :\s licençns Sorilo COll-
~edidos pelo Presid(Últe da Call1nra no [)iiitl'icto da Cillnde, e
pelos subdelegados no" de fóra .

Art, 55. Os p1'Opl'ietllrios <le,ce~llilerios particularc::l, e
O'l Procumtlores das Íl'm'llldndes e ellpella~'que tonlrão cin'i-
terias ficào obrigados, sob milIta de dez mil reis, 11enviar tri-
mestralmente ao Purocbo da Fregnezin ou cllpelJilo cm'a
das cnpella~ enrada.,; uma relaçãO de todas a~ pe;;i'ons sepnl-
ladns e1ll seos cimiteri,)s, declnran(lo seos nome=" ida<.le"
(~:itados, condiçoe,;, e enfel'lllida<.l~::lde que rosultou a mOl'te.

Art. 56. Nenhum COI'POficará ilÍi:eplIJto por' mai::l ele.
quurenta e oito horas. salvo com '.lttcii:ad() de medico, ql1e de
t;lure qUC::lOpóde enteITur depois dcste e5pa~'o: multa de 8~ 1',-;.

'\l't. 58, Recusando-se as fubricas Oll irmandades fi
dt~l'ou olitr'lr com o I!ec~ssario rara a const1'llcçno Oll nper-
~eJçoameuto do~ cOlmte,l'lOs publICaS, ser'ilo C::ltes feitos por
llnpl'eim i'endo llHlelllmsados os empresaI'ios pela prostaçno
(~e lI.m mi! reis por cada corpo qne fOI'enterrado n custa. da
fabI'lCll ou II'mUlH!nllepelo tempo quo for eetipulado em praça.

. A rt, 50. As .il'l,nandndes que quizer'em onterrar seos
mnilos em Ing'ar dlstlllCtO, dentI'o do mesmo cemitCl'io, deve-
rllo con.corl'er'pal"l~ li ?onstrucçilO e aperfeiçoamento interiOl'
e exterIOr do cenllterlO em proporção do llumero de il'lnllos
e fundos de que poderem dispor. '
TO~IO XXXII. I',HITE 1..

t . tOI'C' do nl't. nnte--3 l>e{Hltur-se-hão eon rn\icn .:,AI't. l), , ,

\:(\I]ente. ."
6':1. Os l'nbI'lquerros. I 1 os que S'Uh; .n~-~ 2:. O~procmudores tia il'malll IIIos 01I

~'.\:-;fizere:n. 1 o 111'111.1llre'llhlzcr enteITlunentOi'~ a.: O.; I~:~I:O,ClO'; , qU ,u ,

110recllltu dul" 1IO~tlP:uo"I'1te "t'IIIl"lltoiror; 11\10mallll:U'c.m (':1-
~ 'LO O.; lel"lol\'O" , ", v ,

tei'Ta\' nos redlltu,; do,~ tomplos.

( ~!S3 )
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Art. 52, E prohibiüo, ~hsolutalll:Cl~tt~ ,Cl~~~~I:'llI~~(II':~~~
I " "UChl'IStlUS011 C ,Ill" 10",dontro da,s gI:C.lU~,.. ::;, o .. f"actorO:-:i<.loiite artig'o pag-a-

outro lugar tia::. :nc.?llln,,:, . '" ll~ I io'ualmotlte putlidos C'lJII ti
ritO fi milita de ,lO~.OOO ~s.. slcrào. -°0 O" (11Ie luaticllrelll ou

I 't dl'lS (e pI'lsa., .lllC:-:illl!lmtl ta ~ O! o < ,_.' "lll ostarem pllrn ISSO an-. lllllllllarc"l pratWHr CxhUlllllÇ,UO",SI, '
t0I~isa<.los.'

uo terr'eno !lntes queira fazer a limpeilu ou
em que o don? ,1 Idmittil' nelle pessôas estl'unhas.obra u sua C~l::>tauO que (

T , )Ovo'lçúes onue se não tiver feito .ainda
Art. '~9. Na", 1: . ,:, 'd'aO'u:l da sel'ventia pubh(;a, e

o encauamento e CIHf,I~I"~"',~ °0' lucrares u'ella designados
que esta corra em ~~lllte, ::;er,l~Ca~n'I;;1 e nos ll\'raiae,; pelos
e marcado,; nesta 1.1l~i,l.l~epe!~ li < r~::lp~ctivo Ficai, attenden-, buele,rado5 com a""I:;tell?lU o
d~-se ú.°commodidaue publIca.

t ' lente depo i:i d~,t 50 Nos caso;; do nl't. an ece~. .
AI. . 't' . I' é pl'OllIbldo: .

mnrc(ulas 1.1Sfontes e c,on,~_I,U~'(Ui~l:'{)'1r'l outra fonte ou nrrUl-
!l. t. '1'11"11'das llIC"ll1,l"dl:, ,:; , , '1
~, < I 'I - "li' pela fonte maI'CUIa,

unl-ns, a!:"~e::l(I~l;~ ~1~;l\"1ser\'Ír em pateo,; ou qllintaes pnl'-
ê 2.' lI'lUI'I I" 8"'-:')UO r,; aloll1 de repor tudo em scoticul11ros, mil ta I e ~ , .

antigo estado.
, , Cidaue o os suu~A t, 51 O PI'esidente da Cam.1Ia 1ll~ • t' .. -"er. . . " . 't" od 'rào dar IIcencll pura lIa,r "

11eleg'nuosI lI.?S,dl~~~\:I~~iI~~d::~~o~l1tnnto que .não pl'ejudlqut'.agull em 101,1::;. '
li servidno publlcn.



,"""ag ••n'lI' b" 1 I•.. ""': .,.,"" pn Ilcns' c lama! as talhos, egtnráo sempl'I}
enc~" •."las em pm~os brancos e IIs;:;eilulos, de linho 011 al-
g'oduo que deveraO seI' tnulla(to:=; tOltO;:; os dias, e uno pon-
duradas uos portaos paI'a fÓnI, lIla,; só destes para dentro
dU:3 casas: multa de "8000.

Art. G8. Ningl1em pOIIerá mntnr rezes (ioentes e ma.
g'I'HS OU mandar e.~fo.ll\r I\S q l1e IIpparecel'em mortus, assim
como os dono~ Ilas rOl.es qllC mandarem os administradores
O~I SOt~S prepn.~~o;; q lIe o praticarem sel'!\õ punido~ com oit~
lhas (lIas dc pnsàO e 30~000 I'S. de multa.

9Art, G\).. O, g~do não s~l'á morto sem q lle ttmha passa-
~o _-1 hor~." UCWI\S 9,lle ti ver ch(~gl\(lo ao matndou 1'0
Sl~!Ilque o Jq~?al C\:'l'l1lnC:I !'ez, sendo I)ara i~so nvi"ado pelo
(~01.1Oou pe""oa CI.1CII1l11Jllla de matar. O;, clIrmes tel':'tO
coches com ag'na ltmpa para o gado beber a cnsta da Ca-
T1la~a quando aào houver arr~uil\tnnte. e no caso contrario
Sl:flLa. l\~tll d('s~o: multa (h, lOgOOO rs. quatro dias de llrisllo
110Pl'llllCII'O l.'tlSO, e metade 110 segundo. .

, Art, 70, ,O" c\l~rlles o matadouros 50 conservarão lim-
po:; (1lulIlto tor 11OSS1\7ol,tendo especial cuidllllo o arrema-
taute uo talho, o • o (llle matar a re7., Hão Illlvelldo arre.ma-
tante, em Ilàu n~nolltOl\r o" <1esltojos das rezes mortas de
U!\.I~1~IlI'a outrO}llll. (JI\lI~ld~ ~IUOfOI' obscl'Io'Uda n (lisposiçflO
d c~te art. o L'1scnl lld VIl'tlrH ao arremutante do talho Ou

() que ll~l1tíll' 11rez, nuo havel\l10 mrematante, o ullo ~"nn-
do lltteU\hdll a lllh'crteucill. soU'rurá fi lO,ultl1. de 8~OOO,

Art.. 'j I. O caruicei~'o é ohl'igudo n repesar fi C/\r!lé,
f}\\.1.11UO o compl'atlor aS';lIu o exigir; multa lle 108000.

Art. 72. Qll~tl!l'lllr lW5soa 'que se proplIser 11 cortar
enr~~e de. VllCCfidl:II'llllneut.e, pereehel'l'L lima g'rIItificaçílll (1e
1.°0:;(01) rs. alln\lae,~, ulclU de licar j,5Cllto cios dirllitos respe!;-
ttl\.O,:ido tl~JlI(l. Havl,lr1L llarll este fim 11m I'egllllllllcnto qao
"era 11l'OVUllIlellte lIpprovHIlo pelu Exm.O P:I'c,;il!ellte,

Art. 73. E' prohibido:
~ 1 o ~Iatar peixe com \'cneno.
~ 2." Ycudcl' alimentos cOrJ'olupiuo.'l.
~ '3,- Falsificar qllne~,qtler gellcro~l mi::itlJl'aud lh~s Ol\"

):0:\10 xx XI!. l',\HTI.! La
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Al'l. 60. SilO prohibiuos dentro rlas p<\Vonçoes ')8 cor-
tnmes e. qUl1esquo1 Ol\tra~ fabricas ou m:lllllfactur:ls que pmj-
::;i\.Oprejudicar fi Baude publica. 'l'aes frabricns uM poderüo
e.stnhelecer-se "em licen~a da Cumara e em lugar approvado
1)01' ellll; lIlulta de 30~OOO 1'5.

. Art. 61, Os fi::.caes terão cuidauo em que em seos Distr,ic-
tos nãO hl1~a estagnaçãO d'l~g'l1i\S infec.tns (p~e pO~SÍlO VreJu-
dic.ar a Blluue pnb\lcll. e a camllra log'o que tive]' (l!sso conhe-
cimunto lhe mal1l111l'á dar cur,;o e enxugar os terrenos, senuo
necessurio• quando lhe pertencerem.

Art. 62. Os uonos dos terl'enos em que se es~agna-
rem IlS ag'uas de que truta o art. lIn.tecedente suo obnglldo

li

a cumprir o disposto no meil1l10 nrtlg'o, salvo quanuo ~lllta-
rem ,lhes os necos5l\rios meios, 011 forou: nalul'l1es ou !lccldel~'
taas as e,;tagna~oe;;. Sampre o quo fe~ a estngnação cun~prl; ,
rá o dispo,;to no artigo antecedente. O Contra.ventor sof.1'l'cra
.a multa. de 2.0S000 rs. qua.ndo nào oh;;en'e II lldvcrtencla do
.lfisca\ que lhe Hilsigllurá p~a:io rll:iollvel,

AI't. 63. 'fodus nqllell('-~. por cnjos quintac:i correm
as ag"UllS do \'iSillho pura irem teI" IIS n~as ou vali os pUl'a seo
O:\'}'Qto destinadoi), nãO o pOllcrào el1lnal'uçar, multa de deI.
Jt\\\l'eis, alem ua obrig'uçãO de fnz'l' o e~goto,

Art .. fito Quanuo h01lVur d\1vill~ si a\l rnllllufuctu,rus ou
"''"tugt\BCOQti ü'a(ru:\~ podem preJlldlc,nl' !t slLuue publicll po-
d'el,-",c~l~:\ recol'~er á Camul'll ou 1\0 Pl'c,;it\ellte, uno ~sttllHlo

olla reunida.
Art,. 65, S~ no::: ma.tlluolll'QS publi(,Q~ ou Píl~tjculare"

(;QW lir:enç;~ se. poucl:á mutar II e".q lwrtCjllr reses V:ln1
5e~

l:('.ln COl'tllUll!i e vend das lia vublH':o, sob pe1\ll u~pag!il
LOSOUO r:;;. de mllltll e q lll\\l'() dlus de Pl'ls3.0,

Art. 66. ". Depois dc esq l1nrtejada a rêz, e perll!.it,tiJo:
'lO '>1'11dono (~lJllJuí'.il-n c vendel'lI pelo preço que q~1I~c.r1o~mlé hem Ih'. cO\lvicr, COIUtauto que ti vellJI~ S~J:\. j~~tI~
}Hlhlic.alllcntc em CIl8!\S Ubcrtas e1l1liu~ Sl: P(1,;:;1\ ~;-,calJ._a,l.
i.i limpe:il\ o s!iJllbril\ad~ tlP. carne c .fhl~l1daue de,:; pe,,01;,
úw1tt\ de 2(\~OOO I ii, e Ultu 11m:; de prl;;üp.

Al't. (j7. As cumes pcnunl'udn;; 'UUi' pnrede5 c portas
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mara fllrá os lançament.os das pessoas que se vaccinal'llo,
para d'esta arte regular se o dispost no art. antecedente.

( M3 )l. N. 11.

t.:8J.Uulu ,. o

SOnRE AHTIFICIOS PREJUDICIAES.

A1'1. 85. O medico ou cirurgino do partido que nflo
Ob;;el'\'lll' as ohrig"ações que lhes silo impostas nestas pos-
ttlrllS, . e lIS quo 11 Camar:l lhe impllí.:er no contracto SCI'lÍ
ml vertido pela mesma, e não sendo llttendidll 11 advC!'-
tnncill ,<;erú delllittido do serviço municipal.

Art. 8~. O boticario vendedor de drogas e remedi08
que prohibir ou se oppuzer fi entrada em sua botica ou casa
de negocio para o exame sobre os remedios e drogas, sotfre-
1'1'10 quatro dias de prisilo e 20~OOO rs. de multa. E não
obstante a opposiÇão proceder se-ha ao exame independen~e
de Sua vontade, la \'I'aIHlo-:3e de tudo o competente termo.
E sc pelo exame se verificar qne os mesmos tinhão a ven.
tia dl'Ogas e remedios adulterados sofl"t'eráo o dobro dns
penns e;;tl1belecidas nu primeira parte deste artigo.

Art. 83. Os confeiteiros e doceiras, que pintarem Oll
seus doces com oxidos metpllicos, zarcilo, e vermelhao OlI
outras qllaegquer substllncias nocivas, soffrerlÍo a llIulta
de ~O~OOO•

Art, 81. Os vendedores de drogas ou remedios, ou
boticarios que venderem em doses miudas substllllcias vene-
nosas e suspeitosas, ou I'em(jdios acti vos a escra vos e pes-
soas desconhecidas ou suspeitas, sem receita do professor,
soffrerlÍO oito dias de prisuo e 30S0jO ri:. de multa.

Art. 82. Os boticarios e donos de caSllS de necrocio que
ti.verem fi venda drogas e remedios adulterados, ~eráO pu-
mdoi; com as penas do art. antecedente, alem de serem 81\
drogas e remedios logo inutilisados.

;\rt. 86, E' prohibido pedir esmolas ptlI'll qUllcsquCI"
jll\'OCaçijP,s: . lIlulta de dez mill'éis: l\xceptnüo-,<;e.

, 1.0 .\ jlisel'icol'dia.
l'l~:';OX\\II. l'.lRTE 1..

.
SOBHEOS MEIOS PREVEJSTIVOS, DE,E(\~i'ElnIlDADES.

Art, 77. tI" Camara p~dil'l\ ao Gov.erno ou ao. commis-
, ,rio (h Provincia a vaCClI1a necessarw., '
::;1 R U '. Nesta CIdade vaccillará o facultativo do partI-
lo;j ll~I~CO;havendo, fora d'elill as pessoas que forem no-
~n~aulls pela Camara. tanto aquolle como estas tllrlÍO co.n~-
tal' por eilitaes o dia, hora e lugar em que se hade vac-.
cinar.

A ,t 78, Todo o chefe de familiai J(receptor., tutor ou'
Ir U

Ie'r pe~soa do povo feito o annunC10 por eUltaes con-
quu I . '" . , .1" t hom e lucrarvidando-as á se vaccinarem em uH! CCTO, '. t:>
serlÍO obricrados por si, seus famulos, su!Jonllnados a'lcoIl~'
parecerem t:>para tal fim, sob pena ou multa ~~ um m~ 1'318

por cada pessoa que se verifique não ter SI o 'Vllccma a,'

Art. 79. Oito dias depois de vaccinados CO~pRl'eCe-
'áO de novo para serem examinados pelo vaccltlUdol', e
be n ris~im pam se t.irar PllZ \'llccinico para a propagaçllo
dai vaccina: multa de um mil reis por cada pessoa que
faltar.

Art. 80. Haverá para este fim um livro n~merad~ e
I'ubricado pelo vaccinador, em o qual o Secret~rlo da Ca-

( 262 ),

trus subst~ncius que fiugme~ltem o 5~U .peso~30~g&~m~: d~
quuntidade, penas de oito dws de Pl'lSUO e 15.

multa.

f\ t 74.. E' prohibido lançar lmmundicins, lu;:fU' i"ou-
. r. laesquer outras cousas nas fontes, chafarizes, ou

pus, ou ql b 1,'U ou nos luO'aresCIUlOS que condusem agua para e01 a, ?'"
1\ ellas superiores; e que oífenduo a es~as: multa de l_~OOO..

A 't 75. A Camara julo'ando necessllrio P?derá declll-
1.. d't'le' qll'le" seirl.O"'as fontes e cllnfal'l,::es em que,1"\1'em e I.::; • v . J<

é,permettido a lavagem, e em quaes nuo.

Art. ,76, O curral de que truta o art, 70, serú no mata.'
douro pubUco, o qual s~J'ú fechado pela Camul'a,

Val.Unto G.o
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Art. 93.
uilO 1I11lrntlns
tle :WSOOO 1':;

Art. n3. Quando as eSCII\"H'O ~
tl'llta o lll't; alltecedeute fUI:lJlll f~'e~ e precipicios de que
g-UOlll, :,cra osto obrirr'ldo n uto::;, ou cllllsados 1)01' 'lI
do I o ' ..,' "o co llcerto e" ( -, 1 soa antigo estado: mult'l de . I cPOSI~'lio de tn-
t.onder logo ú ad\'orlencia do Ú'." I 30S000 ],8" /:iC nflo nt-
fazer' o cuncerto, l::Cd ) alem da ol.>rig'a~'üo dc

. _ Art. 94. As cscavacúes e p 'e ' . ,
\'I<.IOes e (\OI'I1S puolicas" S~;'àO ;ol~~I~~~I~s proximos ús Sor-
tel'l'enos elll que csti\'erem qua I I do~ pelos donos dos
cal advertirá ao oOl'igado ' ao '~~ o,n?o sOJa publico. O FiR-
e I~ÜO sondo attendida a advül'teu~i~el to plll'a quc o faça
USSIg'llHdo. sorá lIlultado em 20 000'1..110 PI'I1SO,que lhe fo;'
o concerto. iJ I::;., e ourlg'udo n fazor

_ Art. 95. :\ Camara conccder'i l'
çucs do:; arts. antecedeu te,:; .' dlcençn pnl'a as eSCll\'a-
go 011 dalllllo Jlossa reslIlt~'r q;~~l1l U 1dellus nenhllm peri-
gur.rdas, divisas ou ll;zo' Ó" lpOIH o ~l oOl'igaeflo da;;
1\<10 cumpril'em ~lS cOlldiç;~s 1~'I!.u~ 1 tOll<.lO obtido "liCCllCIl
tados om ;20~OOO I'i;. e <1St Ocllll'HtlllS, sOl'ãO IInil-

O:i fojos {) lncos nnnc'l ' fdas fUl:cndns; clwcar';' sc ,11'11.0nas di \' i5ll-'
alenl da ohri"'IH'l10 (1'0::;f,l~1,,(!11J:ltUOS: llIulta

o • to::; <11:01C ontupir.

, J\l't. 97 .os edificios, mUI'o:; "'."
11l0d~lIrCII1 l'U1I1ll de <juo IOSS'I r' ,C,l.~:l::;,ou ohm:; que n-
011 IJaI'ticullll', sOI'l1o dOJl1(~liI '. e:tul~,ll' tllll1l110 ao publico
('lI" cc-o . tO" ou 101)'11"1'10' 1
'1~' :,se (I Ilcrl"'o l)ll'll1d ' " ::; te Illalloil"l

1 ' ,..,.' , o p'lrto 50 tI'
II.Ul'O., clI:,a ou ohra 11IllCIICOl'uilW ( .l~len.' t ~ odi1kio,
lioJl(lIda 111\ disposi<,;i'lO <ll'i;tC aI'ti:"os J c::;ta hcnra COlliJll'EI-

o '

Arl. !lS. A o1Jri"'H('i'lO de (In"~.,. 'l)"a 'I' . . b. ,,,,,11.'1 1''''''lll1cn
' •L u;, J\Olll'll'tarIOS ou 'lU' "0 .. 'V", I: "I OlllnCUIll-

I li
.' . "'" o" PlocUI'atlol' O"la OIali tU111al' sobro SJ' n~!'l l' cs. S llltlllilillO;'• • ,- ~~. ü ll'j"'ll('''O ' "{lllClll ou (.OIIl'C'l.t..... \111 . ;- .<l ) o (1Ill1l1t1o l'eed:t'\
• _ Hlv :--' P'lO"ll" - 1 lo ••

]l1'OIII'll'tal'io,; nflú lhe" qui:;el'~I~l' '~u. J~O;-;l\lug'uorcs, se osp,lgnl ns tle:'poi;II:':.

.\1'1. fl9. Todo o lllc:trc til' 01 " '
01'1'0, falta UI: alicol'c{)S Oll I )[,1, .tIuo POI' Jg'noranci'lJ., te nl'I!Cl' C' f' ' ,
(l'le ameace' I'üina, sentlo '1'<:iI1 'I' 'I lU". lzer lima obra

<;', I t cc arl1do POI' poritos elll

Art. 90. O homem livre que jogar dinheiro 011COllAIl
ple o valha com e-'Ícravo~, rnellore.~ ou filhos fUl1Iília",. sc-

l'Ú multatlo em 3()g'l'3., e sem'crú, oito dias de prisãO.

Art, 91. :Ir prohibido:
~ 1,. Fingir-se in,;pirauo por potencias invísi"eis, 011

11l'cl1izer casoS tri::;tes ou aleg'l'es-, ou extruordilHu'ios, do.
í.jllues re;>ulte damllO ou prejuizo a ulg'ucm:

~ 2,0 lnculcar->lc cumdol" de eufennidatles ou molestills
pO!' meio de feitilios, or1lçue:l. ge:itos ou !lecionado::> lUuI-
ta' de 2.á~OOO,1':3,

( ~6-1 l

Art. 92, Os Fiscaes mandnrllO pôr gllardas e dhisfis
iunto as escavnçoe:; ~ precipícios que houverem liaS obras ou'
;;crvidúes pu blic!ls ou na,; suas visinhaneas e proverM COTll
li possivel brevidade IW :3eo concerto, eutemlellllo-se com o
}lrc:iidente du C!Hnara, se esta nà') estiver reUtwla" pnro se
:\utorisftl' u despesa.

~l\I.ltul0 8 .•

SOBRE :MEDIDAS PREVI~~TIYAS DE DAMKOS.

Art. 89. E' prohibido fl :' escrnvoS e menores de 21
1!IlllOS e filhos familias tooa qualidade tio jog'o, tanto em
lcu:m de. jogo Hcencinull, como em qualquer casa ou luglll',
quer publico, quer particular. O dono da ~agn ou lugar
'Iue consentir ou admittir jog'o com escravos. menores 0\\
1i1llOS famílias, será IHlIli(lo com oito dias de prlsn.o, e
:lnsO{)~rs. de multa. O ,escr:\\'o que jogar E()fl'rel'á cinco dil1!'
.le pnslto.

. Ar~. 8 t' g' proh.ib}do sem licença ter casO publica t1e
)"g'f> t'unutl mesmo hClto: multa de 2U~OO rs,

Art, 87, Silo 1,rol1ibi!los:
~ 1.. Osjogos de plll'llllns nas casns pl1blicns de jogO,

ltvcrnus, botequinS', Cl1:>U8.de pasto, ruus, praçns e fan-
1:1105.

~ 2.. ;'S irmnn<1ades do Snntissimo Sncrnmcnto, dn" A1.
lnllS, uo Divino E:;pil'ito :-;aulo do Plldrcleil'o do lugar, e 1\5
.1\16 ti \"Crem' nos OO\lg compl'omi:3so:5 liconçu pura pedirem
esmolas.
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Art. 109. E' {ll'ohibido soltar llllill1nl d1lll1nndo. qllC se
p"lde censel'\'nr ]>I'CStl 011 matllr: IlJllltll de lO~OUO rs, 'E' ]>CI'-
IIlcttido IlHitur o unillllll dllllluado.

( ~Gi )L N, 17.

Art. 114, QUlIudo em ojglln~a rua hou\'er njllutlJInento
lie,,?rd('lIl. Or.CUllla~Üú de Cl'illlil ('~O,;, ou iIlccudio, os vj~iIlllo~
"erliÜ ohrignd s a illumit:arem 11'; [r('ute:; de !;Ull~;ca~!Js POl'
I'v!.o do Fi~cal, lusJlectúr de qllfl1'teirl1o, e suLdulpglldu O
'I', ISOhldll:a que :;eJII ,"ocal: multa de (ll/OO IS,

. Art. 107, E' prohibido corrCl' n CIl\"11J10 c1(1dia ou di
1I.00te 1JI1S!"lHlSe }lruçus dlH; j10\'OIlÇUC;;: Illulta de lO~(,OO reLi
luceptuilo-:sc 0.3 CIlSOSde uIgclll'iu ou ao sCl'Vi~o pl'blico,

AI't. 108. E' prohibido tcr soltos nns porlllS dlls cusns:
runs e }l1'1l!.'IlSdas P{;,"OII~Õ('S e ei;lnlda:; publicw; :'milllllili/
hravos. que POSi'110offender aus I)ll:::~llb"'eil'o,;' 1I111ltllde "' '000
1':-1,por clI:ln {mimai e qUlltro dins de pril::ild. T(,do" O~ ~'f1ei;
enco,lJ!rlldos pelas mas das po\'ollçües serúa Illortw; e l'lItel'l'll-
dos n custa de seus dOllos, sulJeutlo-se a quPtn per! ,Il('('lll, c-.
(111111)(10estes os uno qlleir,10 ellteITllI' o Fi:icalo llJi,ndllnt
tHzer, e co1JI'al'á do dono esta despesa. Exceptuilo.se da IlJU-
lança os ciles de CU\,'II.

Al-t. 110. ]~' pl"ohibido nas poyoncúes con<111i:ir cnrl'OS
jlllXadus pu!" llIlimaos SCII1 C:lllHlieiro, ou gUill: lllulta do
ltSl:OO rs,'

. Al't II r. l'."ão hllvcrú e:5pectaculo algum publico som
hcen\.'lI: !IIl11ta de ;(()~OOOn;,

,"l't~11:2, .E' prohibida R dlll\!.'11 de batuquc dentro dai;
]lO\:O~~'UCHde dJlJ Oll de llo1lc C( III lIJg-9~'arrll que CI;Cün mod(\
~ \'ISlIlhIlIlÇ'Il: pella de de:--l,l,imPII!(\ do lljllU!llll,ellto' lllUltlt
de 125000 r:,. ao dOllo da l'11~a, e l,gO()O l';;. II nula lIm (10f; que
"e achllrem 110 IIjlllltllllleIlt.o, e IH!. I' iIlCidClj('jIlS !;úffrerll ca-
lb UlII o dobro da lIlulta, e lIwis ciuco dlllS de Jlri~iiú,

: 1't,II:l. Sno permettidns os qIlim hetes ou reiIlndoH
(111,8cústul~ln() fllzcr' os eSCl'a,~s, 1l('OllJPlllllWlll10 o" ,luize::;
1l10I'e.-;,dll:; lrmHIl<!lldc,; do H~,;;ll"l.(). com !.lllltO que Jl(10 sejão
(io Ilúlte: muI!1l de oito mil rei:;.

( 2116 )

Art 101 E' prohido: . .
~}.. Fabricar po!vorll no 1IJtp:~1O.1'das p.o\'oa~,~es.
~ 2. O fc)O'o ou tIro de roquellll" ou .1)ll~cll-pe". .,S a.- O r"go do ar. Exceptllll-se o,; (h~JS de fe",tas relIglO~

r;o~ ou nllciollne5. n?s qUlles süO permetudos 03 fogos do 111'.
multa Lle 30~OOO rClS,

Art. l02 E' permctti(Io com liccnça fabricar polvol'lt
'fóra dns Tlovonçúes em lug'ur de,;ignlldo pela l:amurn: multa
de 20S000 reis,

Art 103 Sno obriO'IHlos os pedl'eil'os, carpinteiros, 1'cr'-
:.< 'r()' e i l'lIHleiros a acudir /LOfogo qllO pegar em clulllqllel'
# el " , I . I 8 '000 ,,.,e'ditlcio nas po\'ou<;oe5: IllLJ tu l (l;, lell;.

Art. 104 Os sncl'histües sflO obrigllllo,; á 1.0(;111'". rO~1
1o~.!'0(l1\e for Iloticia~lo, que está pegundo em algum Cdlfir.lO:
multa de lU 000 reiS,

Ar!.: 10;; ]0;' prohibillo Innçl1l' f~go 110cn~po ou rn~lt!.o
alheio: multa de 305000 l'ei.~ COItO dW:5 L1e prlzào.

Art, JO(j E' prolJibido:

~ I.. Lnnnar fogo \lOS cHmpos propri~fl. ou de ql:C se t!'l-
1', t 1'1"1)'..;i('no scín llrcvio aviso. aos \"lêllllJOS contiWlJltes.n 1,1 I " 1)•• ' " t f"t .' (Ie '1(1~ 2.. (JIlp.illlllr li proprill I'o~a ."em Cl' e.l.o ace~ru , '-

):111110"; pdo mcno:;, e sem pal'tlclj)llt'.:\Os VC,~lIlho" .,onnllHII-
~(',; o dia e:l1 qlle se pretelHle qnelmul': \lH!ltll (le, lOl'i00.u
l'('is' Quando pela contrll\"cIl~flO (Ie qualquer d estes ~ S pns-
, I' [00'0 noS CI1IIlPO;;, !linHo,; e plfllltn~ú~;; dos ,"e~IIlho.s, ()
~:~nt.rl~'elltOI' sofl'rcl'll IJ Illlllta de 30&O()Orelsi Idem du OOl'lg'll-
c;ilVde i[Hit~ll1niiinl' o UIlIllIlO t;ausndo..

exame feit.o p rante o Fi;;cnl. incorrerá na mnlta £le SOU
rs., alem da obrigllçào de indemnisar ao prejudicado,

Art. 100. Se no prllso assigna.(].o, nno fOI' l) edi.ficio,
mur0 011 Obl'fl desfeito, ~u se o edtficlO llilO for hubl~ll()O,
ou nilO se souber quem e o soa dono, O~I se l1a ,OPlllli10
cle perito,; nilO Jlode~ demorar-;;c a ~lemolIçft9, sera ,1111111?-
cliutnmente desfeito a cu,;ta da propl'ledll(~e, fiCll~I~O~elJ\pI e

brio'lIdo o propl'ietario. f{11ll!lllo w10 -;eJ:10 slIfhcIentes os'
~lut~riue::;, que serão vendido" pam pagull\unto dUl:jdespezns,



Art. 122. li' pr?hibido nas povoações amarrar-se ani.
maes de noite nas frentes das caSllS, muroe, nas rnns P1'l\
çns, o beccos. O contraventor SOfl'rel'á a multa de 8~OO'O1'6,

Art. 126: O dono tle m'mazellS, vendus ou taVCl'nus
ou ,tl~ outl'HS quaesquer casas em que se vendl10 bebitlas
CSpll'Jtuozas, nuo velltlerá aos eecravos e meninos an'Ull
ardente ou bebidas espirituozas que pOSSfio embriagar,
I~em fl'wlquer dóse

a
pam beber'; uma vez que já estejno

10)10 XXXII. r,II\TE 1.

( 269 )F. N. 17.

Ca.tihdo D.•

SOBRE CONTltA VENÇÕES CONTHA AS PESSOAS.

Art. 123. O tavel'lleil'o, negociante, ou qualquCl' outra
pes;;o~, que compl't~l' a escravos alguma cousa, scm que sejno
nutol'lsados POl' bJ1hetes de ::leus senhOl'es udministradol'
olI. feitol', incorrerú na multa de 30~OOOrs. 'e oito dias de
prIsão.

Art,. 121. E' pl'ohibido nesta cidade e nas povoaç~es
o passeIO de escravos, depois da recolhida do sino das no-
vo llOras, excepto com escripto de seus senhores, ou de
pe?s0!ls de suas familia:-;, seus administradores, feitores,
cu!xen'os ou mesmo de pessoa visinhll, quando aquelles não
Slllbil.o escre:er, dec1aran(lo-se no escl'ipto que vl10 l1111ndll-
dos. em iõel'Ylço. O contrll ventor será l'ecolhido li cutleia até
o dm seg-ull1te.

Art. 121.. H' p!'ohibido:
~ 1.. Occultar es~r.avo:-; fugidos ou consclltil-os na pro.

pna l::lsn scm partlclpar 11seus sen!lUl'es 011 uo subdele-
g~\(lo d:ntro de 2'. hol'lls, sendo moradol'es no lugar ou em
(hst.~ncLa de d,uas leguas, e de 48 horas, ni10 sendo em dis-
tllncla dc lIlaIS de '-1 leguas, e assim pl'og'l'essivamente,
cOl.ltando-se a duas leguus por dia.
~ 2. Gaardm' co usas que os eSC!'l1V08 ful'lm'em multa

de 3050001'8., e alto dias de prisão, '

. Art. 12~, O senhoy do escravo a quem se fiser a partí-
C1P!1~ãOdo ~ L. do nt'tlgO antecedente, será obriO'ado a pa-
gur to(las aS despezas que se tiSCl' com a mesrna

b
e com o

eSCl'U \'0 ou eSC1'a va.

( 268 )

Art. 115. A Cumara logo que suas rendaq o permitti-
rem proverá a i\;uminaçãO nu" noites que não fUl'em de luar.

Art. l1G. E' {1l'ohibido tocai' caixa pelas ruas e praças
8em licença: multa de 105000 r:; Exceptll~o-se, o toq~e de
caixas militares que é independente de Itcençú~ r e o::>que
annuncinrem qualquel' espectaculo, paL'a o qual Jll se tenha
obtido licença,

Art. 117. São armas offensivas, a pistola, clavina, clll.-
vinote, bacamarte, revolvCl', e:;pa(la, sabre, l'do, espad~o,
nsao'uia lança chn('o foiecs de (lUalquer tnn.lanho que seJão

"" , .' I "!os cabos, machados, faca de ponta, punhal, sove ão ou quac;.
quer instrulllentos perful'Untes,

Art. 118, E' pel'mittido, i11llepenl1ente de licença o uso:

~ 1.. De faca de pontll, foucin1Ja, manguala de fe~T,l'i.o
nos boiadeiros, tropeiros e CaLTeil'os estando em eXerClCl?
~ 2,. De faca de ponta, [ouce, machado, facrto aos,capl-

neiros lenheiros e traunlhmlorlil:> cmpl'eg'ados no servlço de
t'oç!l(la o derrubada.
~ 3.. De espadins aos magistrados e pessoas gTadlls.

Art. 119. Poder<1õ usar de arm.as offensivas quaesquer
que ellas sejão, os soldl~dos pol~cia~s, pedes~l'~s e pessoall
que auxiliarem os oflicl!les de Justlça nas p~'lsues, apr~l~en-
~flO de bens ou outras qllacsquer deligellcllls. Os 01 CIHes
de omcio p'ouerúõ usar de sem, instr~l.nentos dentro uos lu-
g'lll'(,'S em que trabalharem; no excrClClO de seu trahalho.

Art. 120. Todo o quo tiver pasto de aluguel será obri-
o'lIdo fi tel-o fechado. ::le Q animal fugir ou sumir por falta
Je se"'Ul"lUlelt do pasto, o cont.ravcnt'Jl' pagará a multa de
4S000~'s, PÔl' cada animal, e será obrigauo ll.mandny Pl'O-
cúral' o animal cu animaes á sua custa, ou pugl1l' lmme.
diatamente o seu vulol' ao dono, senão applll'eCer em tem-
po destc seguir a sua viagem, ou dentro. do .pr!~so de dez
disa sc o dono for morador do lugar. No pnmmro caso se
o contra vcntol' recusar-se a0 pag'amcnto ou não concordar
no valor do animal, será este a requerimcnto do dono lIr-
l>itt'lldo por dous louvados nomeados pelo s~bdeleg:lldo.
e feita n avaliação se o contraventor ni\o pagHr Ilnmedmta-
monte se expedirá mllllclado contra o mcsmo.
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(;81)111110 10,"

somm A IKDUSTHIA mr GERAL.

Al't f33. Kiug'llem poderá cl'iar pOl'COSna Cirlnr1e c
povoações, ou ter chiqllOil'os em alinhamento da fl'onte das
rUlls! O nas ml\l'gens de ribeil'úes e COl'l'egos de ser\,p.ntin
p\,hlIcll: mul,tll de dois, mil.reis por cabeça, alcm (la ohl'ig-n-
~llo de desf~lzer o .clnq uelro. O.~ POI"COSencontrados pelas
ruas será.o unmedmtamellte apprehenllidos (ou mOl'tl):; se
l.lOuv~r dlffi.cnldade em pegaI-os) e vendido,; pelo Fiscal.
em leJlno, que eutreg'lIrá I) seu fll'ouucto ao Pl'Ocurador da
Ca.lJI.nraWll'a ontrar com elle para o cofre, 0:3 cabritos fiC1io
1;n~eJt.os a !I1e~ll1a disposiçãO, tunto elite:, como Ilque!les, do-
POI,; tle ve.ntlldos em. leilao, o q ne pl'oduzir POt' cnda uma
~lflheça maIlÕdr' dez mtlreis, seja o cxceS::1Oentregue nos UI).
nOn, I'eClamalldo~o..s.

. .~~t. 138. Os IH'?p,I'ietlll'ios e luuadol'e6COnfiuIll\les IPH~
não tI \ ercm as Sllas ut VlSUStapadas uno podcI'áo p(;;' Cl'l~a('Ocs

•

.Árt ]36. O escravo que fôl' encontrado cm plUlll.nl:Oes
:6lheJ8S, e se tomar suspeito por nno. ter motivo al'J'Il111 jltsto
:.:erá preilo e remcttido a seu senhor. r:::> ,

Art: ..1:n~ Tod~s .os criado~'es, fazcndeiros c pt'0pl'iota I'jn:;
quo pO",,,,lllrem ou ct'lllrem Ilnllnaes em pl'cdio.> 011 terras d".
(;l!ltU1'~ .rjllílosCjuel' quo e!les scjao, SIlo obI'ig'lluos atei-o,:
CO~l1:1g'l1lil, ou .cm pastagens tapallus com vl1110s ou eül'CllS
fClIte"" de ll1nll~It'a. que uno possÍlo pussar nos pl'edios COllti-
~l1\:lt~)~,~.etll preJlluICat.~s pllLntu~~tie,;alheias. O contl'llVüntol'
ll\~OII el a na poua de 500 I':;. de IIlulta por caua Cllhc(~u <l.:
l\.tll1l11l1e de pagar a uamno cansauo. >

A.l't. 1~ í. O" carlliceiros silo ohrigados a conservar JlIJI'
tl'CJ lllas, Il.\ilSnllnCIl em ruas. os couros lias rezes i] ue mata-
rem, e a nmgllem estol'\'lll'áú o exame tios mesmos couros:
multa de !.SOOOrs. p'lr cada COllt'Oque occultarom.

A.rt. 135. E' prohibiJo entl'ar em plantuC'ücs nllwin,.;
~em ,!Jcenç~a" d.e seus donos, salvo em CIlSOde ilCce,,;,;idade,
"e fOI"pes:3oa ltlsuspeita; multa de seis milrois.

( 210 )

Art. 128. E' cOI~travençno ou infra.cçno, , 1
~ 1. E:;punc:lI' aIlltllaeS mllnilOS alhelO:3, cortlll-.hes Il&

crinas 0\1 CUlulas ou maltl'Utlll-os só por mal fazer:
~ 2.. Escreyer disticos ou letl'eiros nas portus, ou pal'e-

lle~ em aifl'Onta nos donos ou a alguem, 011 sujur llS lllcsmUt;
llúrta:; ou IJlJre(les com immllnl!icills. Ao~ iufl'llctores l~O~ 1.•
lllulta dt\ ~O~OOO rs. Ao,; infractore:; do ~ 2,. nlllltn de 30bCOO
1':;. e oito dias de prl:3tl.o.

Art. 129. E' prohihido jogar entrudo lias rUHS e pruçl!\tS
tias po\'oaçúes: multa de 1U~OOO rs.

Art. 130 Se o jogo fôr com lal'llnjas ou lim0es nfl.tnraes
ull qlluesqucr Out.r~lS COU:3I1Sque posst'to inüuslr peng'o ou
Ll1llSUrÜÔ\', ou fÔl' com UgllU retida: multa de 20~OOO 1'13."
t~inco llias de prisflo.

Ar!. 131. Os limões e 1araníns nrtifici~es, ql~e forem
t'xpostos ti vonda pelas ruas serúó lOmados e lmmedmtmnen-
te quebrHuos c o conductol' pl:Igllrá n multa de 108000 ~:~.,
"alvo s<.'lldo escravo, e neste caso pllgun\. a multa o seu :oe-
\lho!" ou pessôa que mandar vender os ditos limões.

:\rt. 132. E' prohibido nas casas de bebidas e tavernas
goralmente em todas as casas publica:::

~. L" O ajuntamento de escrovos que nM estejão com-
l)l'ando.
~ 2,. O ajuntamento de pessõas com tncatas de u.anr;a\;.
. O cllJno da casa e cada uma das pessôas que fizerG~

•;ll'te do :<jlllltamonto íncol'l'cl'á nu multa \lo 5~OOO r~.

Art. 127. Si\.o prohibidoil:

~ 1." Os t~ros de qualqner firma de fogo unuos dc noit~
de'ntro das povoaçoes: l~llIlta de ~O~OOO. .

~ 2," As voserias, gl'lto::J, e alundo:; c~~nOIte nas rUUil ~
pruças sem que del.las pO:3SàO re:;.ultar utlhdade alg'u1Il8, ou
,<;em que fi isso obrigue a necessidade ou medo, llllllttl. d~
cinco mil reis.

embrhlgados (sendo esta ultima pI:ohibiçno exteIl~iva fi outr,:il.
qualq uer pPSSÔH) nem os cO~lsen.tm\.ú demorudos nu! me/;-
mas casa:;: mulw de dez lUllrel,,-
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Art. 1'd. O" propri etnl'ios <le terras de CUlt1ll'fl ci rculll-
yisiniIlls (Ia" terl'u.';, qlle silo do llZO COmml!1ll e :'iel'\'irern
de logradouro pnblico lia citllllle b povoaçües, silo obriga-o
tios o cercaI-o.; com tapumes fortes pelos lados dos lllCS-
I!lOSIOg'rado 11 I'OS, O PI'opl'ietllrio ou la\,[,II(lor qne lIào cum-
p;'il' o tiisposto !la al't. antecedente, quando ofl'eudito, paga-
l'H o dallluo e lIlulta lie ;'00 rs; por cada cubeça..

AI't. 1.15, O,; dO!loS<la::;ter1'll::;tapadas ou plllntaçües em
que rOl'elll oucontrndos auimae,~, com infrneçües de Postlll'lIS,
p0del'úü I"'tel-o" até que se a.vbe ao Fiscnl pura fa;.:el-os re-
1;:1dher H0 eUI'l'al. ou ao Inspector de Quurteirão, se o Fis-
cal rcsÍLlir na dislancia de lllais de uma leg-ua.

Al't, 1,42. O,.; pl'opI'ietarios ou lavradores qlle fizeren '
l)llmtllc,;õe" nl1s divi:'ias ou tel'l'llS confinantes, em as quaes
pastarem criaçüe:'i ou exi:'it;rorn pa,.;tos de seus visin1Jos, de-
verãú COI'C"lrna pal'to qlle continar com ll::l tOI'!'llS d'este::;
uma v~;.: Q'lO rec:iprOCllll1ent.o se sir\'üo d'ellas para pastOs,
ou assIm tulel'urào.

Art. 1.1:3, Çlil que de proposit.o metteremgltllo 011qlllln~,
quer ontl'(),~ Ill1lmaes IlIlS teI'l'a:'i CCI'Cll(lllS, ou plalltll\,'õe:;;
alheias ahrindo pal'a O:'isefim ceI'CUSe Jl'lrleiras. ou f1'<\n'lUe-
ando qnue"q \ler olltro:-> tapume:'i, sorúõ cllstiga(los com a
multa de 3U~1()OU rs" alelll tle' illllernnisurem o damno CUl!-
:-õatlo.

Alt, 146. A Camnra pro\'crú para que em termo bre-
ve se façào curl'aos 1I0SD~l"tr,ictos tio Municipio, a fim <lo'
que !leUe:; se reeolhflo os anunaes Ilppl'ehendido::l, Em qUllll-
to niw se estabelecel'em os curl'fle,.;, o Fiscal fará recolher
o., a!lilll1WS aprehenclidos em pastJ S('g'UI'O, pagando-lifl ao
douo do pasto o allll;lIel co,;tllmlldo. O dono do pa;;to lIlIe'
I! !sto <o 0PIlll:;er iucol'l'erá nu ll1ulta de 300 rs. por cada
Itnllll li,

Art. 1t~7, '1'o(los os moradores de;;ta cidalle e povon-
~~(jesd'l sell Municipio em cujos predios ou terras houve-
rem 1'c'l'rlIigucirus, serúO obrigados a til'lll-os e e.xt.ing'uil-os
)11'ineIJ)'dwlo pelos !l1lli" nocivos: multa tle 20~000 r". e o
!'orlllít," ei['o scrá ex.tillcto á sua CU:lta, A ClIlUtil'U:lel'á obri-

( 272 )

Art. 141. Quando as tel'l'as em commum fOl'em de cria-
ÇãO e alrrum dos sacias quizer plantaI' em algum capa? ~u
cupoeirabsertÍ obrigado a cerc~r, sob pena de l~~rd~r o dl.t'~.I-
to do damno causado pelas Cl'luçues,e de pedn a ImpOSlç<lO
da multa pela entrada destas Ilas plantações, Quanclo as
terras forem de cultura ou lavoll1:ll, e n,no h?u\'erem pust~s
tapados, o socio que quizer ter crlU~ão e ol)]'lgado li consCl-
vul-u'em pastos seguros e a vedar que offenda ns pla~lta:-
rúes e cultt:ras &lheias: lllulta de 205000 rs: alem da ol)]'lga-
~~aode pagar os prejuizos cansado pelas cnn\Ü8s,

nos pastos ou capoeiras Jimitl'ophes sem previo accordo com
seu visinho, ou confrontunte: pena do aI't. antecedente.

Art. 139. E' prohibido aos socios ou coherdeiros m et-
ter gado ou quaesquer outras cl:i~çoes em terras de cultUl:n,
ou lavoura de que nfl0 houver dlvlsflO e.ntre os mesmos. S~lll
que estes convenhão e uma vez que seJflo tapados ou hllJ~O
nollas plantações: multa tle 5.00 rs, !l.or cUl1a cabeça de alll-
mal, alem da obrigaçao de mdemmsar o damno causado
plea cl'eaçllo,

Art, ll~O, li' prohibido aos socios n,a prop~'iedade .tle
cultura ou campos tle crilll' empregar maJor serviço ou l~IS-
truiçno e cortes de mattos tio qu~ lhes compete ~ re~pOlto.
e contra a vontade dos outros SOCIOSou coherdelros Igual-
mente a respeito dos nnimaes lançados nus fazendas e ca~l-
pos de crem', pelo que a requ~rimento de qual,quer dos S.OCIOS

'ou coherdeiros que nflo conVlCr, compa;ecer/lõ todos dlUnte
da autoridade policial, e nomearáõ m'l,Jltros que declarem o
n .• de animaes que poderáõ ter !IOS campos ou pastos sem
destruiçllo destes, e n,. de alque~res que se p,od~n\ planta~'
llnnualmentc tle matos e capoell'as sem anmqUllaçüo da~
mesmas.

~ Unico, A autoritlade policial tendo em attençllO a parte
que clllla interessado tem lH~Stcr'l'as de cultu~a e campo:
designará a cada um dos SOCIOSo n,. tle alqt~elres que lhe
toca plantar annualmente, e o numero tle ammaes, que 1,10-
derá ter nos campo;; ou pastos, O contl'll ventor sera 1~U1l1do
eom fl lIlulta de 3ugaoo rs., alem da obrignçllo de retlrUl'Tns
creuçõe.s que de mais mettel' nos. pa~los ou Cl~mpos,' N~o
('omparecendo li parte ou pal'tes, CItadas a aU,tol'ldade::>po11-
CÍalllomearú, e uppro\'at'ú os arbitras a revelta das mesmns,
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~ 5,° Findo o praso marclldo a'
parte recw;nnte ni10 o tiver feito p I\começar a obra se n'"10m o tapullIe na forma que tiv~I'~~? rJ.1~al'te cOlltinUflrH,
(leva ser, formando U:l1ll c/c ue toda 10 eSlgnado até onda
( ecJaroei1o seJ)urfld'lln"llte d' (espesa da obra c
I
,.. 'v os JOI'naes ~u t ' om
Je~as que possa IH'OV!\['paI'a haver da \ ~, sento e mais des-
de ua somnHI em que importar toda I/ll te recusante meta-
tOCIll' 'pro rata, a extençào ou parte q~ll

~,G. O que recusar-se, ou de I
lIom multado em 30:j)OOO1'8. qua quer modo oppor-se

A~t, 15~. E' prohibido: .
~ 1. Deixar de prop0:iito abel'tas '

as entradas das fuzenda" ou d ,as porteiras que vedtl
11 2. D' • ., as cl'lllçOes I ,aOU 11 " estazer ou arruinar obras' lUS, plalltac<1es'

eSVIl\!'aguas qne servem u outl'em' ou servIços alheios 'ougg posse. Os COllll'llventOl'es do ~ tO gue das mesmas e:iteja.
, 811?O,rs,; e os do ~ 2. na de 30:j)~~gol:rel'áO M, multa de
~opô~ tdudo no seu estudo primitivo ale ISj e obl'lgaçãO de'
ormllJa as pelo codigo criminal rei', t' m as despesas de-a Ivumente ao dumno.'

ValtUnlo I I .•

SOBRE SERVIDÕES E ESTRADAS.

Art, 154 To" I) I 'b' 1t . J~ 1'0 11 l( o a qwl!ou ornur de seu uso exclll 'ir ,quer pessôa cerCllr tUl
reno que de 100lO'Ot " ~ o, qualquer parte de ' lur
nlUIl1, ou sirva de'"lor:r:andPoopel'tença .aos moradores eUm

lll
ter-

l
'el'" '" 111'0 1)11bII'CO O ' com-,I na multa de 20S000 " .. contraventor' ,
tapume ou ohm feita rtl>, e na obrlguçl1o de de ,r lllCOI-.no erl'eno. ::i1!lZer n

Art, 155, Nll.o pod ",' ,:tuas terTas se fa ' eI,IO os proprletnrios im r
cessel'ias, As esl~/~/strudu~ do comprimento lr~~~que nflft
llos'dsendo p~ssivel, ~~ Irf~l~~~~a~elru,nicipaes ter<'to l)~~~~~:
(? e um e ontro lad O" mgllla e 30 de de .
(!Istaucia um d o e es", otos de duas em du scortllla_
impossivel ás f~r~~~râ~ 3al\'0 sos lugares em ~~e b~~çl1s.de
este onus sel'ü m~ltado ono, o terreno: o que rec ~u Istoem vlllte mil reis. usur 3'

Art. 156,. Quando 'o contraventor t Ien.la de qualquer
TOWO XXXII. PAUTR 1.'

Art, 1~9. E' prohibido matar seriemas e orubús, mul-
ta de 5g000 rs, Na mesma multa incol'l'erlÍCi os que mata-
rem perdizes e codornas do 1. de Agosto ao ultimo de Fe-
:vereiro.

( 27~ )

Art. 150. E' prohibido fazer cêrcas ou quaesquer outror.
tapumes divisarias nos limites communs dmi terms e fazen-
das de cllltllrn ou criação sem procedm' aviso, ou participa-
çao aos vi8inhos continanteJ, multa de :-1050001'8.

AI't. 1{)1. Quando amigavelmente nll.o se concordarem'
será o aviso de qne tl'ata o artigo unteceuente feito por ofli-
gial de jnstiçll em virtude de ord0m ou despacho da autori~
dade policial respecti va.

Art 152. As cêrcas ou tapumes divisorios de que tnl-
tflO os artigos antecedentes serÚú feitos á custa dos morado-
re5 ou proprietarios confinantes, e observando-se as regrllil
.seg-uintes :~ 1.. Quando os visinhos nãO se concordarem a fllZ61'°
tapume sobre sua qualidade, serlÍCi as partes recusantes obri.
gadas a comparecei' na audiencin. da autoridade policial, pn-
'ra a qual forem cituJas. e n'ella nomellril umu das parte:;
Ulll louvado, que com outro nomeado pela outra parte iràu
no lugar e designarãO a natlll'eza do tapume e S11adirecçf\O
.em attenção á localidade e economia, segurança ou durução.

~ 2,0 Na falta ue comparecimento da parte recusante a
l\utoridade policial nomeari1 à suu revelia o louvado e fará
I) que dispõe o ~ antecedente,

~ 3.. 1'10 caso de uivergencia nu opiniãO dos louvados
decidirá o Presidente da Cumara adaptando a opiniuo de um
dos louvados,

S 4,. Na dclCisilo d) Pl'e::iidcnte da CilllHll'a que contil'mtll'
o parccer d05 tou vados sCl'à u55ignado um termo paml\16
par~e;; comc!,;.f\rc:n n ob1'l\, e outro para a c'llldusuo d'elltL

goada a tirar 0:3 formigueiros noS lugares e logradouros
publicos da cidade.

Art. 148. Os proprietarios de pomares na Cidade e po-
voaçoes .;ãO obl'igll.d08 a tirar a lIm'va de passarinho dae
Il.rvores fructiferas, das que lhe fiquem contiguas, sob pena
de 8:j)OOO1'8, de multa, e de se mandar cortar as arvores it
sua custa
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l\rt. tiVe" Onnndo o c' )' I C 1:;<1(1 olJri"ado~ O~ que 11'ell'1l1Illl_0 o: I e algnns lH.orILllorcs,
_ .,' , 0 se ::iel'Vlre .lIln na 81\1l l'cspectiva tu 'tatIa ,.,. 1 11\,1\ conc~rtal'-o. ~ad.a

IJlürallore~~e j'e(~ugal'e-;;; Oll ~i1 'u,anl o ,:I!g-lIlll on alg-uus do:;
lerá q\lnlqllC)I' dclles (lo )Ois (I~' : :UI11'p.l~!em e~te dc\'Cl', po-
.10 a cOlltnllHlcia do ':'(,li ,. ,~e ltel 1PIY, tlclpatlo ao SIJbdelcg-a-
fU1.cr o Cl)llCel'to ou Ji;lI le\ l:sllJ lO, e ( elle a]cançltlldó nr.dem
que niLcI c:onCOI'I'OI'fto, sCllI l~:~~ e lt:~~(Jl',as ~~eI'lP~sll:; do:? outros
li quantia despendida: multa ~{~ "2g ~ouli)"cL.atgUl,ua oppor-se
a,., uospesas, ti f::., alOlll de plIglll'

:mtoril1, de polichl, sel'h intimado '
Jll:trcnl'i\ um prIvo IJHl"l con"cl't ' por }o,l<Jcmdesta, que lhe

f
' d . ' ," Hl Oll ll11pllr a SU'l test d

na Ol'llla este art e do 'Irt 15" fi 1 " ti ,I
cumprido o determiuudo s'el": c)'lte llll o ° PI'U;;O não tendo

, ,I mu IH o em :.lO~)OOO rs, .

Art, 162. Os fazendeil'os ou d ." Il'a on 11inem~flo. como lüé o' ,?n)~ (ete~ras de c~ltll-
;iobre os \{ios Hi1Jero-e' (' C 11",01<1.",10 obrl~ldo; 1\ fazer

I
' "'. OI'l'eo'OS as pOI tes 11 li. I

I nrem esteios: multa de '~O'OO"'() , ,J • l~e UI () I 0man-
::iUl1 CIISt;l. '!-! b alem de lazer u obra a.

b 1 \{csl'eito do contrav~Jltor se 11I'~ceder"L na fOl'ma esta-
e eCI a na 2,' pUl1e do al't, antecedente, '

Art.161 O,; qne de pro. "t: ,,' , ., "
rem ns ditas ponte" sem COll}~O~!() nll ullwrem, ali deinoli-
l:cen~~~1GILCamara, sotfreráõ u'"nl:lIY~Le::~03~ls~otellr~ (lo !lt

OS
d,Oll

ue 1'l'ISãu. ". e VI o lt1S

• Ar!. 'I li:>, Qnanclo n(>uhum 110,' Illuratloro." '" f
o~trabtllho, podor:'! r.!C01'l'OI'.gC 11 • I td ,',I, I '" ,q~I;:CI azer
mund' r ("IZI'r .'1CII~t'l 11)' I '1 ,I I llu,l e pohclIll 'l

11
\1'a u

'. • '" < , " nOl"]( OI'C' I '~~rt. /llltel'cllente F 'VI I: ,,' ~ ou ( '1I0S na IOrt1HL(lo
<1(' 111111.1~I"~IIIIII'OII'''t' (I JlO"I~~11.0.colu]lrehp.ndc os hertieil'o", , ,,'o .el'I'H':! 1[110 i'L ,.". u' ' ,.-
c~taltdo, !l. tO:,t,lt[ll P'Il'tlH1ClL :t tollYÜ~;;~t?3i~éi~~Jdld)lt".,. OH q no
penus OU art llntecotielítc,' ou 011'ru::iào:

:\1' " 1(ifj A d:sposi('ãO do t I fi' Ite:> d. ' I • a'r,) ~ e exten,;;iva as POll-
li call1ln lO;; P ll'a Illweaq/ler mor UIOl'OS. , •

, . A:t 1fi7, ,Nenhum proprietal':o Oll . c:ssOa 'I ,

~e", fnçd, jlO 11'1"1 e ,tOI'V'lr' o ' l'te I .•. I.P, , que suaB "e-
o • < ,., C ui'\( CH'as n " o

ta" nom 1;[ I'Canc IlnJnto tio llcdra ". , ,: , ~1HU,I",Illll\t~
~õf'l x .XII '1 • ),puw con:-.tJ u,.~l\O OU COJ1:'
r. , ,. , P.llll E , "

. A t 1fi I. Em qUllnto se nf\.O executa l\ lei de 1 fi de
A.gosto de 18'2.8, continlUlráõ os propl'ietarios a concertar
ç trazel limpas e desempnchu<Ins as e,;tl'lldas que pa",sãO por
;'iIWS ter as e fazendas, dando esg'otos as ag'uas, de::illSO

m
-

lll'<.1l1uO os cnminhos, qUlllltO for necessal'io na formll anlena-
da 110 nrt, 1;>5, e fa1.~iHto aS estivas e une~ro~, oude :forem
iiÍílispe\l~,)veis, qnl\nllo nil.O exceclf\.o de cinco hraças, O q ne
u isto se recusar ucpoi" de ud\'crticlo pelQ Fi:lcul, ou pei"

• Art, lGfI. Qaando o proprietario ou qnem suas vezc~
üzer aão qilizcr indicar o lugar 011 Illg'llre,;, ou deSignar
um que nüo dê o pl'cciso e,;g'oto, C)uqu,lldo llf\.O qppal'ccer
olpl'oprietario nem pc;,.;oa que suas VC;'I~S(aça, ou fjlUlll\lb li.
Hece.~sill(\de for tilo ll1'gente que nií) alllIlÍtt:L sem pel'ig'o 11
demora do a\'iso ou chamamento, o Fi~ca1l11111l\[lIrÍLprocedor
ao c,;:rnw; g'ual'llat1a a ll1ouemçào recol11\w;)llllada no t1rt.
,111 t'(j c llLl en te-,

Art, 160, Esta mC3l1lfi obrigaçãO, e debaixo tias mesmas
pi.mfis, incumoe aos posslli(lores de tene,IOS l\u conselho ou
üe quúlqucr outra corporaçãO,

Art, 157, Os onus ue estradas e servidões pub1icl1S
comprehendem o de d!l~ csg'oto ás ag'llflS e ás immundicins
qua urruinflO, e f1l'l.em menos cOll1modí\s as mesma., servidões,
Qunndo so nào PUd"l' cOllse;,;,nir o eSg'uto sem que se dirij1l.n
Oll lancem ns agua,; ou immllutlicias para os quintaes, errei-
1'OSou plantnçOJs, ou se\l\ que se façà\! buracos em muros ou
quaesquer taplllnes, o proprietill'io 011 quem suas vezes fllÇI\
uão teln direito a obstar, e qu,:ndo lhe incllmbil' cons~rvur
limpas Sll'b tl~,;tallas será o deu lil tior cuidado dar o tlito es-
g'ota; multa de 8S000 1':3, alem de fazel' u obra.

Art. 138, No (',nso tlo artigo antccedente se procede-
rà COII1 a maior Ulollcrnção, ni\O fll1.endo o csgoto sobro
plalltaçõe:3 011 qllaesquer bemfeiturills senào no caso de 'ne-
t;essidade, Neste cus o deverá ser o propriuwl'io avisado ou
quem suas \'ezes 11zel' para indicar ü lugar pelo flunl.menos
o prejudique a pa::isugell1 ou lançamento da,; llg'lIU'; e ill1-
mundicias, ~em que u servidãO publica sotfm com esta
crõcolha

maneÍl'!l. embnrncndo n estrada serà militado em 30$000 rI;,
e conuOlnnado 11.repôr tudo no antigo estudo,

L
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certos de pontes e estradas, ou quaesquer' obras publica!!:
uma vez que se pague o seu valor! seg~ndo a commum e ge-
ral estimaç110 do lugar. q proprletarlO ?U quem sua!'..vezes
fizer seril avisado para deSignar a madeira que sendo Igual-
mente apta para a construç11O ou concerto .lhe é meno~ ne-
cessaria: multa de 258000 rs. alem de se tll'ar a madem], ou
pedra por ordem da autoridade policial, depois de advertido
o recusante.

Art, 168.. E' prohibido puxar madeira a rasto nas e!-
tradas publicas e ruas das povoaçoes: multa de 128000 1'5.

Art. 169. E' prohibido usurpar, tllpar, mudar, e~t!,ei-
tar, entulhar, 011de qulLlquer modo arruinar ou dammficar
as estradas caminh~s. pontes, ou q uaesquer outl'RSobraG
publicas: multa de 30JOUOr.~.alem da obrigaç11Ode pôr tudo
a sua custa no antigo estado.

Art, 170, A prohibição e pena do art. antecedente sliO
oQmprehensi vas do caminho particular, ainda' de um só
morador.

Art. 171. E' prohibido abrir nOvas estradas em terras
alheias sem consentimento do dono destas, e sem licença da
Camara; que resolvel'á como for mais conveniente, depois
ele ouvir o dono das terras: multa de 20~000rs.

Art. 172. As cercas de espinhos na beira das estradll$
seráo viradas para dentro do terreno cercado todos os annoll
no mez de Janeiro: multa de IOgooo rd. alel1l da obrigaçao
de pagar as despezas que o Fiscal fiser com esta operaçllo.

Art. 173. Fica0 prohibidas nas estradas publicas a8
porteiras de varas e as de bater, que se collocarem ou exis-
tirem, as quaes deveráo ser levianas de modo que facilmen-
te se passa0 abrir: multa de 880001'5" e obrigaç!l.Ode pa-
gar as despesas de sua remoça0.

Art. 174. Nos ranchos ou lugares em que se arrancha-
rem os tropeiros, deveráCi os rancheiros arrancar as estacas
que houverem fincado para nellas atarem os animaes, logo
'l!ue deUas já nao precisem para o mesmo dia, bem como nllo
finco.ráCiestacas no leito das estradas ou caminhos: multa.
tJe oito mil réis,

( 279 )

Capitulo I~.

SOBRE A VENQA DOS GENEROS, CASAS DE NEGOCIe
AFEIUÇOES E OUTILUl PROVIDENCIAS. '

Art. f75 Em tempo de fome serào obrigados os con-
ductores .de genero", de que faz rnençi10o art. seguinte,
a cond'1Z11-osaos lugares que forem desirruados em editae~
da Cl~mara, e al~i venderào á retalho aocpovo pelo preco
que livremente fixarem. Quando nllo appareçno compradô-
res poderào entll? \'~?del-os fóra dos lugares marcados:
multa de dez mil reiS, .

Art. 176,. Ha fome quando a prodl1cç!l.o for tllo mino
go~d~, ou,haja !alta ~laspovoaçoes, que seja provavel nl10
bastm pa~a subslstencla do povo, ou por qualquer incidente
temporarlO .ou extraordinllrio, elevarem-se os pref'os dos ge-
neros seg~1lltes-milho. feijao. toucinho, farinha' de milho
e de maudlOca, arroz, sal, azeite, café assucar e rapadura~
os quaes silo considerados de primei'ra necessidade. -,

Art. 177. No caso do art. 175 ninguem poderá atrnvell-
sal' ou, compl'llr em gros~o os g'enel'os mencionados no art.
ante,cedente, sem que seJilo conduzidos aos 1twal'es em que
,;e fizer li vouda: pena de prisãO por cinco diasCo 20cOOOr'
de multa ao atravessador. !1 :,.

. Art. .178. Siloconsidel'Udos atravossadores e como tllC"
lllClll'SOSnas penas do art, antecedente' :'j

,.~ l.0 Todos aquollc.:s que sahirém ul~m dos limitos da
Cluade ou que se sel'Vll'omdo outros quaesquer me' .
'ontl"ltol' O'''lle o' . lOSpaI li. '" c" r:s ~om os tropClros ou conriuctores dos m > '-

mos genel'os, relll1sundo por qualquer maneira a sua co~~-
pra em grosso, .

AI't. 17!L São tambem consitleratlos atl'l1.vosslldol'e:s
?llluelles que a titulo de encommcndas ficm'em com rrenero'
ou gen~ros c~nstnntes do art. 176, um~ vez que não ~enhã~
~onduZ1(los dlrectamCl~te em transportes seus. Os contrll-
'. ~~ltores do~ ~rts. SCl:110multados em 208000 rs. pela 1..
'ez, e pela _. cm 30SOOOrs. c cinco dias tle prisãO.

Al't.. 180. No caso do art. 175'deve comparecer fi tlutú-
re~o XXXII. 1'AIITE J ••



.' ~ i.~ Abril' btll'l'i.lCllil011boteqniw; temporal'io!'! O. il inf'l.•.."'-
tol es lIlcolTcrúú na multa de ')""'('00 ' , u..,......v~,I l'H.

Art. 185, 'follo:'! qll6 vendCl'em o' ,
. rosados ou medido;; tenlú os no' ,~., ~~neI~s que devl10 ser

):lla1uças aferidas annullím'ente C;;'Il:;I~~~I~l!:C~I('~~cplll,etdi.das o
1.'1n( a QUt1 al1eo'llf'Ill f'lItH de (o;:; tIIll.', e

_1l1l0ficllr/IO l)Qrt'j;,,;() l'"O"lltO'.Io
q Ilaesqllel' JlOSOS ou IJl0didm;N -" , :; u PII""lI' 11 re"pect' f'

. Te"\-\'lo dÍt;po,oiçno ostflo comprehe~(i ido;" o~ ' I"IH :1C:IÇilO.
vendeI'em o'onel'o;; n retll]ll" (lll . ~ . Inne leIro" que
t

"' , . t) 11 /1\ 11reJo liaS rlH C'!
('s rndns. 0" lJJfrllctorc;; in corl'cr"'IO n I' I I 10:-: e na!!, (ll lllll til (e 2lJ~OOOri>,

Art. 18t.i, ° quo 1'ecusn:' aferir " l' .' , '
1'11multado em 25:!'!UOO1';; l' li!!" llle' .."co:o; ]>0::0,08 ~ medldll~ "lA.
n' . ...,.,' ,,,IlW;; penas IlIcorre ,I •
.yue reCII;;arOIIl Ilproscntnl-oti :10 F'", l' " . .ldU oseXlllJlinai-os. l,.ca eUI (.ol'reJç~l1o para

riuade policial c Fisca,cs 110Slno'ares n n que se fizer a ,cn-
da para neUe:! fa~er manter fi ordem e prevCI)ircm 8S dissell-
1;Ü\;5. " '\ '

Art (81. A Cnmara fará construir opportunllmente uma
pru\'ll,o,u mel'càdo no lub"l11' mais couveniei\,te desta Cídafle
';OI~1as 1~~co,ll1mor1uçr,esprecisas, halall.çll. pesos e medidas.,
oude se v..euderáõ todos 'os' generos alimenticios e qUlles<}uer
O,utl:OSq na, eutl'em paL'l\ o Clln~lImo da. Cidade. Ig'Il11CSprnçaH
ou 1lI.<;1l;cadoc;se fllráÇl na,; demais povoaçO.c:l do 'f.eemo, logo
(lue o !;ofre municipal P0~:lfl Cf)mpoI.tlll' l}stas uespcZlls.
Huvcrlt p'Il'a e:lte fim um reg'l1lamep.to previamente appro-
vado pelo EXlIl,a Pre6illcncia,

ATt. 1&'~. A. carestia ou fome de ganeros alimentícios
~Cl:ÍlI'CCOIheóllu pela maneira seguinte, O Presidente dl!
Camarll. (,U quem iHlas V,e'he8 fiz!)I', com o Juiz de Paz e um
]leg'o~i() lte. idonoo, reunidos .em um, ponto dado di:;cutirúó
a l'c.speitQ, e o q\ e resolvp.r,em sel'à,publicado por editae;;.

Ar!. 11):3. O disposto no art. 173 nas povoações do
:rermo fieu a carg'o dos Fiscues.

1". ~,17. ( :lSI )

Art. 184. E' j>I'ohibido dentro do ~lunicipio sem licença:

~ 1.0 Abril' 011conserV:1r aberta casa deneg'ocio qualquel'
. q~e ella seja loja, ou tenda de qualquer oflicio ou arte meca~
lIlC'a, cOlllprchendidas as officinas volantes, .

~ 2. ° :\lasca'ear obras de ouro e prata, fazendas e 1'0.

medi os.
~ 3,0 YCIHler sal, quer nas povoações, quer fora llafi

JllCSmllfl, salvo aquollc;; que venderem o sal em casa de
JIPg'ocio.

~ 4," 'firar retratos por ijlac1linas, .
~ 5, o Ter rancho de tropa em que se venda mIlho.
~ 6,' Ter casa de pasto ou estalagem., ,
~ 7," '1'01' carl'OS, carretõe;;,ou 9utro qualcl.uer, velllculo

tIo. qualquer denominaçãO que seja, que se destlD.e a conduc-
l;àP de materiaes parll neg'ocio, como sejfLOmadeIras, pedras
telhas e outros objectos. 'l~xceptuào-se os canos empregado:,;
lia conducçno de generos.de 1." necessidade, como sejao os
alimentos e combustiveis.

~ 8.. Vendei' aguardi.mte ou restillo de canna ii~.il1em ca-
.:iHll.e uegocio com porta uhol'tal seja em casa, pnl'tlClllm',

. Art. 18R. So ns medidas lHJ!nnrn' " .
f(,1'mn faJ,;o.~ 011 r:d:-iilic'\(lo~ (lel)O" l° sI' C pel,:;os nAo nflmdost' , . I . A" ,,,'1 e 1IlerH 'l •• o' t
!lI llléOrt'C:'/L lia:; llell:\,; c1" Sl'i' 1'" 1 ,'." con raYHn~tle m lllta. .' ~ , >" I 1.1:> ( C l)rlSflo C 25SOOO rôo

..\1'1. lRn .. O nful'i(101' (1'10 fizPI' '1 • f ' .
marca do~ padroe:l da Camal'll. HOtt'I:Ü':á ':\ \~~~~l~lld(~'~n~~~~J~I.a.) I, .

Art. no. TodOi; o,; pesos sm'nó li, '1' .
ti fIgura dus do padl'f10 da CUlJInrll. e meta c rIS medIdas

. ,\It" HJI. A CnlJlllrll r1i,.tl'jhuil'll no:" Fi:;cac •
rlos pLSO::> c meuluil;;. [Iam DOI' dll'::; ~e (ruiu'o S o" p!l(!rõefJ

, • -' •.. b l:n nus corroções.

Art. 1\)'2. E' p!'ohilJidü:

~ 1.. n IlHOde f111.or HccrO.3cimo :t(l~ e;;( .
soldado;; da Ill:l!wira qne s(' n'-o . .., . p >0.)8 l'JIlCfinO 10rern~ ,). O., I " ,1 jJ(),.,,,rlO lllH!S :311P:II'III'

' .. ~' , . 11,,0 (I: pe50:l do Ilrgulll:'i ou de (I' 'I .'
p();.d\() tIrtll' ou tOi"IJ1I1' 11 p<'1' r ,'I' ",/IllC In~ que se
(fIHIO X,{XII. PM:TI\ 1," ) UCI .nf.mt ': IlJllltn de 12::000 rIS,
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A:t. 203. Nenhum Professor poderá embaraçar á
.8 deslgnlldo:s n? art allt~cedente assistllo á,; liclJe~ eh~~:
todos 08 c llhecunentos e mformuçoe:; para se formur . ~
li~mll~eira pelu qual é ensinada a mocidade: multa do J,~l1~?
)lul reiS, • \ lll •.•

",:,sa .rle~linadH a recepçno dos expostos para dep ,
dlstrJ!)Illdlls por amas OHl fereJfl

Haverá 1111Cll"U011roda dos expostos uma ama de leit.
pura llllllllHe~ltar os meninos em q uuuto Uuo foro d d
fiuem os crie, III a os a

Art. 202. A insper.çllo consistirá no exume do IDod.
p~lo q lIul os ProfC';SOl'C8~esempellhi\o seus de\"ore,; e se '
feita p.clll Caroara, pelo FI:;cal do districto. ou por qualqu~~
wmlmssllo pelu Call1aru nomeada. .,

f':al)U••lo .n,"
SOBHE DIPOSTO.3 MUNICIPAES.

Art, 205, A Camara Muuicipal da Cidade de DRopell,l-
"MO XXXII. 'UU 1.' . ....."

A rt, 199, PUg'ar-se- ha a mesma quantia ou fi .
1'88011\'el, qlle até hoje se ~o::itllma pugar pela ~riaçaao1u:d~~
.ação d08 expostos uté fi J(lude de sete annos.

Art. ~OO O. pais dos expostos que os reconhecerem
$6rálJ ohrlgados a pagar fi sua Crellç[lO e educaçllv até
lote annos, os

(;altU,,:o lá,'

SOIlRE ESCOLt\.S DE PRDIEIHAS LETRAS.

Art, 201. A Camara inspecionará as escolas de rimei
I'ASletras, tllnt.o us q 118forem pagus pela Fa::;enda Pro\.inc' i
~mo as particulares, 111

.Art. 20.(, 03,fiscaes dos Districto:; participaráO ao dee-
ia Cldl.lde o que tiverem notado nos seu:! Districtos relati
alente ,ll:! escollls de em;ino; llssim como 11 rel'lpeito da edu~:~
!no do::; expo~tos e orphilos de';llmplll'lld08 e pobres para
~ro rel'lUlllOa>!,CO~l::i!gneno rellltorio que deve ap~e8elltll;'u:
~amarll. uo prluclplO de suus se::isOO::i.

,\rt I~n.E' contravençilo tom:,r. reter e (~Ccllltllr fel'l'lI-
H,<,nta de fjnnlqller e;;pCCil\, t1'a:;tes, roupas, UllllllllO:;, ~ arn~-
te':; de call1lll'111lllSe tral);llhadol'es lIe (Illulquer especle, sob
pretcxtu de terem os llte::;1I10SI'tCl:bido qlJhl\tia:;, ou COll:;ll.oi
,.dil1utaJl\:i li trôCO Oll pu!' couta uo sel'nçu, e uãO o terem
feitu: lll,~ltn de dei'. 1l11il'ci", alem da vbl'lg'nçúO ue re"titui-
relll o::; tJ1-,iCC10:i, .

('Ritituf.() C .A.'

Ar\. 1!HI. '.0\ C~marl! to;ru q no PIltl t'(, .00;,<1lJelecen\ UI\I"

Art, HHi Os fi~cae~ porlert'10 Ulllg:ll' ao" nferi<.\ol'cs O~
!,Oti';)~e 11letli(las de q:lC trat.a u art, HIl i):Il'a fa:;or Ug u1"eri-
•...ües nos seus Oist.rictu:;. A iillp'lrt,lllCi: Ull;.; alugueres ~eríÍ.
i'ara li C.unara, Os n.,CI{ " re,'llonder:lú pelus pe:;Oti e Ille<.\i-
(iu;; que lhú:; forem eiltreglluS.

.sUnHE DAMNOS E LlXàS E~Tlm AS PESSOAS,
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Art. 195. As tavernas, lll'lI111zens e quaesquer Olltl'Wj
Cll.flllSem que se vCllllfLO bebi<las espirituu';il'; se fecha~áõ
liO toqne da I'ccolhiua, que :lerá <1'; non~ horas da nOite:
multa de 8800U r,;, Nesta Cidade 11 recolhida scrti tO~lldll m,
sino da Call1ara, que podt1l';\ encuI'l'egur tle~te Ser\'lç~., nu
Clll'cerei 1'0 ou q uu 1'1. Utll' Outl'll PC;;;;tlll. danuu ullla gl'lltlticu-
c:flo nnnual tle 2U~00U rs. pagus POI' trillle,;tre. Nos olltr06
lun'are,; o,; sachl'i::itil.l\.; tuc:\r:L,) l\[).~ sitloS da,; Mlltrise,; ou
l;l~)e\la:i: multa dcl um mil rei.; por cu,lll reculllidu que uei-
XIH'elll uo tocar,

Art.. 193. Todos os pe,;os e medidasdeveráO estar lim-
~os sem foudas nem que!wat111ras, d,,\ maneira que não seja
l'rcj\lllicado o publicu: llwlta de 8~OJO I'';.

Art. 19'~, A nenhum e6cravo se concederá licença r!u'a
tel' casa de llegocio, e qllUlldo for concedida 1))1' se occultal'
maliciu:;alllcutc e:;ta qlllllidatle; sen1 o escra\i~ multa~(~ elh
12S000 rs, E111ambus u6 casO'; li casu de negocIO será lllllDe-
ttiatf\mente fechada.



Art. 207. As damai.., liconçH~ slm'lõ" concedidas na for-
Jl.1!l do art. antecedento no" Dis trict05 do 1'61'0. pulos respac- '
ti\'u:; 5u bdeleg-ados. '

Art., 2~9, .As liccnças m~nci?n,urlas ~o 8rt. 2p5 ~ l." n."5
',3,4,5, o, 7, i'l, 9, 10,11, H, 1.3,14, t5 .• tG,1?, Hl, 19,,20;'
~1, e. 2~, ser{lõ nllUtUleS e til'llc1as no docl\l'so dos rn~7.C8 d6 .
Outubl'O e ~ovembl'~ de cada anno, excepto aquelJas (iU'O'
forem pI'eCiSUS depOIS deste tempo.

~rt. 210. A .licença til'ada em OUtl'O qunlquer teuWQ
nno Isellta ria obl'Ig-U~fiO de tira-lu Iluvumente em ~utnGI'tl
<lU No velll b 1'0,

Art .. 211. O,; InlH;cutes, dt'IlLi"tns, retl'utistns, caldeirei-
rOs 011 qlllllqllC1: outro Illestr ou olJiciul de oLlicina:1portlltil
e volnnt~ de\'cmú ~r:!7.er cO!lsig-o ns lice.nçns. e apreseutl\! -:lS
tlS lllltorHlade::i POUClllOS, Fiscal, Juizos de Paz, Procurudor
o Age!lte dl~ ~HlIllLrll, e Illsp~ctores de q,unl'teiroes, logo que
for a.':mn eXIgl\lo, O qt.l~ ~ l'ltQ se 0ppuiler. 8otlh;ol'fi ~ mulhf
do 20S000 n. ,..;
:~.(j:.t~ X-g~~'~. P\nT~~ 1.:a

,J,rt. 208 Fica n)ncsma Carnaru autur'isl1dn fl m'J'ocada\'
d~ (:llda b~lfl'il ,!lo oitO.~l.oi~idll:::' de ag-lIard~nto ou rostillo que
::l<': \ andeI ne"te MUlUClPIO, :>00 1':>, O lllfractor puo'un\ ~ '
mulla de 30SUOO n, l:'>

~ 2.. Do fi foriçCiC5-L" ctH VIU'a. UIll mil l'oi;;, 2.0 de COYl\-
do, um mil reis, 3," de II1m'co e quuesquOl' outros pesos dll-
bu.lança de pesar ouro, rctr6s, ou medicamcntos, dous mil
reIS :~.• de t?dos os pesos d.esde o de quarta ató o de UI'roba
de ahl para ouna, um IUll reIs. 5,° de todas as rn~didas de see
co~ de meio alqnoire pura l)Hixo, um mil I eis. 6,. de todas Il~
medidas pm'u vendor agulU'r1entl}. o restilo. !.gooo I'S,

~ 3.0 no tnlho-:-I.° Do cada. rez q l1e se matur pl\ra vondel'
de qualq uel' manClra, d,HI:, nHI I'eis, 2 .• Havendo HrI'ema-
tauto do talho pertcllcerlhe,ha esta quantia. "

A.rt.. 20G. As licenças de quo tmta o Ilrt. llntocfHlol1te
~ ]0 /l.O, 1,2.5.6,7,8,12, la, 1f•.• t5, 16 n t8 19 'lO e''';.{' , , , , _, ;J4

SOl'aO COllccr\lCias pelo PI'e"identc da Clllnara. o estando au-
sout.o da Cidau" pelo \'I:lrearlol' maill ~otado e re»itlel1te n
n1e.~l1la.

(M.l. )

fica autori:>u para l\l'I'eCndllI' aunualmente em seu municipiQ
as contrihuições seguintes: .

~.I. De licenças-I .• Para a.bnr o.u conservar ahe.rt:ls
ca:\a de negocio qualquer quo scp. botica e açougue, (,mco
mil rei".

2.. P:u'a editlcar 011 reetlificar casa na CicIado e em
qualquer arraial "SOOO r", ,.

:lo Para muscateur fazendas. :!O~{)OO 1's.
-\ ,. Para ter cano, CIlITetão 01111ualquer outro vehicul , '

na fórmu do S; 7 • do art, t 8'~ destas Po::tul'as loguoo rs. ,
ti.. Para ter ranchos de tropa" em que se venda lUIlho

10~OOO 1's,
li" \Iam ter casa de ')listo on e"talag-em :W;;OOO !'.'l
7'. Pura ter Cllsa pubtlica dejog'os péí'mittjdo~. (jogooo 1'5.,
8.. Para ter loja ou tenda llbCl.tu de q ualquct' omclO

ou .arte mecanit:n, !~SO()O 1'5, ,
9,. Para ofliciaes port!iveis ou volantes de caldei-

reiros, 30g000 1'5,
\ti.. Pam ql1alquer ontro 13[flcio na arte mccul1ica ex-

cepto os fcrreiros, SSO()O rs., ' ~
1L Para dat' e:ipectllculO 11ICl'atl\'0 por cada ,{li' taS.
1 :1.. Pnri\ e~ercer a pl'olü;àQ de dentista 50,SOOO 1';;.
1:~. Pam tirar retl'llto;; com qualquel' m:\clllnu 50S u.
H. Para fabl'ic:l1' pol\'OI'I.t fóra (las povoaçocs em lUgB'

re" dcslo'IHld.);; pela Cnmara, IO~O{lO\'s.
1:>, rf;U"lt vender bebida:; alcoolicH~ (le q \l:1I(pl~r espe-

cio sendo nacionl1es, cinco mil rei". semI\) c"tr:.lllgclras, dez
mii reis.

1G, Paro. venrler meuicamentos e drogas em Gusa dt,1
llE:lg-ocio. ~SOOOr:l., _

17. pl\1'I\ .••..C1H!m. mCl.hcumentos onde Tli.J.()houver bo-
tica. Ggooo rs.

18. !'lIra vendOl' polvorll o armas, 6S000 r.:;.
19. Para matar e esq uUl'teja1' rele" om 1JJataulJuros;

l'nrticulal'es, HSOOOri>. . ..
20, Pura lUascut.eflr qutlcsquer obras de ouro, 'pra~n, JOIM

de ouro ou pmt.a e pedl'a:; preciusas tln7.eoto;; mil 1'el<l.
~l Para :;unteiros ambulantes, 5~O(\0 r;i;,
2~. Para cemite1'ios particulare:>, 10SOOOn, .
:!;~. Para fOl'mar cal'\léi!'a~ ou catacumbas IUl Cell1lteno

geral, !J.OSOOO1'5.. '. , . . .2.... Pura ter Caila de alllguel no jfu1llclpIO sendo sobl'Hr1o,
6~()OO r". sendo tR.I1l'Ca, -lSOOO 1'5.

"~5. Dil qanl'p.lGc' IÍ<.:ell,;a nilO e.:;rc(;ifi~a'JII" t$O(J(}t:.'i..

.I
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ro VigOI' por um anno, sendo ppprovados pelo Govcrn.
Proviucial, contudo o anno da duta da nppruvaçflO.

Art. 218. O Procurador da Camara terá as seo'uinte.;
porcentagens. b .

$ I: Das multas que arrecadar vinte porcclIto.
~ 2 Da:> que forem llrrecadadus pelo FIscal duis PC}!'

t'ento.
~ 3.° .Das aferiçO~s quando por elle arrecadadas 30 por

.ema, dItas quandu forem por ilrrematuçao ou adlllini8traçl\{1
2 por cento:

~ 4.' .Do lalho quando por elIe for arrecadado dez por
fle~tO. de dIto quando for por arremutaçao ou lldmini8traçlll)
"OIS por cento.

S 5.. De todas e quaesquer ~icen~as concedidas prla Cn-
Ulara dez por cento.

Art. 219. O" regulameI!tos para li boa execl1çll.o des-
ioas Po"tura8 na parte rela.tl va a contabilidade, e~crJptlí-
ra<;ll.I!.e arrecadaçãu dos II11POStos ou ql1ue:;qller rbndus
H~Ul1lClpaeS~epelluerá de approvuçl1.o do Governo Provin-
mal.

. Art ~20. Fica al.Cumara 11l1torisn<l1la l'ccebe!' de cadn
aI.llunal \'HCCUlll.0,'1. :mlllo dos q lIe paSSa0 pelus recebedo-
l"JIi~ deste ll1~lllClPlO cúrn guiu8 da l'roviuciu de S. Paulo
IIUlllheuto:> rei:; UI;) vacçulI1, e tre8ent08 reis de suino. '

f.-'ai.iCui~•• ,..

SOBRE MEDIDAS PREVEXTIVAS POR OCCA.SIÃO DA
EPWEM1A U....: bE~\lGA::5.

. ArL 221: .. ~' pl'ohib;do l) toda e f{l111lqnerp.c:;sõa atn-
~I:ldll ~J bt:>':~~118 tm.!:mar pela:; 1'11L'; l1e8tn. Cidade. C
l~vull(.:ue:l do le~ no, sob pena de multa de 20S000 reis t'
tllllCO dlll~ ue PI'I:iàu. .

Art. 222. O,; acommcttidos dcst~ mal SeJ'iio reculhidor;
a~ l:~;~lll'eto.q II~ Il C~llnlll'a de"igllar, SI)!> p enu de rnt:lta
lI!. ,VllJl.e mIl I'~l'; e ClllCO dia:; de prisàO.

S UIl,ICO. ))mxl.ll'llõ dC ser 1'{'coi1Jhlos o:; IIlZlll'eto aquelltls
l~etl,;õll:>q llC se q III"CI'em trlltM com sellll pl'oprio:l l'CCUr80S
10U(l ~XXIl 1'.\111'1,;L" '
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Art. 212; A. mesma camara fica mais autorisada a ar~
recadar:

SI .• De cada engenho de socár e preparar café de .qu.•
seu dono perceber dinheiro pelo soque annualmente ClllC8
mil rei:;.S 2.' De cada diploma, titulo ou qnaiql1tlr papel que tor
registrado na Camara Mnnicipal dous mil reis.

Art. 213. Logo que se ponha em execnç!\O as pre-
sentes posturas a Ca!niLl'a Mu~icipal marcará um praso ra-
soavel.para o pagamento dos llnpo"tos novamente e.stabe-
lecidos. Nos annos :;egllintes o pagamento será feito n.
(1ecurdo dos me,;es de Outubro e Novembro de cada anno..

Art. 214. Quando os impo:;tos rnunicip!les. !1llO forem
pago:> nas €pocha:; marcadas proceder-5e-haJudlcllllmente a
e()brança .do:; mesmos, e o•• contraventores pagar!\O a multa
de dez mil reis.

Art. 215. Fica creada em carla Districto de fóra da
.Cidade uma commis::;ll.o composta do Fiscal, Juiz de paz
e SubdelegaJo. que ~ervll'á de Presidente .• a ql1al depoil
de procedel' as averiguaçoes conven!enr.es l1l!orm~r~ a. Ca-
Ínara a respeito das obras ne~essar.las e utelS a? uI8tncto,
a fim da me"ma Camara provHlenclar a respeIto. Se no
Districto re8idir algnm Veread .•r, este far~ parte da CO?!-
misal1.o e será o Pre:;idente,:) se houv~r mais de um servIrá
o mai~ votado, qne nos cahOS de impedimento será subs •.
tituido pelo outro Vereador. .

Art. 216. Os Fiscaes terll.o um suppl~nte ou ajudanta
nomeado e juramentado pela Caro ara . para o sub~~ituir em
ileus impedimentos, sendo que os SubstItutos do~ h5caes do
Districto da Cidade e dos de fóra, quando estIverem em
exerci cio perceberao o ordenado e mais emolumentos mar-
cados aos Fiscaes que cessão de os perceber n'e:;tll inter-
l'Upçll.o.

. Art. 217. Os editaes da Camara que contiverem dis-
posiçoes admil1istrati vas e policiaes e comroinarem pennl
com declaraçil.O de que ficM fazendo parte das Posturas
dependem de âpprovaçll.o da Asse~blea Provincial, ~ntr~.
il&nto produzirao todos os seus etrmtos legaes e terM lOtel-
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l)eln ilrlportllllcifl dos quo forem reconliccil1alllCrJ,te hpo refi,

Art 231. 0:-: cnfermeir"s contratndof: )lar'a o lm;llreto
ou cosa ~)~lde se t,rntfl? de enferlllos dt~ qllalqllel' epidemia
~uunJllrao toda moralIdade (J clIlltela ne:-ises e,.;tnbelocimen-
tos, nilo podendo ~'etirar~m-",e delles selllllloti\"(),:; jllstifiéilllos,
perllnte as co,nllll,;sOe,; lJ"(;.ae,~, Oi! alltol'idades policilles, e
(~na,n(lo c~llllllettilo Ijua]qllel' illlllloralitlllde, 011,'0 l'etil'eru
:;erllO pUllIdm; cOlll a pc .tla dos crdenatlos vencidos, nlenl dn
Illulta d~ \'illto mil rei."', c ejnco dia,; de prisilO, e muis penns
em que Il1COrrereln pc! o cotl igo penal

. , Art. 232, A prisãO que ft)r imposta em virtlllJo de
lI.dl'acções. tle lJ nalq ner de;t(~.-; art .•' nfífl p'Hlol'à ser COllyer-
tJ(ll1 em dlllh!:\ll'O, 11 meno" do vinte mil reis IJor cnda dia.

Art. 233. Os Fisclles om cnso de epedimins e que com
zelo ('uidlll'em !lO 'c'lmpl'illlellto destas Post.III'a,.:, do cupituJo
17 em dÍ!lIItc, serúõ gratiticados com 50tlOOO rs, á juizo da
Call1lfrn.

Art, 2:l1. O:,; Fi"rncs darão à COlllllra no fim de cada
1110%,durante as cp}deluias, um mappa circllllstllncilldo das
po,.;,;oas ae~oll1lJ1cltJ(lllS do ll1al, tauto do luzareto como dllS
('/I.:'\IIS )l1.rtlculures, soh multa de 1USOUO rs

Art 2:33. :\s r?upns. dos nfl'eetndos de bexigas OII OU""
f)'a qualquer ep:dell1la seraú Im'adas 110 rio Palmeira do IlHl-
l/.lrlolll'O para haixo, :>ub peua (le multn de dez u1l1 reis e
nuco dias de ]Jrisl1o.

.\ rt. 236. As pe;:sôas que COn(lIlZil'om nliu:entos 011 ai.
:,!'UlI.10lltl'O 01ljol'to para ° !azal'(Jto OU cnSa oude existirem
hexlglJ(.':ltos ten'lü todn o cllldado (l cautela n!! entre'"!! dCH-
l'C", erltaudo a cUti',l(lll e o eOllt'J(;to C')lll os lltfe~tados:
IIUltll de de;', [ui! reis, e trcz dias de l'risilo.

. ,.\rt. '237. A pessoa alI ~essnas qlle uno eEtejno incum-
Jlldas do tl"ata~ncllt() (los bCXIg'llClltoS, Oll el,ferlllos de qllaI-
qll~r~ Ollll"a upldelll1a, e (lue COIU elle~ se COlllll1l1nicnrelll
. lll'ao preso;; por dous dias, e plll1'ur'lIo cinco mil reis d~
multa, c

I

( :4 .~ J

•.•.•.rt. 226. O Fiscal c re,.;ponsnvel flp.lo' cllmpriment()
.]/1.S presentes posturas, sob multa de 30,,000, perda do em-
prego, sendo p"ucessndo por falta do Cll1n!ll'im~nto do de-
veres.

Art. 227. Em casos de- epidemia de bexignR ou 011-
tras qllacsqner a Cnmar'n, 8U en.tendel' conveniellte, Ilome-
~rá muis Ul) um Fi"cal ou \.:Ollllllis..,üe" a ()uem enUlrt'e-
garà todns flS provicie.leia" precibul:> em, beneticio da i\Hude
pu blica.

.~,rt. 228. l<1stns eornmiRsOefl serilo respeitlldns e (lllfll-
quer desobdiencia í:l~itll 11 el;as Oll Il suas delibel'll~ües será
}lunidu 'com multa <lo 2U!')OOO reis, e cinco dia;; de pris;1o.

Art, 229, Os medicas e enfel'lneiros que se encnrregn-
:Item do tratamento des bexiguentos, alem do que lhes couber
}leio uso pel'ceberú() lima gratificnçno á juizo da Camura.

- Art. 230. Os bot.icnrios SilO ohrigados a ter SUtiS boti-
~as nbertas, soglln<lo o disposto no codigo de posturas, a vi-
ando pontulllmente l}ualqueI' receita para os enfermos de
bexigas ou outrus epidemius, ficando fi Camnrn l'OSPOIHlitYQt

, I'lvrt:Uldo .empl'e'1l lWlIlfllunicnCflO com o 'PuhlicQ, J!,ob 'pe ti
4llc lIIult,a do ~IlSOOOri;, e () dia6 de prbflo.

Arl. 223, • Os infermeÍros do lfiznretó ou de casas par-
t.iculares incumbidos do trlltumellto dos bexiguentos ticÍl()
prohibidos; de transitar pelas rua;, desta cidade e povoa-
~;OOn do Termo, e' bem assim de se commllnicurem com
o povo, wb pena de multa de 20g000 rei" c cinco dias
de'. l)riSF1o.

Art. '224. Os inl'et.mos deste mal uM podcrno retira I••
~ do laZ!\I'eto ou cosas onde tenhno sido tratados, filltes.
de vinte dia8 depois de restabelecido:o, e. cepto se apresei},.
t.nrem IItte.;tauo medico em que doelllre que o mal uM ~
JIIui:; sllsceptivel de contag'io, !Uulta de 1OS000 reis,

A rt. 225, 05 Viscaes pronclerno em flllgrante toda e-
qUftlr(llCl' pessôl\ que desobedeça "nas ol'dCJDs no cllmpri-
Illimlü destas I'ostlll'as, e estas i;offrerllo a multa de 20S
~ cineo diaB de pris\\o.'
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Dl'. Henrique Ce:rar Munia.

ES01.UÇAON •• 371 l'E9 DE NO'Jo.- . • ~ 'lEMBRO DE 186 J,

ApprOl'3 as posluras daCamara Municipal da Cidad d S,c c • Paulo do l\furiahé.

• J~AQU1M f'ALIlANIIA M, JIINHO, Presidente d I) . ,
Mmas (,craps' F;ll'O ~'\b(,t 'j ti I s' li rO\'JI1Cla de. .• ~"o, ( 11 \I os seus I I'
Asse~n~)léa L. gi-Iati a I'rfl\'inc.j;ll: sobm ln lI~llntes , quú a
M1I111clpal da Cidade de ~ I'" \ I IM' Ipropnstl. da ClIlllllro

I
..:l. iI 1 U \ l.J li rIa 1é d .Cl' t I)llçào sogointú: I ~ (J llU 11 \l}SO-

TOMO X XII. PARTR L.

Art 3.. Pl'nçns silo O" largos intr.riores d
e havendo duvida Stl nl"lllls 1'1'''0" lI" . as povoa~ões,
J'ados pl';lça", a Larnar~ o deCidirá t,Vel~. uu nao (JI' consiJe
d'e'tas I o~turas em e ltacs quo farão parte

I~' ui. I:

, Art. 1." lIa ontravonçito (lU' f •
llIffias) quan,lo nilo se uhsl'l v Ir (; di' 1Il;acçao (pnlavras syno-
taes que d'ella' f:~çà() 1)"ulO ,', spos o IH'~~{I~ posturas e edi-

o ( "uflnlra\ t.mtor00 Itlf t é
comml!tte coutrllveução.ou illfracçào, rae ur o quo

Á 1'1. 2.0 ILI roinci<1I'IWÍo, qnunrlo o cont t
.••.ez ('onul'mnuu.l, COIllIlH'tl"I' a Olt'''nl'''C(llltl' rO'à

ven
or I uma1 .' (., aV('lIç (I

o~ C,15ft' em 4uU não houver pC'n',,, e~ ' •
cidf'neias plllllda com o uu1.lru da- ( , : POC\óli1S sf-\r~.() as rein-
postUl'lIS, S PC/MS o~tabeleclllas nesta'

Dr. llem'ique Ceza1' Afuzzio.

Nesta ~ecretarj!l foi publicada a presente R ' I
aos 21 de Dezemoro de 1866. \c;,o uçno

'-'9' dSelladll na Secretaria da PresilIcncia da'" e Novembro de 1866. Provincia, aos

I', N. 17.

Art. 240, Nas epidemias do colem os moradores do
Municipio traráõ suas casas, pllteos, terreiros Clll'mes e mais
commodos com toda limpesa e hygieno precisa, multa de
vinto mil reis e cinco dias de prhia0.

Art. 241. Os moradores do municiqio e povoaçoes ni10
impedirãO que os Fiscaes fllçü.o durante o dia exame de suas
propriedades para conhecei' da hygiene e limpesa das lUes-
mas; os que l\ isso se negarem sel'M multados em tO~OOO1'5.

e cinco dias de prisãO.

AI't, 243. Fica0 rcvog'adas e sem vigor no Município
de Baependy todas llS posturas e additi vos ás meSlllllS e
IjUUesquer outrns disposiçoes em contl'llrio

11ando por tn!l to l\ todas as Autoridades, a quem o co-
nl1ecimpnto c execuçllO da refel'idn ResoluçãO pertencer, que
a cumprão, e fuça0 cumprir tão inteiramente como Uell!l se
contem. O Secretario d'esta Provincia a faca imprimir,
}Jllblicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Pro-
vincia de Minas Gern~s. aos nove dias do mez de Novembro
do allllO do Nascimento de Nos~o Sanho1" Jesus Cbristo de
mil oitocentos e gessenta e seis, qUltl.lrug'esimo quinto da
Independencin e do Imperia,

,IU!1QUlIll SALDANHA MAIlINIIO.

Silrerill Te.rei!'" da CO.~ln I) feJo:.

( ~90 )

Art. 2-12, A Camara orgauisará com a possivel brevi-
do.de um reg'ulamento que ficará faJo:cllllo parte das presen-
tes Posturas.

Art. 2:\8. No caso de fullecimento da qualquer pessoa
affectuda de bexigas ou outra q 'llllq lIer epidemia seu enter-
ram~nto será feito as 10 horas dl\ noite ao toque da recolhi-
da para maior conhecimento do publico, fazendo-se a sepul-
tura o mais fuudo pos:5ivel, e sendo pe:5soas de reC\U':50::lse.
l'iÍO couduzidas em caixM feix.ado {<'icaa juizo do Pre"i-
dente da Camara e do Rev81'enu.o Purocho em telUIJo de epi-
demias l\ creacll.O de um ccmitorio extra muros. Os cnfruc-
IQl'es da l." parte deste art .• serM multau.oS em vinte milrs.

Art, 239. As presentes posturas tlmío vigor tambem
na:! epidemias do colel'u e outros qllaesquer que appareçllo,
e que sejll.o contagiosas.
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Art. 4... Qlli,nilo clopoi" d" rlisposiç?~ de qllalquor ll;tigo
ou pflrllgl'apiJo, sl'gnimm as palilVl'lIs:-pns:IlI., mulla --deslgnu-
se prisilo, mlllla ou obl'igaçilo a filie 1.Ir.a S~IJ~'\to o co n tr;.l\'CII IIII"
pela cunlravl~nçiio de cacla uma das (lispoSlçO()S esti!hl'leCll\as 110
nrtioo. salvo qU'Indo nu mesmo se fizer expressa dlfI..:rença.

Ar\. ~.. As 'Iicrnçac; de qlw tr:lliiO estas posturas .serlío
concndidas pelo I'reS\Ulmtll da Call1;~ra, ap.rps1;ntllllllo o. I!npc-
trllnte os (\ocu'lIcntos de haverem 51,10 sallsfllltos os d,rello~ H
impostos eslabeleci,lns. Da denegação haverá recurso p:lr:l a Ca-

mara.
Art 6.. A" auvertenria~ ue quo falliio estas posturas pa-

ra o comprimento de um. dever, ser;io feitas por ordem da lIU-
toridadb policial.

Ar!. 7.. 05 fiscars dos Distl'ir.tos (le fl)r" da Cillllde,
/l1em do \\elfltorio ql1l~ 5;10 obl'igiH\'\S :' lIprl'sl:nl~r sobre os neg').
r.ios c \llwessil\ades dlls SPUS rú~p(J("11VIIS lllstl'l~tos, nll .f, 'l"I~l
do é11'tl"O 8) da Loi (J.; I .• de Ontul~l'o de I .:>23., p~"'tl~clpaI<HI
ao da t:idade as infl'acçütJ5 das L!'b, as pre\'aI'lCill;Oes ou ne-
glig1mcias (los empregadll.5, ~ a" cOl1lr;'Vel1~úCS das pusll1rJ5 que
tiverllm Illgar 1105 seus \)15tl'll~ln5. '. •

O Fiscal ela Cidade colligiudo tOllas. a~ Illf,\r!l1~~o,~S, qnc I!Ol"
este moi o lIw vil'rem aS milllS, o al\llll'l:II!i1;111d,) a5 ()b~l~rV;Il;oo~
,I'cllltivas aO seu \)istl'ictn, [;U'.í um rel.\tnr~" parll .. ser prosel11t: 1\
Camal'a nl) I.•,lia Chl callil sessi\!) ol'lI1~lar 1.'1.O~ I' 15ClICSdos D15-
trictos de fllra lIIalldarMi o seu rclilt"fH'!O lI~lo liras. antl's da rcu-

'1"1 fl'\ C'lln'II';I 1'1\1 suas SCSSÔI'S OI't1Il1õ1nõlS, Sllll a lllulta dl)tl ê. () I, t ~ l ~ \' ~ '. ,. ••

'10j1)O 0, ü nesta multa illc:!1I't'ol'á ta~l\lJl'rn o \'.15cnl da l.ldado
quallclo lliltJ cámpl'il' a obl'lgnc;ào a(~lrna ddCl'Ollllad:l. ..

O Fi~(:ill da Cidade o é tamhem em todo o lllUl1ltl\lI'), c .1'1,11-
10 elll\ como os 1105 \listl'iclOS far~(J 1)1'10 monos. duas ~:orrCl~uos

O' ')\lno e d'dlas (lill<\0 relatorio Ill:!U modo ílCI1I11 Illlo. 1'.<;lilsl' I , . . I ' I .,. 5"5
(:nrrcit;ÜCl5 dever,lo SOl' feitas, (\ pnnIlJll'," a,e a I'puca la -, c-
;;uo ordillarill, ü u uutra a\lteS lh CIIl\ll'lll.

Ar!. 8. Os Fiscor,s de f'lra particip:.lliiO ll.? Utl Cil!.lldc 05
l}lÓUS triltlltnCntos e [\('[05 de ~l'uc\.l,ldl' que 05 N~, Pl't1tlcan:m

IW:> C:CI'U\05.

F. N. 17.

. O Fiscnl (til tilJncll~ procrllpl'il romo 'es:tá (1elcrmina(10 DO l~r-
tlgo ontecedellle, fumeeelldo d'esta Ui~Pll~\l"ào um allj"1) s('I)3-
fauo. ."

A,I. 9.. Nl)s rflsos d'eglrs dous artigos n ClIrIlllrn procl'-
der:! pm cl'llC,ll'lllidacle dos artigos 58 e 59 da Lei do 1.. d
Outubro de 18_8.

~rt. lO.. A CIITI:'lrll, ~e lho pllr('ccl' comcnicnlr, poUl'1lÍ
?\Il01lsar no 5011 Procurauor li fa7.Cr lIS desposas IlcceSSarillS nUli
IlItorvilllos das sessões.

A rI. I I.. OS Fi"e;lps "pmpro qlll1 sahil'om rm cOl'rl'ii"tle~
c an~lilh:m 1.10.rlírnprimentl' de ~elJS dl~\'I'I'CS, g(lriro i1'c()rnpa'nh,'1~
t1l)~ ~to 1'.'C:I'I\'a~1 do sub I'lagadll olI'dll .llIiz c1" Paz, e de Ull
(l!IIl'1i11 ti" J USIIl:,l, requisitando o E~cri I';io d" competente illIlo.
ndauc.

A.I'1. 12.. Quallcl0 a in'fr,11'1;;io rOll;;j-til' '('m 11limcl1\lls'e
remf'cho~ :J1lct'a<1os. 1)I~r\l'e~ &, li Fi-cal dlillllad dous pni1o;; (la-
r:l,l,'xillIlIlla!.os, (~lIVl'I'lguado o 51'0 Illilo o~talln, Sl'rão Ingo inll-
tillsados, I:I\'I'.llldo-~e dlJ tudú o cCllnpclellllJ lermo,

. Art. 13 .• ['O r.aso d' rO!Tf'ic:ào os autos de :H:1J:l,1 'Ih •.
ulfra('~.;1O (\e p().:'I.llI'ilS SP'iill ()5~lil'lllS 1,('111E"I'li\'iin, e ilss;l>nl\tlf)
p.rlo h:;t'ill, ntlJl"lid de JlI'lic:" ú pel'illlS, 1111i1l1d,)f'\l'('m IH'r. )S~iI-
l"IO<;, lJ dU3S 'teslemunhas <I"e selao chtimilclas [lo!' oruc'm do
Fiscal.

.\:'1. n.. Lngo fjlln NllhtÓ ilO Fisrul 1I1''1'(I1 rn~o dl' ill-

fl;~Cf~;I" d .. .t'"~II"'il<;. e lJlislil'l'lIl \"l'sli;:(irl~, IlI'.IllIp;lilh"dll <1" !:.-
I'lll"ao d" Sllltdeh'I';\lI~I,. (~II qtl:i1qlll)1' Ollkial do .1t1:,!il;", se I''l-'
{11!ll'rn f'IlIllP:lI'('c~"r, 11!1I~11'-~e.ha ao 11I!!iII', e vl'lilil:lIl\1I li in-
ír:I(\;lll, lavr:lIiÍ, 011farii 1.\\'/'111' ulill), l;rrl('uIII:II,lú nus H'l'llIOS

lus ül'ligllS I~.' e j:l."

.\rl. I;)." l'OS c;nso~ ,11)5 1\rtigos 'i~" í~ In.", se ,t'~\íl't1l.
,.rn<;I' 11\o.: :d;';lIrn~ :tlll!ll'id"do (lo:icial, 1'01' Ul'd,'!)) d'''::\1I ;;c 1,:\'1 ;1-

.\'(1 illÜll, e stJl'ilo d'õllnntios o~ per iloS 111'1,) 5l?1l. ESI'I idu.
',!I~':J.:ü ~; - : Ir. ~'\l 'J'l' 1;- .
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DO ALl~IIAMENTO,
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paes .. As verba.s .ser'ão lanç~das pelo Ilgr>nte e rubricadlls pela
autnrlflaci" pllhCliI1. Estes livros ser;l(J lIumerados e rubricados
polI) Presi,llmte da Camara. Quando a Camara julgar necessario
podelá examinar estes Jj'TOS. .

_ Art. 2.3. No ultimo dia de cada trimestre o agente apru-
sentará o Imo ao SubrJeleglldo que delle fará extrahir e re-
met!er á C:ama~a uma relaç~o ~ominal das pc~soas que pa-
garao _multas, IlCo.nç:Js e ~lI1S Impustos muni('ipaes com de-
~Iaraça~l das qunntlas rccP1J1(las e suas propedencias, o in-
t~rmaçllo cie qualquer omi~são ou negligencia que tiver ha-
Vido da parte do Agente.

, -Art. 2 \. A multa ou qualquer outra pena, imposta aos
!nfractorcs d llstas ~osturas, nã? os isenta do pagamento dos
Impostos a que estlverom SUJtlltOS, nem da satisfaçào do dam-
1\0 causado.

Art. 25_ As cundições estipuladas nos contractos dos
rendas da Camara, quo se administrarem por arrematantes,
tem f?'ça de postura, sen.lo as partes contractantes obrigadas
I satlsfllZerom as cundicções, julgadas pelo Juizo competente as
contra VOIIÇÕCS. '

Arl. 2G. 95 J~izes, escrivll~s e Officiaes de Justiça pe-
los aetos e dchgclI(,las quo praticarem em virtude das pos-
turas d'csta Camara, terào os mesmos emolumentos, clImi-
?h~ .e ~strada quo lhes competirem pelo ,'egimento de cu~tas
J lIdlCl1I1'1118.

Ál'l. :27, A Camam fará levantar planos, seguuf' o us
quaes se formaráõ as ruas, praças e edificios da cidade, _
PO'fooções,

Emquanto os planos não (orlem levantados, os alinhaPlCfl'

(294 )

A t. t 6, o A inda mesmo qUtl 11 illf"iH~(::l( "ào ,It'il:e V~ ti-
Bins, li! Ihti', .ia lI;i'l t'xi~tào, n Fi,c: I I,ivrlll á 011 fará 1:1 I lir o
a lo c1,- il\rl1l'1;ACI1J111~ s,~r;\ IIssigl\iJdu pur duas te"tClollllhas que
tenhào cOlltil"'illllJnIO do f!lelo. -

Arl. 7.. :" o illfrllctor não pagar iIW'lntinPI1tp. 11 ,!lIulta,
011 ioel)rrer PI» alguma outra p.,na, o aut.. 51'1 á rt,tn.-Uld'l ao
Procll "cldl' di :alll,lra, que dunt o Ile 2'J. horas PI'IIllIO\erá O
respectivo ll'oce'SO.

Ar\. 18.0 :os prorC';sO!\ PO" infrncção (IH. pos'uras q."
~ rem illlenlllllo!\ t) promovi,los 1I1é final eXPl'llçtlO, Il l'I'que~l-

ento do Pl'lleuratlol da Camara, de seus lIgt'lIt"S., O~I (~'IS l'ls-
CBtlS, terào os mesmos direit •• á IIwtatle dll qllilnlta. Illjlll',liI quo
entrar parll o cufre da Camaril, sendo porem absolVido o IIIfrac.
tal' pagal'áõ os mesmus as custas.

Art. 19.0 Stlmpre quo p"r:l li cobrança fie impostos,
multas, licenças e 'Jrno!lIl1lentos, ,lle ~Ilo. t~'llt:tu estas. I~osturas,
for necessllriu o empmgo dos 101\105 JIHhcHlCS quer C1vel., quer
criminaos, (I illfrolC'tlJl' pagará mais 25 pur ce£Jto, com tanll) que
não exceda d'l 30~ ,00 reis, se fi er o pllgaOlellto antes da pe-
nhora, mas effectuada esta pllgará mais 50 por cento s.~bre a
'luantia peLI ql)Hl for processllUU com tanto qntl a multa nao ex-
ceda de 30$000 reis.

Arl. 20.0 'il conoe ssão de terrenos em lugares para
con<;trucção dtl ca~as, a C:JllIar(l deverá regular-,se de sorle q~e
a povoaçào comece (I,) Co-otro para os lad.us, ~vltando ~ue seJao
habitados os llf'l'ab:lldes :H1tns d" I~StiHo 1II1nrlOf occupMio, para
que entre um c outro mllrado!' não hajão Il)IJgos e5paços.

Art. 21.° Quando dous ou m:lis individuos requr.rere~
emullllneamente um mesmo tent'n" oU !ugar, t"rá }ln.f.'renclll

aquelle que \lo!' t~l mo se o~rig<tf a construir cas~ de Sl,brauf),
e entre 03 quo li ISSOse obngarBm, h~rá pl'lJferencl3 aquelle que
na mesma povoação ia tivt.lr feilo casa semelhante,

Arl. 22.. Haverá em cafla Agoncia FisclIl um livro .e~
quo se escriturem as multas, licenças e mais impustos mIUlICI-
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Ar!. 33. Em terrcnos publicas, Oll quo {orem ue uso
eommum, 011 senirern do logl'ndouro publico, é prohibidlJ
edificar-se 011 (.'zer-sc qualquer oulra obra sem liccnçll, 011 afora.
menta na forma dus nrls. :.U « 31; multo de :..UwOOO r5.

Ar!. 31. O posseil'O, fl)reiro ou praprielnrio de qualquor
terreno dentl'O das po\'oações serao obrigados ateI-os tapa.-
dos com cerca rle madeira, sondo as frentlJS com mUl'os caiados
DIIS nws pl'incipaes e prélçils, o em todas élqllelJas quo, nuo
sendo das princiflilos, a Camar éI designar por editaes com com-
rnillélçull de mllIIH. O pos~eil'o. fort'iro ou pl'opr ietario CJue
ohtiver licença rara le\'o'nlamenlo (~e easas é obr igado éI COnJeçlll'
/I obra denlro do um anno, e a lermlllH.la drnlro de outro, a con-
tar-se da <.latH da lic.mça qurJ deverú SOl' regislrada /FI livro COm-
pOlen!!': esta dispos;I;f.to é lambem npplica\'eI ús r!'odificélçl;cs.

O posseiro ou foreiro que n:il) cumprir n primeira obrignçi1o
d'eslo ar,igo en\endCI'-se.ha cahidu em commisso, c perderú o
~Iireito [10 lem'IIO quo poderá SOl' concodido H outro, ou <1ee',lrorio
pela Camal'a de uso ou logradouro publico, e pagará li mulla de5filJo:) reis.

O quo livor comelilldo a obra e n,io conclui-lo na fo, ma da
2,' obrigaç:io, pagal'iÍ 11mult-t de :WSO 10 rL';S paI' C:ldll trez
rnezcs que cIceder d,) prüsa acimü nwrcilllo até o obra fiCIlI'
conclurda ()xleriorment,'.

O que POI' mnliw úe forçél miJior nua rudor cllmprir o ois-
posto nesle jJI'ligo, I'l'pl'esenlará em tl'lIlPO á Carnal'u, o fim de
ser alliviad(' du mulla c ser-lho proragado o proso.

Art. 35,' As Co1So1S CJuo de no\'o Si} rdi(jc[lrl'ln, ou OS que
fie n::edilic.,rl'rn n:io podül'iio 1('1' menos de 20 palmos de pé di-
reito contado:, do ni \'el da rua c as ponas eom J.l p,i1mos de
llllurll, e nunca menos de.') do largul'U, sob pena de 20f;O(}O
reis do multo o seI' demoliúa U ouro.

AI'L 31i' };' prohihido /las [nas, bcccos c ['1'11';015:
T~:%lfl X'X'\ll. ",\ I.TE I.'

( • !H3 )

Ln lo os 'iI1Slrl1CçÕ(J~{IM' sl'rão' feito5,comll nt~, lIg,nrll, ou sog 1 I
qlfl~:forem ul\das pe1ll: Camarll.

. I' I I' p'lra esta ü!ll<1o. o i parA\ -t qg li 11\'1',,1 a In J:l( ()Irs, ". 'dos
! I. -" t'" O' 't!illhlld"rl's 51'1110 nomea(" \.rrai:,('s do ~ IInlclplo.- "', , ,

)" • . -\l' !ixllfln o 51'0 nmnCl n.
lwlq (,i)I!l<~l'a., o. pl~r ~, (I, ';10 do cad:l nliIlIHl)l1!'nlo 2.'i4,!lO rs ,

Q.; 1lIIlIb,1I1o.es ~I nU)I. 11'11:)00 1'5 . du.'
.1 • '. '\, "1 -ia (Ie frollte <fie f1prumarell1 lJ - ",

() 'l' C,I! a c" c .1 Il .
'0 ...•".1"1.11: no Jc\[llllallH'olO uI: e~.YOt:i\ •.•" ..•..•..

q '\' n'inllallores compete niyr.lnr o Illilll,lil~ .85
,Art ,_fi, I os f 'J)le ° Ih no das PO'(O,IÇO' 5,1'11' e cnir.'Jlhs COIIOI , I' ,

I'tlilS, CI I ICIOS , , "f" O ,t1illlnmclIlu do lugar, ou IllS-
sn [) l!OuYI!r, 011 elllJ llrme , ,

'(~llcCiiI'S da, r.al1larn. - I cr modll c()ntrlÍ-
.' I I ' por CITO ali <1')[1 flu ,05 alin,JaI I):e~ qlll. ,. '" ., nullados em 201j) rs.vierem a dl:,pl)Slçno Je.te ,llllOO ~cr,IO I _

Art:W Nesla Cil.\.ll\e G l)"S al'l'Ui,If'5 não 50 pOllerá

.em lirl'IlC:';:. , I.!'! r 10r'1l1t11)na frt~nlo do l)rer!io.~ 1.° I'.,li(jl~ilr ou Iec( Iih." , , " ,
~ I l' olltr \ ohr,1 qlll' ro~siI;~ 2" Filwl' C(JIII'er'~o 011 qllil ql/:~ .: 'I' <.la obrigu-

I1ff~ndl:r o nlinl1am,][lto: nlllhil de I ).500(\1::>' iJ elll
.:~o d~ desfilZI~1' a obra, edilieio ou cOlleer o.

• 'I 'I' I'l"r o ni\'f'lar i) eclincio,,\rol. 31. O 111111):1lOI' qt,IC "111" ,'.. O
-' SI' llln ql)I'r.~Plllll a Ilcl'I1(;a de que Lla\a o nrl. 3 •.1"111 ql/I' " "" ,--

ü;corl'l'rá na ~nll\la de 4~OO) 1'5.

O I J O (1,"f'\":münto do edilJl:io, conccy.'t .~" fi rna' o u~ ".. - •

1'\ r . - '" 'lelO o )roprint"rJo Oll scu procnrll-
tn. ou IIbrll, s!':á nOll!Jr", 'no I c nlillhador nos casos dos
(IM. c na SOil lilha o ~1l1!,U,I,I,1. ;\ exel:n!:',o dentro de 2'~hora",
;lrt:,. 29 I! 3 I pilrll prmeq 1,11 1 s'oh .pen'\ de ser executada

C! I n pr'lso raso'lVO , ' I' ,
II IIII( ar em UI '., . oder o nOlificado l)(!( li' 11I_I P 0l)r'elarlo, e nao r . , Ja. (:usla I o r, ",. (' (l'in p11dl' SOl' obrlga( O ao
1_ • • I um'l O IIlqUllll1l, , ,
"'elnnlSaçao a g ,. I ' f';' poded exi"il' do propnela-I \" t e (111'1n( n o ,I( ,I '" ,
( PS aZIOI,'n o, " • Il'scontar IlOS alugnels que. ri ....s <llll' hZl'r ou I -- . r 'riO élS 1l5prs.. , J ~ ,1)- 11ü'O ror princi(liada 011 ,11l-, • t os nSSI"llil( I ~ I'
do\'cr. ~e ~(l~ orm ..'I'-dt'l ~olllpctl'nto maudará rroccuer ao
.1:1 éI I'XI'CIIÇUO, J illllOll1 a o
dcsfazimf'lllo.



DAS OfinAS PUBLICAS.

'al.5dulo .•..

( 2fJ!l )r. N. 17,

Art H.' Velarilõ na guarda d'estas POStUl'ilS as alltori-
J(Jues ptlliciaos, o os Fiscues,

A rt. /,3. o Os donos de quintaes ou terrenos que fnem
fronte pilr'a as lUas ou pr:Jças, e qne pl'csentemenle se :JGhilo
t, Ii'lll,," UH)I cerca de madeira senio udvl'l'tidos p,'lo Fiscal, qu~
lhes rnarc:m1 n prasn de um mez a dous para df'IllOlirL!m a Cf'rcu.
l! f ..l.t'I'UIlI I) t {lume lia forma dI) artigo 34: multa de I:!~ LO
qllilndn nào sOJa attendiua a advertencia, c aurigaçiio do [Olzer
a our;l.

A Cilmilra po(]orá prorngar por muis um moz o prnso marc:t-
6/0 pelo Fiscal, quando hi'j;io eireullbtuncias attenL!iveis.

Art 42,' Se aca"o cnhir algum muro, parediln 011 IHlrte
dclle t.m t,'mp~ Ch1lVfl5~ (lcdllriÍ ü 111l'SmO ser sll1JStitllido paI'
cerca d" lIladnll'a cllm 11<:I.'lIçada Carn ('n, ou do seu Presidenle
não l!st.alldo "\la r't't1nidil, assignandn-se /lO dono do terrcn~
um pr,1sClque julgilr n(!('ossario para reconstrui-lo, ('omo fie"
detormillildu: (l,'na de 121)uOO reis de multn, alom da obriga-
ção de fazer ü muro,

~ I,. A rebocarem e caiarl'm as paro<!L'S exlernas uo Suas
Gasas e IllUI'I)S.

~ :lo. A 1('lImarem o di"ro to 110 ,~ 1 o qllilndo a Cam3rll
sob P!'OPOStH do Fiscal, julgar IlL'cossario. '

ArL Itt>.. A const'rvação e reparo das muralhas I)arouõo.
I f ' , "',ou oUlrn~ u )rt1s ,)llns para Sl'gfll'ilnça. uas edilit;ills, ou pri-

iões [llIbllcns, calçadas, pontos, ciwfa['ls(;s, regos, aqueductos,
poços, tanqll(~S e quaos quer outras constf'IJcçõos em beneficio
commum, ou para uecórl) das plJVouçôes, sorão feitas pela Ca-
mlll'il,
E:xceptuão.-se:
~ 1,. As obras, cllja factul'il não era da obrigação da Ca-

mllru, salvo porom no caso de urgento necessidaue; e os obri-
1'01110 XXXII. !'.lUTE L"

Exeeptlliin-sc os ,lou5 casos: " antes li.'& \," \)J utilidade publica ou parllcular, olltl;ndu

l~ellça. f . r de maneira~ :!. De ncccssitl<\I1e urgl'nte 0\1 llrça maIO , .
;y . . "ravo pl'l~.illizo lwdlr a 111'(,'[1-(IUOse ,niio Jlossa 51)1l1 pCIIgl), O\~ 1) '.1 "

I I I' '> I Ilura5 li;} Ciciados e ue a t loIS
C'I Ih ~ allleco' ente I \'lllro li, -
;')05 arrainas.

Ar'L /,0 o Em q!Jalqllor dll5 C,1S0Sdo artigo llnlt'cedülltll
IlUIIC;\ seriÍ emuaraçadu I) lilTo 115Udas rllas c pr~lç:as, o 05 que
obtiverem licüll1ii\ soriio ü!)rigadus a p,~r lllzos, dl\'lsa.~ L.lI1gUlII=
). ~ \'1'10lllc for dt'tel'l111llado Idu l'lscal,,oll OlltOIIlI,l(lo po

I oiS, .,1 ,- Ir ' , nus
lieiil~ para que nem li l11

e
.(l.unno ~1.:olltlJça ao PU) ICO, nem ,

pürl\Clllarú~: 1l1l11ladu ;}~OOO I(b.

, "I I Õ'- slJriloAr\. !d" u~ (l1'()lllil?laIIO- na lH aLe e por.Jl:14 c~
o1Jri::a<.\os;

( :;:!lJ )

S t. Lançar illllllul1rlicias de (:he~ro dr.~a?:adavel /linda
quo s"ia por ellCall[lllll'nlr.1 que as d,~spejem nellas.
~ :l.' Fazer eslrumelras , _'
~ :3.. Lllnç:lr animaos mortos ou mUrluun1los O:. [Il1lmaeS

ser:iill lJf1terradlls fura das povoações a custa de seus d~l)cJs, ou
/ Camara qllalHl11 não $0 saiha a qlH'm plH't(!nco o a~lIl11[1I.,Os
(a , ,_ , lI' I, 10::" 00 !'l'IS o fita0 ollnga-conlravonlnres pagarau ,I. !nU ,I lU lP I "

dos a fazor ou pagar a !Impcsu,

Arl. 3~" A Camara dCc\:lrará por editaes quo ficarüo
fazondo parlo (las posturas, Cjuaes os lugares 0111 que so pude-
rão fazer os desp"j~s.

Art. 38. 05 pI'oprietarios silo ourigadp5 ~_ c?,l1sonar
limpas as teslada:; do 51.\115casas e tlll'l:enos que PO~SI.ll~C,~ ~a
ridade e urraiacs: multa do ~,~!lO:l 1'015, alem da o\mg,lçul) e
f;17.er a limposa A testada COll1pr~hendo a metalla da rua, 6
nas praças 2) palmos,

Arl. 31>'" E' prohibil]o emp:lchar as ruas, hcr:cos o pra-
I;as com materiaos ou qualquor outro gencro de ol)~ulho:. multll
(lo 8,000 reis alem da uurigaçiio de dcs('ntlllhar ITlContlllontc.



(~iItUnJo :-."

SOBI E A SALUBIUDADE DO AI , AGUA

{ ao 1 J;-. N. 1"1.

Árl 53. N l'. . os casos c o arllgo antecedenlo de . d'
marcadas as fontes e construidas, é prohibido: ' POli t1

~ 1.. Tirar das mesmas agua para oulras Conlos .
llo-Ja n~llO~~Ie pa~snr pelas fonles mnrcadas. ' , ou arrlJl-

~ 2. fuar d dias para servil' em at .
licularos: Illulta de 8ii'OJU reis ai' U' P'te?S O~I (jllllltaes paftr,~.
no ontigo eslado. ' em a o rrgaçaú do repôr tudo

Ar\. 5:2.. Nns povoações onde não estiv ~.' .
os CIlCllllalllé llos c chafarizes d'ag d erc~ ollos :lIndtl. ,ua e serventl6 pl bl'
q,'.le esta corrll em fontes. serão os lugares d' li, 1. ICIl, li
CHiade pela Camllrll e lias Arr " í' e ,IS marc ••dos llll
;~i);::~.C;'dorcsp"ti'o Piscol, ,~":::dt.:d~~s:uZd~~,~'n~~di:d:

~ rl. ,t;O.. A Camólra poderá conced!l' 'licença pllrl qual
quer I)Shns dos ~ ~ L" c 3 .• do arligo 41."

Art. 51.. Os dOI~OS.(Ias agulls nascidas, e encanada
quo corrom CIO C;CU$ qtllutaes Oll patcos, são ohrigMlos li da~e 0&

esgotos, e encallarem tlo sorte, quo não damnifi uem 5 ra
praças e heccos, e nem as obras e bemfeitorias d ~ a.. rluas.
mult'l do ')O"'OJO . I' e seus VISlll lOS', _" rOlS, [l em de fazerem os esgoto .mentos. s tl encaoa-

AI'L 5i.•. O Presidenle da Camara na Cichr!
dclcgnclos nos Distriel05 podoriio I I' ' ' .0, e o~ Sub-
cm horns determinadas com t l( ar Iccr~ça pa! a ~Irar-se agull
dão publica. ,an o que nao pl'f'Ju{lique a 50ni-

E ALlME~TOS.

't Art. 55. E' llbsolulamcnttl prohibido enterrar ou I
~?~~t~r;st~ corpos d:lltro das Igrejas IJ Sachristias. Os i:lfractocr:;

r Igo pagllrno a multa do 30800') " S • .punido com 8 dias tio \.... .'? l reis. erao Igualmente
~.' XXII r ;;;H; I: Io~O C ll;llld multa os lllle pl'~tictlrcm

Art. 47. E' prohibiclo:
~ I.. Arruinar ou desmanchar qual quer das ditas obras

ou parto d'ellas, ainda que minima ~eja.
~ ~.. Abrir encanamentos publicos ou partieularos nos

ruas praças \l beccos som licença, e aviso ao Fiscal para assistir.
~ 3.. Fazer ql1aesquer eSI'.avaçõtJs nas praç.ls. ruas e beccos,

bem Gomo em suas \'isinhanças.
~ 4.. Fazer vallos dentro da CilIado e mais povoações, e

suas \'isi~h,H1ças; os existentes não senia reformados.
~ 5,. Lançar materiaes 011 qualqller rn\ulho, ou intupir

os encanamllntus publicos ou particulares: multa cle 3j:tJ'lOOG
reis, alem da ohrigação de ropôr tudo no antigo estado.

(. :.100 )

Art. 46.. Quando um particular ou parti.'ulares so pro-
pnzerem a faze:, qual quer d'ls referidas obras a sua prc,pria.
cll~ta dovorlÍõ se conformar com o plano ela (>mara, e obtr.rAo
licença quo lhes sed gratuitamente concedida; multa tle 20~, 00
reis, alom tla obrigação de fazer a obra.

Art. 48.0 E' prnhibil]O:
~ lo' Fazor alpendres, patamaes o escadas nas frentes das

cusas.S 2.. F.sgara\'atar e tirar a terra enlre 3S calc:adns das ruas,
praças e beccos.~ 3.0 Tirar dos encllnamentos I\S llguns publicas ou p3rtl-
CU\:iI'05 para o proprio uso, ou desvia-las do seu curso, dando-
lhes outra direcr,:,ãn sem aulorisação compelente, ou p:lra m'II
fazer: multa de :n~OJO reis, alem da oorigaçào do repôr tudo
no antigo estado.

Ar\. !19.. E' prohibido fnor (nsas ou reedificar e:tlerior.
mente, fazendo jancllas, rotolas, poStlgOS ali portas quo almle
p"ra fora: multo de I 0$000 reis ea Ghr;i!llçAO de de fal.er.

gt1<los " ellas n~o tiverem meios para satisfazer: multa de 1)~OO{l
reis alem da obl'Ígaçiio de fazr.r a obra (iuanllo tiverem meios.

~ :LO As obras que a Camara fizer arrematai', impondo
certas prostnçõe'i p:lr:\ inrlomllisíll;ão dos emprohondedoros na
forma da lei de 2!> l\' Agosto de 1~23, o artigo 4.7 da lci tlo 1. o

do Outubro do ditú anno.



Ar!. (j~.. Todos arl'IC\les, por cujos quinlues corrcm as
,'gllIlS du.~ \'IS11l1l05para Ircm tel' as nlilS, ou vallos paril . ou 1)'-

gll.lo dllslmados, IIrlO o plIderúo crn!Jarür.ar: multa til) 10,000
((~IS, ai Olll da o!Jrigação £I' fa7.('r O 'sgnlo. .

_, .\I'l: ôi. Ollalldo hou\'or dll\'ida so ns ll1anUfilctllrilS, ou
l',l,lglllf:OCS ,1'J agllas podem projudicar a 53111" plJlllic3, r'),le-

'I(\ t) ",11. "AnTI': 1.'

,~rt. ~~. Os Fisc:ws toréio cui(lar1o quo em seus Distl'ic.
t~s llaO haFlo c~ta~llaçôes d'agll:ts infectas, quo possiio Pl'('ju-
dlcar a s;llule (lllhhca: n n r.arnara, logo que livc[' rl'iss() cOllho-
4 111Il'fll": lhe Illa,,<lal',1 d lI' l'I!t'SO, o en, ligar OS tOl'l'cnos, olldo
lJt'cessal tU, quanJú Ih\} (h.:l kllccrcm.

•. , . :\1',1. 1:5. Os donos dos. terrcllos cm qne se estagnarem
~ 111,'.1.15,dy. quo trata o artigo antecedonte, siio obrigados iI

c~Jlnpl'll" O ~llsPOSl? 110mesmo arligo, salyo quando fallarcm~lhe
o~. ~lCecssarllls 1I1.UIUS:o conlrll\'ontor sol1roriÍ a Il1l1lta do :!OSO.)~1
lel~, qUilndo 11110 obsorve a ad\'crlellcia do Fiscnl '1110' 11 '
asslgnal'Ú LIl1 prasa rüsoa\el. ,Je

( 3:13 )F. N. 17.

traI' con~ o ~lcCeSSnr~()para a constrncç,io ou t1perfeiçoamcnto
?OS clll~tterlOs publlcos, sonia ost,'s feitus por empro as, sendo
mdeml1lslIdos os emrresarios rrla prf'st:lç,io de t;'POOO reis por
cada corpo que fm enl(:rI't1r1oa eusta da Fabrica, ou Irmandade,
pelo tempo que for estipulado em praça.

Ar!. 62 J~S~l'Inanda(les qllo quizurem entel'rar sous ir-
mãos em IlIgar (li5tll1(:\0, dentro do mesmo cemiterio, <kver:lo
con~orr:cr para a construcçiio e íI perflJiçéio interior o (J'xteril'l' do
ccmltono, c.m proporção do numero dos irmãos, e fundo do qUQ
poderem lhspàr.

A r!. 63. Siio prohibidos dcntro das povoarõos os COI'-
tu~es,. o quaos qucr oul~as fabrici,ls, ou m1lllufactUl'1I'sqJo rossão
prcJlllhcnr 11s:lllde publica. TallS fabric11s 1\.10 poderão eslahc-
J,,('.,l'-:'I' ,rllll'cPIl,;a .1;1C'illlal'll, f~ rm lugar npprovallo por elh'
multa de :lO~()O() reis. • ,

--~--:;:-=-

Art. 61. 1\ecusando-se as Fabricas ou 1I'mandades en-

Ar!. 59. Nrnhnm corpo ficará insepulto por mais de 48
horas, sal vo cem attestado de med co que dpclal'e que se pode
enterrar depois (l'este espaço de tempo: multa do 20~,)OO reis.

A 'I. 60. Nenhum corpo poderá SOl' condusir1o a enterrar.
se nos cemitorios das PO\'ollções quando 11 1Dnlestia, de que ti.
yor morrido for contagiosa. sem que venha em cnixão fechado.
Fora d'este caso pf'dtlriJo ser os corpos clllldusidos em rêdes,
sendo bem amortalhados: multa do 10~0.)O reis.

Art. 56. Rcputar-sll-hão contraventores do llrtigo aa.
tecedent{'.
~ I. OS Fn!)I'iqucil'os.
~ 2.. Os Procuradores das lrmnnda,les, ou quem suas

yezes fizer.
~ 3.. Os Parochoi: que mnnllarem fazer interramontos dou-

trO do recinto dos tr.mplos,
~ 4.0 O, ilcl'litlirtls, 1111testamenteiros que maudarem ('u-

terrar no rarillto dus T I'rnplos.
~ 5.0 Todos que millldarrm ou conson irem qt o se façãu

s entcrramentos nos recilltos ,leiS Tompl,)s. e os que abl'Írell\
as covas, ou pcrmiltirem os depositos [lrohibido;;.

At,l. 57. Ningncm poderá ter cemiterio pnrticnlar sem
Jicençn (lI) Presidente ,Ia Camara no Oistriclo da Cida,J,~, o dos
Subllell'gados nos de feira, de\'lm,lo pilgar (Ida licença 1O~OOO
reis, qLle ser<io appli ,los á consol'vaçflo e roparações do comi-
teria ~eral respertivo: multa de :WSUOO reis.

( 3D2 )

Ar!. ,')8 Os proprietarios de cemiterios pélrticulares
ficão obrigadns a enviar trimestralmente ao Parocho ria re~-
pocliva Frrgllcsia uma relação de todils ns possoas quo houve-
rem sido SCp"ltllda~ I'I1l sous (;"illiltJi ins, r1ecllrauuu seUS lI"fll':5,
idades, estados, con liçüos, e eufermiJüJcs, do quo resultou Á

morto: multa rle 30, OOJ reis.

ou rnllnr1nrclll préllicar cxhllmélçõcs, sem estarem para i~50 auLo-
sados. Ex:ceptua-so o depl)silO para a enl;ornmondaçtHl.



tante, ou ao que malnr :I I'l)Z, o nào senuo altendiua a aUl'ertcn-
cia, solTrerá a multa de 8i:'OOO reis.

( 30:j )

CaltHulo n.'
SOBnE OS ~IEIO_' rnEVENTlYOS DE ENFEHMIDADES.

Ar!. 74. O cnrniceiro ó obrigado a reresnr a carne quan-
do o compr"dor a~sim o exiO'ir: multa tio JOr~()OO reis.

Se. a carne tivet' um peso menor do quo aquelle pelo qual foi
vendllla e entregue ao comprador: multa uo :!O~OOO reis e CillCO
(!ías de prisào.

Ar!. 75. E' prohilJido:
~ 1.0 ~Iatnr peixe com veneno.
~ 2. o Yeneler alimentos corl'ompiJos.
~ 3.0 Fabricar quaesquer gcneros, misturando-lhes outras

su!>slancias que augmelltern o seu poso, volume, ou quantiuade:
pena de 8 dias de prisào, e 30~OO() l'eis ue multa.

Ar!. 76. E' prohibitlo lançar immuudicias, ou In\'ar rou-
P,l, Oil qUilos quer outras cousas nas fontes, chafarizes ou (;a-
Il'JS que eonduzirem ngua para beber-se, ou nos lugal'es a ellas
superiores, o que olTendiio a esta: multu de 121!'000 reis.

Art. 77. A Cam:lra julgnntlo necessario poderá declarlll'
etn ()uitacs qUJCS as foutL's e chafarizes em que é pcrmettida a
lavagem.

1-'. X. 17.

Al'1. 78. A Camara pedirá ao Govel'llo, ou aO Commissa-
rio na I'rovillein a vnccina necessaria.

Nnsta Cidade vaccirHlr<í o F:lcu!lalivo tio partido, e niio O ha-
Vt'ndo, e fora d'el/a, as pessoas que forem nomeadas pela Ca-
mara, o tanto aquclle como estes farào const3l" por cditaes o
dia, hora, e lugar em que se ha (~e vaccinar.

A 1'1. 79. J'\enhum medico, cirurgiào ou botical'Ío poderá
exercer a sua arte dentro d" municipio sem quo apresente á
Cómara diplomas Jagaos confL'ridos polas escolas ou faculdades
'fU)1O XXXII. 1'.\ HTE 1.a

Art. 73. Os curraes e matadouros se conserv/lrão limpo.c;
tendo especIal cuidado o arrematante rio talho, ou o que matAr
a rêz, não havendo alTemntante, em não amontuar cs despojos
.las rezes mortas de um dia pnra outro. QualIlJ'J niio fOI'ObslJr~
~'tH\n O dis~osi~üo d'este artigo, O Fiscal udvertirá ao urrcma-

Art. 7[. Ninguem podcl'1~ mntAr rêzcs doentes, ou mllO-
t10l' osf"llII' o esquartejar as que apparocerem mOl'tas, assim
como os donos das rêzes quo ll1andar(JIn os administradores ou
os sens prepostos que o pratiquem, serão punidos com oito dia6
de prisão o 3J"000 reis do multa.

Art. 72. O gado n,io será morto sem quo tenha' pAssado
2\. hol'lls dopai., que tiver' chegado ao matadouro, e sem que
o Fiscal examine n rêz, SOI)lI<> para isso avisado pelo do(]n, ou

pessoa incumbida de n matar. Os currnes tenio coches com
ugua limpa para o gado Leber: multa do 10:jtJ )00 f3 quatro dias
do prisão no primeiro caso, e metatle no segundo.

(:l(l4. )

Ar!. 70. As .carnos pendurlldas nas paredes e portlls
d'cssas easlls publicas chamadas talhos, estllriio sempre encos-
tadns em pannos brancos, e asseiatlos, de linho ou algodão, quo
de\'mão ser muJados todos os dias, e não penduradas dos por-
tães para fora, mas só d'estes parn tkntro das cnsas: multa do
4;'000 reis.

ro recerrer Á Camara Ou ao Presidente dd mesma, não estando
dia reunida.

Art. G3. S6 nos matadouro} publicas, ou particuTllrn.s
r.am lieenl;u, se podcr:\ mntar c esquartnjar rozes para serem
cortarias o vondiJas ao publico, sob pena d6 pagaI' J 01~OOU rois
de multa, c quatro dias de prisão.

Ar!. 69 Oepois de esqunrtfjadn fi rêz é pormettido no
~ell dono conclusi-Ia, c venJe-la pelo preço que quizpr, e onde
bem lho convier, com tanto quo fi venda sf)ja feita puhlicamen-
to em casas abortas em qlle se possa fis(;alisar a limpesa e Sl\-
lubridade da cnrne, o I1delidado dos pesos: multa do LO~OOO
reis e oito di,ls de prisão.
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sonHE AnTlF~CIOS I'HE./UIJICJA ES.

f. N. 17.

Ar\. 86, E' prohibido pedir esmolas para qunes quer in-
,"ocações: multa de 10.•.•.000 reis.

Exceptuão-se:
~ 1. o A misericordia.
~ 2.0 As Irmandades do Santissimo Sacramento das almas

do Divino Espirito Santo, do Padroeiro do lugar, o ~s quo tive~
rem nos seus compromissos licença para esse fim.

. . Ar!. 87. Nos cas,os do ,a~tigo antecedente, em que é per-
Inlltldo pedir esmolas, e prolllbldo 80S quo tirawm levar Ima-
gens, paineis, ou estampas: multa de 10:])\000 reis.

. Arl. b8. Toda a pessoa quo clel' asilo em Sua casa para
.I0gos dc, parada ~u cle azar, incorrerá na multa de 3.)$000 reis
t: u,tu uws ue pnsiio.

~ 1.
0

São pl'ohibidos nas ca~as de negocio os jogos dc CaI'-
tas de qualquer naturesa que seJilo: multa, ao duna da casa
de 1O~$OOO reis. '

Art. 8n. E' prohibido scm licença ter casa publica cio
j"gus iJ1Jlda mesmo licitos: multa cle 20;-;;00" rois.

AI t. 90. E' prohibido aos escravos, e meHores de 21
11nllos, e filhos filmilias toda qualidade de jogo. O dono da casa
ou lugar, que consentir jogo com os especificados na primeir~
parte do artigo scrá punido com oito dias do prisão e 30~~OOO
de multa.

Art. !)J. O homcm livro quo jogar dinheiro. nu Cousa
que o valha, com cscravos, menores, ou filhos familias seril
multado em 30~000 reis c soITrorá oito dias do prisão.

Ar!. 92. E' pl'ohihido:

I. o Fingir.sc inspirado por potencias invisiveis, ou pre-:
T0\10 XXXII. PAIlTF. •.••
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de medicina nacionaes, e matriculados na Junta Central de hy-
giena publica, ou na provedoria de saude da Provin?ia.
05 contraventores soffrerão a multa de 20$OJO rets.

Ar't. 80. Nas povoações o"de houverem boticas, os ne-
"ociantes somente poderáõ vendor aquelles medicamentos, que
~ Camasa por uma tabella marcar, bem como as quantidades,
obtendo licença na forma do artigo antecedente.

Arl. 81. Os vendedores de drogas e remedios, ou boti-
carios que venderem em doses miudas 5ubstancias venenosas
e suspeitosas, ou ret~edios nctivo?, a escravos de pessôa~ d~s-
conhecidas ou suspeItas som reeOlta de professor, soITreráo Oito
dias de prisão, e 30;-;;000 reis <.lemulta.

Arl. 82. Os botica rios e donos de casas de negocio quo
tiverem á venda urogas e remedios adultorados serão punidos
com as penas do artigo ólntecedente, olem de serem as drogas e
remedios logo inutilisados.

Art. 83. As confeiteiras, doceiras, que pintarem os seus
doces com oxidos metalicos, zarcão, vermelhão, e outras quaos
quer su!Jstancias nocivas, snll"reráõ a pena de 20;rp000 reis uo
/li ulta.

Ar1. 8!~. O botica rio, ou vendedor de drogas e remcllios:
quc prohihir ou sc oppuser a entrada e~ sua botica, ou casa ~e
negocio para o cxamc sobre os rcmcdJOs e drogas, sotlrerao
quatro dias de prisiio e 20$000 reis de multu. .

Não obstantc a epposição sc pr'(lcedc['(j ao exame I/ldependente
de sua vontude lavrando-se ue tudo o competente termo.

Se pelo c'tadJe se verificar que os mesll10s tinhão i~ ronua
drogas e remodios deteriorauos c adulterados, soITrer<lo o do-
111'0 das penas da La parte (\'este artigo.

Ar!. 85. O medico, ou cirurgião do partido, que não
observar as obri"a~ões que lhe são impostas nestas posturas, e
as que a Camaraoll:e impuse.r lIO contraCto,. scrá :l!lver~id.o pela
mcsma, c nrlo ~e IllIo nttencllda a advortencllI, seril dellllltldo do
scniço 1l1unicip;Jl.



. Ar!. .IOL . Siio obriga.los os pedreiros, carpinteiros, fer-
1'1'11'05 e Jornaleiros a acudil' ao fugo que pl'gal' om (I,wl-
flllu!' cdilicio lias povonçü ?s: Illul ta de lO'r'()()O rci::..
'fO.\lll xx. 11. 1'.II,'n: I."
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Ar!. lO:!. E' prohihido:
.' t. o Fahricar pai \'ora no intorior das (lOVOacües.
~')OOf '1 •;si :.. ligo Oll tiro ( o rOlJqueir(ls 011 bUSC:lJlés. Os con-

ll'a\'cntorcs sollreruo a multa lIe 20.tt>OOO reis.

Ar!. 103. E' perlllillido com licenc3 fao: icar pohora
f{,ra das povoaçües em lugar designado l;cla Cama('a: mulla
de :WV:OOO ('eis.

~. N. 17.

Arl. 9D." A obrigação de desfazer, rc('dificar ou con.
?ertíl:. incumbo aOs proprieturios ou seus procuradores. Os
1I)(IUllll1oS poderão tomar sobl'e sí esta obrJ"ar.i'io e (IUando

d
. I' tl. ,

reo l,~cílre.m ou colncortarem se pagarão nos aluguois, se os
proprwtanos não hes quizerem pagar as despesas.

A 1'1. 100. Todo mestre de obra que por i"llOrallcia
01'1'0, falta. d\l aI ieerco ~u materiar,s, fizer uma tlolJra qu~
lIl~eaco ruma, sC,,:do as.slm declarado por peritos cm exame
fOlto perunte. o l<1scal,. Hlcorrerií na multa do 3[)0)OOO 1'5.
ulem da ol.)l'Igação de mdemnisar ao prejullicado.

ArL. tO t. Se \la prasa assigna<lo niio for o edifi ci(l,
mul'O ou obra, dcsfeito, ou se o cdilicio não fuI' habitado
ou ,'Ião s~ EOulwJ' quem Ó scu dono, ou se na opinião do~
POrlto, lJao ,P0uer-se demorar a dernoliçiio, soní imrnediata-
IJwnte desfclto. a .custa da propriedade, ficando sempre abri-
s.ado o propl'lctarlO, (~lInndo não scjiio suflicientcs os mate-
l'Iaes, que serão vendidos para pagamellto das despesas.

.\ 1'1. 98. . Os odificios, muros, casas, ou o1>ras, que
ameaçar.em rUilla: de que. possa resultar damno ao puLlic(l,
ou partlculil.r serao demolidos ou repal'ndos de maneira que
cesse o pengo. Quando parte sómente do cdificio, mlll o, ca-
sa ou obra ameace ruina, só esta ficará complehendlda nu
llisposição deste artigo.

sonnE MEDIDAS rnEVENTlVAS DE nAMNOS.

( 303 )

Arl. 9',. A Camarn concedel'iÍ I ccnça p:lra as esca\'açües
uos arts. antecedentes, quuncl0 <I'ellas nenhum pcrigo ou pre-
juizo po:;~a resultar, impondo a obrigaç:"ul d:lS gnardas, divisas
ou luzes. 05 que tendo ohtillo a líc\'nç:l não cunlprirr.m as
condicções n'ella declaradas sorão multados em 20:;1>OJO rs.

Arl. 97. Os f"jos c laços nunca se far1\o nas divis'ls
ltão muradas lias fawnuas, ('hacaras ou qllintacs: multa de
20.:;7)000 reis, alem da OIHig:lIJIü (Ie (?s desfazer.

Art. 93. Os Fiscaes mandarão pôr gunrdns Oll di visas
junto ás escavnções e precipícios que houverem nas obras ou
sel'vi<!ões puhliclls ou nas sua" visinhançns, e proverão com a
pcssível brevidado ao seu concerto,. l'nteud,'~rlll.so com o 1'1'l~-
sidente da Camara; se esta não estiver reunida, para se auton-
sal' a despesa.

Ar!. 9L QU3ndo as escavações e preclplclOS de quo
trata o artigo antecedente forcm feitos ou causados por algucm,
será este obrigado aO conr.erto (' reposiçãO de tudl) no seu nll-
tigo estado: multa de 30$000 rt.lis, se não allcniler log'. a
ndvertencia do Fiscal, alem da ohrigaçfllJ de fazer o concerto.

Arl. 9:), As escaVO ções r precipícios proximos ás seni;lões
de ooras puhlicas seriio concerta ~Ios pelo~ donos" dos ierrel~o~
om quo estivercm quando não SCJiill PIIUItCOS.O hscal adVel'tll':L
no obri"ado ao (loncerto parn que o faça, e lliio sell(10 allendl-
da n arRertencia no praso que lhe for nssignado, será Ir.ultado
em 20.m rs. o obrigado a fazer o concerto.

~ 2.0 Inculcar-se curador de enfermidades ou molesti3s
POI' meio de feitiço, orações, gestos ou accionados: multa de
~5~OOO rei£.

dizer cousas trisles, alegres ou extraordinnrias das quaes resul~
tem damno, ou prejuiso a algl1em.
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A, t. 117. A .cam~ J'a logo que ~s suas rendas o permi-
tLirern [)l'úvcrá a i1lumlnaçiiú nas nOites que não forem de
luar.

AI.l. l1G. Q 1;]11110 em algwna rua houver ajuntamen-
to, desordem, occultação de criminosos, ou incendio, os vi-
sinhos serão obrigauos a ilIuminarem as frentes de suas ca-
sas por aviso do Fiscal, Inspector de quarteirão e autori-
dade policial; o aviso bastará que seja vocal; multa de 6~JOO.

Art. 115. São permittidos os quimbetes ou reinados,
que custumão fazer os escravos, acompanhando os juizes
móres das Irmandades do Rosario,_ com tanto que não seja
de noite: multa do 8~000 reis.

Art. 113. Não haverá espectaculo algum publico sem
licença; multa de 20,jj)OOO reis. .

A~t. 114. •. E' prohib.ido a dança do batuque dentro das
povoaçoes do dIa ou de nOIte: pona de desfazimento do ajun-
tamento: multa de 12$000 reis ao dono da casa, e 4.~OOO
a cada um dos que se acharem no ajuntamento e nas re-
incidencias sofTrerá cada um o dubl'O da multa 'c mais 5
tlias de prisão. '

Art. 118. E' prohibido tocar caixa pelas ruas e praças
sem licença: multa de 10~OOO. Exceptua-se o toque do cai-
xas militares que é independonte de licença, e o que anUll-
ciar algum espectaculo par'a o qual SJ tenha obtido licença.

. Art. 119. ,São armas ofTensivlls a pistola, clavina, cla-
\'l1lot~, garrucha, hacamal'tl', espada, sabre, refe, espadão,
Ilzugaw, !ança, chuço, faca do ponta, punhal, sovela, ou
qualquer Il1stl'tlmento pol'furante.

AI't. 120. E' pel'lnittidll independente de licença o uso:
~ 10. De faca de ponta, foucinha, manguara de fenão

aos boiadeiros, tropeiros e carreiras em quanto acompanha-
rem as boiadas, carros e tl'opas.
'J"UI\O XX'I:'x. PAHTE L"

Art. 10ã. São os Sachristães obrigados a tocar a fogo
logo que forem notificados que está ardendo algum edificio,
multa de 10~000 reis.

( 310 )

Art. 106. E' prohibido lançar fogo no campo ou malto
alheio: multa de 20<17'000 reis.

Art. 107. E' prohibido:
~ 1.0 Lançar fogo nas roças sem previa aviso aos vi-

sinhos confinantes, e som ter feito aceiro de vinte palmos
pelo menos, multa de 1OW'OOO.
S 2. o ~e pela falta de cumprimento do disposto no ~

supm pass3l' fogo aos campos, maHos ou plantações dos vi.
sinhos, o contra ventar sofrorá a multa de 30rmOOO reis, alem
da obrigação de indemnisar o damno causaào.

Art. 108. E' pl'ohibido correr-se a cavaHo do dia ou
de noite nas ruas e praças das povoações, multa do 10.m0()O,
exceptua ..se o caso de serviço publico.

Ar!. 109. E' prohibido ter-se soltos nas portas das
casas, ruas, e praças das povoações. e estradas publicas ani.
maes bravos que possão ofTender os passageiros, multa de
!~wOOO reis por cada animal, o quatro dias de prisão.

Art. 110. Os cães rnr.r.ntrndos polns runs dlls pnvnn-
ções, e capases de ofTondel' os transeuntes 5\.:1'110 murtus f}

enterrados a custa de seus donos, sabendo-so a quem per-
tencem, e quando estes os não queirão enterrar, o Fiscal o man-
dará faser, e cobrará do dono esta uespeza. Exceptuão.so
os cães de caça quo andarom trelados, e os que acompa-
nharem a seus donos.

Art. 111. E' prohibido soltá r animal damnado que se
puder canservar preso ou matar: multa do 20~000 reis, e
é permitlido matar-se o animal damnado.

Art. 112. E' prohibido na!! povoações condusir-se cal'-
l'OS puchados por animaes sem candieiros ou guias: multa
de 8~OOO reis.
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A r!. 130. O:; donos do casas do negocio, em flue se ven-
dr.rem bchitlas espil'ituoslls, não venderão lIOS indios, escra-
\'os o meninos qllantidade que p ssa emuriagal-os, e nem l)
qualquer pessoa livre Oll eseril\'a qualquer dose para beber
quüudu já estiver embriagaria: multa de tO,t7)OOO rs,

A1'1. 131. São proh ibidos:
~ t," Os tiros (le qualquer nrma du fogo dentro das po-

voaçõos: multa de 5,)OJO 1'5., se forcm dados de dia, o do
30~OJO rs. so furem a noite, \llem d, pena dJ prisão por 2'1.
horas no segundo caso.
TmlO XXXII. P.\IITI': 1.'

{.'a••Unio 9."

CO~TRAVE~ÇOES CO~T"A AS PESSOA~

mlles nas flt'lllC's das caSllS () mlllOS uas ruus ü becos: o
contraventor (ll!glllií a multa de ti. 000 reis.

Art. 128. E prohibido;
.~ 1. o Occlllt3r eSl'ril \'os fugi,los ou consenti l-os nn pro-

prla C;lsa sem participar nos seus senhores, ou as autoridades
policiaos dentro de 2!~ horas, s lido moradores no lugar ou
om distam'ia de 2 leguas, de 4.8 hora, não sC'ndo em dis-
tancia maior de !~Il'goas, o assim pogrcssivamellte, contundo-
so a 2 kgoas por dia.

~ 2. o (;uardar cu usas que os escr:lVOS furtarem: multa
de 30S000 rcis e oito dias de prisão,

Art. 129 O senhor do escravo n quem so fizer II pllr-
ticipnção do ~ 1.0 do art. antecedl'nte, sani obrigado a pngllr
todas as despeziís que se fizer com iI. mesma, e com o escI'a-
vo ou escravos.

Ár1. 1 ::'7. O tavel'l1eiro ou negociante, ou qualquor ou-
tra pesson que comprar n escravos cousas quo não costumào
tor, sem que sPjão auloll5ad()s POI' bilhete do SC'u senhor,
ndrninistrador ou feitor, incorrerá na multa de 30~~00 reis,
e oito dias 00 prisão.

f. N. 17.
( :1l2 )

~ 2.0 De focn rle ponta, fouce, machado, .facão ao:; le-
Jlheiros e traualhadores empregados em serviço de roçud 11

e derribadas, emquanto se acharem nessps serviços.
~ 3. o De espa.lins aos magi:;trados e pessoas gradas.

Art. 121. Poderão usnr de armas oITcnsivas, quaosquoI'
que alias srjiio. os. ~uardas municipaes. ~n!ciaes do jIl5tiç~l,
c pessõas quo aUXIliarem a estes nas prl:;oes, apprehensao
de bens ou outras quuesquer deligencius.

Art 122. E' prohihido o uso (Ie armas oITensi vas scm
licCII~1l da autori(lade competente: multa de 30,mOOO reis.

Art. E3. Os contravcntores p.mlel'ão para a Camara
:lS Ilrmas quu lhes forem ('Iwontl'adas, que serão entregues
ao Presidcute da Cumara na Cidade. e aos Fiscaes nos dis-
tnctos, que as farão arremataI' em leiliio. lIffixando-se para
ns~n fi'll edituos com o praso do 2-i horas, e o produclo será
Clltrc"ue ao PI oCllI'allor, ou aos seU5 agcnles nos Districlos.
No I)istriclo dn Cidado scrií o leiliio presidirlo pelo subde-
legado. a quem o Presidente (LJ Carn<lrn oíliciará, seudo o
auto luvr3do pelo seu respeclivo escl'i\'ão-

Arl. 124: Todo aquclle que ti\'er pasto de aluguel será
obri"ado a tel-o seguro, se o animal sumir por fillta do
sC'gll~ança o contraventor pagará ~ muIta d~ !~SOO(),e será
nbri"arJo a mandar procurar' o alllmal ou nnlmaes a sua cus-
ta ~ se se oppulOr a cumprir o oisposto neste artigo, pag,1rá
un' mulla 30:));;)0:), e enrlemnisará ao dono dos animaes da des~
})eza que fizer para achai os.

Art. 125. l~' prohibido nesta r.idade e nos Arraiaes o
passeio de escravos do pois da conida do sino ás 9 horas,
I~xcepto com escri~t~ de seus se~llOres, o~ d~ pessoa de sua
familia, seus adnulllstradores, fmlores, CillXClros, ou mesmo
ue . pessoa visinha quundo aquelles não saibiio eS?l'Cver, de-
clarando-se no bilhete que vão mundad0s em sel'vlço: o con-
traventor será preso por 2!~ horas.

Ar!. 126. E' pl'Ohibido nas povoa~ües amarrar-se aní-



Arl. 14.1. Todos os creadores, fasendeiros o proprictari05
que possuirem, ou crearem animaes em predios ou terras de
cultura quacsquer que ellas sejão, são obrigados a lei-os com
vigias, ou em pastagens tapadas com valos ou cercas fortes,
TO)lO XXXlI. PARTE I.•
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Art. 138. Os ônimaos enconll'ados sollos, conlra o dis-.
posto I)OS ar'tigos anloccl1entes, seráõ apprehendidos por ordem
do Fiscal, ou de qualquer auloridallc Policial, c recolhidos ao
curral.Por cada dia, ou infracçiío de dia, em que nelle se demo'
1'111' o (mimai recolhido se cobral'lÍ 320 1'5. pagos polo dono.

Árt. 139. Se dontro de 24 horas apparecer o dono do
animal, ou alguem por elle, lhe será entregue pagando a multo,
despesas da apprenhonsiío e curral.

Não apparecendo o dono, ou não querendo pagar, o Fiscal
avisará ao Subdelegado que far i.Ívender o animal em leilão na
primeira audiencio, precedendo ediláes eom o praso do 24-
horas pelo monos.

Do producto da venda se dedusirú a imporla ncia da mul-
ta o despesas, e o excedente, no I." caso se enlregal ú ao dono
(lo animal, no 2.° caso seri.Í recolhido aos cofres da Camara
á qual ficará pCllcncendo se denlro de um mez não appnrecer
o d('no no animal vendido.

Os porcos encontrados vagando pelas ruas das povoaçOQs
serúõ illllOediatamenle approhendidos ou mortos, se houver
difficuhlade em pegai-os, e vendido' em leilão pelo fiscal, que
entregará o seu producto ao Procurador da camara para entrar
com elle para o cofre. Os cabritos ficão sujei los a mesma
disposiçao, c tanto estes como aquelles depois de vendidos
em leilão, o que produzir por cada cabeça mais do 101~000 rs.
seja o excesso entregue aos donos, reclamando-o.

Art. 11~O. Ninguem poderá creal' porcos em chiqueiros
dcutro da Cidade e dos arraiaes em alinhamentos da frenle
das ruas, e nas margens dos ribeirões, o cor regos de serven-
tia publica: multa de 2S000 1'5. por cada cabeça, alem da abri-
l{ çrto 110 de. fazer O chiqueiro.

1'. N. 17.

Arl. 13;. E' pl'ohibilll) 11:15casas de bebidas c tavernas,
C g.~,'almcnte em tO(.L1sas casas publ icas:

~ \." O ajuntilmen~1) dtl p~ssoas com toca las c d.l\1ças & &
O l10no <1.1c \:>.\, e cada Uflla das passoas qlle fizerem parle do
ajl\nt'.Hn mlo in~.)rrerá 11'1 mull:l de 57..l,)OO.

( 314 )

Arl. I:H. E' pr,)hi!Ji1i.) 11 15 POvo~(,üas:
~ I.' S )\la\' r,:lka, 'cm (),tarcm pcadí\~ <le maneira que

nilO P05S(IO p\'ejllcliear as pllnlaçô:J: alheiil5: multa de
I :;;JJ)O~.' S Ilt Ir p I:'';).i 5~:11 p:\,;lúi': r.l-Jlttl de 2j>:).)O rs.

pOI' C3b ~ 1:'1.

Art. 132. E' contravenção ou inf['ucção.
~ 1.0 E"pacar animaes man,os alheio~, cortar-lhes as cri-

11135, ou caudas, ou mallralal-os s6 por mal fazer.
~ 2.' Escrever dislicos ou lolreiro i nas porlas ou paredes

em aITronla aos donos, ou á alguem, ou sujar as mesmas pOI'-
tas ou paredes com immundicias.

Aos infraclores u)S ~ ~ 1.0 e 1 .• m\Úu de 30$0.)') 1'5. ()

8 dius de prisão.

AI't. 133. E' prohibidn jogar entrll,lo na, ruas e praç IS
das povoaçõos: mulla de ltl;pOJO.

Art. 13'~. Se o jogo-) for com laranjas ou limilcs 1l1ll'-
raes, ou quaosquer oulras COUS'ISque possão inlhl'llr perigll, 011

causar dM, ali fOI'com agua feliua: mulla d" 20:jpOOO 1'5. C

5 dils de prisül).

Arl. 135. 05 IirnMs c laranjas arlirlciae" que forem ex-
po:;tos á ,'cnda pelas ruas scrúõ lomados, immedialamenle que-
brados, c o condnctor pagari.Í a multa, SI'U senhor, ou pessoa
qUI) mamlar vender os ditos limües.

~ 2..' As v05crias, gritos, o alaridos de noile nas ruas e
praças sem que disto possa resultar ulilid1ue alguma; ou sem
que a isso obrigue a necessidade ou medo: multa de 5$000.

~ 3." Amansar animaes denlro das ruas e praças: multa.
de 20$000.
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se recolhiío os animae3 apprehemdirlos Ernqunnlo não Se os.
tabelecorem os ClIl'l'aeS, os Fiscaes farão recolher os an:mllos
npprehendidos em pasto segmo, pagando seo dono na forlllll
do artigo 138. O dono do pasto que a isto se oppozer in-
correrA na multa do 3:)0 reis por cada animal.

Art. t!~8. Todos os mondares desta Cidade o seu Mu-
nicipio em cujos predios ou terras honverem formigueiros, silo
obrigados a tira-los e extingui.los, pl incipillndo pelos mais no-
civos: multa de :!:l~OOO reis, e o formigueiro será extincto a
sua custa. A càmara será ohrigada a tirar 05 formigueiros lias
lugares e lougradouros publicas da Cidade.

Ar!, 1!JO. E' prohibido malar emas, siriemas e corvos;
mu!ta de 5\i\OOOreis.

Art. 150. E' prohido:
S 1.. Deixar de proposito atertas 115 porteiras <Iue vedJo

as entradas dali fazendas, ou das creações nas~plantaçõos.
~ 2.. Desfozo!' ou arruinar auras ou serviços alheios, ou

desviar agoas que servem li outrem,que das me~mas estf>j.io dll
posse. Os contra ventares do ~ I,. incorrerào na' multa 'de 20.m
roit:, o os tlo ~ :1. o na do 30.jj')OOO reis o obrigaçãO de repÔr tu-
do no seo ostarlo primitivo, alem das penas determinadas pl'lo
<:odigo criminal relativam~ule ao damno. f

Art. 1!) I. Ás disposições rio art. antecedeu\() niiõ com-
prchenflern os factos praticados pelos propriclllrios em.' disfor-
ço illcontinenl~, em prejuízo lIas quacs são feitos os scrvit;os,
()hrllS ou pOrICIl'ílS.

£'1lItUul0 ,1,0.

SOnnE SEllVIDÕES E ESTIUDAS.
I •

AI'L 152. E' prohihido a qllalquOl' pessoa cerCllr, lallO!'
ou lornar do seu uso exelusivo qual qller parle do um terreno
fJ~lC do long') tempo pcrten(;a aos moradores ('111 COll1murn, ou
sirva dJ logradouro publico, I 1I l'

TO'i£l XXXII, 1'.\nTt 1.'

C3LG )

Art. 14-6. Os donos das terros tnpadas ou plantnçóes om
que forem encontr.ldos animaes com infracçlio de Posluras, podo-
rlio rele.los até que se 11vise o Fiscal para falH-los recolher aO
curral, ou ao lnspeclor de qUJrteirão se ° Fiscal residir na
distancia de uma legoa.

Art. 1'47. A Camara proverá p1ra que em tcrmo ,jbreve
se {aç~o curcaes nos Districto, do ~lullicipio afim de que l)elle

Arl. 143, O., quo de proposito melterem gado ou
quaesquer outros animaes n IS terras r.ercadas, ou planlações
alheas, abrindo para esse fim cercas e porteiras, ou f['anquo.
Ilnrlo quaesquor oul['OS tapumes, serão castigados com a multa
de30;1l )001'5 ,alem de indemnisarcm o damno causado.

Ar1. 1M~. 05 proprietarios de lerras de cullura circnm-
vllsinhas das terras que são de uso commu01, e servirem do
lougradouro publico da cidade e povoaç,QeiJ, são obriga(los n
cerca-Ias com lapumes fll:tes pelo:; ladus dos l11P.Sn1?Sl(lg~a-
douras. O proprietario ou lavrador que não cumpl'll' o dIS-
posto no art. anlecedenll) porderá o direito do ilvlemnisaç.io
pelos projuisos causauos pelas crear;ões, 11 qU1n1lo a, olTúndão
pagarão o damno e a multa de 500 reis p:)r cada caheça.

Art. 145, A respeito das creaçõcs ou animaes que en-
trarem om plantações ou terras tap(\(las nos casos em quo 50- •

os donos ficão sujeitos as penas estabelecidas nas Posluras da
Camara procodcr-se-ha 1I0S termos prescripltJs 1105 artigos
1380 13!L

de m:mcira que não p),siio pas<;ar para os prcc1i03 canfinnn.
tes, nom projudicar as plantaçãos alheias.

O contra ventor inl?orrerá na pena do 5~)OOrs. do multa
por cada cilbeça de animal, o pagará o damno causado, tendo
:lido avisado uma voz antos do ser multado.

Art. 142. Os proprietarios o lavradores confinantes quo
nãa tiverem as SUllS divisas tapadas, não poderão pôr creaçõos
nos pastos ou capoeiras limitrophes sem previa accoruu com
soo visinho ou confl'Onlante, pellas, as do art. antecedonte.



_ Ar~. 1fi:!. IJUl\llUOo caminho for do algulls moradol'cs,
5aO ohrlgados os que delles se servil'em a concertal.o cada um
fl1l sua respectiva testada.

_ Quand? algum ou alguns dos moradores se recusarem, ou
IHIO Cllmp,J'Irem este eleveI', poderfl qunlquer dellos, depois de
ler parteclpado ao SLllJ:I,~10g111()a conlul11a~i'a tle Sf~(l vosinho,
l'O~() XXXIl P.\HTll L"
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~o 3vizo ou chamam,ento, o fiscal mandará proceder ao esgoto,
lJuardada a moderaçao recomendada no art. antecedente.

Arl. 1~8. Esta mesma obrigação, e debaixo das mes-
mas penas, IDcumbe aos possuidores do terrenos do conselho,
ou de qualquer outra corporação.

Arl. 159. Emquanto não se executa a loi de 19 de a-
gosto ,de 1828 continuarão os proprietarios a concertar o tra-
zer llmpas e desempachada.~ as estradas que passão por suas
terra.s e fazendas, dando esgoto as aguas, desassombrando o,
c~,mlllhos, quanto fo~ necessario, na forma ordenada no artigo
1::>3, e fa:endo as .?stlvas .e atterros, onde forem indispensaveis
quan,do nao exced~o de CllICObraças, O que a isto se recusal'
depoI~ l~,l arl\'urlrJ) pr.lo Fi~c1l, ou pela aUloridade policial,
será lllllmado por ordem desta que lhe marcará um praso
para co~certar ou limpar a sua testada na forma deste artigo
o ?O artigo 153, e findo o praso não lendo cumprido o delel'-
mlllado será multado em 30llPOOO reis,

:\rt. ~GO 03 f.l7.\'lHloiros ou donos de terras de cul-
tura ou ml!leI aç~o, . comu ató agora, são obrigados a frozer
sobre os ~lOs, ribeirões e corregos as pontes que não demall-
darem estelOS: multa de 3 _~OOO rs" alem de se (azer a obrll
i1 sua custa.

~ respeito do contravontOl' sc procedel'á na f6rma e:i~abfl-
beleclda na segunda parte do arl. antecedenle,

. Árt. ,161. Os que de proposito arruinarem ou demo-
l~rem a: ditas pontes sem consentimento de se os donos, Oll
Itcençd. da Camara, soITrel'áõ a mulla de 301POOO 1'5. e doz dias
ele pl'lsão.

( 318 )

o contra ventar incorrerá na multa de 2:)~OOO reis, e n3
obrigação do disfazer o tapume ou obra feita no terreno,

Arl. 153. Não poderão os proprieta~ios impedir que
nas suas terras se fação estradas de compnmento e largura

neccssarias.As estradas publicas municipaes terão pel~ men.os, sen..;
do possivivel, 20 palmos do largura e 30 de dlscortmado de
de um e outro lado, e osgoto necessario, salvo nos lugares
em que seja i~o impossi vel ás forças do dono do torret.l0' O
que recusar-se a este onus será multado om 20;mOOO reis.

Art. 154. Quando o contra ventar tenha de qualquer
maneira embaraçado a estrada, será multado em 30.TJ:lOOO
reis, o condemnado a repor tudo no antigo eslado.

Art. 155. O onus de estradas e servidões publicas com-
prehende u do dar esgoto as agoas, e as immu.n~icias que
arruinão e fazem menos commodas as mesmas servldoes.

Quando senão poder cons?guir o ~s~oto sem que se, diri-
jão ou lancem as agoas ou lmmundwlas. para os qumtaes,
terreiros ou plantações, ou sem qU? se, façao buracoS em mu-
ros ou quaesquer tapumes, o propnetano o~ quem. suas vezes
faca não tem direito a obstar, e quando lhe lDcumblr, conser-
va'r limpas suas testadas será o seo maior cuidado dar o dito
esgotO: multa de 8$000 reis alem de fazer a obra,

Art. 156. No caso uo artigo antecedente se ,rocederá
com a maior moderaçãO, não fazondo o esgoto sobre p~anta-
ções ou quaesquor bemfeitOlias s?não.no ?aso de necessidade.
Neste cas/) deverá ser o propr\etano a\lsado, ou quem.su~s
"ezes fizer para indicar o lugar pelo qual menos o preJudI-
que a pas;agem ou lançamento das aguas e immundicias sem
a servidüo publica soffrer com essa escolha.

Arl. 157. Quando o proprietario ou quem s?as vezes
fizer não quizer indicar o lugar ou lugares, ou deSignar um
que não dê o preciso esgoto, ou quando não apparecer o pro-
prietario nem pessoa que suas vezes ,faça, ou qu~ndo a nece~-
iidade for tão urgente que não admllta sem pengo a demora
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e delIe alcan(w)o ol'llcm, fazer o concerto ou limpcsa, e 113-
\ cr as despc'sas uos outros quo não concorrerão sem que pos-
são COUS3 algllma~ oppor a qunntia despendida: multa de
5!O~JO) rs. alem do pagar as despesas.

Art. 1r 3. Qunndo nenhum dos mcracJores queira fa.
zel' o trabalho, poder,i recorrer,se a autoridade policial para
manual' fa1.C1' a custa lIas moradores ou dOllOS, na forma do
.1I't. anleceuenle. Esta disposiç,io comprehende os herdeiros
de uma fazenda ou terras que nüo estcjão diviuidas, ou quo
estando, a testnua pertença 11 todos por direito ou hoa rasão:
l)~na, llS do art. antecedente.

Art. 16't. A di~posição do art. 1no é extensiva ás pon-
tes dos caminhos pal'a qllaesquer morauores.

Art. HHi. Nellhum proprietario, ou pessoa que SilOS
vezes façn, poderá estorvar o corte de maueiras MS suas mn-
tus, nem urrancamcnto oe pmkas pnra n construrçiio ou con-
certos de pontes ou estradas, Oll ql1aesquer obrns publicns,
uma vez que se pague o seu vnlor sogulldo a commUlll e ge-

• ral estimação do lugal'. O proprietnrio, ou quem suas vczcs
fizer, será avisado para rJcsignnr a madei'ru que sendo igual-
mente apta para a constl'llcçflO 011 coucerto lhe é menos no-
cessaria: milIta cio 25;j'}O)D, alem de se tirar a madoira 011 pe-
dro POI' ordem da auloriclaue policial, depois de nd-;orticlo o
recusanto,

Art. leGo 1~' prl hi[)ido usurpar, tnpar, muuar, estrei-
tar, enlulhar ou de qualquer moclo arruinar O!l damuiflcar í1S
estr:Hlus, caminhos, ponles, ou quaesqucr oulríls auras pu-
Llieas: multa de 30;)) 11)0 1'5. alem da obrigação de repor tudo
a sua custa no ~eu UlltigO estado.

Ar!. 1Gi. A prohihiçijo e penas do art. antecedente
suo comprehensivas do caminho particular, ainda de um só
morador.

, , Art t 68. E' prohihitlo abrir !lavas estrauas em terras
lhcl1s sem consentimento <.lo dono destas, Oll scm licen.~a lia

Comafll que n l'esolvor!1 co f' .I ~ ( ,( mo UI' m:lIs con \'('11ICI)[C dcpois
I e ouvir o dUllo das terl'3s: multa do :!f)~ ,00 I'S, '

• Ar~, f 69. Ás cerCas rle c~pillhos na brim das estrildas
ser'ao \'Il'adas pnl'1 ele lt' I, (~I I() (I) terl'cno cerc:ldo lodus os 1IClClOS
110 mez do .Junelro: mulla do 10SO iO '1' Ú' b ,'""roia de I)a"al' 11 I ,.' rs., ti em li ú Ilotl-
~<i~, o s I cspesas que o l( Iscal fileI' com esta OPUl'ü-

~I'l. 170. Ficão prohillidas ms' cslrada - hl'
portclrils de \'aras e as de biltar Iws,'IIJa- e"I'ls ,s pu Icns 115'e ' , ' ~, ~. filiO se c II
I In, ou oXlsllI'etn de\'CI'ÜO S('I' I('\'e' J I' o OCil-_ " '" '" ( c mUI o (lllO f, "SO [lOSSilOahl'lr" mlllt,} dc 10••••'()') I ' dCI mcnto
el """,) " e ú)(' I"nriiu cI • ' "espesas elo sua rcrnol'io o. (i p.lgül lIS

,sl •

All. 171. Nos l'nndlOs ou III00nr cm
rcm os t('()pl)iI'o~, devl'I'iio este' " o, que se lIITílllcha-

I
, . ~ .III'ülH ar <15 ust'l('ns Iverem ai IIIC,I(1u II)ITI) «(lle (1l'llae 11'- " • ( • que 10U-

J
' n J (" dO [lI'ecIS"I('cm '

(111: mull3 do 8ii\[)()() rs ~('sl'l m '5 " pdra O mesmo
I

' .. '( lJ mil 1)('/1'1 l/lr. " '(; lelros que o Il;io !izclem O, ,( ,OllcroO 05 /'lIn-
I

. mesmo so enlenUI'l"l '
( as cercas ('C atll(II}O, quo se Ic\'anl'lrcrn . I a r'espclto
donos d"s plO()('iclbues c1('lltro ):, ' ~Jas rstrilc1i1S, e 05
t ' ,( (I~ POVIarocs cm ' fuS conse/lllrem i1f1illcar' "S(" ("I ' ., ClipS ren-

\.,;•. li Jl s.

(,'H I.Un lo. I I ..

SODRE VENrUS DOS GENFIWS C\S \5' 1)1' NEG
,_ ",.( 1. ,. ~ aero AF-

JolHIÇOES E OUTnAS I'nOYIDE~CIAS. '

Art. 172. Erntcmpouc í, " .
ductorcs de gell'ros de (IIIC se f omc, ~CI.IOobngados os cnn-

) 'I az mC/lCilO no art S .
COIH llZI -os aos III"dI'cS (lUO ru e I f (. rglllllle, IIl' .1 1) .' r rn I CSIBIWc10s cm rUo( I.amnrn, ou uOS ~'iscnes dl)s DistI" I ' '. I aes (a
lho ao povo pelo preço I' IC os, e ahl vcnderão a reta-

O, I - que l\'rCm(JIlto fixarem.
~lIanc o nilo <lppilreriio J

vendel.os fÔI'a dus lu"aI'cs.1 In~rt~~rnIP~'~lorr,'s, poderão, entãoo u C.I( US. !nU tn do '"20Jj 000 rs.
Art. 17:1. Ih f Jln • I

( l e 'IU,llJ'. u ü Pl"ouuc~lif) fuI' lã,) min-
TO~lll )0:\\11. I''\HTE La



Ar. 183. Todos os pesos serão do metal, o as modida5
da figura das do padrão da camara.
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Arl 182. O afferidor que fizer a afferição por mais
da tnJrl:J dos pad, ões da CamarJ soffrorá íl multa de 20~OOO
reis.

Arlo 17 8. To(~os os que venderem genoros que deviio
ser pesados, ~u medulas terilo os Ilccessarios pesos, medidas
balanças aflel'ldos nnlllwlmrlllo, na forma das POSlUfllS, e ainda
qu~ 11IlrgUC1!1 fnl~a do qnneoquer pe50s on mrdid11s, não fi.
cnrüo \lar ISoO Isentos do ]lngél[' a respectiva idTerição.
Nesta dispcsição estão comprehcllllidos os fazendeiros, ou r11n-
~heiros quo \'enderem os goneros 11 retalho ou a varejo, nas
lazendlls, nos ranchos ou n11Sestradas; os infraclores illcort'e-
rão na multa de 20;'ftOOO I'S.

Arl. 18 '. Os pesos, m<:ldidas e lHllanças serão afTerid05
no prilJ(;ipio ue cada anno: os afTeridores serão obrigados a
dnl'pm bilhetes todos datauos e assig{}ados em que declarem a
l}ualidJde c "U Inlidado dos pesos que afTerirem.

Art. 18l~. A camara destl'ibuirá aos Fiscaes os paurõe5
dos pesos o medidas para pJl' elles se guiarem nas correições.

Art. 185. E' prohibido:
~ 1.. O uso de fazer accrcsCÍmo aos pesos que não forem

~oldados de maneira quo se não possa mais separar.
~ 2.0 O uso de pesos de argolas, ou de ganchos que se

TOMO XXXII. PAliTE 1.•

Art. 170. O que recusar afTerir seos pesos e medidas
será multado om 25,~OOO r'ois, e na Olosm11 pena ineorrenio
os q~o recusarem apresenta-los ao Fiscal em correição para
exawma.los.

A['L 181. Se as medidas, halanças o posas não n(feri-
dos fo~em falsos 011 fal$ll1cadus dopaiS de alTeridos, o contra-
vrnlor Incorrení nas penas d116 dias de pr'são c 2,');zj)OOO rs.
til) mu!l:!.

( a22 )

Arl 176. No caso do arl. 172 devo compnrecc[' a au-
toriduue policial o Fiscaos £103 lugaros, em quo so lIzor a von-
da pal'[\ nclJes fazer manter a ordem, e~provcnirem a(dissl'n-
(~ões.

Ar\. 1i7. E' prohibido dontro do ~lunicipio som licença.
~ 1.0 Abrir ;Oll conservar aberta casa de negocio, qual.:.

quor ~que dIa srja, loja 0\1 l('nua do qualquer oflicio ou arle
mecha nica, tcom pre!Jrnd idas. as o01cinas \'oJantes de caldcrc-
nú:'os, OLl outras:qua-squer omcinas volJllles.

~ :2.o ~Iascatcar obras da ouro, prala, fazendas crome.
,dias.

~ 3." Tirar l'etl'ato~ por machinas.
~ ,l,. Ter casa do pdslo ou esla lagcm .

. ~ ;).0 VendeI' aguurd.::nle ou restill) dll canna, seja em casa
di) n .lg,)f) iI) c,):n [I)rl'\ aI>lrta, srj I l)m casa particula r.

~ ti." Abril' b 1I'l',lC:\5 ali l:nti'lllin) lC;TI[nrarios.
().; inffilclores illcnl'l'l)rãr) na tn,l1la d) :n~o O r5, e :lO J;

nas Ici neidcnci:J;.

Art. 17;). S:1o CJOS idornd03 a Ira v05sadores, e como
taes inclIrsos nas [lonas do art. antecedente.

~ 1.0 Tudüs ilrplfJIl05 quo sahi,'om além dLlS limiles d;} Ci-
~l!ti,) e P'WlliIÇÕ,!', ali qu,) -;(J s:Jrvirom dll outrds quaesqllor
mJio:i p 11"\ Cllnlr,lctar gOl! 'rl)5 com os tropoiro~ ou cont!u-
(;lO;'eS Ilos mosm r gcn,)ros. rOJlisllldu por qI1'l1(1'10[' mJ-
neira sua compru em' grosso.

Art. 17lL No caso do arl. 172 ningul m poJení atraves-
sal', ou comprar em grosso o~ generos mencionados no art.
untecodonte, sr.m quo srjão ~onduzidos aos Illgnres em que
se fizer a venda: pena do prisão por cinco di:Js e 20~OOO rs.
do multa ao atravessador.

goada que seja prova \el ,não bastar para subste ncia do povo,
ou por qual incidenle tempol'a~io ou ex~raordin~rio eleva.l'em-
se os preços dos gene ros seguJl1tes: milho, felJào, toucinho,
farinha de milho e mandioc[I, arras, sul o azeit(', os quaes
s ão considerados de primeira necessidade.

•
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,; Fiscaus Jus njstl'ictl)~ partc\êipJr;í,' iH) ue:ila.lrt. in7.

A1'1. 195. l'enhum professor pOlleriÍ emhllrat;ar f] ne os
designados no art. nnleceti.mto assistão 115 lil;ÔOS, o h/ljilo
torlus 05 conhccimclltos c informaç<)es para Sf~formar :uizo da
malleira pL,la (Iual ~ ensinaua a modtladc: mulla do i.20,~OOO rs.

Arl. l!l G. 05 ['aos ou cre,\(lores do orf11os I,oures I'C'
~Vler'criio lí Cilma!'a I,ara mandar aS'Jislir com o lloco5sal'Ío I~a.
pel, tinta o lapis lIilS escolas somcnte Cjnc forem tio cnsillo jlu-
blico: soas l'cqncrimr.ntos serão illform,1t1115 polos Fisc:lCs dos
I'cs(llJcti vos distrielos, c dúcumenlallos C01l1cortirl,io do l'al'Ocl1o
(lU capcllão du lugar. A Carnara manllar;í (\ar aos monino3
em taos Cil'CLlm5tillll~ias os SOCCOITOS'compativeis com o ostado
dos cofros.

tjallihalo ,.:1.

OBRE .\.5 ESCOLAS DE PHDIEIIL\S LETIL\.S.

Art. 1!l:l. A Cill1lal'a inspcccionartí as oscolas do primei.
I'as Ictr:'l5, tanto as que forem plgJs pela Fa7.cuda Provincial
como as l)articutal'o5.

Árt. 19'~. A inspoc~ãO consistirá 110 examo do 'lI1odo
pl'1o qual os professores (Iesempenlliio soas 'deveres, o será
feita pela C~mara, pelo Fiscal do llistricto, ou p'Jr qualqucl'
commi5são 1I0meaua pela camara.

lribui,los por amos; haverjí lla casa Oll roua Ut)5 oxpostos 'uma.
ama (lo leite para alllamcntm' os meninos omquilllto nào forclll
dados 11(lllom os crie.

Arl. 1!lI. Pagar-so-ha 1)11'(\ n creaçilo e educação dos
expostos até de idado de solo aUIlOS a quantia quo for COI1VUlI-
ciollada pela Camara, estando rOllni,la, ou pelo seo PrésidOlltO.

Art. t 92. Os paes dos expostos quo os reconhecer'otn,
ser,io obrigados a pagar a sua creaç;"ro e oduca(,ão nté os sctlt
aLIllOS.

F. N. 17.

SOBHE nUINOS E lUSAS E~THE AS PESSOAS.

'\:t. !89. E'contra\'cnrãotomnr, reter o ocrultar fcr-
fnmcnta do qualquer e,pl)cie, 'trasles, roupas, animnos, arrri-
05 de camaradi.ls, tr'ilballwuill'es de qll:dqllt~r espl!cil~ sob prn-
texto do lel'l~m os mqsmflS recebido Cjuantias, ou COIISilS ndi.
antadas a troco, ou por roula de serviços, c mio o ti\crem f.,ito;
ml.lta de 1O:~OOO reis, alom (.13obl'iga~iio de l'l'stiluirclll os ob.
"jcctos.

{'u.lihalo • :1.
SOJIlE A EDUCAÇ.\O E SOCCOI\ROS DOS EX POSTOS.

Art. 19:>' A Camarn logo que porler esta1Jnlocrrú lima
casa uistillaua a rccc[1I;:iu Jus (,:l:P')St05, par,l uepois screm (105-

Al'l. 183. As tavo'nas e oulras qnaesqner casas om quo
se velldiio !Jehi(lils lJspiriluosas se fecharflo ao toque dn recolhi-
da que serLÍ as!) hOl'as da nllite: multa de IO~U)O reis, e o rJ~.
brJ nas roincidencias ~esta eidade a recolhida ~en\ locadd no SI-
no da camara, que poder'á cucarregilr deste sel'\'iço ao carcol'I'i-
1'0011 ql\alql\er oulra pessoa, uando .50 uma gralilicaçiio anllU-
ai de 20300t) reis, paga por' lrime,.;lrr.: IlCS outros lugares 05
sacr'Í:jliio5 tocarilO a recolhida no sino das matrizes 011 c:\poll;\s:
mulla de um mil reis por cada l'ocolhiJa (IUO ueixarcm uo lo-
cai'.

( 32-'1- )

passiio tirar ou tornar a pôr facilmonte: mlJlla <le 121000r s.

Arl. t~ô. Todos os pesos o medidas devem estar lim-
pns sem fendas ou quebraduras de mane!ra quo não soja pre-
judicial ao publico: mulla do 8.jDOOJ reis.

AI't. 187. A nenhum esr.ravo so conceJorá licença para trl'
C3sa de neCY'lcio, e quando fur concedilla por so occu!lar ma-
licicsamenlB O;l'1 qU'llidade, ser'á o senhor d I escravo ~1Ulla.
<lo em 30 :mODO reis, em ambos os casos a casa do ne30cIO será
immcdiaLlmellle fechada.



Âl'l. '2 lO. A~ ,tl'J rn lis IiCilllli 15 sOl'ilú cUnCJr1il!ls UI ful'-'
ma ~JI) arl. antecodente, e 1\1); Districto3 ,lo fÚl'a polos t'es.
pectl\'os Subdelegados.

( 327 )

17.° Para vender medicamentos onde não houver botica,
10;1>000 réis.
18. ° Para vender paI vara e armas, 2~000 rs.~9.: Para matar e esquartejar rêzes para n~gocio, (i.mOOO.

.. ,,-0. Para mascatear qualJsquer obras de ouro e prata,
JOlas ~o o~lro, prat.a e. p6dras. preciosas, 200$000 rs.
~.l. o I ar~a cemlterlOS par:tlCulares, 10::;;JOO rs.
_2. Para formar carneiras ou catacumbas no cemiterio

geral 40~~000 sr.
23. o De qualquer licença não especificacla 1~$000 I'S
~ 2.° Do aferições: ','
1.0 De vara, l~OOO 1'5.
2. o de cavado 1SOOO reis.
3. ° de marco e quaesquer outros pezas de b3lançJ de pezar

ouro, relrós e mediealllentos 2$()OO
Íj." De lutlos os pezlJS dosdJ II de quarta até o dó arroba, e

d'ahi para CilH<r1,mOOO.
?. De todas as medidils de seccos, ue müÍo alqueire para

b,IlXO 1::;;10,).
6.' De todas as medirIas para venuer agoartlente e rislllo

de r'lll;] 2,jj')OOO, .
Si :.3." Do lalh,):
1.. De cada rez que 50 malar para ventler de qnal\u"r

maneira l;1>O()~).
2.°, Havendo arromal:mles de talho, pertencer-lho-In esla

quanlia.

Ar!. :nl. As licCllÇ'lS III lIIcioll \Ih: Il) al'l 1\.)3' ~ I.'
llumoros I, :J, '",5, li, i, 8,!l, 10,11,12, 1:1, I'., I.), lti,
TO,;O XXXII PAI\TE l.'

F. N. 17.

" Arl. 19!L As licen:;,;ls do que tratJ o arl. antecedente,
~ 1." Nos nUl\leros 1.0 .),' 3 ° !~. ') ° 6. 7 ° 8.
U.o, t!, 12, L3, ll, 15,'1:;, i7, 'IS, 19:2Ó,'2l'e' 22'ser',16
c~needldils [leio Prosidenle dI C'll\lIra, e cstallLlo auzente da
Cidade, pelo Vereador lll'lis v,lladJ e residonte na mesm'\.

(;nltUnlo 15.0

( 326' )

IMPOSTOS MU~ICIPAEES.

Al'l. 198. A Camara Municipal do S. Paulo do Muriah.
fica autorisada a arrecadar anuualmentc em seu Municipio
as contribuições seguintes.
~ 1." Do licença:
1, o Para abrir ou conservar aberta casa do negocio qual.

quer quo ella seja, na Cidade 10;1»00 rs.; nos arraiaes f:!l1QOO
sr.; e nas estradas 6$000.
2. o Para edificar, ou rodeeficar casa na Cidade G$OOOrs. c

em qualquer arraial 1~~:100rs.
:t.° Para maseatear fazenndas seccas, sendo o mascate

residente fóra do Municipio 100~OOO rs. e sendo residente
no municipio 25$000.

l~.° Para ter rancho para tropas 10$000 rs.
5. ° ,Para ter casa de pasto ou estalagem 30;1>030 rs.
6. o Para ter casa publica de jogos permillidos (j0~$000 1'5.
7.0 Para loja ou tenda aberta de qU11quel' uTcil) ou :1l'te

mechanica 2::;;000 rs.
8. o Para officinas portateis ou voli\ntes de :caldereiros, réis

20$000.
9. o Para qualquer outro officio na arte mechanica 8~OOl.
10. o Para dar espectaculos lucrativos, por cada dia 15$000

réis.
1L. Para exercer a profissão de dentista, 50;1>000 rs.
12. ° Para tirar-se retractas com qualquer machina 80~)OO.
13. ° Para correr cavalhadas, 20~000 rs.
14. ° Para fabricar paI vara fóra das povoações em lugar

designado pela Camara, 10~OQO rs.
15. ° Pal'a vender agoardente ou restilo de canna, 10$000 rs.
16. ° Para vender drogas e remedios em casa de negocio,

15~OOO rs.

Cidade o quo tiverem notado nos seos Districtos relativament
as escolas de ensino, assim como a respeito da educa-
ção dos. expostos e orfüos desamparados e pobres, para qUl~
em resumo o consigne no relataria quo deve apresentar a Ca-
mllra nJ principio de suas Sessões.



, Art. 203 •. O S!)cl'otario da eamara vcncol'á o ordel1a~lo
de 3J iijj';O :0 reis que serti tJ!ovudo a oOQ~ ,00 reis quando a
Cama r" o entenuer convenienle, sujeitanuo o sea nclo a ap-
provu~iio da AsseOlbléa Provincial. •

( 329 )F. N. 17.

Ar!. 20!J. O Fiqcal tla Ci(l.llle que o é em tnllo ~Iunici-
pio vencer;, o orrlenauo de 1007i'OO:J reis flUOpoderá ser eleva-
f~O a 20;).7j;000 reis, qU'lndo u Camar/! o julgaI' mais COIJ\'()-
nienle. O" Fiscap.s terào um sup'plente ou lljul!ante nomeado
c juramllnLIt10 pdil Camara pal'll o substituir em seo:'! impedi-
mentos, sondo qUI~t) substituto do Fiso ••1 do Districto da Cida~
de, qUill1t10ostivr.r em exercício, perceberá o orc1enaufl ü mais
emolumentos marcados no.Fiscal quo cessa 1.10os percebei' nes-
ta interrupção.

Ar!. 210 Os orlitaos ria cnmara quo contiverem dos-
pnsiçües lIc1ministr,lti\'as e policiaes e comminarpm penas com
d.l!claraç<io do que fil.'iio fawndo parto dlls P08tlll"lIS, de-
pendem da lI!lprnVaçiio tia Assemblea Legislativa Provincial,
fntr-otanto produ;irúü l'lI!us os SOll3 efl"it03 :cgaos, ü terào
inteiro ,'igor P)I' um anno. sen I,) npprovarJo pelo Govolno
Provincial contadt) o anno da data da appro\'ação.

Arl. :2 t I. O Procurador da Camara terá llS seguintes
porcentagens:

~ 1.. Das multas que arrec;\llar vinte por conto.
~ :! o \),15 quo ftlrl.'m :lrrocadndas pelo fhcal dois por cenIJ.
~ 3.0 Das afcriçóes quullL!o por olle urrecaduuas trinta paI'

tC'nto,
Ditas quandr) fllrem por arrematação ou administração

:! por oro
~ 4. ()o t:llho quando por elle arrccadad<l. 10 por .1".

Be dito quantIo fOI' por lIrrem:lta~ào on aUlJlinistração
:t por oI"

~ 5.. f}Q toJas e quao5f}uer licençls concediuas pela caJ

Dl/lra 10 por .r.
Art. 212. Os regulamentos para a uoa nxecução deslo9

('o;turll:; na parto relativa 11 C'0]tlbili,J.l,le e3cl'ÍIUl'uçàO e al'~

7ü:JO x;r;,x:!. P.\n.TE L'

Ar'l. 206. togo fll?~ se ponha em cxecuçl10 a prescnto
postlll'a a Cam,ara J\II11l1Clpal marcará um praso rosna .•.el plll'a
paga~ento dos Impostos novamenle estabelecidos. Nos anllOs
segUlptos ~ ptlg~mento serlÍ fello 110 decurso dos meses UC
JanCl1'0 O I,everol 1'0.

Art. 203. Os mascntes,' dentistas, retratistas, calderei-
ros ou quôesquCI' outros mestres ou ofl1ciacs ue omcias por-
tantcis' e volantcs, devcráü trüzcr' comsigo as licenças o arre-
sontal-<ls lIS authoridades policJaes, Fiscaes, .Juize3 de Paz,
Procurlldor e Agentes da Camal'a e inspectol'es ele QUlIrteiriio,'
logo que for assi m uxigiuo.

O que a isto se 0ppol.er sõ!Trerú a multa do 20.;'DOOO,

. A rl. 20!L OS filie não allresenlarcm as. licenças na fol'-
nlll .(~Oarl. 1lI.1lcceuente, o lliio forem residentes no~Municip'io,
serao conduzidos a presença da autorit.lade prilicial, a qual
monL!arn JaHar Ocompetente /luto de illl'l'Ilccão pUl'a procm.lor-
se nos~rmosda lci. •

( 323 )

Art. 207. Quando os impostos municipacs não forem
pagos na,; epoca,s marcadas, os conlravcntorcs pagarão li 01111-

t13.de 10~OOO reiS, e procedr.r.se-Iw a. cohrall~a na forma daQL

AI'[. 205. A mesma f.amara fica mais autol'Ísauil a
lIrrecôdar:

~ 1. () Do cada pl'oprictario que tiver casa nas po\'oacõcs
se cohl't1rn 1.10foros allllualmC'l)le ,100 rois por braca. •

~ 2 •• ne caua diploma, titulo ou qualquor p;'(1el quo for
rrglstrado na eamara 27i'jOO reis. .

1,7', 1S, 19, 21, o 23 sorni) :8nn~HlOs () ti I'adas no docurso
uo mcz de ,Janoiro e Fevereir'o 1.10cada anno, excepto aquellas
que forem precisas uepois deste tempo. '

Arl. 202 As licenças, tiradas em O\1tro qualquer tcm-
po não isentiio UUobrigação ue tiral.ns novamcnte em .Janoiro
ou Fe\'creiro.
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TITULO 2.•
Secrctaria do Govcrno.

~ 1.. Gralificação ao Se'cretario
TO)lO xxxII.. PAUTE. 1..

LEI N .• 1::n1S-DE i4 DE NO\TE~IIlRO DE 18GG.

.II1AQUIMSALDANIIA l\1AmNllo , Pre~idente da Provincia de ~rrnas
(iol"lo;: F<I~o sabel' a lodos os sells habitântes qu'e. a Asseml;l~a
Legi'laliva Provincial decrel.oll, C eu sanec!onoi . a Lei seguinle,:

. Arl I.. A de~peza provincial para o aimo [inanceiro de
186í a 186l:l é fixada em mil ("onlo e noventa eóntos duzentos e (lIton.
la e sote mil quinhentos e sessenta o tJilo réis (I,190:287.7IJ 5(8) ..

Ar!. 2: O Presidenlc da.i'ruvincia 'éaulorisado a despénJer
a dita quanlia pel? modo ~egllinto :

('u.titulo t.

TITULO 1.•
Rcprescntaç' o Provincial.

~ t. Sub,idio aos Deputados.

1
2.. Ajuda de custo aos mesmos . . • .

. 3.. Secrelaria . . . . . . . • .
. 4.. Tachigraphía, supprimidos os dous em.

pre"'os de Tachigraphos mencillnados na tahella-t\-
anl~exa a Lei n .• 1:215

~ 5,. Expediente

. .
C.,,'la de Lei que fixa a receila e <lespeza provincial para n auno' Ihwncei-

1'0 do lO de Julho de 18ô7 ao fim de Jnnho de 18GB, e contem uu-
Iras disposições.

'l'O:\lO XXXII

JOÁQUIM 'SALDAl\IiA MAIllNUÓ.'

Dl'. Henrique Cezar Jluzzio.

, ., .

Dr. flenriqtw C(;~(t1. Muzzio.

Nesla ~ocrelaria fui publicada li presenlo Resolução aos:
de Dezembro de 1866. '

\ "

Orl\U PHETO 186í,-'1'yp. llE.r.F. IJll P.\ÚLA CASTUO.

2\

( 330 )

Fninc'isco de Paulct I~inheiro d' Ulliôa Cintra. li fez.

Sellada nà ,Secretaria da Presidencia da Provincia, a05

29 (10 Novombl'o do 18G!i.

~Jando por tanlo a todas as autoridades á quem o co-
nhecimento c execução da referida Resolução pertencer que
a cumprão e fação cumprir .trIO inleiramenle como n'eUa
sé contem. O SOl'relario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Pala cio do Governo da Provinéia'
(10 1\1ínas Geracs aos novo de novembro do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor Jesus Christo (,lo mil oilocentos e
sess'enta e seis, quadragesimo 6luiuto da Indopondencia e do
imperio.
(L. S.),

reca,la(Io d05 impostos, ou quaes quer rendas municipaes
dcpo.ndyrá çla appro,vação do Governo I'ro~incial..

Art. 213. Ficão revogadas as disposições em contrario.;
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f; G:)llC:ll0 do ~Iilho Verde, Uio Vermelho, Carmo
rio Sel'r~, S, Francisco do Mnntc 'SM]I.), ParacallÍ, I'i-
l':lnga, Barbacona, Tarfllarussú, Itambé, São Caetano,
Lagll:! [)OUIada, Carfllo do Rio Clnro, S. Domingos
rio Pm!a, S, ~llguel do Pirac;ca\a, Espirito SI .• úa
Mutuea, St' C:llharína, Bom Succcs<o, Passa Tem-
\la, Perdões, Lavras, Concei~ão (Ia Barra, Carwn-
cas, 1'0117.')Alta, B,lcpen,ly, Chrisliua, Ou~a d.} 1'\1,111'
gui, CachOllll'a. Palllo MOI'clra, Senhora da Gl'aca
.10 Munieiplo de ~lillas Novas, Mcl'l'c7. do Pomba".
i:h;lpeu d'Ura,;. CJnCJi~,lO da Casca, C:I(lclla Nora
~;) Bctim, SI." llila do Tur\'o. 11roit1IO., AIIl'e Cam-
fiO, Ponte Nova, Oli\'cira de ~Iarl:lnna, Cillade ria
Concci!;ão, Santa Lnzia do Carnngollo'l, SlIllIidolHO,
Palrociltio do Muriah,~, llosal';u ,lI) Muri,i1lé , T~I")-
ta, ~cnhora (\0 Porto, S. Miguel c ,\lm:I&, Mllr/'ll
do Pilar, S. JGS~ tio Pilraopeha, 'alua I ita do [(IO-
Jlbaixo, Piedade da Parallp,:ba, Ilnbira d,) CaIU'
po. Anla , G':(luiry , Bàrra do Bacalhúo, 'anla CrIl7.
.do Esclllvnrltl, Tomho,; o Gluri:l du Muri .•lJé

~ 3, o Gralific;l~;1O ao \'igôll'io ollc.)mlllellil" lu Je
SlJ.te Lngoab

'1111JLO ;5.•

Sawlt p«blira.

TI'!' 01.0 <i,"
F01'ça ,ublica,

~'Unico. Corp!) Policinl. 'eS(/I1allra~ r)l!Jlljl~ip'le. e
fOw) UX'l. PAR' E L"

~ Vnico, Auxilio fi ho'pilacs tle c,rillado , SCH-
~, ': 4:000gooo t1~slle já para o d.1 Di"IIl:1Illill:J.
2:UOOS par:l o. de I'amcall'! ,I ::!lU;' llôll'il 11 de
Passos, l:UOOS para c:1I1" um dos srgni\.ilc, : ~:i1)arÍl,
Ilabirn , Serro, Sanla Luzin , e o ela, 11'II11i3S.do: Ca-
ndado 111} :\Iarialllla, I :OOO~ pnr •• o dú Il;lrbcella,
ClJllccdilltl 11010ar!. I. ~ II Ib Lei 11.. I: I \,) e arl6.
10 c 1:1 Ih tle li .• tO;)!), c I:WSO:)o d,\ orllellal!o a
.C:I,1a um rios Iri~lJllI's (Ias agu:les Ill~dicin;los 111Calllo
,p ,nlw, Rlcpclldy c C:dllas

lG:000S030

2:000S000

5:000$000
3003°00

5:lIJ0";0;)()
:>: :3UO;:lU;)O

33:6578333
2:500S000

36:75iS333

TITULO I,.,.

TITULO 3 .•

lrlstrucção Publica,

~ 1.. Suhve~!:ão a ~latriT. do Ouro I'rcl~ ' 011 ,1
mltr;) l(llal'luer Igrep p:II'a dC~[l()u5 rom fe5!L'J"s 11:1-

eiollae:>. ."." •.
~ 2." He'paros" c COIISI~lIcc.:io de :'tla.trizes.

tellllo [lrderenlJl1J a Se de ~1;)rIaIlIHl, as ;\1"ll'Izes cltl
1':15S0S, Jtliz cle F()I'Il, J;lcllhy, FormIga, \'dla de S,
FI',lIlcisr;o das Ch:"':ts, S, l ;OIlI'al" (lo Rio Prelo d:l
J..;ii\m;)nlin~, Itlllga, Griiu ,'!tig')I , IlalJÍl'a (ciJa,h:).

( 332)

C/flto [lI/h! i('O,

~ L. Auxilio a collegios, s,~n(lo 4:000gooo
para o scminario da DiamanlÍna. 3:01l0g000 par,l (l
úo jlari:lIlna, e 3:000g I':lra o col\egio cio Congll-
nhas do Campo com o onU5 de receber cada um cll!S!eS
estabelecimenlos f(uinw alnmllos pohres, o o da [)13-
mantina vinte, c seis c,)ntos cle rOls ao colleglo d~s 11'-
miias de ClI'idaJc em Mariauna , sob as condicçôcs
j:i eXlslentes. • _' • • , , . .. ,

~ 2. Objeclos neccssarios ao cnwlo de ,dum-
nos pobres . •. .. ,

~ 3.0 OrJellado a cinco lellles tio extillcto Ircou
mineiro • . • . • , •

~ ~.. Porteiro das aulas reuui,las
~ 5,. Externalo tIu S, .Io~o d'EI.I\l)Í
~ 6.. Hilo da Diamantina
~ 7," Professores de instruc!;;iO pl'lm:mil c se-

CUllliuria

~ 2,. I'ossoal, conforme a Lei n .• 1 267 ~ la-
bella-B,-anlloxa a de n .• 1:215, supprilOidos os lu-
garos do praticantes, de cxlranumerarios e um dos cor-
I'eios •

S 3.. Expediente •



8008000

2.0008000

2:8008000

25:7008000
1:000gooo

1I.:2Il.8000
2:000800'0
1:0°°8°00------
17:4148000

. 2:000gooo-----
3:6008000
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TITULO 13.°

Ribliothecas publica!,

Gratificação ao Bibliothecario da Capital 3008000
Dita ao Porteiro. . . , , , . .' 200HOOO
Dita ao Bibliothecario de S. João rI'El-Rey 3008000------

8008000

~ L'
~ 2,'
~ 3.'

TITULO 11,'

S 5.' Custa"s judiciarias ..

Illllminação publica.

~ I. ° Da Capital . . .
~ 2.. De S. João dtEI-Rey
~ 3. ° Da Diamantina, .

TITULO 14.°

Obms publicas.

~ 1.. Pessoal ~onform~ o regulamento n.O 530
~ 2.° Almoxanfe ProvlOcial
~ 3.° Estradas. pontes, na~eg;cõe's d'e rios'

concertos e constl'Uccões rle canôas e obras diversas'
ficando 50:0008 á "disposição do Governo, c send~
1'0)10 XXXIl PAliTE •• "

Catechese.

~ 1.° Gratificação a dous missionarios • . •
~ 2.° Ferramenta. vestuario e outros objectos

necessarios aos indios , • . • • • .

TITULO 12.'

F. ~. 18.

q.oogooo
l.OOSOOO
l.008000

4008000

60:5858900

40:5568°00

4008000
1:2008000

5r.:ooogooo
15:2Gl-SG80

38:l.308000
2:1268000

42:22°8°00
1q.:3658900
q.:ooogooo

282:q.038328

---

Gratificação ao Juiz dos Feitos ,
Vencimento do ESCl'ivão dos Feitos.
Dilo do Solicitador . . . • '. . •
Ditos de dous meirinhos. sendo 2008000
a cada um delles .

TITULO 9,°

TITULO 10.°

Contencioso Provincial.

Despe::<s c'e exacção,

Porcentagom a conectores c escrivães
Salario a barqueiros . , , , . .
Gratificaç~o a encarregados de conducção
do fundos publicos , . .
Cadernos para as estações fisca;)s

TITULO 7.°

~t,o
~ 2.°
~ 3.°

Recebedorias.

TITULO 8.°

S 1.0
~ 2.°
~ 3 °5 l.:'

1'hesour•.ria Provincial.
S 1.0 Pessoal conforme o regulamento n.O 52
~ 2.° Expediente. . . .'. . • • .

~ 1.0 Ordenarlo a administradores, escrivães, e
e.carregados. ficando o Governo autorisado a aug-
mental' o ordenado dos administradores • •

~ 2,0 Vencimentos de vigias, • . •
~ 3,0 Expediente e aluguel de casas

Guardas Naéionaes



TITULO 16."
43:5358399
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152:000S000
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TITULO 15 o

~ Unico, ElI1prl'gauos aposontados o reformnJos

enlro o Sorro c a povoag~o lIa'luollo nomo , e do SU:IS-
suhy entro o Pess"nha o J;\cury • assim como da e5-
Iraua do Serro it Diamantina, melhorando-50 o Ir"eo .
na construcç:io de uma punlo sobre (j rio-Cachueir~
Ali'gl'o na estradn do ,\Iuriahé ao Patrocinio j lia
cOlIslrucç,iio UO uma ponlo sohre o Il"guassú acima da
barra deste no I'irallga; lia CU\lSlruc£fto do uma
ponto sobre o rio Casca na e-lmdJ da Punto No\'a
Ú Serra das Varinhas em uirer~:,~o ao Ahre Campo; lia
ponte sobre o Pari! no IlIgar dünornillado-Anaslacios
c na de outra sohre o ribeir~o-Barba L"bo-lIa e~lra:
da do S, Jo~o para a Côrte; na ue lima ponle S(,fHe o
Ayurtloca elltre as Fregllozias da ~ludro de 1>0('5 o
Carrnlll'as .. na de ullla sol~re o Il.ibeir:io do ,\mparo
na esll'3da quo alral'essa a l' rogllezla do Illesrnonotne-
na do duas pOlltes' lia (id:lde d" Olireira, duas n" d~
Bom Fim, IIll1a na de Tamanduil, o nos reparos da
!'cnlo Alia lia eW;llb ue S Jo;io u'EI-Bo)' para
I.avras; 11:1 conslrucç:IO UOuma ponlo sobre o rio Sanlo
Alltullio no arrai"l uo Santa Allna uos Forros; na uo
lima (lonle sobre o I'io I'icüo na eSlr"ua uo Llom !les-
pacho par;! a Ahhadia e na reconslrucçüo da POIIIO
sobre.o I"I~ do Peixe na eSlr~da de Pil311gui para
/'ompeo; llllalme\lle na rccllficaçflo da I~slrada da
I.eopoldina 30 /'orto No\'o uo Cunha de modo qno
50 pros[o ao transilo ue carros do eixo fi,o UlJ\elllJo
051;\1' concluida na occaslilo om I(uo sc abrir 'a eSlraua
de ferro ue n, Pedl'o 2,° :Ilé ° PUrlo 1'101"0 do Cunha
I~ndendo o Goremo ~onliar ?sla empresa ;\ nlgum P:I'I'~
Ileul"r 011 ?olllpuulllol r.ned!anle os f;\\'ores que jul
gOl' rasonvclS. c I(lIe IIcaraõ dependlJndo da appl'O-
\'a~iio desta AssemlMa

])C,~PC::US divCI"$us.
~ l.0 Suslento, curalim, \'esturirio c conducciio

do presos poures .,...... ••
~ 2.° .Iuros o nmortisaçüo do elllpreslimo minClro
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ti loaís empregado fIe pl'eflJr&ncia na COnSII!lIcÇ:lOde
11lI10 punle sobre o rio IIJC;\mhirussú no llllpr deno'
min"lIn Cael'lno Fclix, !ltl MuniciplO do (;r:io Mog,,1 •
1105 rel>aros d;\ ponte souro ° FIO l'iracil>:<lI'a 00 arrnial
do S;'IO JoslÍ Ja La~oa, nos rét>aro! ,FlI.S ponle:! d:l Dla-
1ll:Hllina pom .1 COlle('icfll) T ~rn all:t.i/i,}, o pClrlicII-
tal' 011 sOl;cdmre ""0 tumar a S"II 1~~I"~ ~~conslrucri,o
tio lima (XInto soo:-o li Hi.o ltn" Verrr:,s • para pôr
('lO comlllllnie:lrflolhrecta a p uve 1t.J Jü{;u:lra, Ihro o
rio "mn lo 0;\ Cil'auc !\i.1 ,\ro:\i\ • na C'lnS1tucc:10 de-
1'11l1aopoli' ~~e o I.io SOln") ,\lItoJllio na biirr:l d:l
TaflllHl )10 Munieil~ll lla r.u\\(;I~i~o.. no~ reparos dü&
c.lmlla!; tle 1'0llSO •.\It.:~re :lo Cald'~\St Ü' de- Caldas 11
'iio Sc!Ja-li:io do .Ia~ual'~. ~1O rOnSel'll(,~O tio urna-
floulC sobre Il Snpucnlw M~ril1l IM ('s~ntd:J q;lle segue
,lo Ponso Alo"ro rara- o B io .10 J:ltteiru; na eon",-

" "I" IIl'lIcciio Il,~ um;\ ponlo !'n >re no Irangn no ugm-
denollllllall,l- RI I"!":!> 110Chopoltl; nos l"e(lM05 li:] cs-
'r;Hb dll ;\Iarialllio. á '/,on\o ,l'.()va;. na e01l3trllcç.'lo
.\",; 'e:l,lêns ,lo Pilan"ni, Juiz ,le Fura O" Janllari""
tJ na clIncllls:il) daso do 1',1)"lll)Jdinn c Chnslin:t ;.
lia comllra de lima c;\sa llll C:tm:lfa e J til Y na Ci-
flillle de 1~I()p()lllly; em allxili:lr O~ rrpal"Os Ila p"nl(»
~obl'O o /liu Prelo IH), ,Mul\icVpio ltno /)iam:lIIlill:l ; na,
t:ollslrueçilo ulu uma' P(ll\,~1() sohre o rio M:).l~!lo mes-
1110 Mlllill;lpiO;' \lOS reparos proci'5os na estr:llla Iju(},
Ih Ciliado- 110 MarÍ;lnna Sll ,Iirigc Ú I'im"fl'a.c UlJit
/1<1 r.lI\lclusfIO lf;~ cs~ralia ,In, Passa Vinre :10 ribcirft(),
Y crmelho. onde o Hio Granlle começa li ~er navega-
\'cl,. no eslmlo O" or~aml)lIlo da eslwd:l tlb Barbacena-
1':lI"1 l!lm Fim,. (»UlI 11'10 de Trahims sol!irrgc a Ci-
.Itlde .la C 11l1CtH£iIO, p:lssando pelo mch~ fiJlHlo; na.
:Ibcrlllfa de um,1 n~eia o,;lnllla '1\l0 p;\rl.IIHlb do IIIU-
Ilieipio da hilbira- se IliriF\ pelo \QUe db fiio Dac(»
ao Porlo 110 Sousa; nos rop:tfOS da estl'at1a da Dia.
manli1w M6 o IlamlJÓt pasando por 'j'"'apanhoacangaT.

li" veriliencfto da melhor direcc50 p~rn :l eslrada 1I~
'lires Palitas. 30 F,sprl'ilo S:H1to t.la Varginha • no~
r.eparos precisos na- ponle sol.Jro o. Sapucahy na Fre-
"t1ozia de 5;lIlla 1\ ila Ib RQa Vista, ~ nos reparoy
da cHraua "01';,1 !fue do I)a~sos se dirige ao Hio li
Janeiro nnso rolllos donomioodos-Agu:ls "ordes e-
mnr"em d, Sapncahv, nos eX"llles o ore;unenlos Ih
osu:aJa do Rio Doce", o das {'ontes do. Hio Vorda-
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por agoa ou. outro, mot,or menos dispcndioso, em quo se fábricar
aguardente;, I'lnle ,mil .rols solJl'lJ os que fo!'cm muvidos por ani-
maes; e I'llItc mil. reis sobre os que fabl'lcarcm assucar ou rapa-
d,uras, sClldo 11l?"ldo,s por agoa o,u outro mot,or menos dispen-
I\rOSO , e dcz mil reis seudo luol'ldos por HIIIIIHles, :- i10 isentos
deslc imposto: L. os eugellho~ movidos por animacs em quo se
fabricar assuca~ 011 rapaduras, c qlle forcm coslcados por pesso:ls
que nflo lon1lao os~ral'os: 2." Os pequenos engenbos movidos por
uraços humallos. Estes Impostos serilo arrecadados dur:1nte o an-
no financeiw, \lcando os exnclorcs rc:;ponsnvcis pol0 que deixarem
de I:lnçar ou couror por olllissno ou IIcgligencia. O lancamento dos
engenhos seri! feito nos mezes de Julho r. Agosto, remellcndo os cal.
leclorcs as rospectivas relarües á Thesollraria Provincial no mOl
de Setembro. ..

S 5,. Oilo mil reis nas Cidadcs e \'il\ns, seis mil reis nas
Fregllczias e Curatos, quatro mil reis nos I)islrielos, pC(luenas po-
voaçõcs e ('stra las sourc cada botica ou C:I7.:1 de lIegor'io cm CJ.ue
d0 1"011 ler f~ll.l'nlln S(;CC:l, fl~rra~om , beulllns espirituosas, ou outro
qualquer gelll)ro do paiz ou de fóra dei lo. e o duplo se com (Iuaes-
quer dcstps gni1()ros sc vUllilorcllI lambem bebidas espirituosas.

l'\ão se cubrará o duplu sobre as casas do ncgllcio em (lue so-
mente se venderem ueuidas espirituosas fauricauas no paiz e "c-
nero,; alimolllicios de prollucçfto da Prol'incla. E'los impostos ~c-
rã? arrec[l(!ados n? acto do lançamcnto e os exact,ol'L!S rcsponsa-
vels polo <Jnc delxarelll de cobrar por não uwrom dos meios facul-
1;1.1,,5 (ll'las Ipis.
, ~ li,:. P,,~,;age~ls de rios, oxceptuarlos os tio Sapuchy,

Verde o ~ao I' r3nClSCO, regulando,sc aS taxaS pela l;}bella an-
nC'(:1 Ú Lf'i n,. 570, e coul'nndo-se o duplo nos municlpios do Ube.
mba c 'Dl:zelllhCflue.

~ 7,. Cineoenla mil reis sobre as taboletas, caixa~ ou caixi-
Ilhas. ou outros q"aesf)lIcr volumes porlateis de qualfJuer 11:1-
tllrc,a, ali denominação <lue coutivcrem Joias de ouro, prata,
nu pellras preciosas para lIegor.io.

~ 8,. Sellos de hel'nn£as e Ir!gados o restituições dcixadas
em testamento (lar lestadores que lIão sepo a herdciros ueccs-
sarios, e dos premios deixndos aos tcstamenteiros no oxces~o da
vintena, com excepgflo dos legados ús cazas do caridade. ma-
tr~zcs , c~pellas e esmola' p~ra serem di,stribllidas pelos poures.
SaO sugellos lambem a este IlIIpoStO os lI'loão, que sllccederell1
a irmão germano fallecido alJ intestado. ,hal'endo,se devolvido o
uzo fruelO da hr.ran~a ao pai 0\1 mai binuba, O imposto serú
pago \10 aeto da addlgflo rcal da herança.
TO~to XlIXlI. PAliTE (,a
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TITULO 18.

Pagamentos de dil'iJas de exercicios

~ Unico, Despesas el'entuaes

1,190:287S568

DA nECEITA.

Art, 3.. A receita provincial no anno ~nanceiro de ~8{)7 a
18ü8 será elTectuada com .o producto dos Impostos espCClflcados
nos ~~ seguintes:

~ 1.. 11'e3 pc.r cento do tauaco • assu~ar , algod,ãO, e qUllcsquer
outros "oneras manufaclurados na PrOV1l1ct:l que sallll'em della; ex-
ccpluando-sc: i,. o chá, 2,. os tecidos de lãa. que se asse.mell~ão
as cassem iras estrangeiras;' 3,. os trançados llI10s de algodao I'IS-

cada usado par;} vesluario. .' , '
~ 2." Trez e meio. por ce~to do cafe que salllr da Pr~vll1ela.

ficando isentos da taxa ltll1erarm os anlmaes que o condUZIreI?
~ 3.. Seis P?r ,cento de tOU? e ~u;,I~IU~~' genero de crl3ç~o

ou producção provll1clal que s[lhll da ,I rov~nc.l,l, qu,al.fJuer que seja
sua natureza e especie. Os genero~ sngelt?s a Imp031ç,ao dest~ para-
grapho , bem como os sujeitos ás lInpoSlç,ao de tres e t~'ez e meIO por
cento e sua avaliarãl! constarão de uma pauta organlsada pela TIJe-
souraria Provincial," e approvUlla pelo Presidente da provincia.,

~ ~,.. Quarenta mil reis sobre os engenhus de cunna movlLlJ"
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TITULO 17.0

~ Unira.
findo:;

~ :l.. Reposições e restituições :
~ [~.. Suuvenção ao arrelldatarlO da Typogra~

phia Provincial. . . . .
~ 5. Dita a Companhia Drama,tica da Capital .
~ 6,. 1)otaç,flO ás or~hfls recullllda~ no estauele-

cimento das Irmfls de Candade em Marwnna .
~ 7.. Adiantamento a quinze ou vi~te emprega-

dos para institllirem pellsões no Monte PIO Geral dos
servidorcs do Estadú
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(;altitlllo :J.o

drogas e remeJios nas Yillas e Cidados onde /lXi5tiroll\ !lotieas.

A r!. 4.' O I'ro5iolento da P,'ovincin Ú butoris"uo :
~ 1. A de51lendor a quantia lIecessilria com a hosped<lgolll

rio S: M. o 111111<'1':11101'ou flualtluol' mombro da flllilia IlIIPCl'iJI, s~
vier n esla I'ro\'incia.

~ 2,. c\ adolicionar á porcentagem quo percobo o Co, loctor
do Uberaha a commissfio do novo [1orcollto das quantias qllo arreca-
dar procedentos UOSrenllirnentos dos portos lia Hifana o Sanlil 1 ar-
barn, omi(u 'fltO pro"tar bons contils ,e for pontual om rocolhol-os
ao cofro da Tbesonral'ia l' rovincial.

~ a,o A cOllcedor a C"marn ~lllniciral de' Q',lOluz pilra l'OCons-
lruc~;1fJ da casa da eatlea e do suas sossões O emlll'ostlmu d~ dei': COII-
tos t1e réis, de 11IJI1será o cofre provillcial ind~rnlli"ado [lor pl'lJstações
1I11nUaS de UUI conto (lo réis,

S IL. A conredel' a Camnra Municipal 110 Bomlim com as con-
di~l,es 'Iue julgar e"nveniollto5, o omprostimo de 3;:)008 para ca-
1l~lisadio u'a""a [lotavel na Cid"llo do mesmo 1I0mo.

S' 5.. X despender até iI Illl:lnlia de 2:501)~ com n c3lwlisng:io
(]':lf{OJ IlOlill'ol para a Cidade dn S;ll1 Paulo do J\IurinIi6, O até a do tl'es
conto5 para o mesmo fim n3 Cidado do Grfio ~logol.

~ 6,° A omprestar á Camara Municipal de Sahará. iI qU:J/lti<l
dn vinte contos de réis para reparos da ponlo grallde so~ro o riu uas
" cllws,

~ 7,. A de,pellller, des(!o já, ah; llol. eon\os de réis com:l
conclusão do encanamenlo d'agoa pOlavel da Villa do Lal'l'ns, o até
dons contos com o aqueduelo 'I"e se pr(:londe cOII:,trllir UO I'ilioiriio
da B.I":t(rillha 30 largo do /lozario da Cid<lde da Bagagem.

S" 8.° A [lagar a Ifualllin 110 duwlltos mil I:éis :I orlucanola
JlIlia Stluilsll3l1a Ferreira, do Cllllegio das Irmflas de Caridadll
cm ,\Iariannn, que casou-se com Jlliiu 1l0dL'igues, ua Freguoz,ia tio
ForlJuim.

~ 9.° A adiantar a Cama!'a Mnnicip:oI de S. Juúo u'EI-Hei
p)r olllprestimtl a '1ualll'(\ 111)dlJus COlltos do réis para iI.eo~lstrue-
610 ue um enes lia Illosma Cidade. llevendo o cof,'o provlllclal ser
cmuobalo em pre;;tacücs "IIIIUaeS ,Ie um conto do réis

S 10. A cede'f ~ Camar;) Municip:d da Díaman~ilJa pam a
BilJliotheca da mesma Cidade os livros e publicn!:lies lilleral'ill~ flue
c:-.istircm enl dllpic;lta lia IIlhliotlieclt da (;lllitld.
'1"'-\IU :\.'>;.\11. 1'.\HTE 1.;'
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~ !l.. Novos e velhos direitos, segllnll~ a tabella-B-3n-
nexa á Lei n,. 8íG ue 15 ue .Julho de 18<>7.

~ 10.. Emo!umentos pelo feitio de ti~u~os, dip~on~as, cartas
e cel'lidüus !JoIO for<Jm expeulda, pelas reparllgoes provlnf:I:lOS, con-
formo o ~ 10 dCl art. 2,. da Lui n.C 1: 1'.5 do 3 do Outu!.lro
de JS62.

~ 11. Cobranga 110mlltal!e da dil'j(1:I aclivJ (IUO passou a ser
prol'ineial p:la Lei dtl 22 tle Outuhro ue 1836.

~ 12,. Cinco (lor C'lnto solJre o valor das compras e I'ondas
do c;:cravos, sohre a dill'eronça do valores nas trocas do uns (lor
outros. e quaesquer outros cOlllractos onerosos pelos qlwes se II':IIIS-
Iirúo servl~os POI' [I\:lis do cinco OIIllOS, CO~I':II11~'1se nlé. o vnlor
de um conlo de l'elS em cnda cscravu, E5le Impostu pode ser
exigido d,) vom!ellor, eomprador ou cncarrcgallo (lor procul'aS;lo
ua compra ou vcnda de cscravos.

~ J3.0 Juros de qu,ltl'O apolices doa,!ns n Provincin.
~ H~.° Alullas por infrnc~ões de ll'is, J'l'gulamelltos e con-

tractos.
~ 15° Reposi~;ões, r('stituil;oes, e pruducto dos proprios pro-

vinciaos por velllla on arrend:lll1onto.
~ t li. ~ Protluclo do nm:ndalllento da Typographia, Provincial.

~ 17.° Bellda extraordinaria. .
~ 18.° Taxns ilinorarias, conforme ~ InIJella--;O.-junln a LeI

n .• 1 :215 ue 22 de Agosto de 18(;4. licnndo 0* 5.° desta n/lera.
do do modo !'\c"uintc; De cadn cnrro de ei:-.o movei com cai'nridntlc
de conduzil' até" 5:1 arm!.lus 19S:WO, de 50 :lté I (lO arro",ls 2'~S , do
100 até 150 arrouns 3US, de l,jD n 200- .HS ' d •..2dO a 2,jU-COS,
do 25ll a 30tl-72S, n~o so levando om cClllta [l:lra a illlposi~no
qualquel' uill'erouga quo soja inferior n e~to peso.

~ I\), Ciull0 mil réis ,lo cau" "esta ~Iol'a flue entrar P(lI':I a
J!l'ovincia ficanu,) o dlJll1l ou conlluc'or Isunto de qual'I'II'I' con-
tribuic:iu p'or si e sua bagagem O, que slIblrabircm bestas all paga-
mento"dc,te imposto ficôo sujoitos ao dlll'l'J do lIleSIlIO um rela~ülJ
11 r:lua besta suulrabida, c os adlllinistradore'i qlle conselltirelll IIn
f('au,lo o pag:lI';io t.lInueOl por cada husla, alcm das n,utras P:'~I:I", elll
que por osle f:lclo iucorl'l'rcr.ll, As ~u.,tas '[IIU depoIs. do. IllIlíort:ldas
tiverom UOsahir ua l'rovlncla IÜO lido SIlJOlt 's a mais lIuPO:ilo al-
gum.

~ 20. Cohrilllga Ilae taxn!'\ estahcleci,la!'\ [wlas Lei, IIS: ,1.8 e ~8
lIas OSlrndas de COllllllunlcaC:tO de UIIS com outl'tlS ,\lunleqlltls, lI-
cilUrIO isentos os anima0, q:'e COUdUl.llc'm gelleros de primeirn 110-
cessidade.

~ 2\" Colmllll:a da divi,ln aetiva.
~ 2lo Oito mfi réis s'Jbrc as casns Ilc nC'gucio (PIC renderelll
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porlarias da Presidencia de U de Abril, G e .20 de Junho, 17 de
Agosto e 15 de Setembro deste anuo.

~ 3." Os credilos sllpplemenlares abertos polas pnrlarias lia
Presidencia de 27 de [fevereiro. 27 de .Março I 11 de Abril, 26 de
Julho, 20 de Agosto e 18 de Selembl'O do correnle anno lia impor-
tancia de réiS 9:'.32.:tP 39(j,

Ar!. 7.° Fica ex"nerndo o ex Col1ector da Conceicão, AnIO-
nio d' Aviln Santos, de p:Jgnr a (lllantia do 611 ;;pOOO, alcance verifica-
do pela 'fhesouraria Pr(,vincial, por não ter arrecadado imposlos
lançatlos, devendo elle porem remeller ao novo Collel'lor a rel"cão dos
devedo.res para que esle procedn a arrecadação: o igual favor lica
conced~do ao ex Colleclor do. ~elTo I Bolisario Moreira Pinto, pelo
que deIXOU de c.ourar no exercI CIO de 1862 a 1863, quanto aos im-
postos que deVIa arrecadar no acto do l:Jncnmenro, remellendo.se aos
Colleclores respectivos a relação dns tlividas para cobral.as.

Ar!. 8.° Fic[1Q perlenCPIHlo ao hospitnl tle caridado tia Villa
~o CUrl'?llo as arsões do emprestimo. concedido pela Provincia a
companlJio filatorla dn CUllna do BOIna.

Ar!. 9:°. A co.brunga .da tnxa. tle heranças e legados, c"nsis-
te~te em dlvllla ,aetl',a sera Ilestle lá rogulnda pelo que a lal res-
peIto se acha tllsposlO no regulamento llue baixou com o De-
creto n.O 2:708 de 15 do Dezembro de 1860.

Ar\. 10. Fica revogado o 11.0 4." do ~ 20 do art. [~.o da
1<Ji n. 1 :215, e creatl:J ullla cadeira tle Latim e france;.: na Villa
tio Pará.

Ar~, 11. Fica o Governo autorisado a despenller a quantia
necossal'lJ com um estabelecimento balnoario que contenha uma sal3
d? resplragão nas aguas ~edicinaes de Baependy, mandando njnr-
?ll1ar o tOl'l'eno c constrUIr uma estrada de rodagem dessa Cidade
ns mesmas aguas,

. Art. 12. Fica o Govemo desue já oulorisauo a abril' Ulll
credllo supplementar pam pagamento dos taehirrraphos da Assem-
lJléa. o

Art. 13. As quantia, vo:adas no ~ 1.0 do titulo 3.° do art.
2.0 serão pa.gas integl'i1lmente, uma vez ([ue os esta belocJnlOnlos, a
que s1ío dCSlll1adas, não se recusem a receber o llumero de alumnos
:) que são obri gntlos.

~rt. 14,. ~ Governo c~nferirá o premio de cincoenla contos
de reis no pl'llllell'O empresarlO flUO estnbeleccr rerrularmonle a na.
vegaçào a vapor no B ia tias Volhas (Iesde Saharú ~,té sua barra no
São Francisco, e que a mantiver por espaco de tres allnos pelo
menos. A entrega do premio ;;ú terá lugar ~IO fim do praso esti-
pulado,
TO~110 XXXII. PAUTE 1.'

~ 11. A nposentar o Professor de S. Sebastião do Cnpiluba
com o ordenado correspondente ao tempo de serviço prestado, se o
mesmo tiver mais de 10 nnnos de servico.

~ 12. Aux.illar a Camal'a Municipal de Passos com a quan-
tia de um conto de réiS para £nctura jo dlws pontes sobre os rios
Sant'Anna e S. João.

~ 13. A despender até quarenta contos com a construcção
de uma ponte sobre o Hio Gr"mle na altura da Cidade de Passos,
podemlo con~rnctal.a com particulares, concedendo-lhes as vanta-
gens e privilegias em uso.

S 1I~. A de~pender até quinhentos mil réis com ns obms neces-
sarias pal'a obstar o desbarrancamento que ameaça a igreja de São
Sebastiúo do Paraizo.

~ 15. A elevnr a dou, mil réis a laxn de novecentos réis que
paga cada cnrro na ponte do Pogo-fundo sobro o Rio Grande.

Art. 5.° O GOl'erno fira creditndo nas quantias necessarins
pam que S(l realisem os seguintes pagamentos:

~ 1.0 De quatro conto~ de réi;; :10 Bispo di) 1\Iariannn. con-
forme o • 5.° do art. 5.° da LeI n.O 1:215 e com referencia aos
llnnos lin'lI\ceiros do 1865 a 18ü7

~ 2.° De novo contos do réis ao estahelecimento das Irmãas
de rarid'lllo em l\larianna, segundo o art. 17 da Lei n." I :10!~, e
em re[llcão ao semestre de .Janeiro n Junho do 1866, c todo o anno
finance(;'o de IBM a 18G7.

~ 3.° Do um conto cento e oilenta c tres mil e seiscentos
réiS a I\lanoel Fernandes tIe ~liranda, em conformid"de do S 5.° do
al't. 5.° da Lei n.O 1:215.

~ 11..0 De qllinhentos e cincoonln e seis mil e sessenta rllis, im-
portancia lia vencimento que compete no S"rgellt() \ afjo mestre ti"
llIusica tio Corpo Policial, tlesde a tlala tle sua refLrma até o ultimo
de Junho de 1867

~ 5.0 Do quinhentos e oitenta e cineo mil e dez réis, a que
tem dIreito o Pl'Ofessor José Lourenço Estnnislúo a contar da data de
sua aposentadoria até o fim do an no financei 1'0 de 186G a 1867,

~ 6. ° Da quantia que se despender com a compra de uma casa
para estabelecimento da recebeclrHia do Monte Santo.

Ar\. G.o Ficão approv3dos :
~ 1.0 O pagamento que em vista do uespaclto da Presiden-

cia de 2G tle Fovereiro do corrente anno fôra feito ao Citladão Rodri-
go José Ferreira Bretas de venciml'ntos, a que tinha tlirello corno ex
agenle gOlal tio nnsino publico, ox vi do art. 47 tia Lei n.O I:OG[~.

~ 2.° Os pagamenlos das tlividas de exerci cios findos liquis-
nadas () inscl'ip:as pela Thesouraria Provincial no valor de reis
11 :G93;;P 333, a que forão app/bdos os creditas concedidos pela



FOLHA N.o In.PARTE 1."

LEI N,o 1:3í6-DE H DE NOVE:lmR0 DE 18G6.

LIVRO Df' -.L~IIIINEIRl~
1866.

Fi~a a força policial para o c~crcicio de 18117t. 18(\8 c contem outras disposições.

JOAQum SALIlA:':IL\ M.\HI:\IIO, Jlresil1ente da Provincia de
Minas ';~I'ne,,: ~"llÇO.sa1>el' a ,t(J[~08 0:-; seos habitante" qnc lL
A""emiJlea Leglslutlva ProvJl1C1U1 decretou, e 011 sancciollci
H Lei seguinte:

TO~lO XXXll.

AI't. 1.° A força Policial da PI'ovincia para o anno f1-
llanceil'o de 1867 a l8J8 é tixmla em setecentn3 e vinte sete
praças, uestl'ilJuida,; enl-Estado Maior-Estado Menor-
'~uatro C8mpunhia" ue Infantaria-uma Companhia de Cuval-
lari»,

5 1,° O Ei!tauo l\lnior se comporá de Tenente Coronel
COlUmnndante um, Mandante, quo :õel'Ú um dos Cllpitüt):; de
Companhia lIlr., Capitão Cyrul'giilo MóI' um, Tenente Aju-
dante um, Teneute (Jual'tel I\le::ltl'e um, Aiferes SecI'eturia
um,

;:) 2.° O K;tmlo Menor se comporá de Sarg'ento .'\judante
11:11,SIlI'gento 'J:lUl'tel ;\Iestl'l' um, Chefe de Mu;dcll 11m, com
li g'l'nduuçilo de SlIl'gento Vago llle"tre 11m, Sub-Chefe, com
li de Segundo ~arg'ent,o, um, Corneta :'IIóI' um, Armeiro um,
l\Iuzicos vinte trez

~ 3." Cada Companhia de infantaria so comporá de Cn-
pitrlo um, tenente Ulll, alfere:; um, 1.° Sargento um, 2.'" di-
tos quatro, Forriel um, Cabos oito, SoLdados cel1to e vinto
cinco, Cornetas dom;.
;:) r..o A Compankiu de Cuvallaria se comporá de Capitna

um, Tenente um, Alfere:5 um, L" !5m'gento um, 2 Os ditos
quatro, Forl'ielnlll, C!lbos oito, S:.>hlado:5 noventa e s~te, dl\- .
l'illS dl)us, ferradoro,; do')s.
1.O~le XXXII. 1'.~nTl':1..OORO-'pHE'l'U 18Gí--T\'P, DL; J. F, IIH I'A llI.,~ C.\';'l'Im.

( 3H )

Dr. llelll'iqll~ Cesf//, Jll( :;:;10.

Ar!. 15. Fie.1 o Governo desde JÚ nutorisnuo a inno\'nr com
o nrrenl!alario da Typogrnpllln Provincial o conlrnclo' nctunlmeule
eXIstente, cpnta~l.to que nã?, hajn nugmenlo de dcspeza.

Ar!. 16, l'lc;, (1esde p rc~tanrmlo o Heglllamento n.O !~8
menos os arts. !~, 11 , 12, 13, t!~., e 15, subsistindo lodnvia
n au!orisaçflo dalla no Governo parn regubr ue novo a maleria.

Art. 17-.. Fica desde' já revogado o nrt. 2. ° da Lei n. • 1 :268
110 2 de Ji! nelro do correlilc nnno.

Arl. 18. As sobras qno se uerem nns diversas ,-erbas do
orçamenlO poderflO ser pelo Govcmo applicadas tI vHLn das obras
pnhlicas. ,
. Art.. 19. A. apo.s(jn~atloria de lodos os empregados provin-

clUes seI':! concedIda na .forma do Hegulaml'uto n, ° 52, meuos
para os professores publlcos. aos quaes o ItL'guldmenlo será ap-
plicado somente na pal'le relativa ao processo.

A rI. 20, Fieão revogad,)s as r1isposi~ões em contrilrio.
. Mando por 1:1nto a tod~s a;; l~utol'lda(les a ((nom o conhe-

clmenlO e execugao da refel'lda LeI p,~rlr.ncer, que a cumprflo o
fa~ão eumprir tão inteiramente como n'ella se coutem. O SlJere-
tario desta Provinciá a faça imprimi I' publicar e correr. Dada no
Palacio da Presidencia da Provincia de Miu:ls GerlCs aos 14 diôs
']0 mez do Novomhl'O UO annll do Nascilll~nlo de Nosso Senhor Jesus
Christo do mil oitocentos SlJsscllla e seis (lualir:t"e3imo quinto da
IlIdependencia e do Imperio. -, o
(L. 5.) JOAQUDI SUOAXIIA ~lAnJ:'mo.

Silt:erio Teixeira da Costa a fez,
Sellada na Socretaria da PrtJsidencia da Provincia nos H d~

Novembro dI) 1865.
Dr. Tlem'iquc Ces(l7' lllll::::&io.

Nestn Secret:lrL, do Governo foi publicada a presentlJ Lei aos
29 de Dezembl'O de 18GG.



LEI N.o 1:377-DE l!~ DE NOVE:\lBIW DE 1SGG,

( 3H )F. N, 19.

(L. S.)

AUlori~a o )Gr~I"?r1.1O a ~uhHiluir POI', unn ha,'ca a COmCi'l"aC~O lia ponte sohr"
n .1~~tI ! íll.HlllaI, que c:.la\il obrigado a COIISC1'\'\U' o Coronel [)~lI1ill~tJ~
DUIIl CoulO, e contcm oulras l1i'posiç;;cs a respeito,

l\I~ndo por tnnto -a tOllas ns autorillades a quem o
~onhecI~ento e ~xec\lrno ,da ref~I'id:1 Lei peI'tonCeI', que
a cumplão, e f;lçao Cll,lllprll' t,10 lutelramente, corno nella
se c?utem. O SeCl'etnl'LOd'esta PI'ovincia a faea imprimir
p~lbl,Ical'e ~oITel': Dilua no Palacio (la Presir!enci '1 da PI'O:
\'Jl1CIalle ~hnns Uora.es aos qnatorze dias (lo me? de NO\'Olll-
bro d.o lln!1Odo Nascllnente de Nosso :5en!Lol' Jesus Ohr'isto
de nHI OItocento,s e so"senta e sei8, quadl'ag'o 'inlO <jllinto
da Independenclll o do Imporia.

Dl'. f[emiqllc Cez~lr Mu::;zio.

~ esta Secretaria do Governo foi publicada fi presen-
te LeI fiOS :!f.) de Dezembro de 1866.

Dl', Hel/rique Cezar JlIlIzzio.

J O.\QUD! SALD,\NlIA ~lAU1XIIO,

Slircrio Tci,rcim da Costa li fez,

Sellada na SecretllI'ia da Prosidcncia da Provincia aos I;~
(le Novembro de 18M.

T.JO.\Q~Dl SALD~\NIl.\MAnINHO,Pl'o:;i[lellto (lil PI'ovincifl de
NlllllS Ger~es: I'~ço .saber a todos os seus habitante:; quo
n ',\ssemb.lea LCB'lslatl\'a PI'uvillcial (Iecrctou, e eu sallccio-
nCI 11 LeI segulllte:

Art, I,' Fica o Govel'llo autorisado fi sub:;tituiL' li
consCl'vnção de lIma ponte no Hio PUl'uúnu. que pela lei
n, 330 de 30 de Abril de 180, e COlltt'llCtOde t!J de se-
tembyo de 1.8'~8, estava obrigado a conservar o coronel
Domll1g'os DlllIZ Couto, por lima barca.
TO~IO XXXII. PAliTE 1.'

AI'L 6.° O" individuas que já tiverem servido uo Corpo,
e tornarem 11 engajar-se ficãO com direito á gl'atlficação tle
oitenta reis diat'io.::i,de confúl'ioidade com f) artigo 15 do re-
gulamento 11. 5,'., .

Art. 7,. A expres::;üo-serviço-empregada no artigo
1.0 da lei n. 1:066 de 7 (le Outubro tle 18üO o seos paragra-
phos compreholllle tambem o que hou ver si(lo prestado na
qualidado de prllça de prot.

Art. 8,. O t'ullllo de fanlall1cnto ue cada 'praça serú ue
sessenLa mil rei::;. Aquella que nno ti ver esse fundo e receber
peças ue fardamento, ficarú snjeita, alem do desconto de
com reis diarios, mais ao da quinta lHu'te dos seus venci-
mcntos atê prefazer Il qUllntia em que importareI:t1 essas pe-
~~nsde fardamento.

( 346 )

AI't. 4,° O n'!mero de praças da gUllrda muuicipal não.
pouerá exceuer úfJ.uelle que, reuniuo ao uus praças uo Cor-
po Policial, complete a força fixada no artigo 1..

Art. 5.. A propoI'cílO que se fOI' completando o Corpo
Policial o Governo irá sub"titllinuo por destacamentos ueste
as esqulldl'llS de guardas municipaes que continullrem a sub-
sistir. Na destribuiçãO da for~a publica o Governo proverá de
modo que haja em caua Comarca ao lIlenos um l1estacamen.
to ou esquadra.

Art, 10.0 nevogilo ,se as disposi<;üe.5 em C):1t:'lri,),

ArL. 9.' Fi<..:aapprovnllo o reg'ulamento n.O 54 ue 28
lle Fe\'croiI'o do t:orreute anuo, e em vigol' as .disposições
lia lei n,O I :2ü!J do 2 de Jaueiro ultimo. na paI'te em que
se nitO 0pP0i.erem a e~ta.

Art, 2.° O" Officiaes de Companhias irão sendo nome-
auos a proporcàO que as mesmas se forem completando, e o
Governo despensará aquelles que se achàO nomeaU')B alem
'do numero preciso, segundo o disposto neste urtigo e tant9 fi
elle corno aos demais capitães e ofIiciaes subalternos é pro-
hilJido terem praças ao seil servico sob qualquer titulo,

Art. 3.° O capitão mandante terú direito a uma cavai-
gudura.



.TOAQUDI SAL[).\~IL\ MAUl:-lIlO,

Ft-;lItcisco ó,e L'all/n l'iultúl'tJ de Ul!tUa Cinl,,,! a f6Z.

Sellaclll !lU secl'ctnrin da l'residencia da Provincia aO;5
14 de l'ovembro de 1866.

F, N. 19.

lo:cra á I'llt"o~hia o Dislril11. I~C N, S. da .I\olario do }locaudJJ !lu Muui.
COpIO lia Juuuana •

• .TOAQl!Ul SALDA:\lIA :'IIAHI:-\Il'J, Presidente dll Pl'o\'ill-
(t(l, de )Illlllti qCl'Iles: Fa~o sàber u todos os seus hahi~u -
TU1l0 XS,XIl I'~HTE 1."

LEI X,O 1:3i!l -DE H DE dtVEMI31W DE 18(36,

Dl'. llCllI'újllC (>:;11' MII:.zio.

(L. S.)

A rt. 1.0 Fica OICVllllo {, ClltitU'l'Ol'Íu ue Freguezill o
Dititl'icto da. Conceiçuo do Po}t)P~o~

.Ar~, 2,' ,Sll?S divi,sas sor11.0;-0 Pará, o Rio <10 Peix.e
o .l\lbClrão d Area, l\ 801'1'0 da Doua, o ilJIl1 Jurdim, os
HIOS Pardo, Parllolleba, c S. Fl'lIlll:ÍSCO.

AI't. :l .• Revogào-se ns disposiçoes em contral'Ío.

. Mando por tanto a toun!, l~SAnt~ridaues, a quem o conhe-
Cimento e _eXeC\lçfl~ da r~ter~da LCl pertencer, q no a Clllll-
prào, e Caça0 cnmprlr tão lIltmramcnte como nella se contem
O ~ecretario (resta Pl'ovincia a faça imprimir. publicl1l' e cor:
1'01'. Dada no Palaci(~ da Prcsidel1cia da l)roYÍncia de Mi-
uas .Ger.aeil aos H .dws do mez de Novem UI'O do anuo
do Nascllneuto de l'OSSO Senhol' ,JeSlH! Christo (lu mil oitn
centos ~ sessenta e se}:;. (IUadrngesilllo quinto da llldu-
peadellCla e do Im pf'rlO,

Dl', Jünril{llc Cezar 1I111Z:io.

Nesta S.ecr,etnria. do Governo foi })nblicaua a }ll'eseute
,Lei em o UIll :!!) de Dezembl'o de t8Gü.

JOAQUDl SALDA~lIA M.\HlXllO,

Fl'ancis~o de Panla l'inhciro de VIM:! Cilltl':! li fez,
(L, S,)

Dl', IlenrilJ'lC Cc;:, o' Mn:;;:;;io.

Nesta Sec:etaria' do Gaverno foi publicada a prc;;ente
Lei 110:; 29 de Dew:nhro de 1856

( 348

.10AQUDI S.\LDA)1IlA MAUI~IlO, Pl'esidente da Pl'o\'incia de
:Miuas Uerae3: Faço sabel' a to~lo;; o" seus habitante" q \lO
fi As;;embléa Legislativa t'1"ovincial decretou, e eu S:.lUC'
danei 11 lei tieg-u inte:

ntc\'a u Frc;;ncúa o llislriclo da Conceição !lo p ):11;1~3, c IIlJl'Ca s:ns di"islS.

LEl N.o 1:37cl-DE 1'a. de NOVlüIUIW DE 1866.

Sellada na Secretaria da Pre3íuel1cia da Província aos
H de Novembro de t8GG.

Art. 3,° Revogoão-se as disposiçúe3 om contrario,

Mando P~)l' tanto a todas a~ ~lltori~atle3, a qCiem o
conhecimento e exe~neãO da relerlda lei pertencer, li 110
a cumpI'ãO e façilo cl~mpr!I' tãO int?ir~melll~ C01~10 ~ell,a
se contem, O SecI'etano desta PrOVlllClll a ta~.a llnpl'lmn'
publicar e carrel'. lhda n) Palaci~ da PI'c"idencia <!Il JlI'O-
rincin. de Minas Gemes aoS 11~diaS do mez do l'Ovem-
bl'o di) l111nOdo Na3CIll1ellto (le Nos"o SenhO!' Je3us Chl'Ísto
de mil oitocentos e sC3"ellt.l, e sei:;, quudmga:!Ímo quinto
da Illdependencia e do Impel'io,

AI'L 2,0 Asuu.5titllicàO da ponte pela barca é até in-
teil'ar o tempo do pl'ivilegio concedido ao illl[H'C3al'io, o
qual ficará. obrigado a entregar a casa e estradil mencio-
nadas no cOlltrl\ctO em bom e3tado, e a taxa do tl'IUl;;'
porte fica reduzida á metade das refel'Íd:t3 nu q uUI'ta con'
diç[LO do cont~'acto.



SeIlada na Secretaria <10 Presidencia lla Provincia aos
Ir.. de Novembro de 1866.

Dl'. IJenrique Cezar ~l11zzio.

Kesta secreDtm:ia do Governo foi pu blicu(la
aos 2!l de ezembro de 1866. ,a presenteLei

F. N. 19. ( 351 J
Art. Unico. A FreO'uezi d E

lduZpd.'ora em diante de~omit~ar~se~~)eraF~o Terl~1o de Que-
a Iedade da Boa E ' . a- I egnl.'lzlU de N S

em contrario. SpeI ança: revogadas as disposiçoe~

Mando por tanto a t dconhecimento e execu ã~ as a~ ~lltoridades, a quem o
u cumprfiO, e fa ,fia cu~ ~a refe~'lda. Lei pertencer, ue
se c?ntem. O Se~retari~Pd~~t tão l,nt~lru:mente como u'~lla
P!1bl.Icar e correr. Dada no P aI ~.Iovlllcla ~ faça imprimir,
Vll1ClUde Minas Gemes a a aclO da Presldencia da Pro-
bro do anuo do Nascime~t~llutorze dias do mez de NovelU-
de mil oitocentos e sessent~e Nos.so Senhor Je~us Christo
da Independencia e do Imp:ri~~ls, quadragesImo quinto

(L. S.) JOAQUUI SALDANHA:MAlUNIlO.

Fl'ancisco de Paula Pinheiro cCU/Ma Cilltru a fez.

Sellada nu Secretaria d.\ p,' .H de Novembro de 1866.' lesldencla da Provincia, aos..JOAQUli>lSALDANHAnLUUNHO.

Francisco de Paula Pinheiro d'Ulhôa Cmtm a fez.
(L. S.)

. Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-
clluellto, e execuçãO da refel'illa Lei pel'tencer, que a cllmprflo
e fação cumprir tãO inteiramente, como n'eHa se contem.
O Secretario desta Provincia a fuça imprimir, publicai' c
correr. Dada na Palacio da Pl'esideucia da PI'ovincia de
Minas Geraes aos quatorze dias do mez de Novembro do anno
do Naf;cimento de NossO Senhor Jei:lus C1ll'isto de mil oito-
centos e sessenta e seis, quadrDgesimo quinto da Inde-
pendellcia e do Imperio.

Art. Unico .. Fica elevado a cathegoria de Districto de
N. S. do HozarlO do Mocambo do Munici;)io da Januaria
comprehendendo o Districto de S. João ~das filissúes ~
como filiaes aS Capelll1s de 3. J oi\.O Baptista e Sa~ta
Cruz do Jacaré: revogadas as disosiçúes em c~ntrnrio,

( 350 )

tês q~le a. Asse~1bléa' Legislativa Provincial deel'etou, e eu
sanCClOuel a Lei seguinte:

Dl'. lIenrique Cezar Muzzio.

Dl'. IIenriq1w Cezar Muzzio.

---

de Puz ti povoueão.

Dl'. Henrique CezaI' 1IIuz:io.

LEI K.o t 381 D:. - E 14 DE NOVEMBRO iDE 186(;'

Ele,l'a.u Disll'ielo de Paz a pOl'oaç'ío de S fi(el'lsas. ,. O(llIe do Caralillga. e 11Iarca suas

JOAQUDI SALDAXlIAl\IAIlI P'de JIinas Geraes' Faço sube NlltO'l reSidente da PI'ovinch
:; ~ssembléa Le'{J'islativa P r a. o~os os seus habitantes qu~
!leI a Lei seguinte: r.OVll1ClUldeCI'etou, e eu sanccio-

Art. 1.° Fic't el 1 .de S I) ,evU( a II 1)lstricto
'. loque do Caratino'atl ( .

10:110 XXXll. l'AU'l'1l L'

LEI N,o L380-DE 111 DE NOVEMBRO DE 1866.

JOAQUn.r SALDANHAMARINHO, Presidente da Provincia
d'e Minus Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes
que l} Asse~bléa ~egislati\'a Pl'ovincial decretou, e eu san-

cionei a LeI segl1lnte:

Determina que a Fregllezia da Espera se denOluille-Freguezia de N. S. da

Piedade da Boa Esperança.

r: Nesta Secretaria (lo Govcrno foi publicada n prescnte
Lei :aos 29 dias do mez <le Dezembl'O de 1866.



LEI K. o I :383-IJI~ 14 Dl~ ~OVlmUHO DE 1866.

( 31>3 )

JOAQum SALllAKIIA MARlXlIO.(L, S.)

F. N. 1!l.

~rundo por tanto a lOtIas ns Auloridades, a qllom'o"co-
nhecJ[nento o e~xecnção. da rt~feri.da Lei pertencei'. q ne 11
cllmpl'üo, e fllçaG l:lllllPl'Il' tão llllClrmnente como n'ellu se
co.ntem, O Socretario d'esta Provincia a fa'ça imprimi!', pn-
hhcar o COITer. Dada 110PalllCIO da Presidencia da Pl'Ovin~
cia de jIina::i Uel'a05 aos quatorzE' dias do mez de l\'"ovembro
d? finno do Nascimento de No"so Sonl1ol' Jesus Christo de mil
oItocentos e sessenta o sei::;, q uadr;1.ge;,;imll quinto da lnlle-
pellt1ellcia e cIo llllperío. .

Dl'. Henri']ue Cr::nr 1Il1l::::io.

tencer ao Dis~l'icto (~eSa't1t<~Quitoda, fica igualmente fa-
zendo I~al'te d e,:;ta l'reg"llozlU: revog"auu::i us disposi~oes om
contrlll'lO.

Ih'. Ilenrique Ce::l" lIfllZZIO.

Nesta SecI'etlll'ill do Governo foi pll1Jlicadll a presente
Lei aos 29.de Dezembro de 18li6.

Francisco de Paula Pinheiro de Ulhôa Cinlra a fez.

15 (~elt~~le:~~)J~e~l:tf~~~.da Presiuencia ela Pro,'incia a05

Art. 3.8 Revogão-se as disposiçõe:; em contrario.

Dl'. Jlcul'iljllt Ce'Sa7'lJl tt':;::;I'O.

Sell<llla Illl Spcl'etllrill da Presidencia da Pl'Ovincill aos
H ~Ie i'iovembro de 1866.

Nesta &~cretaria do Govnrno foi pu1Jlicada fi pI'eson-
te Lei em o dia 29 de DCl.cmbro de 1866,

l\land~ pai' tanto a tOlIas a:,; Autoridaues, a quem o' co-
nhecimonto e ex.ecução da I'efcritla Lei pertence!', q ne 11
cllmprflo, e facão cu mpl'Íl' tão i llteil'fllllente, como n'ella "o
l:ontell1. O Soci'otario rl'e"ta Pl'ovincia a faça imprimir, publi-
I:ar e corrCl'. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia (Ie
:MiulIs licl'lle" aO;:;quatorze (Ie Novembro do anno do Nasci-
mento del'íosiioSenhol' .Josus Chl'i:;\(> de mil oitocentos e EOS-
iHlnta c sei;:;, lllladl'llg'essimo quinto da Illdepentlencia e do
Imporio.

(L. 5.) .JO,\QUDI SALIJA~I1,\ ~I.ummo.

Frrlllti'co de Palllll l'illhl'il'o de UZhôaC;nlm a fez.

l)r. lIrlo'ir/ue Ct~;;al' 11[11:::;0.

( 3;):! )

Art. 2.0 Aí> suas divisas 801'1\0: pelo Indo ue Cacthé
a~ mOi>ma;; L10StllFl'eg'ue:'.Ía: com o Districto do Vermelho a
Fazonda de Luciano Correa, e de.~tn para hoixo todas Ufi
vel'tente8 (lo lIiboil'ão Sal:l'Hmento, e as do Correg'o Unllo.

LEI ~ .• 1:382-DE l4 DE NOVl~mRO m: 18M.
.Altera o 8rligo 1." (la dc li,. 971 dI' i8S!! em 1'c1açiioa I,'awllda de Carnillo Mal'.

lins Pacheco •

Annexa a pO~llação do 'fjjuco á Jo'I'l'gllczia de Sonla Quitel"ia.

JO"Qm~r SA.LD.\.~II.~MARI.no, PI'csidente da Provincia <16
Minas Geraes: Faço sabel' a todos os sens habitantes que l~
Ailsemoléa Legislativa l~ro\'illeilll decl'etau, e eu sanCCIGnC"l
ti. Lei seguinte:

Art. Unico, !\ poroat;ão do '1'íjl:('l), (l11e passou a P,'\".

.1oAQunI SALD,\.'IlA MAHI:\I10, Presidonte da Provincin
de ~~inlls O.erues: ,FllÇ?saber a. to~los os s.ous ha1Jitantes qué
Il A~semblea LegJslatlva ProvlI1c1l11 decretou o eu sunccio-
nei 11 Lei seguinte: '

Art. Unico, No artig-o 1.0 da Lei n.O !J71 de f~ de JUllho
de 1859 onde se diz-a Fa,.;cndn do CamilIo Martins Paehe-
TUMO XXXII! I',\HTE L"



(L. S.)

JOAQUDISALDANHA~L\lu:mo.
~

( 35.) )

Francisc) elc Pallla l'inl,elro elc ú'l!tua Gil/Ira a fez.

Y' N. 19.

(L. S.)

Nesta Se~returia do Governo foi publIcada a presen-
te Lei a03 20 de Dezembro de 1866.

LEI ~-.o 1::i85-DF lq. NOVEMBIW DE [866.

Mânelo por tanto a todas ail Alltoriclacles a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que II
cumprilo, e fação cumpril' tilO inteiramente, como n'e11a
se contem. O Secretario d'esta PI'ovincia a fnça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palncio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Gernes aos quatorze elias elo mez de Novembro
do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oitocen~os e sessenta e seis, quudrugesimo quinto
da Indepeuelencia e uo Imperio.

DI'. IJennque Cezar ftIlIz;;io.

Dl'. /lcnl'irJ7/CCczar Jl}u;:;io.

SelIada na Secretaria da Presidellciu da PI'ovinciu uor
14 de Novembro ele 1866.

~rarca di, i~~5 el;tr~ as l'rcguezias de CaUas Altas e Antonio Dia,. c os Mu~
nicipios de Qucluz e OUI'O Prclo.

10AQUJlIl SAL/lANHAi\lAm~lIo, Presidente da Provincia
de ~linas Geraeil: Faco "abet' n todos os seus hnbituntes
que a Assembléa Legislativa Provincial dp.cretou, o eu sunc-
cionei a Lei seguinte:

Art. Unico, As divisas enÍl'c as Freguezias de Catta,;
Altas de NOI'oega, e Antonio Dias e os Municipios ele Que-
luz e Ouro Preto serão pelo alto da Serra do Úama: re\'o-
gadas as dispoilições em contrario.

l\Iando por tauto a todail as Autoridades a qnem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
l'OllIO XXXII PARTE 1..

JOAQUIMSALDANHAMAniNHO.

Pl'ancisco dc Paula Pinhe~ro de Ul/tua Cintra a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia a03
tt. de Novembro de 1866.

Dl'. Henl'iqllc Cezar ftluzzio.

LEI N.o 1:381~-DE lr,. DE NOVEMBRO DE 1866.

Transfere dil'crsas Fazendas da Frcguezia e Termo do Pomba para o do Ubá.

SOAQUIMSALDANHAMARINHO, Presidente da. P~'ovincÍ!t
!le Minas Geraes: Faço saber. a ~odos os seus habitantes q.ue
a Assembléa Legis!ati va Provlllclul decretou, e eu sancClo,
nei u Lei seguinte:

Art. lJnico. Ficão desmembradas ela Freguezia e Ter-
mo do Pomba e annexadas, á de l}bá as Fazendas. de
Antonio Pereira de MagalhãeS, AntonIO Pedro AIv.es L~JtãO
e Ronorio Candido da Fonseca; revogaelas as dlsposlçoes
em contrario,

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente
Lei aos 2\) de Dezembro de 1866.

Dl'. Henrique Cezar ft/ll;:;zio.

( 3!H )

co-diga-se fi Fazenda do Pantano: revogadas as dispoções
em contrario.

:Mando por tanto fi todas as !,-utori~ades, a quem o co-
he(,Ílllento e execução da referIda Lm pertencer, que a

~1mpruo e fação cumprir tão iIl~eir.amente, ~om~ n:ella se
~~ntem. '0 Secretario d'esta P~'ovmcla a.faça .1ml~rlm~r,. p1.!--
11'cal' e correr: Daua no PalaclO da PresldencHl c!a PIOVIIlCHl
Je

l
1\linas Geraes aos quatol'ze dias do mez de ,No~embro d?

nno do Nascimento de Nosso Senhor ~esl1s Çll1'lsto de nul
~itocentos e sessenta e. seis, q uadragesllno qUlIltO da Inde-
pendencia e do lmperlO.



357 )

JOAltUJ~1 SALUA:-IIL\ :\1.\ UI~1I0 •

F, N. 10.

LEi :i.• I;:l37-DE (.1 DE i\OVE\mno DE 18%.

(L. S.)

éllls pertencendo ,i Fl'eO'llezia de Cattn, \ltu., \- F dd F' " J 'I' 10 . ," "-,,, azcn as
.e . rancl"c~ osc ~ A me~da .e .Tose 9alisto de Almoilla <:on-

tmuãO a PeI tencel ao Dlstl'lCtO e I'I'e"'tlezi.t (lo C tt, - \1t > d J [,. ,.., • , a <!:s , -
,as, e, lt e. oào , 'raUCli)COde Assis Paz ao Distl'Ícto du.

S, .Jose do CllrrllVlcho, e Fl'egnozia da Itavol'fiVU -o' -
rudol'es en~re ,o l'lbeirf\o do Mello. e o PiI'angtlinha p~r~~g-
c?r9.o .fiODIstrlcto do S: .J osé do Cal'l'apicho; rcvo"'ullm; a"
dI5P.osl'ções om contl'Ul'lO, o :;

~Ifinrlo por tanto a todn~ aS t\I!torida(les, a quem o -
nhOCllnouto o ex.ecução da referida Lei pertoncel' q ~o
curupriJ.o o fllÇflOcumprir túo iuteirarnentc como 'Il'Cn~ ,t1.
CO.l:tc,m, O ,S~cl'etario d'esta P~'o"incÍa a fH~/aimprimit. i~~~
hhca~ e COr!81. Dada no PulnclO da Pl'osidcllcia da Provo .'
<le Mmas ~}e.l'~lCSaos qnH.torze dia.;; (lo mel. de l\ovelllh:,~~l~
n~ll1o do i\a::;cllnento de 0oss0 Sonhor .Jesus Chrito de mil
oltocenl~:o o Se5:::iCntao ?els, qnadrugesimo ql:into (iI. Inde-
penuollclll e do Impono.

.F,',lIlcis;o do P '/Ii' I" I' l 1'11' .,. • li! te/r.:J (e ) (()J. Cwtl'a a fe?.

SellH'lll na Sec('etl1l'ia (1',1PI'esl''1011CI'"Li ,., ,,11 prOVJllClll aos
f-l lle.Novombl'o de 18613.

Dl', llelll'i'llle CC~(l1' J/u::::io .

1)osta' Secretaria do Governo !ê)i publicada a pl'e;:;ente
Lei aos:W de DL:zembro de ISG6. .

JO.\QUDI SAr.DA~lJA ~rAHI~IIO, Preshlenle da I'ro\'ine',t

de ~linHs Gera0::;: Fnço saber R lu do" os ~J:5 h:I1Jit.nlJ!L';;

rUMOX.\XII. I'.lUll I."

JOAQUI?>I SALDA~IIA MARI~IIO,

Art. Unico. As divi;:;as entre as Fregnezias e District03
do Lamilll, Gattas Altas de Noroeg'a, 1tnVOl'ava, E,;pora,
Oji\'oil'a e S, José dü Canapicho u'ora em diante seri'lO as
seguintes: partindo ua ui vj,;a <.la Fazelllla de .-\ntol1io Ah'es
da Neiva com n do Tenente Coronel Jncoh Oornellas Co'
imbra no bl).l'l'<lneo elo Rio Pil':lllga, Rubil1<.lopor o"te até
a bana do ribeirão do Mello, por 06te até encontrar os li-
mites da Fregllezia da Gloria, e u'ahi pelas divisas da E"pera
e Oli\'eirll, sempre polo E,pigãO grun<.lc; compl'ehendentlo a
Fazenda de Fl'UllCisco Antonio dos Bois. passando entre esta
c II <.lo Franciiico .José Netto, e Antonio Alves da Neiva a.
chegar a0 ponto (le partida, fic:1ll<.l0as duas ultimas Fazc~l-

Sellaua na Secretaria da Pl'esidoncÍa da Província aos
a de Kovombro do 18613.

Francisco de Paula Pinheiro de UlhJu Cintra a fez.

.TOAQUI~lSAT.DA~IL\ :\l.\RI~1l0. Pl'e"idente ua Provincio.
de Minas Gera0;:;: Fnço saber a todos os sens habitantes qlW
a As:!emblél1 Legi:;lntiva Provincial decretou, e ou sauc.
donei fi Lei segninte:

LEI N.• 1:386-DE I~ DE 'NOVE\IBRO DE 18M,

Marca divisa cntrc as Fre~nclias c O'slriclH do La nim, Caltas Alias de Norncga,
Ita\cra\':l. Espera. Olheira, e S. Jo.,é <10 Carrapicho.

Dl'. llenrique Ct''::/.1' Mllzzio,

Nesta Secretl1l'Ía do Govorno foi publicada a presente
Lei aos .•:H) de Dezembro de 18t:G.

DI', llffll'iljue Ceza/' Jl[uz:;in.

( 3i>G )

(L. S.)

r.nmprão, e façiío cumprir tão inteiramente, como n'ella se
contem. O Secretul'io d'esta Provll1cin a faça imprin'ir, pu-
blicar e correr: Dada no Plllacio da Presidencia da Provincia
de .\Iinas Gemes aos quatorze dias do mel. de No\'embro do an-
no do Nascillleto de Nosso Senhor Jesus Chl'istC1lle IPil oito-
centos e sessenta e seis, quadragesimo quinto da Independe-
llcÍa e do Imperio



( 3õ8 ) ( 31>9 )

JOAQum SALDAlt1HA l\IAnINlIO.

Francisco de Paula Pinhei/'o d' Ulltôa Cintm a fez.

F, N. 10.

Eleva a Districlo l1e PüZ a povoação l1e S. Simão, e marca suas l1ivisas.

Art. 1. Fica elevada a Districto da Paz a povoaçãp
de S. Simão.

JOAQUIlII SALDANHAMARINHO, Presidente da Provincia
de Minas Gemes: Faço suber a todas os seus habitun~
tes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou, e eu
sancionei a Lei seguinte:

Art. 2.. As SUas divisas serão: com o districto de
Santa Margarida as da Freguczia do Vermelho,'e com
o Districto desta Freguezia a Serra CabellUda.

Art. 3.. Rcvogão-se as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as Autoridades a quem o
conhecimento e execucào da refel'ida Lei pertencer, que
a cumprão, e fação cumpl'Íl' tllo inteiramente como n'ella
se contem. O Secretario deRta Provincia a faça imprimir,
publicar e correr. ])ada no Palacio da Presidencia da Pro~
vincia de Minas Geraes aos quatorze dias do mez de Novem-
bl'O do nnno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chris- o
to de mil oitocentos c seS::lenta e seis quadragesimo quin.
to da Independollciu e do Imperio,

LEI N .• I:388-DE 1!. DE NOVEMBRO DE ISBG.

Dl'. Henrique Cezar lJIuzzio.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presen-
te Lei aos 29 de Dezembro de 1866.

Sellada na Secl'etaria da Presidencia da Pl'ovincia aos
14 de Novembro de 1866.

(L. So)

e e.

JOAQUIM SALDANHA MARINHO.

Franci~co de Paula Pinheiro de UIMa Cinlra a fez.

SeIlada na. Secretaria. da Presidencia da Provincia aos
14: de Novembro de 1866.

(L. S.)

Dl'. lIenrique Cezar Muzzio.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente
Lei aos 29 de Dezembro de 1866.

Dl'. Henrique Cezar lJ1w:zio.

Art. 3.. RevogllO-se as disposições em contrario.

1llando por tanto a todas os A.utorid~des, a qu~m o co-
nhecimento e execuçoãO. da re~el'l(~a LeI pertenceI, que a
cumprãO, e façãO CU1l1pru'tão Illt.elr~mellte, c?mo. ll~lla se
contem. O Secretario d'esta Provlllcla.a faç~ ImprlmlrJ p.u-
blicar e correr. Daua .no Palacio (~a PresluencIa da .;rovmc~a
ele Minas Geraes aos quatorze dIllS uo mez de No,,:emlllO
do anno do Nascimento de Nosso Senhor J e.sus Ch~'IStO de
mil oitocentos e sessenta e seis, quadrageSllllO qumto da
Independe]lcia e do Imperio.

que ti Assemblé~ Leg!slativa o Provincial decretou,
sanccionei a LeI segumte:

Art. 1. Fica elevada a Dis~r~c~o de Paz ~ povoaçM
do Ribeirão das Pitangas no MUIllCIPlOda ConcOlção.

Art. 2.. Suas divisas serna: ribeirão aba~xo pelo lado
direito, seguindo a mesma di visa com. a 9apelhnha das. D?-
res: pelo lado esquerdo do mesmo ~Ib61rno pela~ C::bICOl-
ras: com S. Mig'uel-o ribeirãO abmx?: ~om o DIstrlCto do
Patrocinio -as divisas deilte: com o. DISt.l'lCto do P~s~anh.t~
pelo Nack, e pelo Rio Santo Antomo aCIma pela dIVIsa Ja
existente.

Dl'. Henrique Ceza/' Muzzio.

'fOMO ,XXXII. PARTE. L"



Creu a Comarca do Jrqllelahy' li :,m cmbm:la da 110 nio de S. i'ranc;,;co.

( 3üt )

JOAQUlill SALDA:"IlA MAlmmo.

Carlos lJenediclo Jlfol!teiro a fez.

\.1'. N. 19 .

.TO.\QUDI SALDANHA MA \lINHO, Presidente da Provincia
rie ~Iinns Gernes: Far~o suuer a touos os seus h'lbitnlltes
tIne a Ass(lmbléa Legislativa Provincial decretou, e eu snllC-
cionei a Lei seguinte:

Art. t ,. Fica creuda uma nova Comarca que se deno-
minnrá do Sabará,

Dl'. Hel!rique CI':;[(r 1I//(;:;:;io.

I\esta Secretaria do Gove1'l10 foi publicuda li pre~en-
ie Lei aus 2U de Dezem UI'O de J 86(3.

Sellada na SecI'eturia da Pl'esiucncia da Provincia 1\08

2!l !lo No\.embro !.le 18(36,

,Art. 2.. Será ellu formada pelos Tel'tROS de Sabará
e Caethé.

DI'. JIell/'ique Cezar lJ[u :::il1.

LEI K,. Ul91-DE g DE NUVEMBRO DE 1 CG,

(L. S.)

Art. 3.. FicM revogadas as uisposi~ues em coutrario,

nlando por tanto fi todas as AHth.ori~adcs a quem o
conhecimento e execução (la referida LeI pertencer. que
:'l. Cllmpl'àO, e fnç~o ~llll1pril' tão il.lte~l'ltll\ellte co.mo ~lel.la
~c: eontem, O Secrotarw desta I'rOV\llCIll 11 faça Impl'lllllr,
pl.lblic[lJ' e correr. Dada no Pulacio da 1'residencill da Pl'ovin-
(~ia de MlIlns Geraes aes ql\atol'ze dias do mez de Novelll-
111'0 do UIlno do Nascimento de Nosso Senhor .1eSUf: Cllri:;-
t() de mil oitocentos e sessenta e seis, q lladl'Ug'esimo quinto
da Independencia e. do Imperio.

Carla de Lei que crea a CO.JlJrca do Rio y,ld, e ali ri! oulr,IS.

'JO.\IO XII XII .. 1'.\H'l'1J: l.'

JOAQUDI S.\l.DA:\'HA }I AH1:'o1HO.

Fml/('isco de Paula Pinheiro d' Ulhôa Cin&m a fez.

(L. S)

1.El N,. 1:3JO-DE ]l~ DE .NOVEm.m) DE 18m).

1>1'. lIe/l/'Ífjlle Ce::;" I' J1[1l;:;;;itJ,

Ke;;;ta Secretl1ria (lo G07el'no foi publicut1a 11 pl'eso/)-
te Lei aos 29 de 1)e:l:cm!Jro de 18{iG.

.ToAQum SALDA:"IL\ ~hnl:-\Ho, Presidente da Pl'ovincill
de ~linas Geraes: Faço sabeI' a todos os seus habitante::;
que. fi Assembléa Legislativa l~rovincinl uecretou e ~u suu.c..
ciouei fi Lei seguinte:

Selln(lli na Secretnrin da PI'esi!.lencia da Provincio. :l0~
1-1 de ~ovelll!Jro de 18(j{i.

fJ/lllllllla nora f.llll1arCa flue ~p 1l001ll!lará dn Sahad, a 1111:11SPl;í rUI'malh, ~Il': _
',l.'CrlUO. dc $a(\,\I':' l' Cal'Lhl, •

Dl', lIenl'''{lIe Cl~Z(II' 1UlIzzio

Art 1.. Fica crendl1 fi Comnrcn do Jequetahy com-
pOi;ta <los ;'Illllicipios de ;,\lollte.,; Cllll'OSe G'.Jaicul~.r, ue::l,-
momhrados da Comul'ca do IUo (lo :::. Francisco.

Art, 2.. Fici10 revoga uns as <1isposiçoes em contrario.

( :~GO t
LEI N .• 1:38!l-DE 14 DE' NOVEMQRO DE lS~(j,

Mando POI' tanlo fi todns as AIltoriuades, a qucm o
conhecillle:lto e execuçilo <lu referida Lei pcrtencCl' quo a
clllllprno, e raÇilO cllmpl'il' tilo inteil'lllllente como nelJll se
contem O Secretll1'io (.1'esta Pl'o,ineia II raça imprimil' pu.
blicar e COITel'. Dada no Palacio <la Pl'esil1enciu da Pro"
vincia de Minas Gerae,; aos qllatol'ze dias llo mez de Novem-
bro do anno (lo Nascimento de XOSilüSenhor Jesus Chl'i"to
de mil oitocentos e sessenta e sci~, quudragesimo quinto
fia Independellcio. o do Imperio.

•......



11.. S)

( 3(3 )1". ~. 19.

(L. S.)

. ÜlílW I'BE'l'O, 1867.-Tn, [)g ,1. F', Dl~ PAla,.\ C.\STn-n.

Si (veria Tei.rcil'll da CosIa a fez

Art, Unico. As divit:l-1s entre I1S Freg'lIezias de Passos
e S, Sebastião da Ventunill (l'ora em dillnte serào as se-
g'uintes: corneçl1nuo na barra do ribeÍl'ilo da Soledl1de com
o Hio Grande em rumo (!il'eito ao alto do serrote do C u-
plio dos porcos, por este em rumo direito ao alto do cu m-
)lo dos Indaiús, seguindo pelo espig-rro nté o alto <In S er-
rinha, e por esta até o fim deste em rumo ao alto que
verte para as fazendas de Antonio Teixeira de ~Ied eiros
e iIIanoel Feliciano Pounu, dahi em rumo ao ribei,lflo da
Bocainll n'a Hurra do cOrI'ego <la Illorada de Anton io Luiz
Gonçal ves. Stlbindo por este 110 11110 fronteiro II morada
do Capitno Domingos Vieil'll de Sou".u: dc!'te pelo e;;)ligno
que divide a fllzendll da Doeaina e das Pos::;es a té o alto
quo verte pura ti fazenda <lo Mllmbllca, e deste pelo es-
pigãO do l\Jumbtlca até O vallo da fnzenda do Engenho
Velho, onde se confinão as fl'egue".ias de Passos, J ncuhy
c V(mtania, revogr.uas ns disposi~úes em contrario,

que a Assemhléll Log-islat.iva Provincial (lecretoll, e ell sane-
danei a Lei seguinte:

Mando por tanto fi todns I1S Autoridades, fi quem o
conhecimo nto e execução da refeI'ida Lei pertencer que
cumprilo, e fação CUlllpril' tão inteil'amellte, como nella se
eontorn, O Secretario tI'esta Pl'ovincia a faça imprimir,
Jlublicllr e conel". Dada lIO Palacio da Pl'esidencia da Pl'oviu-
eia de Minas Geraes 1I0S quatorze dius do mez de Novem-
lll'O do allno do Nascimento de Nosso Senhor ,JesllS Chris-
lo de mil oitocentos csessentll e seis, qUlllll'og-esimo quinto
lIa ,Indepenuencill e d0 Imporio, ,

Sellaufl nn Secretaria da Presidencia da Provincia aos
1-\ de Novembro lle 1866,

Dl'. lfcnl'iq/lc Cczrzr llluzzio.
l\"esta Secretal;a do Govel'lJo foi publicada a pI'esente

tei aos 29 ue Dezemhro de 1866,

DI', llcllriqul' Ce:71' !If/l;;;;:.;o.

.T OA(JUlM SALIlAXIlA MAHlXIIO,

f.(II'(o,~ lJenfdiclO MO/llúlO a lcrl.,

Sel1nda na Secretaria (la Pl'esiuencia da Pl'oviuc'ia aos-
1+ (lo :\'o\'om1>['o tle 18(j6, ,

' nl~.llClll'iljue Cezar 1Ull;Ztf).

"" ,.t'\ Secretaria dn GO\'C1'mo foi publicada a prescntfl:,l~ , 86'
"Lei lias 2& d~ Dezembro de I o,

Dl'. l/mriqu.e Ce:aI' iUll;::io.

r ' I PaSfOS c S~O se-~:al'la dc L•.i IJUC altcl'a a5 llil'i~<lS cntrc as l'f'gUf'ZI <15 (C
11:I~tHi.o dn \'putalli~l.

To \Qum SAL[)AXIl.\ ~f.\HlXIlO, Pro"idente da Pl'~vinci~
'.. 'j','I':O ",'~dJel' II todos l'lti liCII,-; IUlhltUtl.t eUC ~liuas Geme:>: ~ _ -

LEI N,. 1:'302-DE l!i- DE NOymm[H) DE 186G.

( 3G2 J
J flAQllHI fh l.D..\~[IA ~L\mNIIO, Prf1si<lentc <la rl'~ ~'incill

1 ~iil;'l' Gcr'1C::;: Fa(~o sabel' a touos os seus hab,tanteg
I e. t\~'('mhl(~!; I en'islat;va Provincial uecretou e eu sanc-llllC a I ,.,:i,. . ',o' .
ciolloi n LlH scg-ulllte:

Art, I.. A Comarca do Rio Grande se comporá uos
Jlllnicipio;; de P'iumhy, Pns~os e Jacuhy.

\ ,t ').. O' l\ltmieipios de 'Pumandull, Formiga e Oli-
, I li" -, ,''; "11111'1COI\1'lre'\ com a uenominaeão ele Co-"CU'i! Ol'tnlll ao , " ~

lllarca <10 lIio l'mil,

Art. :l," FiciíO revogadas ns <lispo,siçües em contrario.
~lnJldo por tanto a todns as ~utorJ(I!Hles, a qU,em o co-

I eciulPnto e execucão da refel'llln tel pertencei, que a
:;\illl')rà~, e n1~'ãO Clllllpl'il', tao il~tei!'nlllo:lt~ <:Otno., n~~la s~
,tI, OSecl'ctnl'io desta 1~'ovll1cHl a f'l!:,! llnpllmll" p~
{)~~~n~,l1~,COI'I'OI', I~ada no p'nlacio tl~ Pro5idencia jda J>r~VJl~CI,a.
üe Minas UeraC3 aos !1l1atorz.e (has ,<10 me". ,I c, o\~,rn lia
do anno 110 l\ usci monto (!e Nosso Senhol' ,J~SI1:; Ch.r1,.,to (lO
mil oitocentos t} s,'s,mnta e, seis, quaurage:mllo qUllIto (a
lnelependellda e do. Imperlo,
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. 52.

o.

TO

1866.

'Ji.'UL

PARTE 2.'

v.

REGULA

TOl'fIO XXXII.

DA aRGAr rSAçAo.

LEI N. 1:215-DE 22 DE AGOSTO DE 186!~.

REGULA E TO.

Do llcssoal.
Art. 2." Hnvcrú na ThcBoural'Ín: Um In"pcctor, Um

SECÇÃO 1.'

G PHESIDEN'l'E DA PROVINCIA DE MINAS GE~
HAES. usando da faculdade que lhe confere a Lei n. 1,215
de 22 de Agosto de J86!J., art. 4.0 ~ 5.0, determina qne na
Rcpurtlçfto encarregada da administraçuo, arrecadação e
fiscalisaçflo das Hendas Provinciaes, actuulmente dcnomi-
Iluda-Mesa das Rendas-se observe o seguinte:

A.rt. 1.0 A. nctuall\Iesa das Rendas Provinclaes, so de-
nominará d'ora em diante-.Thezouraria Provincial de .Minas
Gemes.

Fica esta Thezouraria estabelecida e se regulará como
no presente Regulamento é determinado.



~ 2.° Dar expediente em seu nomo, e ns:;ignHl' os oflielos,
oroens e resollleões concernentes uos negocias da compe-
tenci u tb 'l'hoso"urllrin.

. ~ 3" Executar (l fazer oxecutar as ordens e deliberncões
, do Presidente da Provincia. "

~ ft..O !\Iandur fazer os pagamentos por elle determinndos,
observando, porem, o prescripto no presente Hegulamellto.

~ 5.° Dirigir directamente os trabalhos da Secreturia da
Inspecção.

~ 6.° Nomear e domittir os Collectores o seus Eserivües.
~ 7.° Propol' ao Presidente individuos idoneos para os

lugares de Agentes ou Chefes das Recebedorius.
~ 8.0 Deferir juramento e dur posse u todos os emprega-

dos e exactores da l?nzenda Provincial.
~ 9." Advertir, admoestar, reprehender e suspender até

15 dias disciplinarmente nGSseus subordinados, e participar
no Presidente da Provincia nos casos de faltas graves ou cri-
mes commettidos pelos mesmos.

~ 10.0 Hubricur os livros Diario, l\Iestre, Caixa e Auxi-
lim'os, os de Assentumentos dos Empregados, os de Folhas
de pagamentos, o de Termos de posse e jurumento, o de
Fiunças e Contructos, o do Ponto e o da Porta.

~ 11° Despachar diariumente os requerimentos das par-
tes, decidindo com pramptidao as questões de sua compe-
teneÍn.

~ 12.° Ilepresentar ao Presidente da Provincia contra os
abusos que se commettllo em detrimento dos interesses da
Fazenda Provincial.

~ 13.0 Propor lÍ Presidencin as emendas ou reformas que
ao presente Hegulamento n pratica for aconselhando.

~ 14.0 Apresentar !la Presidente da Provincia no mez se-
guinto ao do encenumento do cada exercicio, um relataria
circunstanciado dos trabalhos durante elIe feitos, dos di-
versos l'llmos do serviço da ThezoUl'uria, e rapllrtições a ella
sujeitlls, indicando os melhorllmentos que forem indi5pemu-
veis, quer quanto a naturesa dos impostos e sua llrrecada-
çuo, quer quanto lu despezas que possao ser minoradas ou
sU.I!primidas.

~ 15.0 llemetter llO Presidente, trez mezes pelo menos
antes da epocha dos tl'llbalhos ordinarios da Assombléa PI'O-
vincial, o Orçamento da Heceita e Despeza parn a seguinte
exercicio, o Bnlanço da receita e despeza do exercício passa-
tio, qllUtl1'OSexplicados das dividas uctiva e pilssivu da Pro-
TO~[O XX.'11. PAUTE 2."

( 2 )

Contador Um Procurador Fiscal, Um C.here da Secr?tl;ria,
Um Th\.lz~ureiro. Um Fiel do Thezouren'o, Um Al:chlvlsta,
Cinco 1.os E:lcripturarios, Cinco ~. ~s, Qll~tl'O) 3 o'.. Quatr~
Amalluenses, Um Solicitador dos I'mtos, Um 1ortelro, Dou::>
Continuos.

Art. 3.° Estes EmpI:egados perc~ber~o os ordenfi(lo~H~
gratificaçõo<; quo vão designados na rabolll1, que 110 pl J

sonte Reg'ulamento acompanha.

SECÇÃO 2.'

Divisilo da 1'hezoul"a1"ia.

Art. r". ° A Thesonraril1 so divide nas seguintes secçoes:
~ 1.° Secretaria da 1nspecção.
~ ~.° Contado~'ia.
~ 3.0 ContenclOso.
~ 4.° ThezoUl'o.
~ 5.' Archivo.

Art. 5.0 Todas estas secções, ai em dos. Chefes purci:H:s
de cada umll e que são-o Chefe ~111Secretal'lll, . o. Contml~.l ,
o Procurador Fiscal, o The7.oul'elr? e o. ArclllvlStll.' S~lã~
subordinadus ú direcção geral que c exerCIda pelo InspcctOl.

tD~. D'.frUJiLD~.o

DAS ATTIUUUIÇÕES E FUKCÇÕES.

SECÇÃO 1.'
Da admil~istraçilo geral.

Art, G,o O Inspector da Thezournria é o L ~ Ch~~~ d.e
todas as repartições, estações, empregados e eX:lct~1os (1<1
Fa7.ondu Provincial,. os qUl1es todos lhe serão subordllludos.

Terá sob sua. direcçíi.O, vigilancia, e imn:ed~atl.1: respo~-
snbilidade, a arrecadaçíi.O, administração,. d~stl'lbUlÇãO, fi~-
culisncão e contabilidade daf:!Bendas Provll1cmes.

Compete-lhe:
~ 1.0 Dirin'ir c inspeccionar 05 tr~ba~hos de todas as re-

l)[lrticoes e e~üwõcs de FU7.cnda PrOVll1cwes," ,

F. Ii". 1., ( 3 )



tos _e contas quo ue\'i1O,servir de base no:! processos e e. e-
c~lç(),esq ne do\'em sm' JIltentUu.UH em bem ua Fazünda Pro-
\' lllCllll.

~ 28," Informar reservadamente no Presidente da pro-
vincia, no fim ue caJ.u semestl'e, sobre a cnpllcidude, idonei-
dade e comportamento dos e lpreg'uuos de Fazendu.
, ~ 29.Ú P~oc~del' ú veriticaçuo dos f'ulJ.os existentes uos
Coire;; ProvlIlcmes uo fim de cada fi'imestre, podendo, sem-
pre que o julglll' conveniente, fazer iO"ua! exame.

~ 30,0 I~ro~idencillr de modo a qu~ os interesses da Fa-
zenda ProYlllcwl se achem sempre resgaardados, solicitando
<las Autol'lllaues competentes o que fOr ú bem da mesma
I'uzenda. .

( 5 )F. X. I.

A1't. 8.' Incumbe a Secretaria:
~ 1,' Fazer:o expediente e corl'e:;pollllencia'do InspcctOl'

e do Chefe,
~. 2, o Registrar todos os omcios, ordens, portarias, e

maIS actos ])(JI'eUo. expedidos.
~ 3,' Lavrar todos os contrnctos que se fizerem com a

Fazenda Provincia!.
~ [~,' Protocolar todos os papeis que forrl1l recebidos lla

'fhe7:0ururia ou d'elIa sahirelll, mencionundo os respectivo:;
destlllos.
~ 5,' Passar e e:pedir os Titulos dos clllprcg'ndos de no-

meação do Inspector, .
'ro~1O XXXII. P, I1TE 2.«

A~'t: 7" A Secretaria da Inspe~ção é encarregada da
e,x~edlç.uo de ~odas as ordens e OffiCIOSdo Inspector; é di-
l'Ig:ldn lml.nedlUtament~ pelo respecti vo chefe, o q uul farú
ahl Clllnpl'll' as deterllllnaçoes do mesmo 1nspector.

Compete ao Chefe da Secretaria:
~ 1.0 Redigir as peças officiaes ordenadas pelo Inspe-

ctor, bem como os contractos e nctos que houverem de ser
celebrudos na Secreturia,

~ 2,0 Dirigir todo o expedicnte do Inspector o l'eo-istro
e quanto mais é da obrio'acüo ua Secretaria.' b ,

~ 3, o Propor 110 Inspe~tõr quanto julgar ú bem dos in-
tere,sses da .Fazenda Provincial, e da melhor ordem <lo ex-
pediente a seu cargo,
~ 4.' Expedir todas as ordens e amei os, e fazer as com-

municações necessaril1S ás Autoridades subalterllus.

yincia, c relar.i'lo cil'cnn"tanciul1rL dos Pl'Opri03 Proyincine".
~ lü.' lIInrldar fazer todOi'l os pagamento;; rnettido;; em

folha, os q \lO rlis"orem re"peito a contractos celebrndos 1'0-
gularmente. os ol'(linarios do Corpo Policial, os de expediente
<las (1iver"as repartieoes, uma vez que estejilo nos limiles da
Lei do Ol'çl1.ll1elllO,"e venhão autorisados pelos respectivos
Chefo".
~ 17.' Présidir e fiscnlisnr os contractos que se fizerem

com a Fazenda Provincial, tendo em vista U legalidade dos
mesmos, sua e:-;.eqllihilidade c proveito.

~ 18.' Arbitrar, ouvi.Hlà previamente o Contador e o Pro-
cmador lI'iscal, fiS fianças que nos casos expressos neste Re-
gulamento devem ser pI'estadas, submetteudo o seu laudo
ú deliberação do Presidente.da Provincia quo o aceitnrú, OIl
altCl'arll, como julgar conveniente.

~ 19.' Apresentar no fim de cada semnna ao Presidente
lIa Provinc'a o Balancete da receitn. e de5pezl1, effectuada
na mesma scmana, com declnração explicada do saldo exi,,-
ten te e 111 cofl'e,

~ 20.0 Remetter á autoridade competente as denuncia"
ou provas que cheg'llem ao seu conhecimento, o quc im-
porte m responsabilidade dos cmpregados quo lhe silo Sli - /
bordi nados.* 21.' Determinar o sequestro no" bens dos responsavei~
alénnç'.u<los e de seus fiadores, requisitar fi prisãO 110S casos
<lo Decreto de 5 de Dezembro de 1849, e resolver que se-
jãO flccionadoi! ci vil ou criminl1lmente,

~ 22,0 Impol' multas, quando autorisudas por Lei, Regu-
lamentos ou Contructos.
~ 23,' Dar os Regulamentos internos e Instrucções, que

para o bom dese~penho uus [uncçõos ú cargo dn Rcpnrti-
(:[10 forem convenlOnte~\.
" ~ 24.' Mandar abril' l1ssentame~to nos Empregados Pro-
vinciues, que apresentarem sens tItulas legaes.

~ 23.0 J ulg'ar as faltas constantes do livro de presenÇ1
ou ponto, havendo como justificadas as que o merecerem
ser, pnssnndo os attestl1dos de freq llencia e exercicio no-
cessarios para os respoctivOfl pn.g'l1mentos,

~ 26,0 Mandar autoar com certitl:10 <lo Continuo, os em-
pren'udos insubordinados c desobedientE's, bem como quem
que~' que se ache na l'opartição e proceda desrespeitosa-
mente, remettendo-os ÍL autoridade competente, para flue
lhes ftlrme (~Il!pa sng-:mrl0 ,1,S Leis. .

:n,o HeI letter!lO Pl'ocurlldor FLca! touos o;; (IOCUIl1Cll-

( 4)



3 8.° Dal' parcccres escriptos sobre todas as matorias ele
cO!ltabilidaue e fiscalisacúo , em que fOI' consultado pelo
lnspector. ••
~ 9.° HepI'escn!ar ao Insrector contra todo o pagamento

que, 011 n:1o ostlver autOl'lSll<lo por Lei, ou exceder ús
\'e~bns votadas nas Leis de Orçamento.
~ 10.° Contmssignar todos os documcntos de receita e

<l,espeza, que tivel'em de ser lançados no Caixa Ú Cllr"'o do
'lhezoureiro, se.n,do que a contrassignatnra importa d~ sua
parte re.3ponsabl!ldaue pelá legalidade da despeza ou receita
constante do uocumento.
~ 11.° "'pres,entur ao Inspcctor no fim de caua cxercicio

11m rclatorlO, clrcunst~nciado dos negocias da competencia
da. Contadol'la, occorrldos durullte o mesmo exercicio.
~ 12.0 Apre~elltar ao Inspector, opportunamentc, o Ba-

lallço da receita e dcspeza cti'ectuacla no exercicio findo,
orç!!mento p~I'l1 o exercicio seguinte, quadros das uividu:-l
. a~tl ~a e paSSIVa. da Provincia , e relação dos Proprios PI'O-
v~nc~aes, para. sercm presentes ú Asscmbl6a Leo'islutivu Pro-
vmclal. b

~ 13.° Fazcr escriptnrnr o livro de Proprios Provinciacs
com as inelividuuçoes de titulo de acquisi<,;i1o, suas coufron~
.taçúes, valor e data do despacho para incorporar,ão,
. ~ 14. ° P~ssa~' ou ,lllan~ar pussar mostra ao COl'po Po-
hcml no pr~mClro um utll de cada mez, ou !lO jmmediato
HO houver Impedimento.
~ 1,fi. Ú • Reprcsenta,r ao .Inspcctor, para ser levado ao co-

nhe~lInonto da PresJ(lenclU, tudo quanto lhe pareca con-
vementc em bem da escriptuI'l1ção, contabilidade e 1iscali-
saç~o a scu cargo, e propôr as reformas que julgur con-
vem entes ao presente reO'ulumento.
~ 16,° Presidir o ponto b dos Empregados da Thezouraria,

Art. 10.0 A Contadoria e 11.replll'ticiíO por onde se OX"
pedcm e executão os tl'Ubalhos ú cargo e da competcnciu
do Contador.

Incumbe-lhe:
~ L" .Escripturar os livros Diario, !\Iestre, Classificação

de Becelia c Dcspezu, Assentamentos, Lettras c Auxiliares,
de COI!tas C?J'l'entes, o da pividl1 Provincial, c outros que
o Contador Julg'ar necessarJOs para clarcza e prompto co-
nhecllnonto dus opcmçoes de receita e dcspezlL.

~ 2.° «azer todos O;) calculos c oscrevCl' todo;) os papcis
TO:lIO XXXII. PAliTE 2,"

( G )

~ G.o llecehcr todos ós papcis relatiyos fi negocias da
ThC7.0nrariu e distribuil-os ús estações competentc".
~ 7.c Em'mussar todos os oflicioH e ordens <la Presidell-

cia, fuzel-as encadel'1lar semestralmente, e entregai-os as-
sim no Al'chivo da Bepl1l'tiçi'íO, devendo conserVai' nu Secrc.
taria um indice chronolo"'ica dc todos esses oflieias e ordens.

Pl1l'11o Reo'istro , Co~traetos e Pl'otocollo lw veruO os li-
VI'OSnocessari~s e quo o Inspectol' determinar.

Para os trabalha:-; ua SecI'eturia serão <lesigl1!lllos. um
1.° Escrii)tururio c <lous Amanuenses,

SECÇÃO 2.'

Do Confado)' c d:z Contadoria.

Art. 9.° O Contador é o Chefe da Contatoria.
Compete-Ihc, sob n direcçUO do Inspector:

~ 1.0 Hegular na Contadoria 0, tn~bnlho lIu e;)criptlll'Uçi1(}
e contabilidade das Rendas PrOVJl1ClUeS, tendo por base a
escriturnçfLO mercantil por partida,; dubrauas.

~ 2.0 'fomar contas n todos os exactores c elii\tribuidores
das !lendas Provinciaes. quaesquer que sejãO as denomi-
111100es.

~ 3.0 Fazer emllll1SSnr, scgundo ü: ordem num~rica e
chl'onolo"'ica, todas as Or(lens, Portal'Jas, e Instrucçues cx- .
pcdidas {L Contadoria pelo Inspector, sobre n direcçn.o, UI'..
l'ecadação, distribuiçãO e fisc:llisaçãO elas Rendas Pro vin-
ciaos, fazendo-as encadernar semcstralmente, e rellletten(lo-
as assim para o Archivo, ~eixando na ContadorIa um in-
dice chronoloo'ico das matel'lHS de taes documentos.

b l' d'~ 4.0 Fazer passur toe as as qmtações que se erem a
cstucúes ou indivieluos que tenhão sido encarregados elo
arrecadar administrar ou distribuir os dinheiro;) da Pro-
vincia, s~bscrevendo-as e m;sig'nundo-as depois de exa-
minadns.

~ 5.0 Determinar os li~ros auxiliarcs . ql,lO forem pre-
cisos pura facilitar a escrlptumção do Dlal'JO.

~ G," Fazer cscripturar devidamente o livro ele nsscntl\-
ment;) de todos os onIenados, gratificaçoes c qUl1csql1cr
vencimentos civis ol1lllilitares quc tcnlüio de scr pagos pelo,;
Cofl'es Provinciaes.

~ 7, ° Mandar organisar as folhas de pagamentos, qllll
funda.das nos assentamentos, tiverem de ser feitos pela
Thezol1rul'ia.

F. N. 1. ( 7 )



SECÇÃO 4,"
])0 l'!ll!soureil'O, elo Fiel c do Thesolt1'O.

Art. 13." O The5011t'ciro 6 o g"uanla e distribuidor doe
'.liO':oLO XXXII. 1'.\1~TE2,"

~ S.o K-amillflr ns ]lrccntorins. Clllbtll'gos, 1,cnhorns c
(lepl'ecadas de levantamento de dinheiros dos cofres Pro-
VillCÜW::i.

~ n,. Estnr presente n todos os contractos que involvc-
rem receita 011 despeza Proviucial, e estabeloI' pU1'1Ie:::ses
contractos as dcvidus conciicçOes, subordinando-se nisto,
porem, l'L direc~ilo do Jm;pecwr, lllllS podendo representaI'
contm as Jeliber:lçüefl desto ao Presidente da Provincia.

~ 10.. D~r instrucçües 10 Solicitador pnra o bom desem-
penho elas mncçOes a este commettidns.

~ 11." Apresentar 110 mez (lo ,lflneiro de cada anno ao
Jnspector, um relatorio cil'Cllllstnnciuc!o dos ncgor.ios a seu
cargo, tratmlos no :m110 anterior, () seu pnrccer f'ohrc os
defeitos da fiscaliSllrilo lcgoal. que estejuo conheciuos, bem
como sobre llS refonnas {t adaptar.

~ 12,0 Dirigir os trabalhos do Contencioso.

( !) )

...

F. ~, l.

Art. 13.0 O Solicitador é o Procurador requerente dos
Feitos da F~zenc1u, e l11e incumbem. as funq;ões que lIS
Lels ordinl11'1as dfiO aos de tal denOlmnllcilo, e mais o que
p~l1'n o auclamento o pl'ompto oxpediente dos ne,Qocios Ju-
d](:ines ela Fazenda Provincial lhe for determinado pelo Pl'O-
CtlrHuor Fiscal, ú quem é elle imlllediatamente sllbordinlldo.

Art. 14,0 O Contencioso é a Hepnrtiçrto por onde o
Procurador Fiscal expede os negocios a seu cargo UH '1'he-
zouI'nriu.

Inçumbe-Ihe:
~ 1." Escrevor e expedir toda a correspondencia e netos

do Procnrmlor Fiscal.
3 2." EIllll,Hssnr todllS as ordens e oilicios qno II elle fo-

rem dirigidos, encadernando-os semestralmente, e entre-
g'ando-os assim ao Arehivo, deixando, porem, na Hepar-
tiÇãO um indice chronolog-ico de todos esses omeios c or-
dens, com especificucrto das mnterins que n'elles se contem.

~ 3.0 Heg-i:;trur todo:; os parecel'es e actos do Procurador
Fiscal.

Para o serviço do Contencioso será designado um Ama-
nueuse.

( 8 )

que no Contador forem mister em descmpcnho de suas
fL1l1cçOelit.

~ 3,' OI'ganisar os bnlunços, orçnmcntos, quadros c 1'0-
laçoes que lho forem determinados pelo Contador.

~ .i.o Formur a estatistica da receita e despeza da 1'1'0-
vincia.

~ 5.. Processar as contns dos diversos exnctores, e todns
as que tiverem de ser prestadas ú Thezouraria.

Art. 11.0 Os trabalhos da Contadoria serilo distribuiàos
pelo Contador aos diversos empregados de que ella se
compõe, e conforme us gTu(lunçoes e hnbilitações de caua um.

Para o serviço da Contnc1oria serilo designados quatro
1.0' Escriptumrbs, quutro 2 .•5 e quatro 3.°5

Do Procurador Fiscal e do Contencioso.

SECÇÃO 3,"

. Art. 1!." O PrOCUl'adOl: ~iscnl é o empregado espe-
Clnlmente encarregado de vlglllr sobre n exeellçrto elas Leis
de Fazenda, e de representai-a nos Juizos e Tribunaes.
E' o chefe do Contencioso.

Incl!mbe-ihe:
~ 1.0 Interpor o sen pnrecer por escripto em touos o~

negocios que versarem sobre objecto de execuciio de Lei.
~ 2.0 PI'omover em Jui7.0 competente todas as cauzas da

Fazenda Provincial, e representai-a sempre nus em que ella
fOr interessada.

~ 3.0 Indicur e requerer os meios de compellir os deve-
dores remissos.

~ t,.. o Hepresentar ao Governo e nos Tribllnacs por in-
tcrmedio do 1nspector contra os .Ttlizes ou fU11ccionarios,
de cuja negligencia, erro ou crime resulte dumno ou pre-
jlliso á Fnzenda Prodncial.

~ 5.0 Assignar depois de exame e ue achar conformes
e legaes, quaesqner quitações que tenhilo.de ser dadas.

~ 6.0 Assistir as arrematações em que fôr a Fazenda
Provincial interessada, e ahi requerer o que á mesma fOr
a bem .•

~ 7,0 Dar parecer sobre a idoneidade dos fiadores que
forem apresontados, e sobro a capacidade e condicoes le-
gaes das hypothccas que devüo SOl' prestadas. o



Do A I'chivl.Stll e úo A 1'chico,

SECÇÃO 5,"

Dos Escriptul'at'ills e "IItIlUUCI/SCS,

( 11 )J.', :-<. 1.

Art. 19.° O Archivista é o empregado Chefe do Archivo.
Incumbe-lhe:

~ 1.0 Heceber todos os'papeis que pelas <.liversus Secr.úes
da TlLesouraria lhe forem 'entregues, •
1'0;\10 XXXII. I'AUTE 2,"

SECÇÃO G a

Art. 18.° Aos Escripturarios e Amanuenses, o I!1cnm-
hi<10o trabalho de escripturaçno e contabilidade, que pelos
rospectivos Chefes lhes for encarreg'ado, sel1llo que, segun-
do as suas graduacoes, serão sempre distl'ibuidos os sorvir,os,
llttendenl1o-se ti itnportnncia destes. ~

Provincial, como so fosso o proprio aceitante, ou princil)nI
obl'igado

1\1'1. 11i." O Fiel tio Thosollrciro snhstitniriL a este em
tn(lo quanto for pelo mesmo 'l'hcsollreiro (letel'lJlinado. Pelo
Fiel silo plena e illimitadnmonte rcsponsavois ]Jura com a
Fascuda Provincial, o Tlteseureiro e seus fiadores.

:\1'1. 17.° O Thesollro é a Ilepartir,flo onde são feitos os
tl'abalho,:; Ú cargo do Thesoureiro. ~

lnculllue-lhe :
~ 1.0 ESCI'iptllrar os livros Caixa, de Depositas e Cauções,

de Lettras e Ourig-nçoes e os de Talões, que forem precisos,
pam (lelles se extmhirem os conhecimentos que se derem ús
p:1;'tüs, e fasel' os lançamentos nas folhas para pag-amentos,

~ 2.° Lançar no vel'so dos documentos a nota <.lonllmet'O
da partida e elas foillUs do Caixa om que se acharem elles lan-
çu<l'1s, eutregando-o ..; ao Contudol', para que soj,10 nl1 Con-
tadoria dllvidamente oscl'ipt\1l'a(los e emnss;ulos.

~ 3.° Extruhir do Cnixa no fim de cl1<lascmana, os 1>a-
lancetos de receita e dosper.a que devem ser entrogues no
Inspector.

Para o expediente <.lo 'l'hesouro será designado um 2,°
EscriI,turario,

dinheiro;; Provinciaes, adstl'icto ÚB orllons q 110 para isso lhe
forem llil'igil!m; pelo Inspcctor.

Incumue-lhe:
~ 1.0 Ter sob sua guarda e vigilancia os Cofres Provin-

ciaes.
~ 2.° Receber todos os dinheiros da. receita ~ll:Pl'ovincia,

qne tiverem de entrar na Thcsollrnna, qnel' tlLrel:tamonte
dos contrillllintos, qner dus exactores de ljuaesqneL' deIH!-
millllçoes que sejão, quer em llm de devedores 011 depOSI-
tantes, e sc"'1l11(10lhe for ordonado pelo Inspector, devenllo
docllmentar~t receita com guias respectivas, assig'IH.\das pela
parte interessada, e a desper.!l com documentos llovldalllente
legalismlos, e contm-assignaüo;l pelo Contadol', devendu
Lambem nos pagamentos qlle fizer ou quantia~ qnc el~tl'e-
gar, fnr.or assignar o qne as recebe ti respectl va partida,
que será IUIJ(:aua no Caixa, .

~ 3.0 Ap/esentm' ao lnspector para ser remettillo no Pro-
sidente da Provincia, !lO fim de caüa semana, UIll balancete
do caixa, contendo a receita e despesa otfectumla na mcsum
semana, e o::;saldos existentes explicl1llos., ' '

~ iJ.,o Assignat' juntamente com o escnptUl'UrlO do Cmxa
todas as partitll1s ele receita.

~ 5.0 Entregar ú Contadoria, e logo depois de effectu~da
n operaçfto de receita e degpesa, os d.ocun~ento~, em Vista
<los quaes forem essas mesmas opel'l1ções feitas, .Inzen<lo no-
tar nas costas lios documentos o numer0 da partllla e folha
do Caixa etn que estiverem lançados, rubrincantlo essa nota,

~ G.O Hoprcselltar ao Inspector contra qualquer abuso <jue
se comrnetta, e que entorpc!ja o exercicio d~ suas fun.cçoes,

~ 7.0 Saccnr e acceitar as lettrns de debito ou credIto lia
Fazenda Provincial, Ullla ver. q lIe para isso tenha ordem ex-
pressa cio Inspector, " "'

~ 8. ° Annuneiar no Inspectol', pelo menos OItOdias, nn.te~,
o vencimento das lettras de acceite lia Fasenda Provlt1cml ,
ou etn que ella for endossante ou corres'ponst~vel, em ?em
de quo as providencias e oruens necessanas seJfto expedidas
para o respectivo pagamento,

~ 9.0 Protestar e fazer protestar as lettras qne se acharem
em sua guarda, e que por falta de pagame~to on outros
motivos dos especificados no Codigo Commerclal o deverem
ser para seg'urança da mesma Fazencla.

A falta de ser tirado o protesto em occasino competente,
induz ficar o Tltesourciro rosponsavel para com a Fusendu.

( 10 )



DA l'\mlEAçi Õ. DEl\:IISSAÕ, LICENÇAS, SUBSTITUIÇÕES
E APOSENTADORIAS DOS mIPREGADOS.

Art. 24.0 .No conclI1'SO pal'll os lugares tIe Amanuenses
se ob,.ervUI'i10 as seq'uintes regras:
TO.\IO . 'XXII. PAUTE 2."

( 13 (

SECÇ:.\O 8."

Dos Continuas.

F. X, 1.

SECÇlo t."

Da nomeação e dem'iss(w.
Art. 22.° As nomeações de Inspector, Contador, Pro-

cllrndor Fiscal, Chefe da Secretaria, Thezoureiro, Archivistn,
E,;cl'iptural'ios, Amanuenses, Porteiro e Continuas, serilo
lei tas pelo Presiàente da Provincia, sendo que ram. o lugoa!'
do Procurador Fiscal 6 indispensavel aqualidade de Bacha-
rel Formado, ou Doutor em Direito.

Art. 21.° Aos Continuos incumbe o serviço material in.
terno da Hepllrtição, a entrega dn correspon(lencin ás pes-
soas ou ás Repartições á qne ella for dirigida, sendo dentl'O
du Cidade, OHContinuos fura0 alternadamente o serviço de
Correio.

Art. 23.° Depois de orgunisnda a Thezouraria, e fi res.
peito dos lugares que para o futuro vagarem, se observarão
as seguintes regras:
~ 1.° Ninguem será admitticlo ao lugar de Amanuense

sem que em concurso se tenha mostrado habilitado em Grnrn-
matica da.Lingua NaciOI~al, Caligraphia, Arith~etica, Sys'.
terna MetI'lco, Algebra ate ns equações do 1.° grao, Escrip-
tu ração Mercantil simples e paI' pUl'tidas dobradas. Os que
alem disto tiverem maiores conhecimentos de Algebra e
souberem Frllncez ou Inglez, serão preferidos no concurso.
~ 2.0 Os 3.°" Escriptur8l'ios ser110 tirados da classe dos

Amanuenses e escolhidos cl'entre os muis habeis d'estes.
~ 3.° Na mesma conformidade serão os l.0s Escripturn-

rios tirados da classe dos 2. os e estes da dos 3. o.

Do Porturo.

Art. 20.° Ao Porteiro incumbe:
~ 1.° Abrir e fechar n casa em que trabalhar a Thesouraril1.
~ 2.° Cuidar da limpeza da IlIesma casa e da C0118erVa~flO

dos moveis c objecto~ que neIla;se,a.charem, d,o,8,(~lIaes ~~~=
signará um inventarIO, que sertl feito e canseI valia na i:ie
cretaria da Inspecçl1o. ,
~ 3.° Fazer chega~ ~o.Inspector o,s.officios, requerImentos

e papeis que forem dIrIgIdos á repm tiÇão. .
~ 4.° POr o seIlo das Armas Imperiaes nos titulas e pupers

que devão ser seIlados. . ffi' I~ 5.0 Hemetter a seu destino ':L correspondencla o lCIa,'
~ 6,0 :Manter a ordem ~ o respOlto entre as pessous que :;e

acharem fúra dos repostOlros.. ..
~ 7 ° Fazer as despezas do expecliente da Repartição,

precedendo pedidos ao Inspector, e ordem deste, sempre
\le a despesa exceder de IOSOOO rs., dando conta d~c,u-

~entnda no fim de cada me?". para q tle, eXf\I1l111ada ell.!,
lhe seja paga pela Thesourul'lU.

( 12 )

~ 2.° Emmussnl-os O encadcrnal-os convenicntemente em
vOlumes semestrues, collocudos os mesmos documentos nu
ordem das respectivas datas. " , ,
~ 3.° Fazer assentamento dos papCls que leceber, c JI.l-

meral-os nnte,; de os emmasSllr. .
~ 4.° Fazer o indice ch~'onologico dos mesmos pap~l:,

com designação das materms que contem, notando 11 I es-
peito de cada um, alem da competente uuta, o massa em
que fiCão g'uardauos.
~ 5.° Entregar POl: ordem d~ Inspector I)S q~e p~r b,c,:n

do servico devao salur do Arclllvo, fazendo asslgnal cmgl1
dos mesníos papeis ao emprwrado que os receber.
~ 6.° Assignur'a carga do~ papeis que lhe forem entre-

- gues em livro pura isso destiliudo.
~ 7.° ,Passar as certidões, que pelo Inspector lhe. forem

ordenadas, dos papeis e livros que se acharem arCl11Vlltlos.
Antes de o serem as certidões serllO passadas pela Hcpar-
tiÇão ou Estações ~ntle os rapeis ainda se uchur.ern., , .,;-
O Archi vista será coadj IIve.do nos trabalho:> ue:;ta Se"ç,t()

por um Amanuense que será designado.

sEcÇlo 7."



Art. 2li,o O SoIicitado~' dos Feitos riu Fazenda ser<Í.

( 14 )

A approvação plena nos exames cm concur-
nos approvmlos por espa~~o <lo tl'OS anno::;,
tempo ser nomeados indcpendente de novo

( 15 )

Art. 28.0 Os Agentes de Recebedorins, ou de qlllles-
quer Estnçoes creadas, ou l(0r crem, serão de nornea(:i1O do
Presid~nte da ProVÍncia SOl)proJlosta do Inspector 1111Tltc-
zournrw,

Art, 27,0 O Fiel do Tlleí:oureiro será de livre escolha
deste, e por este proposto ao Illspector da 'l'ltemul'Uria, que
o nOlllellrú,

norncall0 pelo Prei'idontc da Provincia sob pl'oposta do Pro-
curanol' Fiscal, que II dirio'il'ú ao lnspector, e estc ao Pre-
sidente, o

• A~t. 32;0 Aslicençnsserão ~'oguladns do ~eguinte modo:
~ 1. Ate trcs ll1e~es POI' motIvo <.lemolestlft provada com

attestado de fac.u1tatlvo; com o ordenado por inteiro,
~ 2.0 At? SOISmezes, e logo que exceda o.e tres o pelo

meimlO motIvo do mesmo modo provado; com tres quartas
partes do ordena<.lo,

~ ,:3,0 Até nove mezes e na mesma condiçuo, com meta-
de do ordenado.

~ 4.0 Até doze mezes o na mesma condicilo com um quar-
to do ordenado, ~

~, 5, Q ,:Mesmo por m?tivo de molestia, não poderá eer con-
e.ealda lIcença por mUls ~e um UlUlO: o empregado que so
tiver ausentado da r~pnrtIçilo por mais desse tempo, ou será
aposentado se para ISSO ti ver o.ireito, ou serú domittido,
Tmro XXXII. PAllTE 2,"

Das licenças.

Alt. 29.0 Os Collectores e seus EscriVães, sel'M 0.0 li-
vre nomeaçúo 0.0 mesmo Inspector,

, Art. 30.0 Todos os empreg-n(los da Thezoural'ia e bem
nssl~n os Ag-e:ntes dll:> Hecebe(lorias ou Estaçiies Fiscaos são
de. ltvro delllWSi\O (lo Presidente da Provillcin, salvos os di-
rOltos de aposentadoria a aque!Ies que os tiverem.

:\rt. 31.0 Os ColIectores o seus Escl'Ív1les serilo de livre
demISSãO do Illspector,

SECÇÃO 2'

V. N, 1,

Art. 25,0
so npI'oveitar{t
po<lcndo nesse
concurso.

Os Doutores ou nachal'eis Formados em qualljuCl' das
Fnculdade3 do Imperio que quizerem concorrer, sel'ão uni-
camente sujeitos ao exume de EscripturaçãO :Mercantil e
Caligmphiu.

~ 1,0 Logo qno vng'ar o lngm', sOl'á pnbliC:1rJo nas fulhas
da Capital. e lllfixndo na porta da Secretar'ia rIa Ill.~pecçiLO
edital COllvidalldo u. que no prazo de :.lO dias::ie aprcscutcm
os qnc qnizerem concorrer,

~ 2.0 AqneUes que o quizerem fazor I'cqnel'cràO (lentro
desse prllso ao Inspoctor da 'l'hewnrHrin PI'o\'inciu.!, juntall-
do cortid;1o dr} idll<le ou jllstiJicu!j:1O cquivalente em Juizo
competente que prove ser maiol' do 18 allnos, folha corritla,
o llttc;;taçoes de cOllllncta passaria" POI' qllaesquOl' Antol'i-
<lade;; Civis ou EccIe;;iasticas; em vista tio <j'le, achandu '::i\l
o pI'etenlicnte u::isim habilitado, será atlmittido,
~ 3.0 Findos os 30 o.ias o PI'o:>idente. dn Provincia á 1'0-

qllisiç:1O do Inspector, nomeando exnlllllladores, marcará o
dia (lo concur;;o,

~ 4,0 Nesse (lia, rcunio.os os e:mmiLHltlorcs c sob a jlre-
sirlellcia <lo in"pector, tcrá lngm' o exame <las PI'OV:lS \lS-
criptns c verhaes quc dos concul'l'cntes forem exigi<las Jlc-
los mesmos cx:uninadores.

~ 5.u Findos.os exam ." e em seJ?'ui(la,. o;; c:wl11iJUl(10I',~lS
procederão 110 .1nlgiunel1to em cont(wencI:l secreta, puh'I'"
camlo logo depois o suu laudo, o ljllnl seI'h redllúdo n tm',
mo e;;cI'ipto em livro para is,;o destinado, devendo no me.;-
mo julgamento e;:;pedalis:u' a arpr~vaç(1.O ? o gTáo de C:l-
pucitl:Hlc de carla conclll'ren~e e:(;ll!lI~tarl0.c .1111:;;1110~lpto,

Lavrado o termo, delle se extrallll'iL copt:1. authentlc{L qne,
com us pl'ovas o,;cl'iptns, scdt remettida ao Presidente, ele-
sio'llados nessn occasião pelo lnspectol' os empregos a Pl'O-
v;r, e informando elIe acel'CU o.a capacidade e cOllducta dos
concllrrentes.

~ 6." SerãO preferidos nquclles que obtiverem 01.0 gráo
de upprovução, e no caso de empate seí'á prefm'ido o casado,e quando mcsmo quanto ao estarlo estejão equiparados, se-
rú nomeado o mais velho,



SFCÇÃO 4.a

Das Aposentaclol"iw:.

Err. nenhum caso poderá o suu.~tituto perceuer 1l1lliOI'e;;
"encimentos <lo que percebia o substitui<lo.

( 17 ),li. N. I.

Art. 35.° . AqneUe que contal'menos de 30 e màis de dez
lll:nos de SeI'ViÇOe ~e achar nas mesmas condições, terá di.
relto !l ap~sentadorta com o ordeuado proporcionul ao tem.
po de serviço.

Art. 3-1." O Empreg-a(10 de Fazenua que contar mni:=;
(le 30 lInnos ue bons serviços sem nota, Com nssiuuidadc
e bom co~nportal11en.to, e. que por sua idade avançada ou
por molestllL s~ t,lche lllhauilita(lo para o serviço cio seu cm-
pl'e~o, tem dlrmto a ser aposentado com o or<lenado por
lllteiro,

.~rt. 36.0 Ayuclle que se reputar com o (lireito esta-
?~~ecldo nosl:artlgo~ antec~~lentes, e quiser gozar do bene-
Í1ClO da aposentadol'W, habI11tur-se-ha na fOl'ma sC'ruinte'

~ 1.0 . Requerer.à liquidação pela Thesourl1rin doo temp~
de servIço que tI ver.

~ 2 ° ./ll?tifi~arà ante o Juizo dos Feitos dn Faz0nda.
e co;n atHh~nCla do Pr.ocllt'a(lor Fiscal, juntando attestados
de ~.aCllltatlvos conlteCltlos, que se aclta impossibilitado de
serVir no ~n:l)l'eg:o que exerce, e que seu comportamento
moral o CivIl fO! bom durante o seu exercicio,

~ 3.° Requererá que o seu respectivo Cltefe lhe atteste
se seu comportamento, como emprecrado é do desempenho
de seus deveres, foi satisfllctorio. o

. Art. ~7.0 Com a liquidação do tempo de serviço, jus-
tt11caçilo Julgada po~' sent.et,lçll, c attestaçuo de que trnta
o art. ante~erlente, JIlstl'llll'a o nposcntado o seu requeri-
mento ao lt1specto~ (la 'r !tesouraria, o qua! ou vin<lo aill-
<la o p'roclll'lldor ,FIscal e o Chefe respectivo, remetterá (J

~'eqllerIml'l1to assm~ preparado ao. Presidente <la Provincill,
Il1formuudo o q.ne., Julgar COllvemente a respeito da pre-
tençào e do dli'elto q ne assistir ao roq uerente.

Art. 38.° O Presidente ua Provincia tomando conho-
1'0:\10 XXXI!. PAllTE 2."

Das Substiluições.

SECÇ: o 3."

(16)

Art. 33.° O" Rmpreg-ados da Thc30urm'in Pl'ovincial,
serilO substituidos em suas fultas ou impedimentos, obser-
vada a seguinte regra:

~ 1.° O Inspector pelo Contador, e nu falta ueste pelo
Chefe ua Secretaria.

~ 2.0 O Contador pelo 1.0 Escripturario mais antigo da
Contadoria.

~ 3.0 O Procurador Fiscal pelo empreg-ado~ q~le o Ins-
rector nomear, se a falta não e~ceeier de 1:] ul.as,. se ex ..
ceuer, pelo Bacharel quo o PreSidente da Provlllcm, em
vista de participação que lhe fizer o Illspector, nomear.

~ 4." O '[!tesolll'eiro pe,lo .seu Fie~, e na falt por pessoa
quo o PreSidente da PrOVlllCl/\ , OUVlt1UOo Inspector e Pro-
curador Fi::lcn.l, nomO!lr.

~ 5.0 Os demais empregados serão substituidos, nos tra-
balho;; de que forem cnc!tl'l'eg-aclos, POl' qualquer dos com-
panheiros que o Inspector designar.

~ (Lo O que sll1Jstituir terú <lireito á percepção ua gra-
tiffcacilo que porei l' o substituido. Se o substituto fOr o do
Pl'Ociíra<1ol' Fiscal, perceberú nflO só a gratificaçãO e por-
centagem, como mais a parte do ordenudo que eHe per<ler
negllndo as regras estllbelcci<1ns.

~ 6.° Não sendo por motivo (In mola.;tia pr'ova<1a, "ó se.
rh cOllcellida licenr.:\ ate trc" 1l117.J;J com meio orde11ado.
A a\1ilencin por m\is de trcs 1l10WSsem ser por motivo de
molestia, induz it cOlllliÇilO prevista nu. ultima parte do ~
antecedente.

~ 7.° Em n ,nhllm caso o empregadc.> awvnte da Repar-
tiÇãO, mesmo nas faltas de simple.ô comparucimonto, deixa-
rA de perder fi g'l'fttific:1Çil . .

A nota ti. Lüta 11 livro da prc.:;cnça, basta para l11UU-
zir a es.:;n,perda.

~ 8.° A allsencia (la RepartiNiO pai' qu'llquer motivo que
seja, e e:cedente de 30 (lins sem" licença expre3:;'lme lte ~on-
cedi<la, sujeita o empregado ás nHJ::ilUUSregras estabelecidas
no ~ 5.° uesta Secção.

~ 9.° Só pouem ser concedida;; licenças ao .om H'eg"uuo
que se achar em exercicio.
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DISPOSIÇÕES GERAES.

Art, 47.0 Tal recurso será interposto dentro de q11inze
dias, da data em que forem os despachos proferidos,

( 19 )I.'. ~. I.

Art. '"G, o Dos despachos, uecisões ou netos do Inspec-
tor da Thesouraria em materia de sua compotencia , ha-
vel'á recurso com ~ffeito simplesmente devoluti vo para o
Prosidente da Provincia.

Art. 48.0 A interposiçitO se fará por um requerimento
dirigido ao Inspector, a que se juntará u minuta do re-
CUI'SO, dirigida ao Presidente da Provincia, e documentos
q 11 e a instruirem.

Art .. 15." As demis:;õcti que o Prcsidente da ProYÍneia
determinar não offendem o direito :'t aposentadoria lle qnem
o tivOl', p~dendo csta ser requcrida mesmo depoi.s de dalla
11 demissão, ainda que sem esta clausula expodJ(lu,

'lil III '1.1 ,0 .t.o

DOS ImCüHSOS,

Art. 49.0 Apresentada a petição dentro do praso re-
ferido, o Inilpector juntando os papeis tendentes ao escla ~
recimento da materia do rectlt'so, furá subir tudo com sua
informaçàO ao conhecimento do Presidente.

Art, 50.0 Apresentado o recurso ao Pl'esidente, este
decidirÍl dando ou negando provimento, como julgar de
direito.

Art. 51. Em todo o caso), porem, e sempre que o
Presidente da Provincia tenha conhecimento de um qual-
quer acto da ThesoUl'uria, poderá tomar <leBe conhecimento,
e rosa] ver como entender de direito.

Art. 52. A Thesouraria de Fazenua trubalharú em todo:;
os dias em que nilo forem Domingos, Dias Santo:; de linul'-
TO'}lO XXXII, PAUTE 2.')

( 1S )

Art. 39.0 Na liquidação de tempo dc sCl'viço se obser-
vllrão as tieg'uintes disposições.

Kão serilo contados:
~ 1.0 O tempo de licenças de qua~quer n~tul'e7.a ..
~ 2.0 Os dias de faltas de comparCCJlnellto a repartIção,

e os em que tendo o empregado cOlllpurec.ido, se tiVUl'
Husentado untes da hora competente sem licença de seu
Chefe.
~ 3.0 O tempo de não compnr'ecimento POl' execução

de sentença de qualquer natureza,
~ 4.0 O de simples sUSpentiàO co)'['eccianal.

Art. 40.0 O Empregado que fôr responsnhilisado por
falta commettida no exerci cio do empl'ego, selldo cOllllelll-
nado e a cOllllemnacilo passar em jnlgado, perde o direito
para' a aposentadoria ao tempo de exercicio untel'ior á sen-
tença de condemn;lçilo,

Art. 41.0 O Empregado que no decurso de do;,.e meWil
faltar á repartiçfio cem dia.s, ~ nfio ser por motivo de n~o-
]estia, per'del'á um unno na liq Uldaçfio para a apo~entadol'la,

Art. 42.0 N,10 haverê) direito á aposentadoria. sempre
que a demissao fôr dada por motivo de crime, ou falta
g'l'uve pl'Ovadu.

Art. 43.0 O" Empregados que não tive~'em orc!ena(lo
Axpressamente determinado, nào serào cOlls[(lorac!os COIII
(Íireito á aposentadoria. Os de I.iimples grutiticaçüe,.;, (lial'ia~
ou salarios, bem como os quo apenas perceuem poreon-
tag-ens , não podem ser Ilposentados.

Art. 44.0 Será computado no tempo para aposenta-
doria, o de exercicio de qualquer el~prego Proviuci.al Oll
Geral, e pelo qual nM se tenha obtido aposentar101'1a, re-
forma, jubilar.ão ou outraj alguma cOll1penSaçào; não po-
dendo, 'poren;,. e .em caso algum ser aposentado a cargo
dos Cofres ProvllIclfioS aquelle que contar lllenos de 10 anno,.;
de serviço:> Provinciaos.

cim'.)nto do requcl'imento as"im prcparado , julgnl'<l a final
:;e o pretendente tem ou não direito ao qne req Uet'. e
concederá ou negado 11 aposentadoria, como fOI' de jlltitit;a.



Art .. 63. A prescripçüo 'das dividas activa e passiva
provinciaes, será regulada pelas Leis e disposições que 1'0-
guliio as da Fazenda Geral.

Art. 64.. Os exactores que até o presente se acltarem
sem fiança, e nào sntisfizetem esta exig'cncia dentro do praso
de quutro mezes da publicação deste Regulamento, serilo
exonerados,

Art. 62. Em caso nenhum será excedida a verba vo-
tada para pagamento dc divida de exercicios findos, (} só a
Assembléu Provincial poderá abrir para ella credito supple-
mentar, e quando o fuça, se observará na applicllçil.o fi rc-
gra supra- estabelecida. para os respecti vos pagamentos.

( 21 )F. N, 1.

Art. 50. Os credores correspondentes fi exerci cios en-
cerrados, mesmo os do ultimo exereicio, São confundido:;
sob a rubrica-Exl'l'cicio,~ fillclos-e scrão pugos pelu verua
competente do orçamento cru vigor.

Art. 60. Para que se observe u possivel ig'llllldude ~o
}lag'llmento da divida de exercicios findos, fi Thesou1'llym
publicará editaes nos primeiros quinze dius do exercicJO,
convidando os credores dessa naturesa a que apresentem
os seus titulos liquidados á mesmu Thesoururia dentro de
trez mezes 11 contur dessa datu.

Art. 61, Apres~ntados os titulas no dito praso, se pro.
cederá, findo elIe, ao pagamento, observudas us seguintes
regrlJs:

~ 1.0 Se a verba votada na Lei for sufficiente para paga-
mento de todos os credores concurrentes, serilo estes pagoS
immediatarnente e na ordem da prioridade de seus titulo~'

~ 2.0 Se a vel'ba for insufficiente, se procederá a rateIO
de sua importancia entre todos os credores presentes, fi-
cando estes com direito areceber opportunamente o que se
lhes ficur restando.

Art. 65. Haverl10 na Província tantas Recebedol'Ías,
Agencias e Co!lectorias, quantas forem nceessaríllS para muis
fuci! arrecada cão e fiscalisncão das Bendas Provincillcs, de-
vendo a suppressão das que existirem c a CI'Cllvão das qne
TÓ:.\IQ :XXXI!. l'AnTE 2,'

Art. 56. A eseriptlll'110i10 serú paI' partidas dobradas
e por exercicios.

Art. 57. A", Leis e Regulamentos gemes s~rão ob~er-
vndos nesta parte do serviç:o em tudo qUl1nt~ for appllca-
vel, e não se ache expt;essamente estabelecIdo neste Re-
gulamento.

Art, 58. Toda a receita relativa n exercicios encerr~-
do:; entrarú pum o cOt't'entc sob a vcrba-Cobrnnçl1, tln rlt-
Dida acti,a.

( ~o )
(1'1, ferindos ou de Festn. Nacional, das O horas da man
nhil. ús 3 da tarde,

O Inôpectol' poderú, havendo afiluencill de serviço, pro-
rogar POI' muis uma hora o trabalho.

Art, 53. Alem de%eij dia,;, fi Th ,:;onrnrin trnbal!lfL~á
por urgencia de ::;erviço, quundo o Presidente da Provlllcm
o determinar. •

Art. 5!. Na e;;criptllm~:ilo do~ livros que neste Reg'u-
lamento são expressnmelltiJ c!cterllllnado", se .observUl'fl. no
quc for upplicavel , lLS regl'll::i l~ llJOd'~lo:i stJ6'uHlos nns fhe-
somarias de Fazenda,

Art. 53. O.• bl1hn~o~ !tI1!1Il'l-:::.;:-;el',iOQ!'gan'sat1os da
se"'uinte lJ1'Uleirll,

o A rC-:dÍc:Ll:ontm'!l. e:n COlll.JllJa:i di.~ti:l~ta:i:
, • o j)::J ;ig-aaçilo da r(~nda.
'!." L ~ide ':;11't t;l'ea~::lu.
:t () 1 :np()l"t,:lIH.:ia nl'~~alLL
I~,O Dit.>1 a,'l'ecada:h,
li,o Dit'l jldr IU'rel:Il(1.1I'.,
f LO O tHcr'vm;Oc.; l:OtlVeni3~1tnil,
.A. de ;PCZIl conter;'1..
1,0 Objecto da despezn, .
2,0 Lei ou ordem que a <tutOl'lSOll.
a,o Quantia pagu.
4 o Dita por pagur,
5,0 Augmento lIa llespeza.
li o Sua diminuÍl:ilo.
7,0 Observaçõe" v convenientcs.



ArL 77. Nenhuma .despeza se fará nu 'l'hesolll'aria
.?l~~m quacs~ller Repartições Proviliciaes, sem ordem ex~
l)I~SSa do }nspector,.o .qual não a poderá au!orisur senflJ
quando leoal, e nos lImItes da Lei do Orçamento.

" Art. 78: Se o ~residente da Provincia, por qualquet.
CllC!lIlstancIa que :"eJa, determinar despeza, que nflo este'tI.
~evl(lamente aut?rl~adu, ~ Inspector da Thesournrin, d~-
xando de cumprll' Iml:nedultumente a ordem, representará
contra elI~. ~e o PresIdente~ a despeito tIas considerações
que lhe fizCl o Inspector, reIterar u ordem, sorá esta execu-
TOMO XXXII. PAUTE 2,"

ter mostrar-se (Iuite com F.. 1 p' . .j" 1 ,'1 ,a asem a IOV111C1111,e npl'csentl1l'
Id( OI 1lonco que pelo mcsmo se oLrigüe.

, Art: 73. ~enhllma aneml1taçuo se fará sem ne recc-
(!il.O e(lIt:I~S ufhxados no lugar do costume e pu~icaa .
10lha ofI:i<:lUIpelo menos 30 dius untes.' os IM

Art. 7".. No dia aprazado' para a arrematncfío co
p!l.l'e~Cl'ão os licitantes na sala da Thesourllria Í>'I'o~inc.ml-1 alu, prcs~ntes o Inspector, o Procurador Fiscal e o ChI~~~
(a S?cretarw, se pro<:eder<1 á adjudicação á que~l lor me
nos dfJzer ': obrn, uma vez. qne se ache 1mbilitadJ na 1'01'=
ma o U1'tlg'O 72.

.D~sto lay~ará o Ch?fe da Secretaria o competente termo:!? ,lI.VIo l~ara IS~O destuIado,. com especialisação das condi-
~l:esfi e

1
e~se teI.mo será asslgnado pplo arrematante e por

>,e1
1

1I ~)( OI \llOr SI O.llpor procurador com poderes especiae~)
pc o rocurudor. FIscal, _e rubricado pelo Inspector. ( ,

Art. ,75. Fe!to isso, se extrahirá copia do termo 't
qual sera remettlda ao Presidente da Provincia c só I ''',
da approva~ão deste terá elfeito. ' ( epoIs

Art, 76. O ~residente da Provincia poderlí commettel'
a ~l'~a!.quer Autorluade du Pr~vincia fóm da Capital a arre-
m.lta~ào de obras da respectIva localidade, obseI'vando-se
porem, onde .se fizer a arrematação, quanto é l'ecommcn~
dado nos artIgos untecedentes, e ficando o contmcto que

l
s)e c~le~)rur, dependente da upprovnçào tIo Preside;üe da
rOV111ClU.

( 23 )V. N. 1.

Art. 72. Para ser urrematante de obras publicas 6 mis-

( 22 )

Art. 71. As obras publicas <la Província serãO feitas por
arrematação ou por administraçãO, couforme parecer ao Pre ..
siuente da Proyincia mai;; yuntajoso.

forem necessurias. ser detorminada polo P l'esÍllente da PI'O~
"incia RO!.Jproposta do Inspector da Thcsomaria.

Art. 66. Instrucções especines para o serviço e p.essoal
das (liversas estações de exacçfw serão daelas pelo Preslllente
da Pl'ocincia sob proposta elo Inspector.

Nessas instrucções será .fixado o n~mero e resp~ctivas
localidades dessas Recebedorws, AgenclUs o CoIlectorms.

Art. 67. A porcentag'em que deve caber nos Exactores,
o tempo em que devem recolher o producto da arrecadaçilo
lt seu cargo, as penas om que incorrerem na falta de op-
pOI'tunll entregoa do mesmo protlucto, ficM reguladas pelo
que nos HeO'ulamentos, Instrucçes e Ordens Geraes do fhe-
Romo Nucio~al se acha esta!.Jelocido pura a Thesouraria de
Fazenda desta Provincia.

Os Hecebedores e AO'entes que percebem ordenado, são
snjeitos a mesma regora

o
quant? á 0PP0l'tu,na ontrega dos

rendimentos de suas HeceLedorws ou AgenclUs.

Art. 68. Fica entendido que os Recebedore.s, Agellt~s
ou Collectores e seus fiadores, silO responsavCls pelo dI-
nheiro que houverem de recolher aos Cofl'~s Provinciaes,
até que destes tenhão o coml!etente c~llhecImCl~to de roce ..
bimento e carga tIo ThesoureIro. Os rISCOSde vwgem desse
dinheiro correrão por CC'n'1tado exactor.

Art. 69. O ProcUl'uuor Fiscal poderá ser ouvido pelo
PI'esidente da Provincia, alem dos negocios propriamente de
.Fasenda, em todos quantos involverem questão de direito.

Art. 70. Ninguem serit empregado como Thesoureiro,
Hecebedor AO'ente Col1ector ou em qualq ller qunIirlade
que seja in'clll~bido 'de nrrecudl1Çfw e distribuiçüo da~ Ren-
das Provínciaes. sem (lue previ.umente pre~te i~ança Hlonea,
que seril tomada nu T lesourana com audwnclU do Procu-
rador FiscaL



TO!tIO XXXII. r,urrE 2.3

.TOAQUDI SALDANHA ~L\lUNIIO.

As Autoridades, á quem o conhecimento deste perten-
cer, o executem e fação executar.

( 2;' )F. X. 1.

Art. 88. O serviço gratuito, á que por Lci e o Cida-
dão obrig-ado, será contado como se fosse prestlldo na Re-
partição, no.o podend? ,Por elle soffrer o empregado qual-
quer desconto ou preJllIzo.

o.misSiío, SOI:Úisto corrigi 11o nu forma .commum com a repe-
tjçã,o d!~ultuna pll.lavl'U eer~" ]Jl'eee(lIdn da palavra-digo.

O hncarregn(lo da eSCI'Jptllrnçf'lOdesses livros qne fal-
tar u e"ta prescripçrto, incorrerit na pena de sw;pellsão até
qllimc dias, qne lhe serlt imposta a juizo do Illspcctor.

f\rt. ~G. Nos Termos fórn da Capital substituirá ° Pro-
curador Fiscal o Collector re.spectivo, n. quem o mesmo Pro-
cm.nelor Fiscnl dará as devidas ill:,trncções e oruens neces-
sunas.

J\rt. 87.. As disposiçues des!e Heg'ulamento que dizem
respeito a licenças e nposentadol'las, regori1o n todos os Em-
pregados e Hepartições Provinciaes. que jú nno foreu: rc-
gidas nesta materia por Lei especial.

Art. 89. Para o trabalho de serventes o Inspector po-
derá nomear fité dois Pedestres, Ill'bitl'ando-Ihes salurio DUH-
cu excedente de 3GOSOOO 1'8. por lI11no a cada um.

Art. 90. Nas faltas e ommissGcs do preRente Regula-
mento, regerão as Leis, HegullllIlOl1tos, Illstrucções, e Or-
dens Geraes,

Art. Dl. Ficrto revogados os Reg'u~amentos, Ordens, n
Instrucções Il.té hoje expedidas, e que contenhão tlisposiçOes
el11 contrario.

O Secretario do Goverdo o faça imprimir c publicar.

Palacio do Geverno em Ouro Preto 30 de Janeiro de
1866.

Art. 82, Os titulos de receita e despeza, e que devem
figurar ua escripturuçrto, serão os mesmos das verbas espe-
cificaO,as na Lei do Orçamento.

Art. 83. São indispensaveis, e devem estar escl'iptu-
mdos em dia, os livros-Diario, 31estre, Caixa e seus AlI-
xiliul'es. Letras, Deposito:> e Cllllçúes. Talões, Classificação
de receita e despeza, Contas Correntes, Assentamento de
Qmpl'egados e do Corpo Policial. !'roprios Pl'OVillCiaes, COIl-
tractos, Termos de juramento, Ponto, G Porta.

Art. 8..1. Alem destes haverão os de registros, e os mais
que o Inspector e Contador determinurem.

Art, 85. Nos livros-Diario,'l\1es.tre, Caixa, e seus Au-
xiliares, nao são permittidas pala Vl'as ou letras riscadas,
(;mendadus ou raspadas. QlIalquel' ongl1Po que,hllja 'n~s ci-
fl'as só pode ser corrigido po~' ex.torno, e se, \)0 correr do
lançamento escapar uma palavra po~' outrn, ou se der

( 2.1 )

tada, ficando porem elltendi~lo qU? llosta cns~ é p r~'esidoll.
te o' responsavel pela quuntlll aSSlln despolHl1da, ate quo a
Assemblén Provincial upprovo a de~peza.

Art. 79. lTenhum ordenado, g'ratificu~uo, ou yencimen-
to de qualquer naturezu e denominu~rt~, serú pag:o. pela
Thesourul'ia, nrto sendo criado, Ollautonsudo por Im.

Art, 80. Haverá na Secretaria da Thesouraria um li-
vro, no qual os ompregados ass:gnal'iw dil~riamento. os seus
nomes ás hOl'ns marcadas parll começar e fIndaI' o trabalho.

Contar-so-ha lIma falha ao que nflo comparocer dnran-
te o primeiro qnurto de hora, 011 que se ausentar antes do
tempo determinado, e esta falta ll.\~ será desco~ltu.d:1 do or-
denado, perdendo de mais a gratificação do dm,

Art. 81. O pagulnento de or<lenados e .g'l'atificuções,
salarias, ali qua,esq uer vencimeu,tos, serüo fOltos 11 mezes,
e depois de vencidos.

Exceptuão.se os vencimentos <las praças do Corpo Pol~-
çinl, que tiverem de sahir em deJig-encia pnra fól'll. da C~PI-
tal, ás qllacs o Pre:;idente da Provincia poderá mandar adwn-
tal' até tres meles.
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TABELLA
los venehuentos .los Emi)!'e~aclos da 'I'he~o;u'al'i~ P.'o"hachd 5~C

llJ.hms Gel'acs, eonfol'ulC o Re;;ulameuto u. lÍl~ {le ~O de
aneÍl'o de 11866.

~
z
:-

E:lIPREGOS.

Inspector
Contador
Procurador Fiscal
Thesoureiro
Chefe da Slicretaria.
1,OS Escripturarios (cada um).
2.oS Ditos (cada um). .
3.'s Ditos (cada um). .
Amanuenses (cada um) ,
Solicitador
Porteiro.
Archivista
Fiel do Thesoureiro.
Contilluos (cada um).

ORDENADOS.

2:000$000
] :466S667
1:333$334
J :1J.66S667
1:333$33-1
]:200$000
933$334
666r~GG7
533S334
400$OaO
466$667
1J.OOSOOO
566$667
320$000

GRATIFICAÇÕES.

1:,000.)000
733S333
66r:$66G
733~333
666S660
600SOOO
466$666
333$333
261;$666
200$000
233$333
200$000
283$333
lGOSOOO

TOTAL.

3:000$000
2:2005°00
2:000~OOO
2:200$000
2:000S000
J :80}WOO
1:4004°00
] :000,;000

800'1°°0
600~000
700.~000
600~000
850$000
480~OOO

I.,:)
-1



( 28 )

Art. 1.° Fica Cl'e~da lima neparti~iio especinlmente encarrc-
gada lia direcgiio, conslrucçiio, c fiscalisaç50 das obrn\; publicas da
1)l'ovincia.

FOLHA N. 2.

ImElitA

PARTE 2:TOMO XXXI£.

Ar!. 2.0 Estn Rep,1rticiio se uenominarj-Dircctoria Geral das
Oóras Puólicas da Provilll"b.

Serú immedintarnent(J suhordinnda no Presidente ela Provincia,
e se regulará pelas seguintes disposições:

o PRESIDENTE DA PROVINCIA, nutorisado pelo nrt. 1,1 ~ 2 .•
da Lei Provincial n .• 1:2G7 de! de Janeiro de 1866, determina:

.conforme o art. 3.° ueste Regulamento fi Repartição fica
compusta dos seguintes empreg-Iluos:

Um Inspector.
Um Contador.
Um Proc'Jraclor Fiscal.
Um Thesoureil'o.
lím Fiel do 'l'hesoureiro.
Um Chefe da Secretaria.
Cinco Primeiros Escriptul'Urios.
Cinco Segundos Ditos.
Quatro Terceiros Ditos.
Quatro AmaIluenses.
Um Porteiro.
DOllsContinuos.
Um Archivista.
Um solicitauor.

Palacio ela Presidencia 30 llo Janeiro ue t8GG.-JOAQUI~1
SALDANHa l\ftdIINIIO.

DA ORGANISAÇAÕ.

•

OURO PRETO' 18GG.-'1'y.p.Do«( MINAS GmtAES. »

Art. 3.° A Directol'in Geral das Obras Publicas da Provjn~
cia se compõe dos seguintes (Jlnpregau(ls:

1 lJirector Gef,11.
1 Secretario.
2 Ofliciaes.
q. Amanucnses.
1 Desenhador Copista.
1 Guarda Archivista.
1 llofteiro.
1 Continuo.

Alem d'este;: empregados haverá um Chefe de Engenheiros, e
cinco ElIgeuheiros.



~ 7. o Admoestar, ad vertir, I'Cfll'Chender e suspen~er :lté 1S
dias disciplinarmente aos empregados lJuo fnlWrem de lJualquer modo
:J seus devores, partieipaudo no Presidonto da PrOl'inci:l as f"lws gra-
ves ou crimes que elles commetlorcllI, o pelos quaos uov50 ser res-
ponsahilisados ou dimitlidos.

~ 8.0 Examinar todns as contas do ~cspela ,Ie obms puhlicas,
interpor sohre ellas o seu pnreCCI', o submellel-o ao PrOSldenle da IIro-
:incia, pam que este, como cntender, uctol'lnino o pngnUlento, e pus-
s50 ser passados os cel'ti[i'~ndos de que trnla o ~ 5,0

~ 9, o Apresentar ao Presideute da Pl'Ovincin, até o dia 30
do .Jnneiro de cnda anno, nm relnlorio circunstanciado dos tr:Jbnlhos
da repnrticão, das ohms feitas, do estado das em conslruc2ão, e do
seus custos", tudo relativo ao anno nnterior.

~ 10 o Propor ao Presidente da Provincin paw quo sojão logo
construidns, ou pnra ser levndo ao conlll;,cimento dn Assomhl6a Pro-
vincial, as obms cuja urgencia for conhccidn, juntando o competen-
te orcamento, e indicando os meios praticas do serem as mosmas ex-
ecutndas.

~ 11.0 Auxiliar a Thesoul'ill'i:J Provincinlno lançamento dos pro-
Pl'lOS provínciaes, foruocendo os esclarceirnenlus neeessarios em rela-
cão á posicão. dimensão, prestimo e v:llor dos mesmos proprios .
" & 12> Dal' conta ao PreSidente da Província dos erros o alm-
sos (jue se derem na cxeCIJ2:i0, reparaçilo, ou conservaç,f1o das ohras
puhlic:Js, propondo desdo logo ns medidas (IUO eonvenhão (lam sanar
os erros ou irrcgulnridndes, .

~ 13.0 Fazer ínventnrinr, e viginr que sej:io conservados em boa
gU:ll'da os pianos, m:lflpns, rnemorins, livros, (lnpcis, íngtrumentos
o utnnsis a cargo da Hepnrlig30.

~ u.. o Indicnr no Presidente di) Provincia as estradas que com
mais ulilidnde devem ser nhertas ou melhoradas.

~ 15 o Propor no Presidentõ da Província tudo qunnlo convier ao
melhoramento do ramo de scrviço puhlico n cargo da Hepartiçiio.

Art. G, o O Directol' Geral cxercer:í inspecr,iio sohro rodas I1Sobras,
pam ns l]uacs 05 Cofres IIl'0vilH:iaes concOl'I'ão elll todo ou em pnrte.

SECÇÃO 2 "
Da Sccçiio Administrativa .

Art 7,0 O SccfOlario é o Chefe d'est,\ 80c23o, sob 11Imme-
dia!a dispOSiÇão do J)iroc!or Geral.

Incumbe-lhe:
~ 1.0 Hedig-ir lodos os omcios e aclos do Director Geral.

TOMO XXXI PAliTE 2.'

( 30 )

A' ft. o !\ RoparliciiO Ó dividida em duns ~cc~ões: S _
11. "" I, (IUal farao pai te o ,ecm

A 1.. GEII,II. ALJMlNISTIl,H!VA, ~ L. ~ :co sul.ol'll'III'lda dOIS Of-
'I r em sera a '.Jocca u "tario, 'lue ser:i o L 10 e, e n 'lu "

licines e dois Arnanuenses.

1 f' te o Chefe (le Engenhei I'OS,
A 2." TI,CIINIC:\, da. q~lal l,al:II"loa(I\:lrcinco EIlITcllhoil'os. Ulll De-t I a Secç'lQ sera ~U)O l , " "',

:I l]lllCn,) o(~a. t d:)is Amanuemes e um Guarda AI'C~lIvlsla.
son \:l( 01' .0p1S a, , _ h, . 'I' sec('oes

O Porteiro o o COlltinuo SCI'I'lrao "am a~ ,~. J .

',t..JIlTllJI,O ~.'

DAS FUNCÇÕES E OBHlGAÇÕES.

SECÇÃO. 1.'

Do J)irector Geral,
o O Director Goml ti o Chefe (Ie todos os Empr'l,gadlJs

Art. 5. , . li ' '. mcdinlnl\lellll! suhurtllllacla,da Hp.llarticão, c:\ l]uem a mo~m:1 IC,I IIn, .' " ,c. I o I 'OISlJUDli-
• ," 1.'\ "I "l111111lstr•.u'Cw e hSl'nllsacao ( a, o li,A ello o IIIl:Ull1ul( a n gOl a ,lu ,,' "

cns ~a Pl'Ovincia.
Compete-lhe: . d' 1 Presidonto tia Pro-~ 1.0 Exocutnr c f"wr oxecutar ns OI' ens ( o .

"inci; rolntivns:I uh~a~ puhlicns'j Cl [, 1I Seccão Tecl!nien,
~ 2," Transllllltlr essns on ens no ~ le I, I, "

no que n esta pertencer. )' '''allos " repnrtll~ot's
r,:. 3 o Corresponder-so com todos os emlll ,,' :,'" 1 '. ," d .
~ .. . todos os arrematanles ou adlllllllslld, Olt~ e

(In PruVlnCIa, com " .... 'ICCtil'S lCchnicas quo a 1'05-
ohms pulthcns, trnllsmlltlr-lheo ~,IS IIJSll1 J ,: execu(::io ~as Illosma~
pccliva SOCÇ50 forn,ecer, o as or ens Ilne paiol. "

ohras forem expolhdas: '1'1. ,.. Provincial opportunamellte ns
r,:. [~.o Hemolter a ICSOUlUlln . . S ":'0 f)rem formll-
Oj. I Ci f' (h 1'I"poetlva ,eq" I

hnses lochnlcas que pe o 10 "li' ' \' ',' . 'I' cele1JI::)dos sobre oDrasInd:ls para os contractos (Ino :I I I eVelll ~
publicas, na fórma do Bogulam~'Jrlt~) n. 5~: o ( c tiverem (le ro-

r,:. 5 o Ihr os certi[iendos Indlspensnvels no•. I,u, I " 110
•~., b t, da' 011 admllllstl':H as, ou \ 11 Iceher pngnmentos por o r~s arrlel~n a ~ I em dI' conhecer se forno

Iara isso o Chefo da Sec~"o toc J11ICa, em ). '
:I'essa pnrte executndos os. ~ontraclos,oU, ~J1d.ens. " os respectivos

Só á vistn de taes cortlhcndos fara n 1he~oUl'nl la
pn"amentos. f . aoo empre"aJos° R 6 o Pns,nr os altestndos de I'eclucncla - ..\ 'na,lo

us
ou

;j . • t' ' n de rcceDer Olue uon Engenheiros da Rl'partlçií~ (1~le 1\ erel
"'('ntific;Jcões dos Corres P rOVIllClaCS.o .• ~

1', 'N.o 2. ( 3l )



SECÇÃO 3,'

Dal' expelliente n todos os traualhos ,1 eargo do ))ircctor

( 32 )
( 33 )F •••.•• 0 t.

Ar!. 12.° Aos dons Amanuenões, e conforme for a calla um

ser construitlns pontos, ou eslnuelecídns !Jnrreirns, receuellorins 011

outra~ ljunesq.uer eSlaç?eS fiscnes do Fazenda, ~'eqllisit:llldo para i;so, e
por IlltermedlO do Dlrector Gemi, o que fuI' mister, e tenhn de
ser fornecido por qunlquel' Hepnrliç50 011nutorirJade.

~ 7:° I\linistmr do Archil'o du Heparticiio, fnzcndo.w Director
Geral'os necessarios pedidos, os in~trllmentos 'õ utensls necessnrios nos
trabalhos encarregados aos ~ngenheil'Os da Província,

8.° Designar os Engenheil'os pnra os tl'3balhos a enrgo da
Seeç50, (1 que lhe forem determinados.

~ 9.° Ajustar, admillir e despedir os feitores, operarias e ser-
ven tes,

Est.a altribuição sará exercidn, ou directamente pelo mesmo En-
genhOlro Chefe, ou pelos seus prepostos nos lugares ando olle lIão
se achar.

~ 10.° Organisnr ~u mandar organisar as f,dhns para pnga-
mento do pessoal o matel'lnl emprogado lias ohms feitas por adminis-
traç50, e apresentnl.ns ao Di rectar GemI.

~ 11.° Fnzer as reetifirnções e npcrfeiçoamentos nccessarios :í
Cnrln Chorogruphicn dn Pl'Ovincin, devendo por si o pelos Eugenhei-
ros encarregados de obras lias divorsos pontos da mesma Província
proceder ás convenientes ohservacões astronnmicas e oporacõe~ goode'-
sicas indispensaveis ao aperfmçoamento da mesma Carla. "

~ 12.° Apresentar até o dia 15 de janeiro de cada nnno no
Director Geral lIm relataria circunstanciado do touos os traunlhos da
Seccão efTectuatlos 110 allno nnterior.

"~ 13, o Dar diariamente á 1.' Secção nota do anuamento das
obras a seu cargo.

Art, 11.° Ao Desenhador Copista int:llmhe todos os traualhos
de seu emprego, que pelo Chofe lhe forem ordenados.

Ar!. 10.° Os Engenheiros são Ílllmodialarnellte subordinados
no Ellg~lIlheiro Chefe, c se ompregarão IlOS trabálhos para que elle
os designar.

Nas cOlllmissõe~, em que eada um delles se achar, deverão men-
salmenle participar ao mesmo Chefe todns as occllrrellcias que se de-
rem, o ,eslndo das ohms a seu cargo, e as observnções que julgarem
convenientes.

A rccus~ do servigo para que forem designados, imporIa a dimis-
s50 da commlss50 em quo se ach50 lia Provincia.

TI)~IO XXXI 1'.\HTi' 2.'

Tor sob sua in1l11e,liala vigilancia o archivo,
Passar as ccrlidües que lhe ordennr ? Director Geral.

Da Secção l'echnicll.

Art. fI.o Ao Engenheiro Chefe são immeuiatar~:cntc subordina-
dos todos os Empregados desta SecgflO.

COl\lpeto.lhe: •
~ 1.0 Prl1c'lder ou mandar proceder ans trabalhos gl'3rhico~,

estudos preparatorios, pl:lI1?s e orga~nentos (1.1S ohras llue lhe forem
determinados. e translllltlll-os ao Dlreel?r Geral. , .

~ 2.0 Dar as instrucgões uocessal'las aos J~ngenhelros a quem
cllcarregnr da exccugflo ou inspecl;ão das mesmas ,obras.

~ a.O Determiuar as esca\:ls (IUOdevem serVir em todos os pro-
.ectos de obras publicas. e bem assim os 1\101lelos de todos os mup-
~las e papois (\110 deverem ser feitos nn. secgão. , . _

~ 1•. 0 Organisar e apresentar .ao Dlrectol' .lrcral as IlIstl:l~cgues
quo, p:lrn oxecução na .pa.rte teclllllca dos ll.rahalhol~l"cO

f
lll:nelll

d
(10S a

arromatantes ali cmprCltelros do obras pub Icas, 10 Olem eter-
minadas.

~ 5.0 Fiscalisar por si, ali por (Illalquor seu prepo.sto, a execu-
cão ~bs auras puhlicns em qual<)IlCr p:lI'le. da PrUVlIlCIa, _quer se-
]'50 feitas por admini.,tr;]São, (luer por elllprClt;]tia, a1'l'ema~aç<lo 0\1 lJlIl-
preza, re(luisitanr1o tio Dil'C(:tor Geral n,s ord?ns necessal'l~s: em b~1Il
de que se ohservem os planos, os precCltos ti arte, as condlçocs de so-
lidez e aformoseamento.

Esta lisea!isae50 se estende a todas as ohras p~ra as quaes a
Provincia concorra' em parte ou no todo. . .

~ ti.O F;lwr lel'autar UIll mappa llos estrallas prlllclpaes o I'CS-
pectivos l'armes da Provillcia, dusignanrlo os lugares em llue del'em

Art. 8 ° A Seceão Administrativa se occnp:1rú de quanto lhe or-
denar li Secretarill no' desempenho do suas funcções.

~ 2,0 ilil'igir, s.oh a il,lSpJCr:~'l imllle,!iala do DirJ~tor, os tI' lu-
lhos ,h :;ecc:'" :lIlmllllstmtlvn.

~ 3,0 ~J;ll\llnr registrar todo:; 03 aeto, dn ilirúctoria.
~ 1•. 0 Fazc:r emma~sar,? sellle3tl'a!m~ntc encadernar, todos os

omcias e ordeus dn Presldeneln da PrOVlnCla, .
~ 5. ° Presillir O ponto dos Empregados lln repal'lIf;:1o a elle su-

jeitos.
~ 6.°

Geral.
~ 7,°
9 8."



TO~IO xxx , I' 'HTF: _ •

o.

( 3:> )r, x,o I.

Art, tG o Para:l aequi .•j('1O do EOlTcohoir'o' L
/)e:cllhadol', S0l'á sempre ouvi I,j' o En"l'nh '~ro c: ~, cm como do
rando conhecer da :lptidilo próf1s'ionat lo e, .herc, O ,lJual. pro('u-
soLrc a cooveoiencia on inconVenJ'CIIC'I' d

t
pIOr,o~t~, dara seu parecer•• a aC()UlSIç,au,

, ~rt. 17,0 O Director Geral ser:í suh"tit "d
Imperllmentos llelo ecrelari lI' . I I UI o em suas faltas Ou, ,10 exec( ene o a falI ' ,"
o tempo de 30 dias. Se exce(ler ser:, I h,' 'd . a ou, Jnl(ll'uInICnlo
dente da Provlllcia t omoar. ' ,s J ~tllul o 1'01' 'Iuem I) Presi-

Art, 18,0 O Secl:etacio seri! sUDstituiJo pelo O
tal' mais allnos de semço. meiu\ tIue con-

Art. t 9. o Os Olfieiaes scr~o suLstituidos 'I
e csles por quem o Presilleule f p-,' , pc os Arnanuenses.d d ' (a . I JI IIlPI:l nome I • t '

el'cn o neste caso o nomeado pcrceb"r ;): a' l~ ermamente,
substltuido perder s(wuindo 5' ,~p.lrte do venCllllento que li

das a t. 't R' t:> - C no maIS as lIlesmas reuras '51 I I ''. CS[lClo no elTularnento N.o 52, ~ c ale CCI-
\

Art. 20.~ O Engenheil'O Chore será b
1'0 que o PresHlente da Provincia nomear. Sll stituitlo polu Engenhei-

Art, .21. o O Desenhador e o Guarda A I' . ,- "
POl',lJuem IIllcrlllamenle fór numeado )(llo D' ~c 11 vIsta SlJlao subst,tUlllos
me~ma regra I)uant" a r. lIeClor Geral, observada a
art. 19, ' .., venCImentos, (lue fica cSlauelNitla no

Art. 22.0 Do meSlllO I dI' '.110 o SII ISlitulra P' .
e a esle quem interinamente for Ilon . d I aoO' ortell'O o ContInuolca o pe o lI'cclor Geral.

Art. 23.° Na falta de qun\r ue J E .
(la P;-ovincin nomearÍl inleriname II r (OS ngenhCll'Os, o Presidento
vencimentos do substituídu. n e outru, que perceberá os mesmos

DOS VENCI~ E;\lTOS DOS E~fPRG'G.A I\O~~ ~u '" E DOS ENGEi II'~I'-ROS.' l-

Art. 2.1.0 O Directlr G .. I '
Perceberão os o tI ti' ( el,1 e mais Emprelfados ria Pe[l,"I'tl'c"O, r ena os c "rat' r - '" In",este acompanha. t> ' IlCa~oe, marcados na Tabella flue' a

o.

( 3'/, )

Art. 15,0 '1'ouos os Empregarlos da Dimr,toria GemI (las Ohras
PuhllCas ua Provincia serrlO (le livre e_colha e dimissflo tio Presidente
da Provincia, salvos, no caso de uimissão, os direitos á aposcntauo-
rias á aquelles que os tiverem.

Depois do organisada a Repartigão se guardará, porem, o se-
guinte:~ LO Os Ofiiciaes serrio \ÍI'ados da classe dos Amanuenses.

~ 2.0 Os amanuenses ser~o llomeado, POI' concurso, segllindo~
se as 'mesmas regras eSlabelecidas p3ra isso 1\0 Hogulamenl? N.o 52,
á exccpr;ão porem das materias em qUtl devem ser e:{atnlllados, e
que serão:

Grammatica da lingua nacional,
Calligraphia.
Arithrnetica, e Algehra. . '
llara o coneurso tiS funccões commellldas, conforme o cIlado Re-

gulamenlo. ao lnspector :la 'l'ilesourari,l, serrio ex'ercit1as pelo Uire-
dur Geral,

Jlltnrminado pelo Chore, incumho escre\,('j' totln :I cnrresponl1enC":1
deste, os registros, as c()pia~ , n mais papeis que i! Se('~ãu furem n,iSlcr.

DA NOJ1EAÇÃO, B1MISSÀO, E SUBSTITUICÃO I}OS E,IPHE-
GADOS E ENGENImIROS'.

Ar!. 13.0 Ao Guarda Archivisla é incumhido limpar e 0011-

servar os instrumentos o utensis, emmassar orden:ulamenle todos os
j13peis, mappas, plan,tas, c3rlas! quo h,onvorem, na Sec~ão, assignando
uo tndo carga em Itvro (lropno para ISSO desttnado, e quo estarÍl na
1. a Scccrio.

NCl1hnlO ohjecto a e:1rgo do Guarda ser;1 por elle entregue sem
alltorisacflo uo Oircclor Geral, ordelll escripta llo Chefo, c recibo pas-
sallo poi: quem receber, e lançado no lino rererido.

Art. 11~,o Ao porteiro incumbe:
~ 1.0 Ahrir e lechar a casa um que trnbalhar a reparligflo.
~ 2.0 ,Ter a mesma sO,mpre em ,aceio, hem como cuidar da con-

servação e lImpeza dos movClS respectIvos.
~ 3,0 FOl'llecer os objeclos necessarios 30 e 'pcr!i'lI1te, fazendo

oppol'ttlllamenlo os pedidos competentes ao Direclor Gor:ll, para que
este o autorise á respectiva eompl'a, c ,Iando mcnsalmelllo onu ta, para
qu-!, depois de examinada e autorisada pulo mesmo Oil'Cctor Geral, seja
paga pela 'fhesouraria Provincial.



A.r!. 35.0 .•.~s requisições, reclnmagões e pedidos, ~u1Jir£lõ tiO f'rc-
TOMO 1.0 PARTE 2.'

An. ,H.,o As Camaras ~Iunicipaes, reparticões, em pregados o
particulares, se diriginio em materia de obras pilhlicas ao Direc!or
Geral, e só este se eorrcsponderá directamente com o Pr esiuente da
I)rovincia sobre tal maleria.

Art. 30.0 A' excep£,io do DJI'()ctor Gorai, Secret<II'io, e Emgc-
nheil'O Chefo, todos os uutros empregados e Engenhciru$, quando niio
eommissionados fóra da Hepartiçfio, sflo sujeitos ao ponto.

Art. 31.0 Havel'á 11m livro de assentamcntos das ouras da Pro-
vincia, !la qual, imrnediatamcnto que as mesmas forem concluidas, se
J,lIIeari! em columnas distinctas'

"1.0 Lei que as antorisou:
2, o Ordem de execucflu,
:1. o Orcamento. "
r~.o Cu~to.
["O Tempo em qne principiar~o,
fi. o 'rempl) CIlI que furfio cuneluiuas,
7, o Quem as presidio.

( :.li ),,_. N .• t.

Ar!. 32,0 Haverú mais um ii\'l'o diario no f1ual successiva o
chronologicamentc scri! averb;luo todo o andamento das obras dcsde o
scn eúmeço alé sua eonelusiio, tendo cada ubra u seu assentamento
distincto.

Estes li 1'1'05 estariio a cargo da Secção Adm inistrati va, Alem
destcs, do de Termos de juramcnto e [l()SSll, e do de Ponto, haverá
tantos para os registros, inventarias, e mais misteres da Hepartir:iiu,
IJlHllltoS o Director Geral julgar necessarios, ..

.Ar!. 33,0 Allí o segundo mel. do anno linanceiro, as Camaras
MuulcllJ<'1es, autoridades, ou parlicnlarcs, que tcnhfio de requisitar Oll
reclamar a construcçfio de alguma nova obra, dirigirflo aI) Direetor
Ger.al s.nas rcr(uisições Oll reprcsentl1çücS, e os tas serfto até ° dia 15
(lo terceu'o mel. do llIesm,~ e~{()rcicio levada, ao conheCimento do Pre-
sidcnte da Provincia,' para (llle, com igualdade, possfio ser decretadas
as obr;ls a fazer no exercicio, e nas forças do respectivo orçamento.

Para os concertos, reparos, constl'llcçõos e quanto de fIlomento
fOI' r~e1amado, e n50 poder SOl' previsto na épocha mareada no artigo
:lnterlOr, podel'flo. as roclamagües e rCfjuisiçÕllS ser levadas em qual-
quer tempo ao Dlrectol' Geral, e este as fará subir ao Presidellte da
Provincia.

( 3(j )

Art. 25: O Engenheiro Chefe, quando niío seja pago pelos
Cofres geraes, pcrccbcrú a gl'alilica~;"jo permancntc de rs. :l:OOO;')OOI)
por anno, alem da !.ransitoria ~o viagens e estada, que é marcaua em
geral aos Engenheiros,

Art. 26.0 Cada Engenheii:o perceher;l uma gratilicaç,io perma-
nente de 2:000g por anuo, o mais a transitaria dc 7~OOO rs, por dia,
por viagem e eslada, ~lllando cm servi~o ,rúra da Capital, e {~8000 por
dia, quallLlo em servISo lia mesma Capital.

Art. 27.0 Para regular a percepção dessa gratilic;,çfio trallsi-
torin, se o[,servnrfio as seguintes regras:

1. a Os dias (le viagem dc idn e volta se contarfió na rnão de
I]untro legoas ~por cada um. . . .

2. a Os dias de estada serfio determinados pelo EngenheIrO Che-
fe, a qual, no acto de design.ar o l~:ngel\heiro para :l obl':.' em qne ti-
ver de ser occupadn, marcara .05 dl~s de es~ada nr.ce::'sanas par;} ex-
ercicio da commissfio em que fuI' o l~ngenhClrll empregar-se.

3." Os dias que cxeellerem dos marcados, e flue, s?gundo :lS
nircllnstancias (PI!} occorrerem, nfio forem n?vam~nte autol'ls,lllos pelo
Chefe, uão serfi'l contallos para as 11ltas gralilicaçocs.

4. a QUl1nrlo, achando-se o Engeaheir,) em commissão rúra ria
Capital, deixai' do a esta se rc.colher, conrorrne lhe for ordenado,
dentro dos oito dias fllle se scglurcm "OS 1(lIe 1110dcvem ser cllnt;HIIlS
de viagem, perdor~ tamhelll a gratilicaçüo permancnte, cOI'l'espondente
aos dias flue por t,li modo faltar. ..

Se a falta cxeeller de 30 dias, nüo sendo por mGtlvo lustllic:lIlo
a jui7.0 do Director Geral, se cOllsiderarú o Enóen hei 1'0 como despedi do.

Art. 28.0 Esta gralificasiio se computará n? cnsto materi;~1 (~a
ohra de que elles forem encarregados, o a rospoc~lv" dc~pcl.a sera fCI-
ta pela verba especial, ou geral, om ~lIe a o,hm sOJa consl(.1orada.

A dospeza com essa gmlllicaçan si'tl'a sempre contemp!alla no
orcamento da obra a fazor. Sori!, porem, deduzida no calculo para ad-
judicaçiio por arromataçfio ou empreitada

te, PITULO 5•.

DISPOSIÇÕES .GERA'ES,
Art. 2!) o As licenças, aposentadoria" vencimenl'ls POI' ~uhs-

tituicfio, homs de trabalhu, ponto, descontos de ordonado ,e gratlfic~.
cão (ios Empregados da Diroctoria GemI das Obms Puhlicas, sei:~o
regulados, salvo o pr?visto 1,\0 presente Hegulamento, pelo de n.' <l_,
que rege a Thc~oural"la Pro\'lncwl.



( 38 )
si,lünl<l d,l I'ro\'ÍJlei,1 1:1 CtllUpJtUJltl'rnuJI!n 1Il10I'.Tla,l,l:; p"I) l1irr."t).
Geral, qun n,xpor:J a [lrocJ..Iencia, excr(1IiLdidaJL', I";.:ali(bde, orçamento,
e ronveniencia da obra recbmJ,la,

. ,
Art. 36.0 Nenhnma obra publica, ,/uel' seja tle nova constl'llc!~,i(l_

qnor de rcpal'açãn ou cou:;elrVaçflU, seri! executada sem previa nutori
sag50 do P residentc da Pro\'inei a.

Ar\. 37.0 Nenhuma obw pllhlica ter~ comcc;o ,IJ exeeução. sem
plnno e orcamento dfl'idnmeute approvados (leio Presillentfl ..In Pru-
vincia,o:IVI';]n n The..;o"raria Provinci:J1 IHl parte rolativa :. clespeza
orçada e legalidade d'ella. .

Pnrn as e,tradn~. cuja o\tens~n excJt1a L!n cinco 11)3I1as, pod,) (]
começo ,le execução lar lugnr, logo que parte elo plano e devid" or~a-
mento se nelte feito, regnlando-se, quanto no tempo p'lra;1 rcspectlvn
dcspr)7.a, pelo qllc ~e ac1wr vota,lo na Lei clel Orgamcuto ou na de
credito eS(l clnl para alias.

Ar\. :13.0 Ao Presi,lellte 11., Provincia lIea lino eonformo jul-
gar rnllis vantajo:u ;'1 Fal.lll~da Provill~i31, mandar faíw.r p.or nl'l'e.mn-
bQiíO, nmpl'eitarla 011 ndll1I0Istral(lo, a:; obras ~Ia PrOVIrll:I:I, OUI'IIH!O
previnrnente o DireclM Gt:ral rias Ohr:1S l'uullCas. obsel'l'ado porem
o disposto no :'\1'1. 37 dcste Regubmento.

Ar\. 3fl.o P,I/'a a dlreel~;-Io das obras fóra da Capital, o Presi-
dente da Provincia, quando a;;;irn jul,r;lI' cll;)vcnicnte aos interesses da
Fazenua Pl'llvi ncial, poclerú lIflln lar e;.lnlmiss,)cs fjno da mesma di-
rcccão se cncal'\' 'gUtlOl, e a clla..; diri~ir:l (] Dirce!')r G,)ral as in~truc~ües
Ilcc":}ssarias. Estas c,lmmis";l;ll,> 501',1 l:ln'iideõatl.l~ prupllstos do Enge-
nhoiro Chnf'J, p:lra os efT,;ilO; ne .te . ,)gnl:lmento pI'cvistos.

Os l'residJnle; da, Camaras Municipacs f:lI'lin parte (('essas Com-
missijes, sempre r/llo. ;I jlli:w ti:) Prcsi,!,)ntc da. PI'ovilH:ia, não hou-
ver nisto ineonvllnicnt .

Arl. .'.0.0 )etermilwlb a obr3, S J a S:J:l execlIg,io dcpender ele
contrJcto, SI1 observal'ú para a resp[)ctiva ,:e1ebrJç;10 qllal~1O estú pre-
venido no HefTlIhl/l'Jntll n. rI'.!, l'ome\tnndo, p,)rCm, o 1>ll'l~ctor Geral
as Ilr(Jcís,1> inf~rmacõo:;, e rro\'i;1nlcntc, il Thes011l'arin j11'O\'incial.,.

An. 41.0 P;1l'a IJxecllc;i) da> ohraq novas, C()lIcert,), o r'~paros
das actll:le,; nasta Capit'll, It;;verit um AllmiI1lstrndor. simI~les com mis-
siollatlo. a I(nem o \)irector Ger.\1 pOI!(Jrú arbitrar nm salllrto lIunca ~x-
cntlcnte tle .IO[);~[}()O m ,n..;aos, o r[lI:lI s)r:1 pag') peh fulha .{ln_respe~tlv a
obra e se comuutnriluo custo da m~sru Para essa com:mssao sera ti ç:,, L

( 3,) )

prd,)i'(!Ilcia nomcaJu o aClual AlolllXarife, e n'olla conscrvado, emquanlo
IJe!ll sCl'I'ir.

Art. !~2.0 Sempre (/uo para as obras'da Provlllcia sc puucrem
obter operarios livres, seriio estes preferido; aos escravo~.

Ar\. '~3.o Os Allmioistrac1orcs, Feitores, operal'los e serventes,
que se acharem empregados nas ohras ria Provincia, serão immolfia-
lamonte sujeitos e suuor linados ao Engenhciro cncarregado da dirccçflo
rcspectiva.

Ar!. ~'~.oNenhum Empregado ou Engenhoil'O da repartiçiio dns
Ohras PuLlieas da Provi ncia poded contrnctar ou lomllr por sua conta
pal'lieular ou de nssoci:lgflo a que pertenga, a c?nS~l'ucQflo, reparo.OIl con-
sllrl':lc;i(] de ohra do lJunlquel' nnturoza. e CUja !lscahsação estep a cnl'-
IrO (fil llil'cctoria Geral uas Obras Publicas.
v Não pOllem igualmente ser pl'Owrndores, ostensiva ou particu-
larm(HI!fl, do quem cluer que seja nos negocios 'lue so (ratarem na
mesma Hcpnl'ligflO.

Art. ,.5.0 Os Empregados que forem nomeados para organisaçiio
tia Directoria Geral das Obras Publicas, prestarãu jUl'amcnlo nas
mãos do Presidente IL, Provincia.

Depois de orgnnisada,. os Dlrcctorcs prestariio jura~enlo, na~ mãos
,lo Prcsidente dn PrOVJIICla, e todos os outros nas lllaos do Dlrcctor
licra!.

Art. !~6.o O Direclor Geral proporá opportunnmente no presi-
~i(lcnte da Provincia as reformas (lo presente Regnlamento, fluC a pm-
tic] for aconselhando, ou o desenvolvimento da Repartiçào exigir.

Art. ,.7.0 As dnvillas que oecorrol'em na execuç50 do presente
Rogulamento, os conllictos quc por ventura appareção entre o ~nge-
nheiro CIJefe c I>ireclor Gemi, serão scm demora levados, por IIIlcr.
medio 00 Direetor Geral ao Presiden te da Proviocin, que os resolverá
C0ll10 julg3r de justi~a.

Ar\. 48.0 TOllos os Empregados e Engenheiros da Dircctorin Go-
rai das Ohras Pnulicas, silo tiscaes da Fazenda Provincial, e tem di.
reito de representar ao Presidenlc da Provincia contra todos os nhu-
sos '!,IO seJiío eommeltÍllos, ou que se pretond[1O commotler cm pre-
juízo dos intr)resscs da mesllla Fazcnda.

'f 0,10 t. o p.\nTE 2.•
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PABTE '2.TO~IO .... X II.

DA OHGANISAÇÃO.

SECÇ10 1.'
])a divisão do Corpo.

Art. 2.0 O Corpo Policial divide-se em

]0 1"\11) O '1-/ ]0 n1
1" ~/[I I 'ITI'I) I

-lt ,.l ")~\ jLJ,. lt ~,U .L\

o PRESlOENTE DA i'HOVINr..IA. atlenrlrndl) 11 /lO.

cessidado de daI' nova organis:tç~lo e regular a lldministrar:<1l1
do COI'PO Policial, o nm execuçào das Leis I'r'o\'inciilos 115. ~70
de 5 do Junho de 1858 ,I: IM; de 3 de OutuDro de 186~,
1: r 85 de 2,:> (h~ ,Iunho de 18fi'~, 1 :228 ue 2!~ uo Agosto
de ISM. el :269 de ~ de Janeiro de 1866. todas successivn-
mente em vigor, sal\'as ,lS uisposiçües revogadas, usando da
i1lltorisaçlio que lhe confero o artigo 2." ua mesma Lei n.
1 ::2(j9 ue 2 de Janeiro de 1866, determina:

Art. 1.0 A {orça policial fixada pelas Leis Mineiras em
vigor, em 723 praças, compõe o Corpo Policial da Provincia,
cuja organisação, vencimentos, ôllministraç,io , ordem do ser-
vif:o e disciplina, seruo l'cgulauos pelas disposições seguintos.

Ar!. 51.0 Ficflo sem vigor as disposições em contrnrio.
As Autoridal\es a (luem o conhecimento deste pertencer, o exe-

cutem e faç[,o executar.
O Secretario do Governo o faça imprimir e publicar.

P:llacio do GOVCI'IlOda P,'ovincia de ~Iinas-Gernes em ti tIe
FevereiJ'O de 1866,-.JoAQuDI S.\I.I.l.\NIIA MAIIINIlO.

Nesta Secretari:, tio Governo flli puhlicado o presente Ilcglllamento
aos vinte e um de Fevereiro tle 1866.-Dr. Henrique Cezar 1I1uzzio.

TABELLA DOS VENCBlENTOS DOS EUPREG. DOS DA OlHE.
CrOIHA GEHAL DAS OBHAS PUBLICAS DA PROVINClA

DE MINAS GIi:RAES, A QUE SE HIWEHE O REGULA-
MENTO N.o 53 DE 17 DE FEVEIlEIHO DE 1866.

EMPREGOS. OnDENADoS. GnATIF. TOTAL.

Director Geral. 1 :666$fi(j7 833~333 2:5008000
Secretario. 1 :333S83r~ 666SIj(j6 2:0008000
OlTicial (cada um). 1:2008000 6008000 1:800$000
Amanuense (cada um). [,OOSOOO 2008000 6008000
Guarda t\rehiVlSla. 333~331~ 166SG66 500S000
Desenhador Copista. 5338:134 266"666 8008000.
Porleiro. 3338334 16GS666 500S000
Continuo. 266SG67 1338333 4.008000

Palaeio do Governo da PI'ovineia de ~Iinas Geraes 17 de Feverei-
ro de 186G.-JoAQUm SALDANHA MAnINHO.

-OURO PRFTO, 18G6.-Tn. DO « ~1I:-i.\S GE:IL\E,. »)

Art. 4!), o A Thesoll raria Provineinl, á-requisigão do Direclol'
Geral, autorisaua pelo Presiduntc ua Provincia, adiantará por eonta
(b vcrua respectiva o necessario parn a compl'" de ohjeotos indispensa-
veis ao começo de qualquer ohra, que seja feita POI' auministraçflfl,
com tanto (11Ie nu primeirn folha para pagamento, e que nunca deve
exceuer de qninze dins, venha juslilicaua a t1espeza.

O nuiantamento jamaIs exceuerit o maximo de 5008000 rs.

Art. 50.0 O Guarda Archi vista terá morada na Casa em que
se achar a Repartiçiío.

As representacoes ue tal natureza serão apresent:luas :lO Ilireclor
Geral, o qual sem pcrua ue tompo n5 enviará com sua informaçflu :to
mesmo Presidcnte para proviucnciar como u C3S0 pedir.

( !~O)



Das 'nomcaç,ies , demissões, sub.,tituiçües c engajamentos.

Art. :> o As praças <.le prot serão engajadas por tempo
nuncn menor de trez annos, não podendo ser engajado quem
n<io tenha pelo menos 1H e não mais de 35 nnnos de idade,
TOJIO XX:lI PARTE 2."

.,

1
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4
1
8
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2
2

119

( 1:1 )

J Ifor ':
1.0 :;Irgrutll
2.'" Ditus
FOl'riel. .
Ca!los ..
Sllldadn,; .
Clarins ..
Ferradores .

F !\C. /.

Árt. 4. o Os OfTIciacs (l'Estado Menor, bem como todos
os Inferiores c Cabos, serão nomeados ou rebaixa<.los tem-
porariamente pelo Cornmandanto do Corpu precedendo para
os que pertencerem ás Companhias, pl'oposta do respectivo
Capiliio.

1\.rt. :3 o O Cornmandante e OfTIciaes do Corpo Policinl
s£Jrào de fiVl'e nome:;çiío e t1emi;;s:10 do Presidente (la Pro ,.
villl:ia, n,io p~dendo sei' nomeado Cir'U!'gião MÓ!' senão quem
tonha o titulo do Doutor em Medicina por qualquer' das Fa-
cultl;lll()s do Imporia.

Ficão salvos 03 direitos éÍ rerol'ma, áqueJ!o:') que, em vir-
tude das Leis em vigo!' os tiverem.

Para os postos ue tenentes e Capiliies, o Presidente da
l'rnvincia terá em consiucração as antiguidades dos Alferes
e Teneutes, sempre qlle a necessidade, disciplina do Corpo c
desempenho tIo serviço n que são obrigados o per'mittirem.
() segundo o mesmo Presidente julgar conveniente, devendo
na mesma conformidade serem os Alferes tirauos <.la efassc
dos 1.°' Sargentos.

'1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
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A Companhia de Cavallaria se compõe de '
Capitüo.
'1'en"nte .. -. ..... .....•

Cada Companhia de Infantaria se compõe de
Cnpitào. . . .
Tenente ...
.\.lfercs. . . .
1. o Sargento.
2. o. Ditos ••
:Forriel. . . .
Cnhos ..
Soldados.
Cometas •

( !~..!

E~l,IJoMaiur.
'Esta(lo llollor.
Quatro Companhins dn Inf,lI1taria.
Uma Companhia do Cavallaria.

O Estado Maior se compilo de
Commanllantc com a gra(!unçüo de Tenente

Coronel . • . . . . • . . • . . . . . .
1'111Jante, e Comm:llluanto da 1. a Compa-
nhia . . . .

Cirurgião MóI' com a gl'aduaç5o de Capitão ..
Ajudante com a graduaçiio de Tenente .•.
Quartol Mestre (Idem) .
Secretario com a' gmdua(flO de Alferes.

O Estado Monor se compõe de
Sargento Ajudante . " .
Dito Quartel Mostre. . . . . . . . . . . .
Mestre do Musica com'Q graduação de Sar-
gento Vago-mestre . . . • . . .' .

Cuntra Mestre com a de 2. o Sargento.
Corneta MóI'
Armeiro
Musicas ...

~ 3.0

~ 4.0

~ 2,0



e a lleccssaria robustez, verificada [lor inspecçiio do Cirurgiiio
~Iór, O;; de menOr idade jiÍ engajados serão entretanto conservados. \

Arl. ti. o O engajado terá a gratificaçün que a res[lecti va
L~i de fixação ti,} forl;as ou de Orçamento determinar.

Árt. 7. o Podem ser engajados nacionaes ou estrangei-
ros que voluntariamente se apresentarem, c nas dcvidas COll-
dições (lc moralidaue, se acharem no caso, previsto no art. 5."

Art. 8 o Os engajamcntos podem ser feitos em qualqucr
parte da Provincia pelos Commamlantos do Corpo e dos dcstaca-
mentos, ou por quem para tal for autorisado pelo Presidentc
da Prov incia.

Os c'ngajados principiarão a pcrcebeI' as vantagcns de pra-
ças do Corpo Policial, desde a data do cngajamento.

Art. O. o Os engajamentos constarão de tormos assignados
pelos engajados o lançaõo::i om livro para isso destinado.

Arl. 10.0 As baixas serão concc(lidas ou determinadas
pelo Pl'csidente da Provincia. Nüo poderão porem ter lu-
gaI', mesmo quando esteja prehellchido o tempo de engaja-
men~: '

1.o So 05 quc as prctcndercm cstiverem alcançados para
com o Corpo;

2. o Se se acharcm nomeados para qualquer deligencia;
3,0 Se tivcrem dc responder por qualquel' falta de se~-

viço.
4, o Se não aprcsentarcm cm bom estado o armamento e

mais objoctos que tivcrem sob sua guarda, salvo quando in-
denisarem immediatamcntc os prcjuizos, porquc possão estar
rcsponsaveis, c forem arbitrados na occasião pelo Comman-
dante.

Art. 11.0 Quando qualqner praça do Corpo Policial ti-
'ver baixa por má conducta ou por qualquer motivo criminoso,
sel'iÍ levada á pl'e~cnça ua antoriuauc policial do lugar, á quem

F. N L

o~ .CommalHlante do Corpo exp0l'1l ofllciulmente o m<.,tivo da
LlIlxa, para que se proceda como o (':lSO pedir.

. Ar:t: 12.. O Commandante do Corpo, logo que qualquer
}lIaça tner baIxa sem se~' pelos motivos declarados no nrtigo
an~ecedent?, lh~ entregnra uma escusa lavrada conforme o se-
gllldo lIO berCllo .

.Co.m esta escusa podel'LI a Praça requerOl' ao Presidente da
ProvlllCJa a entrega dos. vencimentos que por ventura existão á
seu favor na Thosourarta Provincial, e que devem constar da
mesma escusa.

. , Ar t. 13, o • N,io !se con~al'ú I~O engajamento o tcmpo das
Iiceuças qU? ~xccderom a OIto dIaS, o'de molestia e qualqucr
tcmpo de PI'IS1l0.

Ar~.\H.o As p~a~~ls quc concluirclll sem nota o tempo
dc e)nga,!an~ento, telll (lirelto a requcmr sua baixa ao Prcsirlenle
da Iro\'lI1c,Ia, sondo. o rC(j'lCl'imento informado peJo Comman-
(~anto do Corpo, o InstrUido com 11fé d'Oflicio, cxtmhida do
IIvro mcstre do Corpo.

Arl. 15:0 As praç?s que quiscrem filzer novo cngaja-
mento depol~ de conclUldo o antecedente, percebcrão mais
1I10m da gl'at1flcac;ão da Lci N. o 1269, a de 80 réis lIiarios (~
contar da dut~ do novo cngajamento. Perdcm porcm o direito
11este accreSCllno:
1.o As que fomm condemnadas por crime de descrção de

qualquer natUl'csa.
2.0 Às flue formalmente desobcdecerem a scus superiorcs.
3. o As quc forcm condcmnadas por crime dc qualquel' na-

tureza.

. Ar!. lH. o As praças rcengajadas, que não se tiverem
deslIgado elo Corpo, scrvirão debaixo do juramento j~ prcstado
em virtudelelo art. 147.

Arl. 1i.o Considel'ão-sc novamcnte cngajadas as [1ra(:lI
'1"0:110 XXXII, 1'.\ii'l"E 2, a



( /~G ) F. r; 1. ( "7 )
que tell(!o cOI1t:luiuo o SOl! tempo de sOl'vi,:o, u50 rcqllorCI'lJlll
baixa dOlltro do trinta dias, aclialldo-so na Capitnl, e duntl'O
de noventa fÓl'a d'ella.

A rt, 18. o O Cornrnnnllanle sorá suhsti til ido em suas faIta'
ou impeulml'lltos pelo Capiliio Maudante, e c~te pelu Cllpiliio
mais antigo.

Art. 19." Os Capitães seriio SU lsLitui(los pelos Tenontes,
o na falta destes pulos Alferes.

.Se todos os Ol11ciaes da Cornp; IIhia faltarem, senl pIla
cornmandada por qualquer dos OfIici<1(l~düs outrns Companhias
lJuo fór designado pelo Commandante.

Al'I. 20.' O Secretario c () Ajndanle serão suhstituídos
pelos Tenentes ou Alferes que pelo mesmo Comn11lndante rarefi I
designados.

Art. 21:' Todas as l!emais snhstituiçõ~s scnl0 feitas [ido
Commandallto.

Ar!. 22.0 Os Omcines que mal'chariio ou marcharem para
fúra da Provincia em serviço geral serào suhstituidos, durnllte
a sua lIusencia 00 Corpo, paI' quem o Presidente da l'rovillcia
intcrinlllTIente nomear, nüo podendo dUl'Dute till auscncia P0l'l:o-
!lorem veneimento algum pelos cofres provillcines, POI' quantu
tacs vencimentos serão percebidos por quem os. substituir.

:,~P 'I'IDLO ~.o

DOS VENCIMENTOS.

Ar\. 23.0 Os vencimontos dos Omciaes serão contados
por mel e pagos depois de vCllcitlos e em vista da respectiva
folha. .

Art. 24.0 Os das praças de prot (de soldado ate Sargento
Ajudante ou Vago Mestre) ser';io diurios e pngos por quinzenns
vencillas, e em vista dos rospucti\'os prels ou rela~ões.

Art. 2;), o 'oclo. os \'t)Ocimclltos atu hojo marcados ou
que forem marcados por al1no ou por mez <Í praf;as Ul: prol, so-
rjo dividiuos pelos reslJoctivos dias, o assim contados para o
pagamento.

Arl. 2!V O abono de gratifica,çüo e forragem, dependo
essencialmente do e!Tectivo exercicio a que silo dados.

Arl. 2.7.0 Nenhum Omcial perceherlÍ mais de uma gra-
tificaçào, e quando mesmo commawle duas Companhias, só lhe
será uhonado o que estiver marcado para os respectivos expe-
dientes, e fôr contemplado na relação mensnl.

Art. 28.0 Os vencimentos dos Oillcines e {lmças do Cor-
per Policial süo regulados conforOlo as leis qllo os autorisão,
\la Tahella-A-quc a este Uegulamento acompanha.

DA AGMli ISTfiAÇ.- O.

SECÇ.\O 1.'

Do fardamento, armamento e equipamento.

Ar1. 29.0 O uniforme do Corpo Policial, seriÍ o que ac-
tualmente se acha adoptauo, ou o que polo Presidente da 1'1'0-
vincia fôr determinado.

O Commandante do Corpo não o poderá de qualflur mo-
do alterar.

Ar!. 30.0 Para o fardamento das praças do pret sorá des-
contado do vencim(mto do cnda uma II quantia do 100 I'S. dia-
rios, que Hcará na Thesouraria Provincial, e lançauo em conta
especial.

Art. 31.. O respectivo fornecimonto se fará, observadas
as seguintes disposições:
TO~IO xx.'1t. PARTE ~.'



F, N., 1. Hl )
~ 1,0 No primeiro mez ue c:lfla e~cl'cício o Cornmaudanto

do 'Corpo ft)rmulad o pedida uas peça" de f;~r<iamcnto, que du-
rante o mf'smo e~ercici() devem SOl' fornecidas, ÚS praljas, c O

I 'I t d I" " " o qU'11julcrando-o con,-npresentllrá ao 'resl( en e a 10\ 111C1<\, " ' ) o , ,',
forme o rll!lricará o fará enviar a Thesourana lrOVIl1l:I<ll. .~ 2. o Recel>id~ o petlido as~im aut~rislldo pela '.l:h~sol1ran:1
IlI'ovincial, esta mandará publicaI' erhtacs, nesta Cdllltal e ~1<l
COrte convidandu li arremat:ll;flo do fOl'llec,mento: com decla.-

, .., '., d lha para o re~'raçiio das calHhçües lfllhspensavCls, c lO<lre,ln o
pectivo contraeto. I I -
~ 3.0 No dia marcnc1o" o~vidos os concul'rel~tes P:,o. I~~=

pector ua Thosouraria I'~'ovlllclal o com a pre~ença do I ,IOl:U1 a :;
dor' Fiscal sol'<Ío fOl'llcclmentn encal'l'cgaJo a qllem pOI mono

, . te oITercret'o fizer e com attcndo ÚSgarantias qlle o proponen ., - '. . 'o excedaNilo se l)odení, porem., aceItar proposta, eu.10 plCÇ j'
f' 1 t resente \ecru-ao que se ncha marcado para an amen o no p o

lamcuto. 1 ' m
~ q, o Aeceita a I\('oposta mais vanta,josn, se aVI'al'a o c~ -
;:) , . I . I '1'1 e"OUI"I\'I'1

Pt'tclIte c()ntr~cto \lO livro I)ara Isto l estlllill r.) na 1 I" (',- ., I . fardaflcclarando.sc no mesmo CO\ltractu o tempo em que I evc o -
mento 501' el1tre"'llO, e conforlllo o rccomrnenda o Hegul?n:onto
11. 52, c assign,~I() p'ela purte e alltoridade quo o presldlre~.:
sc'tiraní. eopia authentica, n qual rllllrieada pelo Inspec OI' sou

I ., .IlrovO seremettida ao Pt'l)sidcntl' da 'rOVlI1Cla para que () ,I I ) .'.

assim julcrar conveniente aos intl)resScs da Fasc.ndn l'rovlllc1a!.
~ ;) o °Appl'ovado o contl'acto, a Thcsourana o commUlll-

cal~1 au arrematantc, intimando-lhe, quo no praso marcado faça
entr'ega do fardamcnto.

~ 6. o Para n arromataçflo , apresentnrá cada co~c~rr,~?,te
ou licitante amostras uas fazendas, do quo tcm do SOl f"bl ((;,1-
dos os fnrd~mentos, () s6 approvadas e acceitns pelo Inspccto['
taes amostt'ns, se eflectuará o contracto. As amos.tras aSSIm ap-
provadas serão selladas o guardadas na Thesoural'la, . '

~ 7.0 Apresentadas as peças de fardamento m?n~factur~l-
das soriío ellas comparadas com as amostras npprovad,ls, e nao
hav'endo diITorenr.a se receócriío as ditas peças de fardamento,
passando-se disto um conhecimento ao anemat.ante, o qual o
aprosentartl 1ÍThosouraria para ser feito Orespecttvo pagamento.

Os conhecimentos devora0 ser til'llclos de talões numerados

e rubricados pelo Inspcctor, o qual uuriÍ pam alies o devido
Illodélo,
~ 8.0 Assim re~ebido o fardamento será clle entregue ao

C.o~mandante do Corpo, O qual o mandal'il arrecudar /lO res-
P13CtIVOQuartel, carregando-o no livro competente ao Quartel
Mestre, o quul conforme as ordens que tiver o distribuirá ás
praças do Corpo,

Art. 3~. Para O fornecimento de armamento e correame
equipamento o utensis, se observariío as mesmas regras ostnbe:
lecidas no artigo antecedente.

1~rt. :13. o As peças de fardamento, armamento,' COlTeame
o equIpamento que dcvo ter cada praça, bem como o tempo de
dur~çilo das mesmas o seus valores, so r'ogularlJo pelas Tabcllas
.D, C, D que a este Regulamento acornpanhão.

Art. 3!L o Os utensis serão fOt'l1ecidos do mesmo morlo
determinado nos at'tigos antecedentes, e os scus vuloros, tempo
ue duração & vão marcados na Tabella-E.

Art. 35.0 Todos os nrtigos de armamento, correame
equipamento e utensis, uma vez entregucs ao Corpo, seriio co:
mo as peças de fardamento, arrC":üdados convenientomente e
igualmente carregados ao Qual'tel Mestro, que os distribuirá
conforme as oruons que tivet' uo Commandanto.

. Ar!. 3G. o Nas Companhias sel'ão as peças p:lra ellas re-
cebidas, nrl'ecadadas tam!.lem e carregadas /lOS respectivos Com-
mandantes. .

Art. 37.0 Trimestralmente nprosentarão os Commandan-
t~s das Co~panhias ao Commandante do Corpo, uma relação
clrenustanewda de todo o fardamento, armamcnto, correame
equipamento. e utens,is, distribuidos e em arrecadação e guard~
1li~Companlna, e o Commandante do Corpo por essas relações
e Junt~n.do o quo. na arrecadaç;io gct'al ti cargo do Quartel Mes-
trc eXistir, orgalllsará uma relaç;io geral, quo tamhern trimos-
tralmentc rcmrtted ao Presidente da Provincia,
TO)IO XXXII. 1'.\llTE 2 .•



Art. 47. O pagamento ás praças de pret do Corpo Poli-
cial seriÍ feito POI' quinzenas vencidas,

Art. 48.0 Nenhum vencimento se tirariÍ d'ora em diante
pelo corpo, para os Oípci.ae5 ou p~aças uestacadas.. •

A Thesouraria Provlllcwl, em vIsta da CommunIcaçao quo
lhe fizer o Commandante, providenciará para que taes desta-
eamentos sejiío pagos pelas Colle?~orias respectivas, p.rovcndo
de modo que se achem estas habilitadas sempre para ISSO.

To)lO XXXII. PAliTE 2. a

Árt. 43.0 nll1JI'ic:Hla n folha pelo Presidente ua Ilrovin-
cia, seriÍ levada iÍ Thesouraria Provincial, o ahi depois uos de.
vidos exames, paga a sua importanci~l .ao quartel mestro, inde-
peuuente ua procuração até agora eXigida.

Árl. [~4".o Hecebida pelo Qnarlol ~lestre a importancia
dos vencimentos dos Ofliciaes o Commandanto uo Corpo, a fani
distribuir á quem pertencer, e registrar a relaçào do pagamento
em li vro pa ra isso destinado.

Art. 4,).. O pagamento dos On1ciaes, Inferiores, Ca-
bos, Cometas, musicos e mais despezos será feito em virtude
de um pret gernl assignado pelo Commandan.te do Corpo, sel-
Indo com o sinete <10 mesmo Corpo e rubr'Icnrl0 pelo Pre-
sidente da Provincia, contendo todas as alterações que hou-
verem occol'l'i<1o nos vencimentos e nota dos uesconlos quo
em virtude do presento Regulamento tem de seI' feitos ás
praças. .

Este pret será documentado com 05 prets parewes das
Companhias, assigllados pelos rospectivos Commandantes, o
rubricados pelo Cllpitào Mandant?, como fis~al. .

Os prets "serão d'ora em dwnte orgalllsados eom maIs
uma columna, áfim de considerar-se o vencimonto d~s praças
dividido em soldo e rancho.

Art. [~6.O OS Commandantes de destacamentos remette-
riío no fim de cada mez uma relação das praças de seu Com-
mando com as alterações que occo['('erem.

( 5:> )
Art. 38.0 O CommaneJante uo Corpo ueterminQI'iÍ as opa-

cas em que ueve ser uisll'ibuido o fareJameuto regulando-se para
isso pelo que se pratica no Exercito.

Art. 39.0 A's praças quo antes ue vencido o fardamento
(}mais objectos do que trata esta Secçiio os extraviarem, ou ex-
tragarem, poderão ser fornecidos outros, e neste caso se lhes
uescontaní o respectivo valor pela 5." parte do soldo até com-
pleta indminisaç:io. O que assim se descontaI' fical'ií no acto do
pagamento na Thesouraria; ondo I1mélconta corrente P:lI",~isso
se abril'i1, devendo o que se for lançando em crodito de cada
praça, ontl'nr como rostituição o oscripturado em crddito a verha
por onde o fornecimento se fez.

Art. [~O.o Ao Qunrtel l\Jestro o aos Commandantes das
Comp;:mhins fica incumbidn a gUlm1a, aceio e conserv;lr;;"lo dos
objectos que se acharem em suas respectivas al'l'ecadações, e
pOI' elles são responsaveis.

Art. H. o Os livros em que se lançar a carga do taes ob-
jectos, serào escripturados em conta corronte, develH.lo as par-
tidas de carga ser assignadas pelos respectivos encal'l'egados, c
ns de descarga pelos qUB os roceberem, (Ievondo nesta ser men-
ceionada a ordem quo authorisa a entrega.

SECÇÃO 2. a

Do pagamento.

A('l. 42.0 Para pagamento dos Oillciaes será organisadn
polo Quartel Mestre do Corpo uma folha, conforme o ~lodúlo
lIté hoje seguido, o na qual se assignariío todos os que tiverem
de POI' eBa receber vencimentos.

Nessa folha, e em lllgUl' distincto, o Commandante do Cor-
po passará atlestado do verificaçào e exactid~o da mesme folha,
II qual assim organisada o sollada com o flt1ete do Corpo, será
presente aO Presidente da Provincia, o qual j ulgando-n exacta
a rubricariÍ.

Esta folha serél feita no principio dc cada mez, e conterá
os vencimentos do mez antecedente,

F. Nl. ( 51 )



Art. 55.0 Se no dia mnrcado não npparecerem licitnnles,
se lavrnrá termo disto, no livro das netas do Conselho, ficando
nesse mesmo ter'mo consignada lIutorisaçiio ao Agontc para
proceder' á compra tios genel'os necossarios,

Art. 57,. O I'ancho estará sob n immediata inspecçiio do
Commandanlo do Corpo; o Mandante fiscal velará na exocução
das ordons que forem dadas para o serviço do rnncho, o
para o bom tralnmcnto das pl'il ças: ex.aminará lodos os geno-
1'05 comprados, será l'esponsa vcl pelos que forem tle má qua-
TO)IO XXXII I'AP.TI'. 2."

Ar'l. 5'1.. o Os gcneros para fornecimenlo do rancho, sc-
r,io sempre comprados om hnsta publica, para o que o Com-
mnndnnte fará opporlunamenle annuncios p~la impl'Cnsa mar-
cando dia para a arremataçiio do rcspectivo fOl'l1ecimcnto.

A arrcmatação sorá feita peranlo o Conselho Administrn-
tivo tio Corpo, o só so fará a adjudicação respectiva paI' tleli-
bcr'ação d'osle,

( 53F. N, L

Art. 5G. o O Agenle assim aulorislldo fad ns compras
lendo cm illtençào que os genoros sejão da melhol' quu1idado
o mellor preço, juslilicando lIS contas d'essas compras com re-
cibos dus vondedor'os, para palIeI' receoer as respectivas impor-
lancins, ou se lhe daI' descar'ga tias quantias para osse mister
recebidns.

'fotlos os documentos pertencenles ao rancho, serão ruo
bricados )leio fiscal.

rom familia á sou cargo, serão ourigados a pernoitar e arran-
cllar no Quartel, pl'Ovidonciando o Commandanle do Corpo para
que se lhos prepare li comid11 quo sorá paga ipor sous soldos
11011m do cnda mez, ficundo-Ihes o diroito de queixa 110mesmo
Commandante no caso de não sorem ulimentados conveniento-
mente, p~ra qllO contl'3 os encarregados do rancho so proce-
tia corno for de direito.

O Commantlanle do Corpo poderli permiltir qne alguma
praça tle boa contlucta, aintla que solteira e sem fumiliu, possa
estar desalTanchada.

SECÇ;\'O 3,'

Do rancho.

Art. !dJ.o Os Omciaes ou praças que sahirom em t1eli-
gencia, não poderão tia mesma sorte receber os seus venci-
mentos sonão depois que se recolhorem ao Cor'po Os Omclaes
poderão btCl', quando lIomeados p:lra qualquer deligencia,
um udiantumcnto de soldo 11ll1H.:aexcedente a trez mezes.

Arl. o 53. o Os Cabos, Soldados, e Come las que não lil'e-

Art. 50.. Parn occorrer a OStélSdl'spozas. bem como ás
de rancho e cnvalhnriça, fi Cornm:lIIolanto do Corpo terá em
cofro a qllalltia de 2:0:)O-;(HlO 1'5. suppriJa pelll TlJesournl'ia
]'I'ol'incial, e de quo elIe nssigllill'ú clIrga, devendo em vista
das fulhas dos Olliciaes, prets e vencirnenl()s dos cavallos o
bestas, fazerum-so as deiluc';ües (} creditas, mas eonservllr-so
mensalmentel:olllplcta 0sta quantia.

( 52 )

A eslus prrll;as se adianlar;l 11 etapa e forragens pr'rci-
sas para chegurem ao seu destino, reguludu a marcha a lrcz
legous por dia para as de Infantaria, e a ((uatl'o parn as de ca-
val1aria; essa quantiu lhes será carregaua lia 'guia e dcscontaua
integralmenle ua relação de mostra do moz em que sahirem.

Art. o 52. o E' ausolutamente prohibido fnzer desconlo nos
vencimentos dns prnças para pngalllento d,) di vidas particula-
res, sob pena de immediata tlimissão avs olliciaes que o fize-
rem.

Art. 51.0 Todas IlS vozos flllo SO 11011vor de fazor pn-
gnmento 1Ís praçlls do Pt'ct, formar -se-ha o corpo sem nl'll1l1S,
Ú o Commandante lllandal'1í 101'pulc.I Ajlldantc nm voz intclli-
givol, os nrtigos penae" quo vig,warem no C:)('po: findll a.
loilura so farií om sua preserH;a pagamento ás r.ompanhias, eha-
mando-se 115 prllçlls pelos sous nomes, segllllilo a ordem de sun
1Illmel'ação. Os vencimentos das (Ira(;as ser'iio entregues a seus
proprios donos, e nào a qualquer outra pessoa.



tratadas i\ custa da Fnzen(la Provincial as prnças do Corpo que
adoecerem, ouservanuo -se as regras prescri ptas nos, artigos
seguintes.

• Art, 69.. As praças quo enfermal'em fóra da Capital, se-
rno pela mosma forma tra tatlas á expensas do Cofre l'rovinciaI.

Arl. 70.. As praças assim tratadas ri custa da Provincia
perdem a favor da mesma, os seus vencimentos. '
TO~1O XXXII PAIlTE 2,'

. Art. 66,. ,As praças que adoecerem na Cí1pital, sor',io oxa-
ml~adas pelo Cll'l1rgi;i? MóI' do C?I'PO, e se elle as julgm' em
estac.lo de serem r:ecolhl<las ao hospital, o Commalldante da res-
pC?lll'a Companllla IIws mandará passar haixa, e depois de ru-
h~lrada polo mesmo .Cirurgião ~~ó~',sertio as ditas praças apre-
sel.lladas ao cnfermClro ou aumll1lstrador do hospital (quando
haJ1l contracto com qualquor estabelecimento de saude) á fim
de serem ahi tratadas. '

( 515 )T'. N, 1.

Art. 67." As pl'aças enformas ler1l0 baixa no livro mes-
tl~e, .d~sde o dia em quo fOl'em manuadas para o hospital, e te-
/'110Ig~.léIlmente alta quando voltarem ao serviço,

Neste caso apresentarão alta do director ou ndmillistrador
do hosílita1, n qual deve sei' datada e conter a declarncão da
hOl'n em qun forem entregues ás praças, •

. O 1ll0Sm'l se deve observar com as baixas de quo tratd o
artigo antocedente.

Árt. 68,. As dospozas do curntivo serão paO'as em \'Írtu(le
do despacho do I'l'esidente dn 1'rovincia lunçadg em reqnel'i .•
menta dns ~I.ezus Oli principae? administradores ou procuI'11l1(,-
res dos hospllaes ou enformal'las, depois de conferidas ns con-
tas pelos prets o relações nominllüs que se acharem na Thesuu-
rari u Prov ineia I.

Quand.o, porem, forem feitos em enformal'i:Js propl'ias <10
(orpo, sel'no paglls por ordem do mesmo Prosidente em vista
d?s contas npre~elltadas pelo Commanuanto, as <Iuaes sel'ãQ pro-
Ylümonto examllladas.

lidade e poss1l0 ser nocivos á saude das praças, e vigian\ se o
agente e os demais empregados do rancho cumprem seus de-o
veres.

Árt. 53: Alem do úncarregado do rallçho, nomear-se-hão
por escala d'entre os soluados, os cosinheiros que forem ne-
cessarias: para plantões, serilo preferidas as praças que 'por
leves incommodos de snlH.le ou por qualquer outro motiVO,
não posstio montar guardas ou fazer outro serviço.

Art. 5!l, o a rancho fornecerá diariamente ás praças nr-
rnnchadas, almoço, ja,ntar e cein.

Al't. 60.0 O Commandante designnl'l\ em tauella men-
sal a quantidade e qUí11idado uos geriel'Os alimenticios que du-
rante o mez devem ser fomecidos.

Árt. (li. o No fim de eadí1 mez dará o enenrregado do l'nn-
coo suas contas ao Commandnnte do Corpo, e em v'sta d'el-
las far-se-ha o rateio pelas praças, pam se deduzirem dos seus-
soldos as quantias correspondentes, Ilcando archi vados os do-
cumentos respectivos, recobendo as prnças o que 50 lhes res-
tar,

AI't. 62. Fica auoptatla pnr'a o Corpo Policial a tí1uella
de nvaliaçilo de etap,1, forragem e ferragem, que semestral-
mente é orO'anisada l)al'a a tropa de linha lia 1'rovll1cia, sen-

o I. • Ido absolutamente prohibido descontar-50 as praças ,I tltu o
de rancho, maior quantia <lo flue ti marcalla nessa tnuella.

Art. 63.. E' ab.,ollltílmento ved<lflo aos, amciaos utilisa-
rem-se dos generos comprados para rancbo das prnças.

Art. 6'~.o As pro"idencias que forem mister para a re-
gulnridauo (l'oste serviço, o maior commodidar.le das prí1ças,
c não estejõo nas allribuições do Commalll13nte do Corpo,
sorão por este propostas ao Presidente ua Provincia, que re-
sol ver,) como melhor entender.

SECÇÃO lL.

Do tratamento e cumtivo dos enfermos.
Art. 65,' O l'resi dente ua Provincia dará as pl'ovidoncias

nocessarias, pnra que huj;io enfermarias proprias com as conve-
nientes commodidades, 'ú fim de que ncllas soj;iO recolhida so

( 5'1 )



Ar\. 82,0 O preço ela forragem e ferragem para os cavai.
los e bestas seriÍ o arbitrado semestralmente para li forçll de
linha estaciunada na Provillcia.

i\ 1'1. 78. n f:nnftll'lne IIca estnhclecido na Secrão nnte-
rios- Dos pagumentos-, procedenio os Commallll:JI1leS de des-
tacamentos em rclnl;iio ás praçn£ quo commandiio,

Art. R1. o A gunrda da cavalhnriça senl commandada por
11moflicial Inferior ou Cabo; ilS praças un guarda tem obrig:lçiio
,le pensar os cavall03 e fazor a !impesa da cavalllill'il;n, sendo
este serviço inspecciollado pelo Oflicial de Estado Maior.

( 57 )1'. ~, l.

SECÇ.\O fi.'

Da compm, sustento c tmlu,mento dos cavlllios c beslàs.
Arl. 80." HaveriÍ um livro de matricula dos cavallas e

hústas que.Í'Í se acharem destinados, 011 que de novo se desti-
narem para o SOl'VIÇOdo Corpo, no qual far-se-II{1ll emn :I devi-
da especillcaç<io tudas as decliJl'ações do côr I idade, tanwnho,
preço, marca n vondedores, Todos os animaés 5enio numerados.
110 quarto direito, tendo acima do numero a marsa - C. l'.-

Al'I. 79.' As folhas, l'el,ll:õcS ou prets quo tom de ser
nprp,selllar!os parn pagamenlo, Sf'I':io em dupplicala entregues á
ClIlIectorJa, ou Estaçiio l'm que sc fizer o pagameuto, devendo
:llem disto ser uma das mcsmas folhas, relações ou pret~, rc-
mf1t1id~ no Commnndante do COl'POcom allestal:f1o do Delegado
I'I)Sper:lII'o, e d:l qual conste 1\ veracid(ldo da prcsenrn UUS{lnlCas
fllcllcionudas nesscs documentos. ••

AJt. 83. o O Commandanto da Guarda apresentllnl diaria-
mente um mappa com declar'oçiio das alteraçües quo houverem
da entrada e sahida dos animaes, e dos objoctos que se com~
prarem para forragom o ferragem.

( 56 )

Al'I. 71.0 O Presidente conforme julgnl' mais conrenit'o-
te, quer ,í Fazenda Provincial, quer ao bem estar das praças,
cslnbelecenl enfel'lnarins, ou contractnl'1í com qualquer estnile-
lccimento pio ou de saude o tratamento dos enfel'lIlos de que
se occupa n presente Secçiio.

Art. 73.0 Néio poderão ser conservadas em qualquOI' des-
tacamento por mais de snis mezes nos l'igares até einc()enta le-
goas de distancia da Capit:ll. ou um anno nos mais apartados.

Apenas preenchào o tempo acima detcrminndo, ser:1o :lS
praças substituidns.

SECÇ105.'

Dos Destacamentos.

Árt. 72.0 As prnças deslncadils fk1riio immet1iatamenlc
sujeilns 1Í Aulotidade que pelo Prosidente da Provineia f01' de-
signada. Na falta rle uesiguaçiio ficaráõ ás ordcus uo respectivo
Delegauo de Policia.

Art. 7;).0 O aluguel dns caSas parn aquartelamento dos
destacamentos sení pngo pelos Cofres Provinciaes, devendo,
porem, sem pro que fór possil'el contractar o aluguel com o res-
pecti.io pl'Oprietario.

Ar t. 74.. o . s prnças deslncael:lS niio obterão demissiio do
l'erviço, sem quo compareçéio 1h.1Capital, para fazor' entroga de
todo o armamento e mais objectos pertencentes á Fazenda Pro-
vincial, que estiverem em seu pobel'.

Ar\. 76.0 Todo o Commandante de deslacamento tem
nlltoridade para fazer conduzir' Ú Capital as praças quo lhe são
subOl'dinadas, quando incorriio em quaesquer faltas ficando res-
ponsa\'el, se por sua omissão nesta parte sOfrt'Cl' il disciplina
ou o serviço pllblico.

Ar!. 77.0 As praças que, mandadas em deligencia, hou-
,"erem de passar por algum c!cstacumento, deverào apresentar
o seu --passe-ao I'e:,pecti,'o COfIlllJandanle.

Ar\. 84.0 Só se abonará forragem inteira em relaçuo a05
cavallos quo estiverem na Capit(ll.
TO)IO XXXlI. EAllrE2."
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SECÇ10 7,.

Das munições de guerra,

sal mente ao Conselho 11m mappa da di.,lrilllliçiio dns rações
tle' forragem,

( :';!l )r. :x 1.

, Arl. 93,0 A compra do palvara, motal, e papol neccs~a-
fiO á fabricaçlío do cartuxame, serú feita com as mesmas for-
malidades que a rcspeito dos ontros artigos de fornecimento
siio ordcnados no presente Hegulamcnto.

Art. !)!~.o a Quartol Mestre, salvo o caso de lll'goncia.
não fornecer1Í cartuxame seniio em virtude de ordem par os'
TO)10 XXXII, PAliTE 2 .•

Arl. 91.0 A compra dos gCI1Ct'OSnecossarios ao sustento
dos IlHvallos e bostas, se fado ig"almente em hastn publica, o
só na impossibilidade d'e,;ta S(l efTlJctnal'1Ípor Illlmpra partien-
lar fuita pelo ngente e subordinada ás regras npplil:aveis esta-
helecida lIa 5ec(,ão Do-HDllcho.

Art.o no,o O fornecimento do oal'allos o beslas do Cor-
po Policial, so ral'lí por interl1lerli;) da Thcsollrlll'ia Prol'inciaI,
11 qual, procedJndo 111l1111llcios,procederá Íl compra em hasta
pl1lJlica rios qnn forem núcessados, e em "ista dos podidos
do Commandante .lUtorisados pelo l'ro~iuonte ua Provincia;
la vrando-sc do tl1'10 os devido,; termos, como fica providen-
ciado na Secçiio de Fardamento &, na parte applical'el.

Arl. 92.0 Haver1Í sempre ('m deposito no Corpo Policial'
cartuxame ernbaliJuo para as do!igencias que o exigirem.

A fJuantidade de cartux,lme será regularia pelo Commall-
dante do Corpo com appro\'ação do Prcsidente da I'rovinoia , o
ser4 guardado em lugal' proprio u 1Ícal'go do Quartol Mestro.

Na mesma confllrmidadu havuI'11 cat'lllxame sem bala, quo
deverú sorvir para as uOIll'as funeht'es dos alnciaes e praças
d.o Cor'po fJU? fallecerem, rogulando-so nisto pelo que se pra-
tICa no exercito.

( 58 )

Art. Bri. o As praças que snhirem em diligencia ou des-
tacamentos, e os part:culares encarregados di) trlltamento do c;

eavallos, respondorão pela sua entrega, ou pelo pagamento
~Io ~eu valor, salvo os casos rle morte ou furto quo serão
Justificados o provados perante o Commandante do Corpo por
attestado de alguma Autor'idade do lugar uu pela apresen-
taçã? da marca, Para vorilicar-se o pagamonto será o cavallo
nvahado por tres amciaes do Corpo, inclusivo o Comman-
dantc da Companhia de cavllllaria.

Arl. 87.0 a CommalllIante do Corpo apresenta rá ao Pre-
sidente ua Província no t, o dia de cada me? para o pagamento
das l'espoctivJs fOI'rag<.msduas I'clações, I1rna de tod0S os C1J-
vallos e bestas que se acharem a ilI'golla, e outra dos quo-
estiverem nos pilSlos, afim de que seja lançado o-visto.

A importancia da 1.. destas relações será paga ao Corpo,
o a ,dos segundo.> sel-o-ha 1Í quem fizer o fomecimento me-
diante requerimento documentado com attestado do Comman-
dante do mesma Corpo, com quo provo o cumprimento do
seu contracto.

Art. 88. o O; ca vallos e bestas, que se tomare m inca-
pa?cs, terào baixa do pois de examinados, e serão vendidos em
hasta publica perante a Thesouraria Provincial por ordem do
})residento da Provincia, entrando o seu producto para os co-
fros da m3sma Repartição, e creditado na verba pela qual se
fez o respecti vo fornecimento.

Arl. 89,0 O encarregado da cava1hariça apresentará men-

. Art. 85.0 O, nnim,'le, que ni'if) estiverom em elTectivo
servIço ser;10 cl)\Iliados mediante contraetos, a pessoas flUOof-
fc/'oção as necossar'ias g:\l'1l1ltias do bem trataI-os, e que pos-
sll,io ~errenos apropriados eom auundante p:lstagom, senuo
profer.1l105 05 que em concurrencia proposerem condições mais
v(~nta.losas, pari! o quo so marCi!r<Í dia do arrematação, pro-
"lQmento annunciauo.

, :\'s praças (Ie Ci!I'allar'ia em diligJheia, 011 fÓl'a da Capital,
50 se uOJn:ll'1í mJta lo da fllrragcm UtlSlo a p:ll'tida.
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( no )

eripto do Commnnd<1llle do Corpo, lançada em peuido rubri-
cado pelo fiscal, no qual passará recibo a pessoa á quem for
entregue, e semare 4!l0 lomar a arrecadar aquellc que assim
for' dado, passará revista e dará [J:lrte ao mesmo Commalluante
do estado em que elle fôr restituido. .

SECÇÃO 8.'

Do Conselho Administrativo.

Ar!. 0).0 lIaver,l um conselho economico ndministra-
tivo, encafl'egado da ndministraç<io, fiscalisacão e eccollomia uas
qnal1tias destinndas para rancho e fOl'ragOl.'s.

Este conselho sení composto. do Tenente Coronel Com.
mnndante, como Presidente, do Capitão mandante, corno fiscal,
e dos Comwandantes de Companhias, como vogaes, sendo um
Thesourei 1'0.

Arl. 06.0 Haverá mnis um Agente do Conselho que se-
rá nomeado d' entre os su!Jallcl'llOS.

Art, 07. o O Tesou reiro o o Agen te serão nomeados se-
mestralmente pelo Conselho ft maior'ia absoluta de votos, de-
vendo o exercici0 corneçnr sempre nos dias LOdos mezes du
Janeiro e .Julho do cadn anno,

No caso de empate decidirá (\ Presidente do Conselho, !li_

vrando-se termo de tudo. O Thesoureiro o o Agente nào pode-
rão ser reeleito successivamente, salvo falta absoluta, que será
logo communicada ao Presidente da Provincia.

Art. 08.0 Em falta de Capitões poderiio vot;Jr e ser vota-
dos os..subalternos que commandarem companhias, os quaes ce-
derão o lugar aos Capitães respocti vos logo que estes so apre-
sentarem.

Ar!. DO. o Se por qualquer motivo vagar o lugar de
Thesourciro ou do Agente, o Consl.'lho procedcd logo a clei-
ç,io do' outro que o subtituia pelo o tempo que flualquer dolles
del'Qria nimla sel'vir.

Arl. 10;).0 l'iIl'a que o Conselho possa deliberar, hasln-
r<í quo se reuna n melnuo e mais um uos melll!J,'os que es-
tiverem em cITl'cliviuadc.

O Presidenle no caso de empalo, tom voto ue qualiuadc.

Art. 101.0 HaveriÍ no Conselho um livro para neIJo se
lançarem os termos ue suas Sossões e todas as suas delibe-
rações e ordens. Alem desle hnver;í os que á requisição do
mesmo Conselho o Commandaute delerminar.

Ar't. 11'12. o Haverá lamuem um li V 1'0 de conta corren-
te dú receita o despesa. DebJixo da rubrica-Receita-se lança-
,'ão sepnradamente as quautias que entrarem para o cofro com
declaração uos ti}ulos porque cntrão, e do fim á qu e são desti.
nadas: debaixo da rubrica-Despesa-em correspondencia aos
mesmos titulos da receitn, se lançarão i1S sommas tota('s das
despesas que com cada um d'aquelles titulos se houver feito.

A somma total da despesa serú demonstrnda por uma fl)-
lha volnnto, rubricnda pelo fiscnl, assignaua 1.10 Agente e
Quartel Mestre, e contenuo espocificadnmente a decIarncão das
despczns fBitas, os objectos, suas quo lidades, quantidades, pre-
ço pal'cinl e total.

Esta folhn ~erlÍ comproyndn com os documentos das res-
pectivas despezas, os quaes serão exigiuos das pessoas que fise.
rem o fornecimento, exceptunndo-se desta regra, as de impol'-
tnncia menor, de 2:000 I'S, e de que não se possa apresentar
documentos: o que ~erá julgado p lo conselho, ou pelo Com-
mondante uo Corpo.

Ar!. 103.0 O Conselho se reunirá pelo menos duas yezes
em cada mez, para fazpr.se carga ao thesoureiro dos dinhei-
''os receuidos, para se tomal' as contas, e pagar-se as despezas
feitas. podendo alem d'isso reunir. se todas as vezes que o Com-
mnndante do Corpo julgar nocessario, ou !louvO!' requisição de
algum dos vogaes.

-Al't. 1O'~.o As contas serão tomadas em Sessão por um
termo, á vista do livro de conta corrente da receita e despesa,
T0)1ü XXXIl. 1'.\lln: 2.'
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da demonsll'<l,;ào desla, dot; documolllos quo a prOV/lrOIll, e deI
saldo existonto em cof,'o, dalldo-se lh~s(~arga ao lhosourolro con-
furmo as conlas apl'csclllal.!:ls o determinarcm,

Arl. 105.. Nenhuma dospl'sa sel'<Í leva ia em contn, se
não for foitn em virtude de deliberação uo Conselho ou de auto-
risaçào do Comrnal1l1ante do corpo.

Art. 106." A caixa de ('nncho é deslinada a fornecer ali.
montaçào ás praças ;ll'l'al)(;hadas, e sua receita será furmada pelo
desconto que se lhes f1wr ;\ osto titulo A de forragem é desti-
IHHh ao sll5lento, forragom o curativo dos cavallus e !.Jestas
do Corpo.

Arl. 1Oi o Aos Vogaes cumpre propor qualquer rr:ediJa
em beneficio dos cofres publicas o das praças.

Ar!. lOS." nece!li,la da Thezouraria Provincial a impor-
tancia ,los pre:s, a qual ser<\ sempre liquida do desconto do
fardamento, o Commandanto do Corpo fará immodiatamonte
entregar a cada COll1mandanle do Companhia a quantia quo a
mesma pertencer, segtindo a sua relaçilo de vencimento, dedu-
zindo SCl pl'cviamente de cada uma d'ellas as quantias necessa-
rias para pagamento do l'ancllO.

Art. 109.0 As guias do Quartel Mestre seriio rubricadas
pelo liscal e confl'ontadas com as ordens do Commandaute do
Corpo, que provem a existencia de qnalqucr quantia em mão
do mesmo Quartol Mestre. '

Art. 110. o Ao Quartel Mestro e ao Agente serão adian-
tadas somente as (luantias absolutamente indispensaveis para
as uespez<ls do rancho e outras a cargo dos mesmos, as quaes
não lhes serão levadas em conta senão forem feitas em virtude
de guias do Commandunto lIa Corpo, ou de documentos com.
petentemente visados e instruidos com as devidas quitações:
estas quantias ficarão represontadas no cofro até a apresentação
de contas por um vale d'aquelle que a recebor.

Arl. 1 t 1. o Com a conta mensal do rancho, apresentará
o OlHcial cncarregado d'eUe um mappa demonstrativo da dis-

tribuiçào por Companhias ~Ios generos qne entrarem nas rações,
do mod? que se possa facilmente conhecer, 50 o numero uas
consumlu:!s corresponde á quantidade total de cada genero,

Arl. 112.. Cada Commantlante uo Companhia apresen-
tar<l ao Consolho no 1.• do mez, uma relação das quantias des-
contadas ás praç~s, b.en~ como uma nota que mostre quanta.
praças unanchar<lo ul8l'lamente em su~ Compalll}', 1 I

I
. (. ( a, I. ovem o a

somma tata comblllar com os respecti vos vales uiados e com
a uo mappa geral uauo polo encarregauo do l'ancho.

o Art 1 t 3,. O Commandante do Corpo estabelecerá os mo-
delos d~ ~ollos_os mappas e mats papeis relativos ao Conselho
uo admmlstraçao.

Art. 114.. O Commandante do Corpo poderá sus end
o agente, quanuo desmol'eça da sua confianr:a ou da doPC er'selho. . , 011-

Art. 115.. Dopais da eloição uo novo thezoureiro e
to, so tomariio o fecharão todas aS contas o se fará ent agen-
termo ao thesoul'Oiro eleito das quantias 'existentes em ~:E~:!)or

Art. 116.. Para guardar o dinhoiro das Caixas do rancho
c fo:rage~s, haverá um cofro com trez chaves, das uaos s ~
clavlCularIOs o Commandante do Corpo o The' .. q eruo
gal mais antigo. ,ZOUI eira, o o Vo-

SEcçAo 9. a

Da eccriplumção.

l
. ~rl, 117.. Na Secretaria do Corpo ha\'or;í os scO'uintcs
Ivros. . o

~-: L~vro Mostre de registro geral das praças do Cor O'

P
'd-' ~ltO do protocollo das entradas das diversas orde~ls' da

resl enCla.
3.• Dito de I'egistro de omcios dirigidos á mesma

TO~1O XXXII. PAliTE 2.. .



( G'I ) fo'. NI. ( G3 )

Cada uma das Companhias terá os seguintes

!~.o Dito (I!) l'egistro de omeios dirigidos á diversos.
5. o Dito do registro do ordens purticulares do Comman-

danto do Corpo.
6 .• Dito da carga o descarga, oquipamento ou utonsis.
7. o Dito do termos de jUl'ulllonto dos Offieiaes nomeados.

Art. 118.. Alom (l'ostos livros havorá no al'chivo do Cor-
po, os quo o Commondanto julgar necessarios. Nem ao Com-
mandanto, nom aos Omciaos e pra 'as é permitlido tirar da Se-
cI'Ctaria, livros ou papol algum á ella portencentes.

Art. 119.0
livros:

1. o De registro do matricula das praças da Companhia.
2. o Da distribuição ou carga do fardamonto ás praças

do prol.
3. o Da cal'ga e doscarga do arma monto , equipamento e

utensis,
4. o Do registro uas pa rtos do accusações de desertores.
~. o Da rclação do mostra.

At,l. 12:),. Na casa das onlens haverá um livro para re-
gistro das ordens do dia, oxpedidus pelo Presidente da Provincia
e Commandante do Corpo.

Art. 12l.° Estes livros serão fornocidos pela Thczoura-
ria l'rovlllcial, numomdos o rubricados pdo Fiseal do Corpo,
á excopção do livro mo-tre e do de nliaç<io tios Olliciaes, que o
lierão pelo Cornmandanle tio Cúq>ü com sous tormos de aUcl'tu-
ra e cnccrramclIto. O Secrelario passar:' gratuitamente as cOl,ti-
dões quo uos mesmos livros forem requisitadas, e mandauus
passar pelo Commandüntc,

Arl. 122.0 As ordens do Dia serão competontemente re-
gistradas e lidas om presonça do Corpo, tomando os Sargentos
em seus formularias a parte que interossar ás suas respeclivas
Compünhias, sondo commllnicaU:15 aos dostacamontos, se li eHes
interossar tambem, o seu conhecimonto.

Art. 123." Nos COI'POSde guardas serilo cllas aílhadas

()m fUl'ma de edilal)s, respondendo os eommanllanl s pol
lJ!J~l:I'\'alleia. ' . (e a sua

:~s ordens e:pedi I.as a cada um dns dostacamelos, sorilo üli
folac Ionadas ch 1'01lUloglCall1enlc.

, Art. 12'j., o .0 Command?nto do Corpo fará comprar os
Ilh.Jcctos n~CeSSilI'lOSao e:po(hento da respectiva Socretur ia, o
ar)l'eSl'ntara m.!Jnsylmento a conta de sua imporlancia ao Presi-
dente da ProvlIlcla para ser paga pela Thezourllria Provincia!.

DA OHDEM DO SEH VIÇO.
Art. :12;)" O Corpo Policial, iÍs ordens immc(liatas do

P.rcsident? do Pro\'i~cia, o ()!)~dec(Jrá em tudo quo for do ser-
Vl~(l publico, Cllmpr1l1?0 rellglO~a~onto as ordens que delJo
r?ceber, e que lhe serao transmlttldas sempre pelo respectIvo
Commondante.

Art. 126.. Ao Commandante derem todos os Omciaes o
praças do Corpo, bem como devem uns aos outros destes pai'
suas graduações, respeito e obcdicncia. '

. Art. :127.0 As pI'aças e Omciaes poder1ío levar suas quoi-
:as ao I'residenle da Provincía, mas sempre por intermedio o
com licença do seu Commandante.

Arl. 128. o ~ntes de ~eito o serviço, para que for qual-
quer pr~ça ou omcwl. detorm1l1ado, não poderá oppor, nem mes-
mo qUOlxa do procedImento do Superior,

Cumprida, porem, a ordcm, c satisfeitas as dotcrminacões
poderão ent,flo faser. a sua represe~ta~ão, sempre respeito~a, ~
qual chegara ao PreSidente da ProvlIlc:a u\) modo determinado
no artigo antecedente.

A~t, no." A o.rdo.m geral do servj~o do Corpo será a CJ.uo
o Preslllenlú da 1'1'0"1I1Cladeterminar.
TOJO XXXII' PARTE 2. ~



dens para sel'cm cntrcgues ao Commantlante do Corpo no fim
.1e cada se,mestre, e rceolhidos nO at'chivo, depois quc POI' el-,
lU5 so conlerll'Cm os prcts <Ius compllnhins.

SEcÇl0 2.'
Das ?'ondas c ]Jall'ulhas.

Art. ,1?G.o. O omcial do dia I'Olldando us guurdas c pa-
tl'Ulhas, e ,~Iltol'l?ado a mall~lal' ()I'OIHlcl' as praças dellas, o a
rlar <lS[lrovulellCtaS lleCeSSal'lllS para que o servico se faça com
a maior regularidade. '

Árt. 135.U Pai' ordem do Prp.sidento da Provincia serão
s:~tisfeitas as rel1ui~ições de fOl'ça feitas pelo Chefe de Poli-
1:la ou pelas autoridades residcntes \la Capital.

Exccptua-se ,I noitc, e o cnso de indeclinavel necessidade
cr~ que bastará que qualquer uessas nuloriondes faça por es-
t;I"[Jto ou p:.lssoalrncnte as SUaS \'cquisicões ao Commanclante
do Corpo ou ao omcial quo estivel' clc'estado maior' no QUiJI'-

tel, e esle omcial satisfasendo a requisic:lo darlÍ conla immedia-
t,~ a? Commandante do Corpo, f) est~ ao Presidenle da l'r~-
\'1I1CI3.

( Gi )F. ,', I.

Art.. 13í. o, O~Omcines do rondns e patrulhus, em cir-
cunstan?lUs ordlJ1~l'I~s! executariio IIS instrucçàes que lhes de-
rem o Chefe de loltcla e sous Delegados; o numero do forci!
das p~trulhas s?rá por cll?s regulado, bem como o tempo de
rllII'nçao do serviço. Em clrcllnstancias exlr<lordinnrias scguiriío
as ordens que o Presidente da 1'I'Ovincia <Iur ao Commanuüllt"
do Corpo. ~

. Ar~ 138, o ~s. Omciaes de rondus e patrulhns, nlem d;l:>
Illstl'UCço('s da poltCIa, l'eceoerlio 1ISque o Comrnandilntc rio
Corpo houver de dar a bem da disciplina, com lanto que estas
em nada se opponhiio úqlloIlas.

SECÇ10 3. a
Dos c:ccr-cicios, ?'evislas C inspecçües.

ArL. 13!J, o Ao Commandante do Corpo compete privati-
TO~W XXXIl. ('.\I\TE 2,'

SEC(,:'\O J, a

( (j(j )

Do sct'Viço o)'diwwio do Ol/lldel ••

ArL 130.0 Todo o scrviço do Quurte será inspeccionado
por um OOicinl de estado muil1r, que al~i (.lovcri't pcnnanccer
por 24 horas, tendo fls StlilS ordcns um 1ntct'IOI' de 1)l(I'1Ote. ~~Ill
ser rendido por outro que o substitun não delxal'á esse Of1ICIiII
o seu posto.

Ar. 13 t. o Este OlTIcinl devo mantl'r em 'todu a sua ple-
nitude n policia do quartel. E' :llllol'isado a prende(' 1í ordem
do Commandantc do COt'po a qualqller d~ sellS subalternos quo
commetta f,dtas, o aindu a05 S(~\IS snponnres \lO caso de fla-
grante clelicto, dnndo logo conta :10 ,rr~csrno ,Cornmand:mtc •
salvo cxi5tindl1 no Ql1ancl alglllll Onlclal mllls ~1'H!lU,~rlll, :1
quem devcl',í d?r parte do ?c~;ol'l'i(lo" pnru este: provl;llencl,ar co-
mo foI' con 'cl1lcJ1te, e pa!'tll;1[l1ll' ao COlllmand<lnte l.0 COlpO.

Art. 132." O 1.0 Sargl!lllo dc cadu Companhia ul~res()n-
tará um mnppa diario d',lquella :í que pertencer, ussIgwl_do
pelo I'CSlwcti 1'0 Comtnuncla Ilt~), COI ~tBndo todas <lS ;j I~e,rn~o~s
do dia antecedcnte, como sl'.l;io lHlIXas e altas do 1.lo.~lllt,J1.,(11-
ligencia, entradas c sahidas Pill'(I tlcst.acamentos" prlsoes, !lcen-
r,lis, haixns do serviço, novos cnga,pmcntos, &c: . '_
• As alterações quo impl'I'tnl'NlI nugme,nto, clImlllulçao, ou
perdimento de 5010.0, ficar;io no.tMlas, no !lvro. mestre do Cor-
po, e no formlllano. d~ re~p~ctl\a CO,mpnnh\:1. _

Estes mappas dull'los ser'ao ol'gal1lsauos con~ormo o? us
sentas do formularia que deve tor cuda companhw, CSCl'Iptu-
rado da maneira que se pratica actualmente.

Art. 133.0 Em vista dos mappas diarios será feito o ue-
talhe do serviço pelo fisc<ll e pelo Ajudunte do Corpo.

Árl. 13l~.O As altel'uções que contiver cada mopra dju-
rio, ser tio lançadas pelo Ajuoante em O~lt\:OSformulo!' os dns
respectivas Companhias, que deverão CXlstn' na casa das 0['-



ArL 1!~~,O A forca (10 Policia é directamente suuol'llinada
ao Prosidente <la Pl'Ovil;cia.

( Gfl )F, :'I. :1.

gNacs para () e 'cf'(:ilo. sonil) em tndu (IUlllllo rol' applicavel,
ubservadas no Corpo Policial.

4Art. 14,5. o Em quanto 11 Assembléa Provincial lliio esla.
holocer lei penal e do processo pal'a as praças do Corpo Pai i.
cial, so o !>sol'l'al';j quanto se acha disposto nus Capitulas 20, 21,
e 22 do Regulamento n. 50 de 26 do Setembro de 1861, com
as sqguintes morlillcaçõos:

~ 1.0 Os crimes previstos pelas Leis ordinarias criminaes,
commcttidos por praças cio Corpo Policial, embora em acto de
slH'\'i,;o, serilo processados o punidos segundo as mesmas Leis
orr1inarias.

~ 2.0 A [ll'nça contlemnaua pelos tribunaes ordinarios, cnja
senlent,:a passar em julgauo, o paI' qualquer crime (lue seja, se-
l'iÍ desligarlo do Corpo.

Ar.t. 146." Paríl execução dos S;~antecedentes, o Com-
mandanle do Corpo logo que tiver conhecimento de que qual-
quer praça do seu Cornmnndo tonha praticado faclO ljualificnrln
cl'iminoso pelas Leis oràina:'ias, mandará entregar o delinquente
1Í nllloriuade compelenle, fazcndo o acompanhar das [ll'ovas que
do facto tivor colligido; dando dislo conta immedialamcnle ao
I'residonle ua lll'Ovincia.

nISPOSIÇÕE.' GEI1AES.
Arl. 1!~7.o O Commandante do Corpo Policial, n,io ell

trar<1 em exercieio sem que preste jurumento nas rnilos do Pro'
sidente da Provincia.

Os Omciaes e praças, o preslarão nns mãos do Com-
mandante.

Art. 1!~!).> Os Officinos e [lra~as do Corpo Policial, niío

Temo XXX!!. P.lIITE 2,1

Art. 143.0 O Cirurgião MóI' do Corpo é O competente pa-
ra passar os attestados de molustia áquelJes que por este motivo
requererem licenças.

( 08 )

Arl. 1l12. o Todas as outras licenças uma ve7. concedidas
na forma do Hegulamonto cilado, serão lançadas no livro mes-
tro, em bem de quo seja o respectivo tempo glosado na liqui-
dação para reforma.

~."-PI!TIJLO 5.0

DA DISCIPLINA.
Art. H/h o As regras de disciplina estahelecidas om Leis

"ilInento detorminar os dias e hor()s [!nra as revistas e exescieius
do Corpo; sempro por'em quo hOIJ\'or do reunil-o fora do quar-
tel, far<l participação antecipada ao Presidento da Proviucia. O
manejo sorá o da arma do caçadores e de cavallaria.

Art. J 1,0. o No 1.0 dia util do cada mez, e :mtcs quo !'e
pllguom os prots, haverá mostra g,)ral do Corpo em frcute do
quartel, porante o Omeial do Fasenda para esso fim dcsigll/ldo,
que ver'ilicará a e:xistencia e identidade das praças incluidas 1I0S

pl'ets, para que assim pOssa ser pela 'l'hesouraria Iiscalis:ldo u
pagamonto.

SECÇ.\O 4.'
Das licenças.

Art. 141.0 As licençns dos OfTIciacs e praçns do Corp!}
Policial serilo em geral reguladas pelo quo se acha dispostú para
com os Empregados Provinciaes no Hegularnento n. 52, com
üs seguintes modificações:

~ 1.0 O Prosidente da Provinciü poderá conceder licenças
de favor até 15 dias.

~ 2.0 O Commandante do Corpo as poderá conceder até
G dias.

Estas licenças não prejudicão nem a antiguidade, nem os
vencimentos.

Não poderão, porem, ser repetidas durante um anno.



Ál't 1GO.o O Presidente da Província quanllo j ulgat' con-
VelJiellte, e sempre que fOr numoado novo COlllman(lante, man-
dariÍ illsp;,)eeionar o Corro, responllendo .0 Commanc1anto quo
se l'ctira p()r qUilesquer faltâs que se tenhao dado no tempo do
sua adrninistl'a(;ào.

Arl. 1ô:J. o As' pra0:1s casar1as, ou que vivem em c~m p~-
nhia de seus legitimos pais ou tIo pessoas tI ue pilr obl'lgaçao
moral ou jUf'idica sejilo pO[' ellas sust:ntar\as, pOllerão .q([a[](~o
(luscntes em sel'\ ico fÓl'a (la Capital dClxar-lhcs uma eonslgllaçilo
ilté metade dus I'c'spcctivos vellcimelltl.'s (Lei N. I::!ü!) art. 7.c)
TO~lO XXXII 1'.\nTE 2."

Art l1H. o O Comrnilndante do Corpo ('os[)on(10 nO Prosi-
(lento da l'rovineia POI' todos os objoctos quo interessarem lí.
bOa ordem, JisciplinJ, policia e ecconolllia intel'l1a do mesmo
COl'po.

Arl. 1il:!.. Nns primeiros dias de ,Janeiro e de Julho do
cada anl]O, o Commanc!ante apl'esentar'1Í ao I'l'osillente da Pro-
vincia informações de conuucta dos Ofliciaes e Inferiores.

( i J )F. N 1.

Art. 157. o O Comrnml<.lanlc do Corpo, o Omcial uo Es-
tado Maior, 110 qual'tel, e os Commandautes de destacamento~,
são immedialarnente rasponsavei:; seniio prestarem ú:; Autol'l-
dalbs a [or(;.a que lhe:; fOI' requisitada nos termos deste H.e-
gulall1cuto.

Al'l. 15S.o O Com mandante do Corpo não recebo 01'-
den~ semio do Pl'esidcnto da Provincia. nas outras Autorid.a-
des somant::l rec"bel'ú requisições sobl'e objectos que não 111-
turessern a tliscipliua e ecconomia do dito Corpo.

Art. 159.0 Os dil'citos e c1cvel'es do Commandanto do
C.orpo, Cirurgiiio MóI' o lflais Officiacs, que ~]iiOsão expressa-
mente clil1nido5 neste Regulamento, se l'egulamo em tudo quan-
to fO;, applicavul, pelas Leis e Regulamentos que regcm no
exerci lo.

Arl. 153.0 O Commandantc do Corpo det2rrninal'lí o nu-
mero de luzes inuespensaveis no quartel geral c nos (los des-
tacamcntos. A dcgpoza para isso ser1Í incluída nas relações pa-
ra seI' paga pela Thezouraria.

( iO )

pOI1crão ser distrllhirlos rio serviço fi quo si"indeslinal1os, para
sel'Cm empregados em qU1l1quCl' commissão ostl'an1l:1 ao Corpo.

Arl. 151.0 O serviço gratuito II lJU:: por Lei é obrigado
tolo o Cidadão, niio induz, pclo nilQ oxerr.icin '10 COI'PO !'nli-
cial, a perda de vuncimentos ou de antióuidillb. O 0/Tkial, pu-
]'(~rn, que para tiles s"rviços fM intimado, ° partici, ar1Í irnrno-
diatamente ao Commandllute.

Arl. 152.0 E' prohibido nos Cl)mmandant::ls do praças
em deligencias, fazer-lhes adiantamento d:: qllaesqllcl' quantias,
sob pena de não poderem sal' (~oagiJas ao (lagülllúnt() as praças
que taes adiantamentos receberem.

Art. 150 o O Presilbnte ela l1l'ovillCiil, pOI1rlr:í, r.01110jul-
gar' conveniente, transfel'Í1' de urnas p'lra olltras CO!l'Jpanhias 01\

empregos do Corpo, os rcspectivos Ofliciaes, ouvindo, porpm,
o Commanuantc.

Ar1. 15'~.0 Nenhuma praça é obrigada a ter em dcposi-
10 na lhezouraria Provincial a titulo de f,mlapJellto. mais do
cincoonta mil I'ei~, devnudo-se lhe restituir qualque(' exccsso.
(Lr.i N • 1:185 arl. 3.°)

Art. 15,).0 A impol'tancía do dosconto de 50 rs, mensacs
feito at(j 1Igol'a lÍs praçils lí titulo de confraria, SUl'li imrne-
Jiatarnellte entregue ao ThczoUl'úiro (Ia Ot'l.lUI11Terceira de Nos-
sa Senhol'a das Mercês por ([ma relaçlio, na qual passlIr1Í el-
lo recibo, 1Í fim de seI' arc1ti vlldo.

Al'l. 15ô.o O Cnmmallllante elo C.orro é COI1'ipotcllte pilrlJ
dotel'minar as rassagens das praças de prot de umas para 0([-

tr(ls Companhias, te([lln pal'cm o cuidado de conSCl'\'(lr estas
quanto for [lossil'el igulIladlls Plll Core;a. '



7:2 )

F/!ita c determinada a c(lnsignll~üo, sel'iÍ paga pela 'fhesou-
I'tJria Províncial iÍs pessôas il quem é dostina li!, devendo nos
pagamentos ao Corpo faserem-se os devidos descontos.

Art. 1G4. ° Os OillcitJOs e Inferiores nornellclos pllrll CJual-
quer Jeligcncia ou ilcstac1Jl11e1Jto tem direito a tlma cavalgaduõ'a
e ü urna besta dn bagllgem.

Finda n deligencia entre~arüo <lOCorpo os 1JlllmaCS, que
'pm'ü tal fim lhes t'orem concedidos.

Art. 165.0 O COllJlllillluante do Corpo propor:\ ao l'resi-
dente di! Provincia as reformas do presente Regul<lmcflto que a
pratica for aconselhando.

Ar!. 1GG. o Os conl1ictos ()ntre o Command;mte e os om 'o

eiaes do Corpo Policial e os do EXCl'cito, bem 1;.)rnO os que se
sllscitarem entre :lquelles e as Autoridades Juriici,lrias ou Poli-
ciaes, seriio resolvidos pelo l)rcsid('llte da Pro\'incill.

Ar.t 167.° Fica l'.~lincto o lugar de Cai1e!;lo. O actnal-
porem, serviriÍ oté o fim de .Junho do C(lI'r~lJte anno, \'i.3!Oco-
mo a extincç;io desse l'.Igat'. na furma da Lei fi. 1::W!>, tem dc
ser cffectiva dessa d:lta em diantc.

Art. 168. o Ficilo sem vigor as disposiçücs em contrario.
As Authol'idade iÍ quem o conhecimento do prcsente Regu-

lamento pertcncer, o oxcr.utern.
P1Ila('io do C.ol'Crno da Provincia de Minas Gernes 28 de

Fevoreiro de 18GG.
.Jo.\Qum SAL1lA~I!.\ MAIIIXIl o.

Nest.1 SClcrctari.:l do Govor!lo !'.•i puulicmlo o pr esento rc.
gulamel1tu :lO:; 28 de Fevercil'o de t8ü'L

D/'. flenrigtw Cesar' ,'Yuz;:;'io
rmpresso c rcvi~to nc~ta Seerotaria por ordcm do (;ovc-no

da Provincia.
C~mdid!J Theodoro (l'Oliveim.

Oli/lO [,HETD, 1%G,--TVPOG'APlI'A DO « ~ll.'~S-G!~I\\ES. »
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Canana com corrca

CI:lI'ina completa .
Pistola complela (o (lar)

~ o~l-<
Q'

'"o;-;
r.
-<-10

S
10
10
10
10 '
8
fi
10
10
4
3
(j

!~
!~
I~
:J
!~
2
4,
4,'

••• -1
Pasta com rorrcns l~

.,Clarim . !~
---~------

Bnld riú de cspnda.
Fiador de espada

. Bainha de espadn

. Gunnln. fechos .

. .
. Escovinha e agnlheta'

Espada .
. ~1;lI:I()lild)(J
. :'ae,llra[1o

~~~'''JL2L_''''''''''''''''''l'II!Ill'F._''''''''' _

\Jartclirllo .
S;lcalral'0
Ihl\dnlnira .
I~,covi11lia c agu I!leta
[);ltrolla .
Currea de pntl'Olla ,

r;inlllrão com cana'la
"Iainha Je lJayoneta.
I

,i':'I'IIIganl" cllmpleta
iTers"do .

rrA .~~ .Ai--JA.-'-(~•
I--P~Ç-ASilE e.Rr,iíH~ .NTO ~~-CfiAR~ME.

!
,Pistola rom[1let" (1)
!;ai:lllela .
E'Il<HI" ou ters,lllo

3~illha lll) tersallo , (:!)

ll:~'larda fecllos. .
Porte para pistola,

:/:ol'lleta. , . .
_. '--::=..-=----

}

"'t ~. .........,.
TAllELL \ 1)0 "\'.Whi\lEl':TO ()ll;~ C(J\IPE'J'!~ A' GADA U.\IAI

flnAçA D[~ PrtET. ~: 'l'l~~f:)O,I) ;,; f'UA I)UIL\.AO.

-
Quanti-

I Peças de (',rdlll1lellto. I
Tempo de

<lades. duração.
~~ ••••• "

1 Capote . :1 311nos.

1 SulJre-cas3ca lle [13li no azul. . 1 ))

1 Cal~;a de dito dito. t ))

2 Fanletns lJl'UllCaS 1 •
2 ICall'as ditas 1 •
4 Icar~izas. • 1 »

1 Inonet . . . . . 1 ))

1 Par de sapatos "-
mezes.

1 Couel'la ou ma'll:l . . 2 annos.

1 Gravala de cOl1ro el\ ver', isaJo . 'I I ))

1 Esteira 1 )l.
1 Banda de lã [1:1ra Sargelltos . . 2 ))

I '.
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CnlJecada de freio
'Rédeas da dita.
Freio de feno •
Selim (o casc~)) .
Coltlres (o [m) .
Francaletes dos ditos.
Capelladas. . •
FstrilJos de ferro (o par
Lóros .
Peitoral .
Silha forte.
Silha mestra
Rabixo. • . .

'

CalJeçada (le prisão
Mant,) (le Selim .

PEÇAS DE EQlHIPAMENTO, E AnUE[OS.

-.-'Garupas do cnpote . . . . . . .,
8 EmlJornal!le 10lla pnl'3 a 1'3~;;jo rio cavallo.
~ Aparelho!le lilll[Jesa. . . . . . .
~ llolga do dito. .

I
:: Porta-elavill3 com fiel
. ê, Móla de ferro para o dito

"" I • _
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r-l'ABEJU

UTENSIS.

TuJo qúanto não tem annos de duração marcados, é dado por uma voz, poJelldG só
~el' roformados os objoctos que sofi'l'erem ostrago com o tempo, ou quo por motivos illl~
[ll"c\'iS1ÚS [loss~o so inuti!isar, Ú quo sará provado com documcnt0s do (;ommandanto gel'al.

Barras para cada uma praça da prol •

Amololia • . . .
Armarias. . . . . .
Balanca • • . . . .
Banco.s graudos. . . . . . .

~Barri I. • • • . • • • • • • '. .•... 1 I 1
Cadeiras. . • • . • ., • 6 I
C~iXão para f.arrlamento. • • . • • ., ..•.•...•.•...........•. 1 .
f) ItO pa1'a fa I'In ha • • • • • •• •. •.•• .••.•• •.•••• •••••• 1
Dito pai? milito o farello . . • . • . •.•••.•..... 1 1 •••••• 1 .
CaudcClre do cohrc. . • • • • • . 1 1 \ 1
Carrinho de rnfto'.. • ..' . •... ...•.. ....•. .•.... 2 2

. pCarro para a pipa. . •. .' •.•.•. ..•.•. •..•.. ""
Castiçaes de latüo. •.•••• ...•.• 1
Colher grando. . • • . . • • ......•.••....•.... 1 •...•• 1 1
em vci m de medi r allura dos soldados. 1
Eu xada . . . . • . • . . . ..• ..•.... ,.. .;.... 1
E.SPlImadelra grande. • '." .....• .•.... 1 I
E,croV<llIillha do motal. .• .. 2 I
Faca de cosinha . • .. ...•.• 2

1
Facão. . . • .. ....•. ....•. 1
~a(bnho para limpeza dascavallari~as •.............. , I .
G:Il:r~ grnllllo •. .......•.......... 1...... 1
Ijne 11 a. . . . . .' •.•. I 1 .....• , .. .. I ••••••

IJ~~I(:úd~.~ln~~II:~::.~s~~)~~p~Cid.ade.. do.. 1.dec.im~ .
D~to du P?SOS de lima Oltara a~e lI1e~a arrolla \ \ \ .
Dito de dito de duas oncas ato mOla arroba .
Livros para roteiros e ordens . . . . . 1 1
\JafJh:lllos. . • . . . . • . . ...............•... 1 \ 2
Marmitas de forro pam 50 pmcas. . • . .....•................. \ l~
\Ial'queza para o (llTiclal ~. . 2 .
Medidas par::. racões 110 milho. .• . , I ••••••

11\I?zas g:ralldcs de csc:cI'or. . 'I 2 I
I
D!tas ditas pal'll a coslIlha. . .........•...............
Ditas ditas para o rancho • ., . •..... 1 I
Dilns poqueuas com gavetas . 2 1 1
initas ditas para Illforioros .
lp~s do ferro. . . . ,

IPIPasP.Jra agua.
PUC:l1'Odo folha.

:Saccos de brim •
;Solhas grancles para a cosinhr,
Siuelos e prensa.
Tamboretes
Tina para agua • .•
Vassollra para a cavallariC:l.._ _____ --------W.



Ileglllllmml.,o 11. 5~.
O Presidente da Provincia, autorisado pelo ~ 9." art. 4.'

da Lei Provillcialn. 1,215 de 22 de agosto de 1S64, á estabe-
lecC!' os vencimentos que devem perceuer os Empregado.; das
Ueceuedol'ias;

Tendo em allcnção os rendimentos destas, os encargos o
i'os[lonsal>iliLlades dos respectivos funccionarios, e para mel boI'
o\dúnar o servi~o das mesmas llecebedorias;
. , De!crmina quo se observe o seguinte

nEGULA~IENTO.
- Art. 1.' As recebedorins da Provincia ficão divididas em

quatro classes, na proporção tle seos rendimentos.
,Art. 2.' São considerados de 1.' classe as do

I'arahJuuna
I'icú

I ,,Presidio do Rio Preto
Mar d'lIesplluha
Sapucaia

Ar!. 3.' São considoradas de:!.' classe as do'
Porto ~ovo do Cunha
Sapucuhy mel'irn
Passa Vinto
narra do 1'omba
Cultlas
Monte Santo
1LajuLá
TI'es 1/hU5
1,'lol'es do Rio Preto
Gumeleira.

A,I'l. t,.. São consideradas de 3.' classe as de
. Patrocinio
.Zacarias
.laguary
I)orto Velho do Cunha.
Ponte Alta
Ouro Fino.
Porto do AveHm'
Porto da H ifilll1l •

.h!. il. o Sãn cl)nsi"cr1ll1~~ ,In ••..• dass-c .15 d' 'Clth!)
1'un1,'

111II
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Classes. Empregos. Ordonad~s. r Gratilicílrües.
1.'"

~
Admini5lr'ndor. L:()oo~f(ioo/1 °/ o da UI'r~cada('iio
Esniviio. 500~00 ) 1/') 0/ ,- • .

~ Administrador.
' \ - o «

2.a bOOSO ,o 1% «
EI'cril'iio. qOO,~(;OO 1/2% t(

3." { I~rlm.in.istl'ador. COil.~ 00 1°/" t(ILSCl'lVêlO. 3:l!'SOOO 1)2 '/0 C(

!~. ~ ~t1Ill!n!stradol'. !~:.O.~'O O t 0/ C(

I'.~el'l\'êln. :n<~oO')I'j;;°I «- .. ~

( 3 }

flll1cç.ôe~ ~OS/cspepti I'OSIEm prçgndosf fi '&ndOlO modo de suns
sllhstltUlço.es, estabcle~~HJo O~I t~1f\lo .emj<,!ue So"dOyeIl1COrres-
?l1der :om, ~ mesma ,IJICsqllrilrJ:8, suh HdiLHiDdo, port'm, túês
nstrllcçoos 11 approvaçiio do Presidente da I:ro\incia. ,'11

Al~, a. O presente Hegulamento terá execuçíio do 1..
de Janeiro de 1867 em diante,

, O :11~pectt)r da Thesourariil Provincial assim o tenha enlen.
dl(],), executo, o faça 'executar.

Palacio do Governo dn Província do Minas Gente;; em Ouro
Prelo, 22 do Novemhro do 1~6(j. ( .,

JOAQUIM S.\LD.IJ:\'IL\ MARiNHO.

" Nesta Secrolaria foi publicaria o prcsenta HüO'lllament
.:.7 tio mez de Novombro tio 18(W. tl O aos

TAHELLA nos "E~r.IME,HOS nos FMP/lEf' \DOS "IS nE"E E
.,. .• J, u. • '••, 'fi ,BOllJAS

A QUI, SE R1m,/lE o .1111'. 7.' DO HEGULAJIENTO BESTA nATA.

. N. n.-A classil1cn~iio é fl'iln na seguinte razão do ren-
dlmrnto:-1.' e1assc- De !~I).O)Ow:p:ll'n cirna.-2.' dila-Do
l~~()()O íl 40:-m .• -3 .• dita-Dc 3:0 0;11> a 10:000.m.-!~ a'

dlta-.Alé :l:<lQ,I,2!". .
A .gl illil1cnr;iio ,arhitrada ncs!a ,Tahella c' de. um po.f'ccnt'J

I r 1 J

'I'

A IL. 12. Os Escrivães siio oDrig;j(lbs sob sua immediêlla
ro;;pol\;;ahili'!adc .a part()(:iyar ao Il\spe~~to~'(Ia Thesouraria Pro-
"ill('i"f I\S faltas, Irreglllantlades, OIHIOISSO()S,.OllfranJes que se
.'UI11I' tão nas Heeehedol ias a q\lo porlencel em. .

Alt, 1:1. O lllspcl'lor (Ia Thesourul'iü ,Pl'ovinci'al rlnn\ ins-
\l'\~((;õe;; l};t~a O sei Vj':ll tias H,'ceb()llorias, discrlmini:lli\o ll~

(:arppanila' dI! :~'~llelll)
" ;111 la ( Barbar:{
S'alto G~all(le
i\lnnliqlleira '
(;unxupó
l' ll1ln\ ilo '[senro ' , ;
H:o \',mlo., ,

AI'L. (i.. CUI\i\ uma 'reecbc~lol'Ía 50 çÓ:llporú d~ ,um Ad-
minislrllllol' e um Escrivflo. " '

ArI. 7.0 Estes Ernjmll:FHlos ,'r!nccr:\õ os ordeuados o
gratifiGllçôcs quo viro marcadll~ 11:J t.abella que a este ilcompnnhã.

Arl. 8.0 Os vnloros e,dlll!wlI'O:; ürrecudados pr'ias lle'ce-
hf.'dOlias~ 'seriro l'ümellill.ls, e recolhidos a Thesournl'ia I'ro,in.
cial" por Zluem Ili:lO s\:ja Cllcnrr\'gado pelo respec~ivo lnspector,
I! a quem osle ar1l1l1:ara, com applovaçao do Iresidente tia Pro~
,inci,1 llrna commlssão, nUrlCUexcedente de 11'~Jlor cento do

, I 1
"alor rondusido.
Os A.Jminisll'a(l\lr(~s porem qlle, por StH\ conla fizel'em ('on-

dusil' c reclllher a ThesoUl'nrin os dinileil'os c \'íllol'es (Ie SllilS
rr.spcclivas l'rcebe.!ol'ias, \crflo dil'üilu li lInJa igual commissão,
qlle do mesmo modo Jhc~ seI Ú i1.l'bill'i1da. . .

Art 9.0 Na nUSfllClil aulorlsal.!a ou Impedlmenlo tempo-
r:lrio dos Adminislradnrns ~rrrlO 05t(';; subSlituidos por pess1JaS
dI) sua cieolha, quo scrvirúü sob slIa l'nspollsabilid;:dc, e sob a
Illo;;ma li;lI\1;a, dnílll conhct.:illlento tlis\o imrnet.liatamontü á
Tlwsouraria. '

Arl. 10. Não pf)c1em e1les. p"l'cm. nem os seus Escrivãos
deix;lr o excrrieiu rh) SOl! ernpl'\'gil som licença, conccdida pe-
Jo Prosidenle tia Provilll;ia, o 1I0S lermos do BI~gidürrwnltl n. :)2.

ArL. 11. Os COllhecimentos, da I'eceila, e seus respeclil'os
WI~S, seI ão cscriplos, 011 r1\l'j~s,. pPles Escrivàos l'eSpel:li.,'os, o

assigna os por eSlL'S, pe!I)S Admllllstradures, e pelos conll'l!Juin.
t'~.



( r, )

aos Adminislradores e de meio porrento aos Escrivães.
Pallicio do Governo da Província do Minas Gerôcs em

Ouro Preto 22 de Novembro de 1866.-JOAQUIM SALDAl'i'IL\ MA-
JUNHO.

OURO-PRgTÓ 2867.-'1' °r. DE.T. F. DE P.\UJ..\. C.~~'fHO.
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Tomo XXXIII. PARTE l.a

ri." 1.::~13-H{',0Iu<;ãO de ~I de 1\o','em1Jro d,. iSG7.
Autorl"a a ralN)I'a municipal do juiz de Fora a contra-
!lir 11m Cllll'rt',titllO pura macudarnizar a rua tlirt'ila da
n~('~IlI:l cidtH.lO.

I' :.::'J\-II,'';Ulll<;,1u de 2l de l'Iú\'cmlJl'o de ISG7.
Alltt)ti"a a eamaru mUJlicip:Ji dn cidade do Bom Fim a
3ri','raJ:Il' emH'JI Illllnicil'io diversos impostos.

1\." ! ;]U,>-Ll'i de ~ \ lk i'io\'('oILIIU do 18tH.
, l.:l,~va ú eall;e~orin de villa o ul'['aialue Setle Lagoa:,.

1\." I,:l%--/."i d,'~" de . ',)\'cm!lro de 1,~7.
1-:1<:\';1 Ú calh":"oria de \'illa a frl':;uezia de S. Jo"ó llo
1\I,'a!1.o. .

i\ ." ! ,~u; -1."1 de ~: li,.•:\o',"'ln!lro J(' [%7.
Tnlll,f,'re a "éJo Ja fr"l;"qi.' do ~.lImidouro ,Ic munici-
pio de ~lari:llIna. para :, I'0\'ou<;,'o 110 I'lllheinJ.

1'i.". I 3U8'-'l.ci de ~7 de l'iovemhro de [SG;.
Tl'au"rcre :J ",~de da frl'glll.zia dI' Santo Antonio do 1.1I-
l'l:\uh'" par" o arraial de S. Conçalo do Ilrl'jo das ,\1-
mas do municipio do GrãO ~logol. . . . • . . .

1'i.o 1,:\:lu-Lei de ~i de l'\o\emlJro de lSUi.
~Ian:a ,Il\lir lk~dl' jú a csl,,,,,:a IJ"C c(\ll1ll1l1liir.n a chIa.
de do S~l'l'O com o Porio du ~ollza na provillcia do Es.
pirito S~!110

• lO I,\OO-L~i d •• 9 de [)('zcm!Jro de ISli7. .
AI'llI'O\'~ o r('glllal1lcnlo 11." &G de 10 de mUlo de 18(;;.
COIII as alierarões !lIJlla tlPclaraJas.

,,'.0 1 ',III-Lel de!J de Oczemllro de \SGi.
• Tlall~ftore a £l'de tia rregu'czin da \)ocaina tio mllnicipio

Pago

.,

Ij

7

8

10
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( Ir )
da Ayuruoca. para a po\'oarüo do Passa vinte.

ft.o 1,402-Lei de 7 de D07em!Jro dO'18(;7.
Encorpora ~ifrrguezia o Illllnicipio 110l'iumhy aR f<lZen-
das Prata, Boa Vista de S. Thiago. POllte Nova e Ponle
Alta, deE~lem!Jradas da paruchia de Bümbllhy do termo
da (,ormlga. • • • . . . • . . . • • . .

N.o l,403-Lei de 9 de Dl'zemhro de 1867.
Desmemhra da fl'egllezla do Sallto Antonio (lo ~Iootf' o
encorpara ú dtl Tümandu:'1. o districto do Sl'ohor Bom
JezlIs da Pedra do llldaiú. . .

N.Q 1,404-Lei de ü di' Ilezl'mbro de 18ii7.
DesnH'IlI!J1a do termo o frf'guezia d~ cida,le do '\ra~<Í
~ encorpOf'a ao termo e l'rrglll'zia de S Franci"ro d.,~
Clwgas do C.nnpo Grande, os di,tl'lc!os do Sünlo Anlo-
nlO do Pralillha o S. Joronllno dos Porões. • • • •

N. ~ 1, .10[,- LI!i do 7 de !)ezenl!Jro do 1867. •
Des!ne,~~ra do uistl'ieto ,la I.a~;' e do mnnicipio de S.
Josu d 1~I-nel. e encorpara ao distl'icto da Capella Nova
do Desterro o ao lerm'l do H,'m Fim as filZl'IHJas do
padre Ibmaso Pinto de AhlleiJn l.ül'a o Josó da Costa
Hodllglles • • . • . . . . .

«.0 1,,(06-l.oi de 9 UO ()ezembro de 1867.
J)t..,mombra Uo dislricto do P1ls,;n tBlflPO II nlllniC'pio ua
Oll\ eml, e enco"pora ao di"tricto d" li, J do Peixo o ao
munieipio do I:om Fim, a fazenda <li'CHdlUoirü pI'rtoll-
conte a Chagas o Irm~o. . . • . . . • •

N.• 1,-I07-Loi de (I de Ikzembro do 18G7. . .
~osmollJlI:a da fn'guczia e [,'I'mo do ,\ raxá, e encorpora
a, .fn'gll(,zla e tormo do Patl'ocilJl", t, :"lio do ciundi!o
I'ranelsco .Iosú da Sl!~'a I:lJtellio. dt:IIVI Jinauo-C"dJO-
eira. ••..••.•

t'i.o 1, I08-Lei de 7 de Ilezl'rnhro do 1868.
TrallSf('I(~, a sode da fregul'zia do Milho Yl'rdl' no IJluni,.
CIPIOdo SI'l'fO p Ira v ,Irraial de S. (,;011('010

N."I.IO:J-LoideUuo(j"zClllhrode 1867. • . "
Marca, as Jivizas outre as fl'('gllezia, da nôa \'istn do
munlelplo do .\Iontes Claros o a de ~Iorrinhos

N .• l,110-Lci do 9 do Dozembro do 1867. • •.
Marca as divizüs da freguezia e districto da Conccici10
dos Ouros • . . . . ". •

N.• l,411-Lei de ü de D,'zl'IllI,ro de 1867.
~Iarca di\'izas entre as freguezias da villa do Curvol-
lo e Trablras. . • • . .

'.C/. 1,'tl2-Ll'i do 7 d" Dezombro do 1867.' ••.
~Jarca, di\iza, entru as frogupzias da \'i!lJ do Dores do
Indala o ~Jarrnellilla. . .

N.6 1, ,\13-Lei de J de !)('z".n!Jro (le 18'G7: • . . •
.;LiI'C,J d" "a' entro os distl'lctos da Salide, e Espirilo
Sanl<J dJ ftap~cerica. • • • • .

11
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1 l1-1-Loi de 7 de J)"zem!Jro dI' 18G7.
, Altera as divisas entre as freguolius do Santo Anl.. !lo
• Calhúo. o S. Domingos [lo lIlunicipio!lo MinJs Novas.

1 ,U5-Lei de 10 tio ()ozemlll'ode 18G7.
, Eleva ú calhegor a de parochia o districto do S. Fr1n-

ci,eo de !laula do lermo d:J Oliveira, annoxündo-llIe o
dislriclo do Carmo da Malta .

1 11G-I oi do!l do Dezembro ue 18:;7.
, El:'\'u ú parocbia o di.tricto ll~ S, ,\ntonio dos Tiros o

o ineorp0ra ao mnnicipio de S. Francisco das Chagas.
1 \ 17-Lei de !l de ()ozombro de 181j7.
, 1\0\'0";) a do n. 1,31-1 de 5 ~l\ Novembro ue 18GG.
1 418-Ll'i"do 7 de Dezemhro do li1 i7.
• llevoga o ar!. 1.0 da de n. 1205 de 9 do Agosto de

186". " .•
1 ,\l9-l.ei do 9 de Dl'zembro rIo 1867.
, Marca divizas enlril os distrietos do Claudio o J.liossa

81\nhom do Desterro.
1 420-Lci do 21 de Dezembro de 1S67.
, ,\lltorisa a pre5idoncia a comprar desuo jú 11 sesmarias

na f:1z.'nda do Mollo.
1,421-Lei de21 de Dezc!nbro de 18G7.,

EslülJoleco que a sedo da frogllezla do Lamuary do mn-
nicipio da Campanha, serú d'ora em diallto na povoa-
r<'lodas Aguas Virluozas. o eleva a dl.lrlcto de pn o
; na i." do S. Rita da Gloria .

1,122-l.ei do 2\ de Dezembrodu 18G7.
[\o\'o;;a a de n. 1307 de 5 de Novemuro uo 18GG.

1,423-Loi de 21 de Dezembro de 1867. ,
Fixa:l receita o ue~peza para o anlJo financeiro do 1."
de Julho de 1868 ao fim de Jllnuo do 18Gü. •

1.121-Ll'i de 24 de Dezembro de 1867. .
Fixa a força policial para o anlJo financeiro Jo 1868
a 1869.. •

1,\25-Loi de 24 je Dezombro de 1867. ..
Autorisa o govel'llo a reno'lar cem o proprlClal'lo du
typogrophia 'lo Iliario de Minas o contrütu acIL'a!ml'nto
eXlstentl', sob as hases n'ellu declaradas.

1,426-Lei de ']i de Dezemhro de 18?7., .
Autori.a o presldenle da provlncla a suspender. des,do
j:'l as cadeiras d'insll'ucção primaria o secundaria na ..
(jlléllas [roguozias. cujo re.e~nsealJlclJlO não lhe for en-
viado pelüs camaras M,.nlclpaes. . • . .

1,/,H--Lci de 21 do Dezombro de !8~7. .
Autorisa o (lresidonto da pro\'lncla a regular a salllda do
~ado mineiro nas recebedorias. ,

1 -I28-Loi de 2\ de Dezembro du 1867. . .
, Aulorisa a presidencia a mandar por wgonhl'lro OX311ól1-

uar e orçar na ciJúdo da Formiga uma casa do sourat.lo
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(rI )
pCl'lel1conlo 30 cOI'onol Manoel Toixoir3 de ~Iag3lhães
Leile. . • . • • •

~.o 1,4~n-Lei de 21 do Dezemhro cio 1867.
J\~arca o dia d,) install~ção da as 'embléa Iegislatil'a pro-
I'I/lCI,11 no anno p. luluro. • . . • • ,

N,o 1,!30-Loi de :'\ ue Dezemhro do IS07.
~oncod~ [Jrc:ile;;i? POI' ,\0 annos, e garantia de juros do
(j por 01 ao lllUI\'IUUO ou compa/lhia que fizor uma es-
trada d(! .,'odag~m, quo. da cidade da Diamantina passe
!,!:Ia do Serro, O t:mnllle /10 (lorto da Figurira no 1\io
Doce . ..,......

j\O 1,131-l.ei do~1 do lJezomiJro de 1867,
Beuno DF omcios de taltollÍ<1es (lo termo de Alfen3s.

ri.o 1,131-l.oi do 21 de Dezembru de 1867.
l~ivido em dous o ollicio do escrivão do orfi1os do Patro-
ClnlO . , . . . . .

1'." 1,\33-!ei "o 26 do Dozo/ldJl'o de 18,i.
ulol isn o IlI'oslde/lte da provi/lcin a tomar dU3s mil

nc,:õ~s oa cOllll'alliJia-Sul Oe,le ~Illleira. " .
N.o 1,'.31-Lei d" % J(J Ilezemhro de iS6l.

,~utOl'isa o I'rofideulo da provincia a lIlandl!l' pagar ao
l,"spo de ~lal'la~1I13, a qll:lrta e nltima prestação quo lhe
I) Oll'ldo por t(ln:a da loi n. ° J, ~ Ir" . , . .

N.o 1, 43[,-L('i 00 tG d,~ llezel1lhro de lXG7,
Alltorisa o plo,idelllu da provincia a mandar- e~JI1stl'Dir o
reparar: dl\'('J'S:I~ .e~lr:Hh.ls, e il f'ntI'P,!!<Il' Ú camat() dc.' Ta-
mandua :1 qllau!la d,~ seis cento,,; mil "',s I"JI' ella dis-
JH'ndlda com a ,'slrada d'a<jlllJlla cidauo ao Hiacho u:J
Ponte de Pedra

. ri,o I ,43fj-l.oi de ~(j do Ijez~rnl;ro 'uo' UiG7.' .
A~)tor-i~a, o pre~idt~lItu da provinçia a mauuar pagar a
\\ cnel'Si,111 ~n,o I' crreir-a Campos a lluantia de sris
cenlos mil reiS pelo IllC':lllO uispendlda na faetura d'uma
ponto ~o!>ro o Hio PumlHl, . .

ri.v J ,l::i-Lei de tG do 1l,'zendJl'o do 1867.
Au!ol~isa o 1~les;d,'ntl: da pl'O\'inda a m'lnu:lr pagar ao
c!dad.to .Iose .Ianual'lo de Ct'rljueil';) a quantia d",
7í7S~()ti I'S. . •.•.

1'\.0 1,I:l8-Lei de ~fj de Dezem!Jro UO lS(;i,
)!:Juda comp"tar na <Jpo,:eutadoria ua ex-professora da
Loopoldiuil. D.. \I;II.ja Carlota ua r;ama, a licenra uo tres
meze:; que u/'t('\'e par'a tralal' de sua sauJe .•.

1'\.0 J, I:I!I-!.ei de ~G de D,'zelll!>ro de I SOi,
,\u!ori,a () prC'~idClllc da i'rol'll1cia <J malldnr continuar
.u r."['l'rtorio da 1t'?i,:liI(f1o 1"'oliuci<J1. e compilar a pal'tu
.J'I telta para s,'r IInprl ssa em um,ó volume. . . .

.'i ," 1 Ilo-!.ei de :'(j de ()ez,'miJr~ de I SOi.
Permiti0 que os cidadflos menciullados 113 Ipi n,O 1,06t
possUo fazor examo nos lJlllnicipio~ do sna rosi'lcnc:a. •
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1,'. \ l-Lei lIe ~G do Dezrrr,bro do 1867. . .
Autorisa o pl'esidcnle da provincia a aUXiliar ou sub-
veucionar.a qualqucr companhia ou pnrlicular, quo so
propolllia a navrgur os rios da provi.ncia . C~JlIlpoquenos
barcus a vapor, o contem outras dlsposlçues.

1,!d2-Lci de 20 de Dezembro do 1867, ,
Ilesahl'i~a o illventari,.nto do fallcclrlo commrndntlor
.loaqull[l Lourençu Bacta Nol'os, de entrar P1fll os cofres
da pro'.lIleia com u quanti~ rio trezo conlos do I'êis,
agenciada por meio do subscripç<'lO para o encan1menlo
da agua potavcl de Quoluz.

1.1'13-l.oi de ~li cle Dezemhro de 1867.
nivido em t1ou~ o allieio de oscrivüo d'Orfãos do muni-
cipio de ~Iinas NOl'as.

1 41.1-1.oi dc ~6 ue Dozcmhro de 1867.
, Crêa o di~tl'lcto de Santa Hilla no munieip:o do Patos.

1\4&-l.oi dó 26 de Dozemhro do 186i.
~Jarca as divisas da paroeh;a dó Santo Antollio do Hio
acima, com as do Caelhó e Hapozos.

I ',Ili-Loi oe 2G do Dezemhro de 18G7.
Fixa dil'izas ('otl'e os municipios do llaepCnd)' o Itaju!Jú.

I,H7-Lei uu :ll de Dezemhro de 1867.
Crêa a eomarcn da 1I3gagl'm.

I,H8-Lei de 31 do Ilrzemhro do 1867.
Faz extensiva ao municipio da cidade do Pemlia a do
u,o 1181 de 2~ do Dez('mhro dll 186:{.

I.HU-Lei de 31 de Dezembro de 18G8.
,\utorisu a camara municipal da Campanha 3 concoJer
lict'nça com totlos os vencimentos ao seu actual secrela-
rio, Francisco Ferrflo de Almeida Tr31lt

1.1[,0-lIesolllcão uo 31 do Dezemhro de 1867.
, Fixa as dcspozas das camaras municip3es nella dl'clara-

das para o anno financeiro municipal tio 1.° de Outubro
de 1867, ao ultimo do Setombl'o do 18GS••..•

I 151-lIesolução d,) 31 de Dezeilluro de 1867.
, Approva as cJnlas de receita e despcza tio diversas ca-

lHaras lI1unicipaes.
1.1['2-l.ei de 31 de Dezemhro de 1~(;7.

Antol'Ísa o presidente oa provincia a mand,,1' pagar 'I

n. ~Iaria Candida do Souza Maciel, "iu"a do cidadUo
Houl'igo ,Josó Fel'l'eira llrott3s, a qllantia de f,t 1,~!HJ!J.

I .153-Lei de :lI de j)pzemuro de 1367.
, Inlttrpreta a ue n, 1:l77 de II do 1'iO'f('lllUrOde 1366.

1154-L ••i de:ll do l)ezemuro de 1867.
, ~Ianda auxiliar com ;I quantia de trez contos de róis 11

lJllem se proposer ;I conslruir uma ponte sobro o rio das
Velhas .. ,

11!>5-Lei di 31 de Dezemuro do 1807.
, Supprime o distrieto de Luminarias, o reune ao distric
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expedidos pela presidoll.cia.
5G.-Hegulamento de 10 de maio de 1867.

Crea a. reparliçDo de instrucçno publica,
ensino publico na provincia. • • •

5i .-Hegulamcnlo do 11 de maio de 1867,
Heorganisa u secretaria do governo
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to da Cac'lreira o terrilrrio que pertenc'a á freguozia do
mesmo nome, e ao de Ang ILy o pertoncente á freguezla
do Lavras • •

1,.156-Lei do 31 de DrzemlJro de 1867.
Autorisa a prcsidel!cia á concedor licença a diversos
empregados provinciae.l. .•

I. 157 -Lei de 31 de Dezenl!lro de 1867.
Faz oxtensiva ao administrador da recehedoria da Ponto
Alta. Eze:lIliel Francisco HotlriglJcs. e ao respectivo
escrivao Luiz Joaquim da Silva Guimanles a ultima
parte do art. 1-1 da lei n. 816. .

I,IJ~-Lei de 3t dB [)ezenl!ll'o de 18G7.
Eleva ú catlJegoria de parochia o dislriclo de Joao Go-
mos, do termo de llarlJac~na, com as mesmas divisas
actuaos . . . . • . . •

l,159-Hesoluçao de 31 de Dezemhro de t 3(;7.
A pprova as posturas da canl3ra municipal da Villa For-
de Alfenas . • • .

1,460-Hesolllçao de 31 de Dezembro do 186i.
Approva as posttllas da call1ara municipal da villa de
S Francisco das Cha~as do Camno Grande.

1,461-Hesoluçao de 31 de DezrmlJro de' 1867.
;\PIJI'cva as posturas da camar'a municipal da cidade de
Tamandllú .

1,4(,2-!losoiuçao lle 3\ do llclclIlhro 'lu I Süí.
Approl"3 as posturas da cUlIlara I1lllllicip:Jl dc Passos.

1;4G3-Hcsoluç:tO dc 31 uc IJI~lellJ!JI'o de 18üi.
Approva as posturas ua CJlI,ara municipal da "illa de
Lavras .

L461-H~sollJrDo uo 31 uo Dezembro ue 1867.
Approva ;15 po"lllrils ua COlmara municipal ua villa do
Dores UO Inuaiá

I,IG,,-l.oi do 1.° ue .J aneiro dc 18G8.
Declara ljl](' () l'llJpregado publico que livrr pr~stado
scr\'iços Ú provincia ou ao eslado por espaço uo .10
annos liquidas, {(;rú tlircito a SOl' aposcntado COI1l os
os vencimentos que estivCl' pcr-:ebClltlo.

1.IG6-Lei uO 1.0 ue janeiro do 18G8 .
Elt)va Ú c;lIliegoria de flllrocllla o curalo do Espírito
Santo do ~Iar d'lIl'spanua.

1,4Gi-l.oi uo 1.0 ue Jvnciro ue JSG~.
~Ianua publicar POI' conta ua prol'incill o almanak do
~llIJas.

l,!'G8-l.ci tlo 1.° de.!:lnciloUO 18G8.
Aulorisa a l'resi,]oncia a J1J:llld,Jl' cons'l'llir' desele P,
uma pcquena capcllõl. nns nwrgens do LJrupuca na barra
do ri!Jeirüo Pontora!, para a catbccht's~ uC indios.
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RESOLUçlO N.• 1393-DE 21 DE NOVE\Il3lW DE HiG7,

HeSO!UI;âo que aulorisa a Camara MU'liripal <In J"iz <le F,ll'a a cO'11raltir 1111I

elllpresliulO p:lra macac1alltisal' a rua c1ireita <lu mesma Ci<luc1c,

FOLIU N" \,

1867.
PARTE L"

AI't I,. A rua direita (In ritinde do Juir. de Fora serú
IllUcuullllli6nda. seguudo a planta c orçamento do engenheiro
AIldemai", desde () P01J to em que ent.I'onca com a e"trada-
União e inuu::i/,ria-uté o alto da subida, alem da Capelln
de Kosso SenhoI' dos Passos, na largura de cinco metl'os,
Ol! vinte e dous paltlw:; c duas polegadas.

Art. 2,. A ohra será feita par Ilrremataçüo, precedendo
editae:;, q ile serúõ publicauu" ]leIa i~l1prensa, em os qUlles
se e:;pecilicnrilü o orçamento, as condiçües ...10 cOlltracto e
toda" as declarações fI!le fOI'e.n cun vcnicnte::i para comple-
to esclarecimento dos concurrentes.

Art. 3,. Para realisaçilu desta abril, a Camal'u contrahi-
rá um emprestimo da quantia necessaria, até vinte contos,
11l110rtisavel em tres annos, sendo os respectivos titulas reme-
tidos:'t medida que se forem vencendo os pllgamentoil, e com
o juro nunca muior de nove por cento ao anno.

Art, I.,. 0" 1.10cumento::;, que fi Cumara aceitar para este

o Dl', José da Costa ~lachall0 de Sou~a, Preside lte da
Provin'cia de Thlinas Geraes: Faço saber a todos o,; DCII" lla-
hitantes que 11 As"ell1blea .Legi6lati\'a PI'ovincial, soore PI'O-
p,'oposta da Cnmarn l\Itmieipal (la Cidade do .hil. de F01'Ü,
decretuu, e eu "alll;cionci a re,;ülnçào seguink:

TO~IO XXXl1I,
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(2 )
F, N. 1. ( 3 )

CI,o;,1I'io .llIgllsto Gatllll.

Al't. 7. ° Ficilo revogadas as disposi~oes em conll'Ul'io.

O Doutor José da Costa l\lnchado tle Souza, Presidente da
PI"o\,incia de Minas Gerae;;: Faço saber 11 todos os seus ha-

bitantes que 11 Assembléa Legislativll Pl"ovincill!, sobl'e pro-
p)sta da Clllllal'a Municipl.lI da Cidade do BOlll Fim, De:;I'c-
tou llUesoluçãO seguinttl:

Art. I,. A Cllmarll Municipal ela cidade do Dom Fim
ficn ullt?risad~ n arrecnd,l1' annualmente e:u seu Muuicipio
os segullltes Impostos:

~ 1.° De cada raucho de tmpas, collocado na estrada "'e .
ruI, que do Funil segue PUI'a a cclrte do Hio de JalU~1'O
1 O~OOU l'éis.

~ 2.° De cada um dito collocndo na c.;trada que lia bana
do ilrumado segue pllI'a Penlões G;;OOO réis.

~ :1.° De cada um dito collocado em qUUlqllCl' outro pon-
to do Municipic.. 4~OUO réis

Entende.se pela expre.;são-rancho tle u'oJlas-ns C0-
herta:;., engenho:;. \'<lrllntla:-l ~. situadas em Jl~)ntos de mur-
cha regullll'es, onde CU:3t'.lmüo as tI'opa:; estacionar.

~ 4.° De cada um C""I"O ou calTctão quo tl'<lllsitar deu.
tro da cidade Cl111 lllatl'l'iae,: 2~!lOO réis,

~ 5.° 1Jo cada (!lU \'eIlllilhão de quitandas 3,,000 ré i:; ,
~ 6. ° De cada olaria de telhas Gl'jOflO l'éL;.
~ 7.° De cada foglleteiro 5~OOO réis.
~ 8.° De cada 1l1ll:Sf:ate ele calçado, que resilliudo fÓI'a,

o vier vendei' no Municipio ;jillOUO réis.
~ 9.. De cada caldereiro, 011 folheil'o ambulante, que no

l\Innicipio exel'cel' Slla Jlro~issfl:), ou l1elle velldel' objec-
tos da me:3l1l11 10;';\000 réis.

~ lU. Do cada 11111 mascate ele mis.snug'lls, estampas, fi-
guras de geço ou objectos de urll1ariullO 5;,000 réis.

~ lI. De cuda botica hOll1eopatica) em que sc vendeI'
dóses 105000 réis.

~ 12. De cada relojoeiro ambulante, ou residentc no Mu-
nicípio lO~OCO réis.

~ 13. De cada llelltis~a Oll retratista 20S000 réis.
~ 1'~, De cada lIegoclllute de bestas .no\'as 5;';000. réis.

TOMO XXXl1I. PAnTE 1..

RESOLUÇAO N, 1J3!)!~-DE 21 DE NOYInIBRO DE 1867.

Ilesolllção 'I"e all!orisa a Ca'llara ~IlIlIieipal ,Ia Ci,lade do nom Filll a arre-
cadaI' I'IlI seu Mllllicipio di\'~rsos illlllostos,

/

Fartl/nato Carlos Jlf •..i,-cl/e.< a fez.

.JOSI~ o.\.Cosü :\f.\CII.~DO DE SOUS.\,

S(~lIalh IH Secl'et.llI'in t1:l P,'esitlen:.;i:1 (1:1Provincia aos 21
tle l\orcmbj'o de IS07.

Nesta Secrctn; i L do G.')vel'llo fui ;JlI1Jlicaela a prc.3cntc
He;;lílu~ãO etn 2i d;) Dezembro lle lSG7.

CC"al'ifl A Ilflllsto G'lJIut.

Art. 5.. Em quanto nilo estiver amortisado o empres~
timo, a Camara nãO poderá di5por se nua da metade de
suus rendas, u bem do honoraria de seus empregudos.

emprestin~o, sel'Ílo titulos ao portallor, e COlllO lac" trans-
fer'Í\'eis por endosso, mus nunca menores du quantia de cem
mil r".

Art. G.. O inlervallo da rua, comprchendido entre 11
parte mllclldamisllc!n, e as valletas, será plantado de rel\'u, e
:lI'VOI'es seguudo a planta do cngen!Jeil'o Dott, e scrú le'vada
a effeito depois de concluido o macadamisame.lto da rua,
applicando-se pnrn e,;se fim o que sobrar do empl'estimo, dcn-
tl'O dos limite:; da autori:wção, se assim con ,'ier Il (Jamara.

3Iando portnnto Il todns ns antoridades a quem o conllC'
cimento e cxecueuo da refcrida HcsoluÇão pertencer, que a
<.;umprào, e faCão "cumprir tão inteiramente como nella se CO:I-
tem. O Secre"tario de;;ta Provincia II faça imprimil', publi-
car e correr. DUtlu no Pulacio da Presidcncia da Pl'Ovincia
de Minas Gel'ae" nos vinte um dias do nlez de Novemhro
do IInno do .l\Hscimento de Xos:30Sen!Jol' .Te~us Chl'Í:ito de mil
uitocentos e sessenta e :;etc, quadl'Hgcsimo sexto da fnde.,
pendencia o do Imperio.

(L. S.)



Art. I•.," Fica elevado a quantia de cem mil reis annua-
05 o ordenado do Fiscal.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Pro";incia aos 21
de :lovem1)ro de 18tH,

Art. 3," São isentos UO imposto de ::20 reis soure cnda
banil de aguardente, Oi> fuzemleiros que residirem no ~Iu-
nicipio.

(;) )

Art. !LO nevoguo-se as uisposiçúes em contrario.

Manuo por tanto a todas as antoridades a quem o con]w-
cimento e execlleão da referida Lei pertencei', que n cllmpruo,
e fação CUlllpl'ir tM inteiramente como nella se contem.
U Secretario desta Pro\'incia a fueu imprimir, pllblicnr e COI'-
ret'. Dada no Palacio da Presidelicia da PI'ovincia de :\linns
t;eraes aos vinte e quatro dias do mez de Novembro do anno
(10Nascimento de Tasso Senhol' Jesus Christo de mil oitocen-
tos e sessenta e sete, q Iladrugesimo sexto da Indepenucll('ia
e do lmperio.

Art, 3. Haverá todos os officios ue j Ilstica já crea-
lias por lei e pertencerá e;;to Município a CO!ll[lrCa do Hio
tins Yelhas.

O Doutor José da Costa Much&do de Souza, Pre;idento
da PrO"JillCia de Minas Genles: FlIr.o sabe!' a touos os seus
habitantes que a AS5emIJléa Leg~islativa Provincial Decre-
to 11, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. 1." Fica elevado a cathegoria de ViIlu o 3rl'aial
lle Se:e Lao'ôas, conservando u mesma denominaç,uo, com-
pondo-se o~lOvO Município das Parochias de ,Sete Lngôl:s,
c Jequitibú, uesmembradas do de Santa LUZia o d08 lll,,-
tricto;; dos I3urytis e 'l'aboleiro Grande de~unnexllllos: o 1."
do ~Illnicipio de Sabará, e o 2," UO do CUI'\'êllo,

A!'t 2,° Os habitantes do novO Municipio prompWica-
r:'tõ a snu custa cadeia o casa para as sessões do J lll'y eCa-
nWI'a.

F. i'(, 1.

/

Fortll1Uito C((l'lo,~ Mcil'cllcs a fez.

JosÉ DA COSTA :\IACll.\DO DE SOUZA.lL. S.)

~ 15, De cada mascate de selim ou silhões 105000 l'ei:;;.
Art. 2." ,q imposto sobre mascates de fazendas sec ..

<':1,1:', que resll!Irem fóra do Município, fica elevado a 20;;000
reIS,

Art. 5." Ficuo revogadas as dh;posiçõed em contl'Urio.

:\Iando por tant.o n to(las IIS autoridades a quem o conhe-
cimento e execuçuo da referida HesolllçflO pel'tr.ncel', que a
cumprflo, e façuo cumprir tua inteil'ulllente, como nella se
Gantem. O Secretario d'esta Província a fuça imprimi!', publi-
(;111' e coner, Dada no Pulacio da Presidencia da Provincia ele
:\Iinas Geraes nOs villte c um dias do mez de Novembro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chri"to de mil
oitocentos e sessenta c sete, quaf1mg"()5itno sexto da Inde-
pendencia e llo Imperio.

Sellada na Secretaria da 1'l'e"illencia da Provincia ao,:;2'1.
de l\ovembro de 18Gi.

CCSlll'io ..luUlls!o (;l!II!Il.

Nesta Secret.aria do Gonwno fui publicada a pre;;ente
l\e:soll1çüo em 2i de Dey.elllbro do 1867,

CCSlll'io ti IIUUS!/) Gama.

/
(L. S.) .TOS!, DA COSTA ~IACIIADO DE SOU.3A.

Mal/ocl JO.çé F('1"l'ci"/L a fez,

LEI N." 1,3D:)-DE 2'~ DE XOVmIl3HO DE 18Gi.

L1cI n !J n:lIll'çOl ia de Villa u nrr;lhll de Slle Lag,)a5 e contem culrn5 di<po-
:-i~LC~ ,I l'l'Slwilc.

Nesta Secretaria (10 Gorel'llo foi publicada fi presente

TO)lO XXXII!. p.\UTE r.&



. d') Pr'esidencia da Provincia aos 25Sellada na Secretarl!~ ,
de Nov('mbro de 18ti7.

Ce.çario ti ugusto Gama,

\' e 'ta Secl'~taria d0 Govel'l1o foi publicada a pl'esente Lei
e'o nvul::i~ 'em Vil:tl1de da U.)solllçãO 11.°408 de 12 de Olltll1l1'o
d~ 18'~8 aos 27 de Dezembro de 1867.

Ccsario .lugltst(J GlIlIla.

( G )

Lei em Ilvu1~0, em vÍt'tude da Hesolncão n.' fJ08 de]2 de
Outubl'O de 1818, aos 27 de Dezembroode 1867.

Cesflrio A ll!Just'i Gama,

LEI 1\.0 1,306-DE 2') DE NOVmIllRO DE 1867.

EIt'r~ ~ cJlhrA"ori~ de ViII.1 li FreJllezi~ de S• .José do P,u'aizo, c contcm Outl'~~
disposições a H'spcilo.

F. N. 1. ( 7 )

'1'0:110XXXIII. 1'.\HTE 1.'

c S lI'i/} ..II/91/sl0 G(/II/'(.

JOS)~!lA COSTA M.\CIIADO DE SOUZ.\.

Carlos I/~Ile<liclo Monteiro a fez.

8ella(la na Sccl'etUl'ia da PrcsÍlle:1cill da Provincia nn,~
:li de No\ cmbl'o de 1867.

LEI N.o 1,397-DE 2i DE KOVK\lll1W DE 18ü7.

, . I I., Frc"llczia do Sumidouro do ~Iuuicipi() lIe Mari~uua pra liTrllUSll'l"C n SCl c (l l"l I ~

pomação do Piuheiro.

O Douto!' José da Costa l\Jnchado de Sousa, PI'esidellte
I I) . C'l rle 'j'ltla" Gel'aes' F:Jl'O saber a to (los os seu"{n rovllI '11 u "ú . . ~, .. I i ,t
habitantes, que n Assemblén L.egislulIva PI'O\'lIlCIU (eCle ali,
e cu suncciollci a Lei segulllte:

Art. Unico, Fica tl'a~lSfel'i(l!1-fi séde da Fl'egue~:ia d<>
Sumidouro do ?lInnieipio lle ~Ial'lanna para. n p.ovons<1O dI)

'Piuheiro, revogadas as disposições em cOlltrurlO.

:\Iando portanto a to(1ns, as allt.oridadcs, 11 quen~ o conh,~;
cimento e execnr;ftO da rcfenda Lei pertenccl', q ne a c,nmp~"
e flleilO cnmpril' tilo inteil'l1mcllte. com.o .nella s~ C,OlltCll:,
O seél'etnl'io desta provincia a faça l.lIIpl'l1I11r,l~nb.llcl1l e ~O.I'
I'e;'. Dada 110 Palaeio da Pl'e::iidenClll d.a PrO\"lnClU de MIll<l:'!
Ciel'aes aos vint.e sete dias do mez d,e ~o\'emhro .do. an,lIo d~
Nl'cill;ellto de Nosso Sellhol' .Te"ll::iCIlI'l::itode ml! oltocCI~tn"
1 I :s ta e sete qU'l(!t'u"'esiwo :;e:do da Inucpcudcllr:lU (:e se;;sclI < , < ..,

do Imperio,
(L. S.)

,.

o Doutor .José da Costa ~Iuchado de Sousa, Pre5idente
da Pro\incia de Minas Gemes: Faço saber 11 todos os ~ell:;
habitantes qne a A:isernbléa Legi:illltiva Provincial Decretou,
e cu sanccionei II Lei seguinte:

Ar/. I,. Fica elevada 11 cathégol'ia de VilIa a Freguezill
tIe S.•Tosé do P1II'aizo, ora pertencente ao nIllnicipio de Ilajn-
há, com a denominüção de- Villa de S. Jo::;é do Paraizo-
compondo-se o nora Muuicipio das seguintes Pnrochias. S.
José do Paraiw e Vat'gem Grande, desunnexudus de ltajllM,
Capi vary desllnnexada de J t1guary e Conceição dos Ouros,
de Pouzo Alegre.

Art. 2.° Os hahitantes do novo Mnnicipio promptifica-
l'úõ a sua custa cadeia e casa de Camara e pura as sessões do
Jur)".

Art, 3.° l-IwerÍt todos os O:ncio.~ de .Justiça jú cread03
por lei, e pertencerá este I\Innicipio a Comarca de Jaguary,

Art. i.O Hevogiio-se as di;;posições em cont1'urio.
Mando portanto a todas as nutOl'idades a quem o conhe-

cimento e execll~ào da referida LeI pCl'lencel' que a Cumpl'ào,
e fação cumpl'ir tão inteiramente como nelll1 se contem,
O Secreturio desfn Provineia fi faça imprimir, Jluhlicur e cor-
rei'. Dada no Palacio da i're;:;idencia ela Provincia de Minas
Gerae.'3 aos vinte e eÍnco ( im', do mez de Novembl'O do anno
do Nascimento de :-\0:3.'30Sell!lol' Jesus Chl'i:3to de mil oitocen-
tos e sessenta e sete, qlladl'nge::iimo sexto da Independencia
e do Imperio,
(L, S.) ,10:':'1\ DA COSTA I\JACIIADO DE SOUSA,

Carlos lJenedlcto MOl/teiro a fez:,



LEI N.• 1,30S-DE 27 DE N"OVEmmO DE 18Gi,

Cesa)'io A ug/lsto Gama.

Cczario A ugllsto Gama.

( !) )F. ~, 1.

Art. I. O Presidcnte da Pl'ovincia mandará abl'ir, desde
j(1 a estrada que cOllllullnica a Cillade do Serro com () Porto
'd~ Souza, na Provinda do Espirito Sunto.

,\r~. 2.0) E~ta estl':H!a terá a larg'ura de C}uatro metl'OS
':lltre lalletm:, Lledi\'es llHlXilllO';de deJ~por ceuto, e ruios de
('lll'\'atUl'H de vinte metros no minimo.

em avulso, em drtude da Resoluç1íü l~.:.o.'.08 de 12 de Outubro
de 18!8, aOs 27 de Dezembro de 18U/'

Ccsal'io ..t ugllsto GlIma.

LEI J\ •• 1,:Hl9.-DE 28 DE NOVEMBRO DE 1867,

\lilllda "hr;.' ,le"le jú "e,lr",liI qne commnllic.1 a citbde do Se'To com o Porto
,lo Soma nil Prol illcia tio Espirilo 5i11110,e conlem oul!'as tlisposi\'ües a
I"l'speilo,

O Doutor .José da CO.~ta l\rndwdo de SOUSfl, Presidente
da Provincia de ~IÍna:-; Gerae!i: Faço sflber a todos 0:-; seus
habitantes que a Asselllbléa Leg-islativtl PI'o\'Íncial decretou,
tl 0U sanccionei a Lei seguillte:

Art. 3." O Prc.:iidcllte da I'ro\"Íncia fica antorisatlo a
d(,spclldel' flté ~C ..1;H~lltllcontos de réi,,; annlll~es com a cons-
11'llcÇàodesta e:-;trada, contl'actal:do ellg'en!tell:o?, caso os da
Pl'OVi1lCianão pos:'iíO sei' destr,J!w!os sem pl'eJUlzo ele outras
,,!lI'US provillciae;:; em beue:iciu de3ta.

,\I'L It.. ESt:l o;;lr:llla (101'0 ser abcrta por seccões que
Jlunca excederÍLõ de seÍs kilometl'os: sel'ú começado o traba-
HIO de abertura, logoo (l'lC for conhecido o tl'nço definitivo de
caJa secçllo.

Art. 5.. O unico ponto obrigado será n Cidade do Serro,
donde a estrada se dirigirá ao Porto do Souza, sómente até
mi raiDs desta Provincia.

Al't. G.. Será expressamente prohibido, e desde o prin-
cjpio, o transito de CHl'l'OSde eixo movei nesta estruda debai-
xo tia multa de dez mil réis, e do dobro nus reincidencias.
'l"'J)1Q XXXIII. PAUTE I."

/

/

C(II'lo.~ 1Jellct!icto ftlolltciru a fez.

JosÉ D,\ COSTA ~IACII.\ DO DE SOu:;.\.(f.. S.)

T•.all~rel'e n ,éde dn Freguezin de Santo Alltollio do GlIl'Illllha parn o al'I\lial
de S, Gonçalo do Brejo das Almas dô lI!nllicipio de Grão Mogol.

( 8 )

l'\'esta Secretaria do Governo foi publica fi presente Lei

Sellada na Secretal'in ria Presielencia ua Provincia aos
27 de Novembro de 1867.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada a presente
Lei em avulso, em virtude da Hesolução n .• q08 de 12 de
Outubro de 18~S aos 2i de Dezembro de 1867.

o Doutor .Tose da Costa Machado de Sousa, Preside.ute
da Provincia de Minas Gemes: Faço saber a todos os seus
habitante.;; que a Assembléa Legislativa Provincial decretou,
e eu sanccionei a lei seguinte:

Art, Unico. Fica transferida a sede da Frcg'uezia de
Santo Antonio do Gurutllba para o arraial de S. Gonçalo do
Bl'ejo das Almas, Municipio U') Grão Mogoi: revog-auas as
disposições em con!rurio.

!l1~ndo portanto a touas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execllção da referida Lei pettencel', que a cumprão
e façãO cumpl'ir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimil', publicar e cor-
reI'. Dada no Palacio ela Pl'esidencia da Provincia de l\finas
Gemes aos vinte sete dias do mez de Novembro do anno tIo
Nascimento de Nosso Senhor J eSllS Chl'i:;tO de mil oitocentos
sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e
do Imperio,



Ce.'aril) .II/!Justo Gam'!.

(10)

LEI N .• 1,ItOO-DE !.l DE DEZL<::.IBIW DE 18(li.

(I()F. X. L

pelo Presillende (la PI'o\'incin. sob Pl'oposLn uo Director Ge-
mi, cnjas attl'ibuiçües sel'úü:
~ I." Inspecciollur as e:;cola" e extel'llatos publicas, nulas

e q uaesquer estabelecinwntos de instrncçào do respecti vo
circulo,
~ 2.. Pl"esidir ao concurso e exame" para o mllO'isterio.
~ 3.. Pl'csidir nos exames (lo::, nll\luno" dos e~'(tel'l1utos,

que hou\'er 110.Cil"Cnlo: ~ conferir-lhe" o" tit.ulr,s de approv:l-
çàO., e bem assIm pl'es;llll" on delegar a pre"J(lcncia dos exu-
mes dos alulIInos de outras unias ou escolas Illlblicns e suh-
yencionadus. l

~ 4.. Conceder licença para a aherll1l'll das escolas 011
estabclecimentos particulares de instrucrflu
~ 5.. Coordel~lll' o~ muppn:'i d;~ instruc~;l I publica e palti-

cular do respect,l\"o CIrculo, uu forma prescripta pclo He"'ll-
1nmento, c rcmetel. os !lO J)jrector Geral até o dia 15'=' de
Fevereiro de' cada anno.

~ ?,o Visar?" cel'liticado:'i d~ fl'eqllencia dos pl'Ofes:'iores
publlco:'i, e rl11'~ICIlI(d'e" subVenCllJIHHlos, pnssados plJlos Dele-
gados, c auto.l'lsar os, pagamentos POl' qualquer (;o!lcctoria
ou receucdol'ln do Circulo.
~ 7.a Prujlor au Direetor Geral Dele~'ndos P:ll'f1 os (liiitric-

to:3~ em qlle houvc!: e:;cola, lJllI:l, co!leglO ou c:;ta!Jelecimellto
de 1I1struC~Í1o publica 0.11 jlartlclt!a:', e trnnsmittil'-lhes ins-
tl"IICçÜeS jlllra o cllmpl'lrneat.o de "cus deveres.
} ti:" E:-;ecl. tUI'. e fazer executar u:; ordeu::; q ne lhe forom

uJrJg'ldns pelo 1>1:,cctor Gerlll.
~ !.l.. ~tlr jlll'nl~lCllto e po::;se aos empregados de instrllc-

çüo puhllca tio cll'cul0.
~ 10." Inlli,ctlr ao D:rect\lr (;eral quaes as cscolns particu-

lares fjue esteJào no caso de SOl' subvencinadns na fórma do
Heguln 111eu to.

~.11 •. NolncUl' I~l'ovisorinmenle sub.;titutos nos profes"o-
1'0:; IInpedlll?:'i, ou tllltosos. suh:~10tten(lo immodiaturnente as
nomeações 11 approvaçào do VIl'cct')r Geral.
~ 12.. Determina!", com ou sem audiencin dos deleO'udos

uos professores partICulares qtll~e,? os meniuos pobr~s, qu;\
em suas eSC?I~lS devem ser ntlmltt~dos nu fórma do Rerrula-
mento, purtlclpando-o logo ao Dlrector Gel'u!. c

5 13.•. Admoestar e repl'ehenl1el' os profe"sore" publico.'
e subvencIOnados, POI' falta de cumpl'imento de deveres. "

~H,o Impor aos mesmo:;, (l'lHlldo reillcidlJlltes, multa

TO~lO XXXlIl, PAUTE 1.a
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Carlos l/elll'liicto 1Ifontál'o a fez.

Josú DACOST.\ :.IACII.\DO DE Sau".\.(L :))

C('S:II'W ..lllrJ I(sl,) Gallla.

?\flst.n SeC'l'et:ll'in do (;o',eruo foi publicada n 1))'O:lente Lei
t:lIl 27 de Dez':ll1hrü dc 1867.

Art. :3:0 E~lI c:ld cil'cLlb h:l\'l'.I Ú 111I1Tn,;p(H:tol' llCJiilC:1ll0

AI'P"1lI a u I\C;(lIlamClIlo 11 • [,ti tle 10 de \1 ••i" de 1SG7 com; s ;J!Il' •.açl'c., li 'clI ••
,il'e1 •.•.••da-.

Art, 7.. ILn-ogã:)-se ns di,;po"j~oe.~ em contrariu.

Mando portanto li to:las a" nntorit1nlles a fjuem o conlJC-
cimcnto e execução da referidnLei pcrtencer que a cnmprào,
II fação cnrnpril' tào inte:ramente, como nella se contem.
O Secretario da Provincia a faça imprimir, puulicar e cor-
reI'. Dada 1\') Palacio da PI'esid(~ncia da Pl'o\'Íncil de :Hin;;s
Gernes aos \'Ínte sete dillS do mez de NO\'emUl"O do anno do
2'ia~cilllento 110NOSiiOSenhor Jesn" Cllristl) (Ie mil oit.ocento3
c scs,;enta e sete, qnnrll'agesimo sexto dn Intlcpentlenei:l
e do Imporio,

:\1'1. 2.. A I'l'(wincin ';Cl'Ú l1i\'ididn, n jllizo do Governo,
em eil'euloi; littGrilrio:i, Cjue cOll1pl'eheudel'úü ll:na 011 lI1ai;;
eo:nal'ea;:;.

Art. \. Fica nppl'üvitdo (J l'pg'1l1nmenln n,O ,j(j (!l: 10 de
;,\nio de tl:W7 eOlll a,; altel':1<,;0c5 con.ilnllte:.i da jll'e:iellte Lei,

Sel1a(ln na Secl't't.:lI'ia dn Pl'esidencin da I'l'ovincia n05
:li de :,\ovcllIbl'o de 18tH.

o Dont,or .Io,;c d" Cn;;ta :.Inclln(ln (Ie SOII:in. Pl'o,;ident.e
(ln Pl'OVill<;Ía de .\1111'\';UerilC";: FI\~~(J';lIher a todo.; 05 "C11"
habitallte5 1.jIW n .\,;,;elllbléll Legislati\'a Pl'o\'iudnl D()(;t'l'tol],
1\ cu :lnnel'Íouci a Lei ';CglJilltP:



( 12 ) F. N 1. ( 13)

até trinta mil réis: com recursos na fórma do Hegulamento.
~ 15. Suspender us cadoiras publica", qllalluo nno tenhão

a frequencill legal, partieipalldo logo ao ])il'cctor Geral.
~ lü Concedel' aos professores licença até nm mez, sem

vencimento alguni, dentro de um anno.
~ 17, l~eIllétter com infol'lnaçno slIa as provas e mais

papeis COIll:ernentes aos exame" dos call1liulltos ao ma-
gisterio.

Art. 4.° O.:;In;;pectore5 de circulo perceberáõ a quuIltia
annunl de 1508000 1'5., a titulo ue grutificação, pam o ex-
pediente,

AI't, 5,° O Governo nomeará substitutos aos Inspectores
de circulo.

Art. 6.° Haverá em cada Di::itricto, nas condições do
artigo 3,° ~ 7,°, Ulll Delegado cujas nttribuições serúõ:

~ 1,° II~specci')llar velo UH:llOSum.a \'.ez no mel. lIS escolas
e estubeleClloentos pu bllcos do seu DI"tncto, uuudo cauta ao
Inspeetcr, do que observar.
~ 2.° Impe1lir qne se abra alguma esc~)Ia ou estabeleci.

mento particular de instrucçfio sem autorlsaçflo,
~ 3,0 Vi.~itar, no menos uma vez em cada trimestre, as

au'las e estabelecimento" lHll'ticulnres do seu dislricto.
~ 4.,0 Prestar as informoções que lhe [:orem exigida;;.
~ 5.° lIa ver opportunamen te dos pI'o!e;;sol'es c t!II'ectores

de estabelecimentos os mappa::l de que trata o art, HI Llo re-
gulamento.

~ 6.0 Dal' aos pro[e550re::; publicos e subvcncionuuos at-
te.stados de fl'l'q uencill.

~ 7. ° Ex.ecutar as ordens que lhe forem cxpedidas.

Art. 7.° N,o circulo da cnpital, ns funcçõe.:; de lnspe(;(ol'
serúõ uesempenhllllll::l pelo Dil'ector Geral.

Art. 8 ° No ll111l1icipio em que houver ex.tel'11uto SCI'Ú
l>irector deste o Inspector do Cil'(;ulo.

Art. \lo ° A COnSCl'\'uÇflO(las escolns, e aulas publicas
fica dependente tão sOll1,eute,da fl'equellcin: ..de :2ti alull1,uos
pam as de instl'llcçUO p:lmal'lll supel'lor: de I;> r~a~'aas de lllS-
trllccfLO elementur: de ~O pura fi" LIasexo femllllno o de 1:2
panl as aulas de latilT' e fl'allccl.

/

/

Art. 10. HaverÍl em cada frog'uezia uma escola de ins-
tl'uC~tlll pI:imal'ia para o sexo mus(;olino, fh:ando dispellilauu
li ex 1gen(;l!l do recenseamoll to para 11 (;I'ea ('ão de (;aueiras
q 1101'de instl'uCçãO primllria, q nel' secundada. '

Art. t t, Fica o Presidente da Provincia aUlorisado a
crear 110,:;districto.:; mais poplllosos esco!as de illstrceão pri-
muria, preceJenuo iufol'lna~:no do 1)ir<:;ctOI'GoraI. •

AI't, 12. As e.:;colas do illstl'lJCr:i1O pI'imitl'ia elomcntal'
do sexo mascolino podel'üo tambem sei' 1'l~g'iLlasP0l' pró-
fe.::isoras,

AI'1. 13. "KasVillns e Cilladc", o:l\le llOu\'cl' mnis do
umn Frep'lIczia, 11 Directoria Gorai Llett'rlllinurú u séLle tla cu-
dei m de instrucçi10 pl'imaria superi OI' .

Art, 14. O:; alumnos quef,'eqnontarem as anlas de latim
e fl'nncez pagari10 somente pOI' lIma vel. n joia lie JOSOOO r:;.
110a(;tn (la primeira lnlltl'icula, E\(;optnão .se desta il11posiefl\J
o.:;nll1111nosqne pI'O\'ill'em sua polJre.:;a com attestados do 1'0,,-
pectivo ParodIO,

Art I;;. FicfiO SUb5i:;tinllo todos os cxtCl'llatos crendo:;
]lolo n:g'ulllll1ento, ignnlados POl't'In eln qnanto 110nnmol'O dt:
cat!eil'lIs. e em cjuanto ús pl'es(;l'il'~ües pal'll 11 sua con-
sel'\'a~<io,

Art. 16. O ensino familiat' não e5th sujeito n inspccçflO ..

Art. 17. 05 pl'ofessores que, em vil'tndo ilc leis e l'eg'll-
lamentos tlnteriol'e:; 11pl'oll1111g'ar:ão do 1{0"'II!atllento n, ;)(j
estiverem titnlados sel'l10 ob['ig,ldos dcntl'o"'de dons a 11110:;•.;
mostrarem-se habilitados nas 'l1aterias novamente exigit!II":,
falOn(I~-o, gOSill'<iOde todas as vantagcns no Ileg'uIn lll-el1t'I,
cOIl(;edl(!as dcsde SUll publicll(;ãO, c no caso conll'al'io pCl'lle-
I'fLo ti cadeira sem prejuizo dos direit,)s mlf] ncrillos.

Al't.18. Ficito revogadas tnflas as di5posil'õc::; (lo Ht'-
g'nlall1cnto n. 5G, e todas as olltms lJltC e"tivcrcln em "p')o,;i ..
ÇflOcom a pre,:;ente lei. 1

Man(lo por tanto li tOtlas as autol'idades li quem u Cú -'
'1'0)10 XXXIII. PAUTE l,a



Cesal'lo Augusto Gama.

C('sario Augusto Gama.

( /4)
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JO.;l~ DA Co 5'1'.\ ~] ACIlADO DE SOW:A.

Carlll.~ !JeJll'riiclo Monteiro n rezo
(L. S.)

no alto denominudo-Soberbo-na SeiTa da ~Inntiqueirn. se-
g'uinüo pela estrada do BIOde Pedt'as abaixo até o rio Bana-
nal, na eiJt.rada que vai de S,lnta Bita pma o Bananal aCi!:l:i.
llO pé da casa em que morou Antonio Pin!leil'o, licando esta
ca:;a pel.tencenl!o <10 Dist.icio de Santa Hitn. daqui lltraves-
sumio o rio Banunal. seguindo por um espigão alto em rumo
fi uma baixada, e SIIbindo um serl'ote que di vide a fllí~enda
do 130mSnccesso da do tenente Venancio Hodl'Íg'ues Alves:
pertencendo llquella ao Di"tl'icto ue Santa Rita, e c8ta ao de
Passa Vinte: desta 130cnina snbindo ao alto da ::;el'l'a do ~lira.
e descE'lI(lo por um espig-ilo. que üi\'ide as nglllls dos sitias de
.IoàO Gomes e de Maria Victol'in, pertencendo esta no Districto
de Snllta Bita, e atl'ave;::sando uma haixada. que faz o dito
t':ipig-àO e contÍ1llHllldo por este até a caciloeil'l\ dcnolllilllHla
dos"':"Cculos-re\'ogadas W' di:;posiçoes em COlltl'l\rio,

~lando por tanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimeuto e execução da refcI.jda Lei pertencei', que a
CUll11JlilOe fllÇàO cumprir tào inteiramente como nella f:e
conlplIl. O Secretario d'csta Provincia a faça imprimil', 1)11-
h!iear c COITer Dada 110 Palacio da I'rcsidencia da Pro-
"inc:a de :\Iiuas (jentcs, aos nove dins do mez de Dezembro
do UIlllOdo ;\'ascimento de Nosso Senhor Je,ms C1JI'isto de mil
oitocentos e sessenta e sete, qunllragesimo sexto da Inclepcu.
dencia e do Illlperio.

F. N. I.

/
FtorCllcio da Cunha l'illnna a fez.

JOSE DA COSTA :MACHADO DE Sous.\,(L. S.)

Sellaua na Secretaria da I'resiuencia da Provincia aos 9
de Dezembro de 11367.

Nesta Secretaria do Governo foi publicada em avul:;o
a presente Lei a 27 de lJezembro de 18lii. em virtude da I\e ..
i:Olll~ilOn. [~08de 12 de Outubl'o de 18-18.

11llecimento e execllcão ua r<:feriuu Lei pet'tencer, qne fi
cumprão, e facão Cll1l11)I'ir.tão JIlteil'Umente. como n'ella se
contem, O S'ecretario desta Provincia a faça imprimir,
pub~icar e c~rrel'. Dada n:1 Pulacio dl.l Presidencia da Pro-
yinclu de Mmas Gemes aos nove d1l1s do mez de /)ezem-
1)1'0do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesn::: Clll'isto
ele mil oitocentos ses"enta e sete, quadrag'esimo sexto da
Independencia e do Imperio.

LEI N.o 1.401 DE9DEDEZEMBRODE 1867. Sellalla na SecI'et:H ia d,l Presidencin da Provi llcin, no;; ~l
lle D('zembro de 1867.

Tr,HlSrcre a séde da Frcgllcz,a da I\ocaina du i\Inllicipio da A)"lIl'lIoca para a
puvoaç~o do Passa Vinle, e eslahelecc a divisa da 1"l'cl(lIczia do Passa \,inl,'
com a de Sanla llila da JaclIlinl(a.

O Doutor Josú da Costa ~Iachauo de Sonsa, Presidente
da Provincia de Minas Gemes: Faço saber a LOdosos seus ha-
bitantes que a As"embléa Legislativa Provincial Decretou, e
eu sancionei a Lei seguinte:

.Art. Unico, Fica transferida a séde da Freguezia da
Bocaina do municipio da Aynruoca para fi povoaçllo do Pas-
sa Vinte. • '

A divisa da FI'en'uezia ll\1 Passa Vinte com a de Santa
lUta da Jacutinga t fixaüa pelo modo seguinte: a começar

/

i\e"ta Secretaria llo Governo foi pulJlicndn em avu!;;o,
~l jlrc,;eute Lei aos 27 dc lJe~.ell11>1'0de 18G7, em virtude da
IlLsolijgiio u. t.Ql:!de 12 de Outubro ]l:l18.

('('sario .lllJIlSIO (;(II/u(.

IlIlpre':S:ls, e rJ\'i"tas por orllem da Prcsideucia da Pr,,-
\illcin.

G rllci lia 1111 .1risl i,lt.s tio Pradll Jl ;1///'/1 tf/.

OGIW.PHKl'IJ 18G:;'-Tll'. DE J. F. m: P.\l;1..\ C.\ ....TH'l.
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LEI N. 1,It.02-DE 7 DE DEZE\mHO DE I8G7.

Ellcorpllr a {, FrCf(IIClia e ~IIIII icipi'> dc Pilllllhy a, r.'l\'1I b,. Pral", IJ 'a \'i,l"
de S. Thiago, POllle No,a e POllte Alta oIeSlIIl'lIIll1\l(\"s d" P"roc:,;., .te
Ilalllhuhy do '1'1'1'11111(h Forlll iga.

o DI' . .José c1:) Costa Machado de So lll:a , Pl'esidentt~ da
I'l'ovillcia de ~Iina" Geraes: Faço saber a toc1os o,.; "ell";
lIahitante"que a Assembléa Legi:llativa ~)l'odndal ()~cl'etoll.
e eu ,,:lIlcciollei a lei seguinte:

FOLHA ~.o :!.PARTE •.•

1867.
TO~IO x XXIII.

/

Art. Ullico. Ficão l:e"lflCll1bl'11c1as (h par chia tlo l3al11-
buhy e terlllo da Formiga e cllGot'JlOradns á parochin e Ter-
mo de Pilllllhy as fa"p.lltlas Pl':lta, Boa Vista do S. Thiago.
Punto Nu\'u e Ponte .\lt:l , ro';og:l.la:l a" lli:;posi~ües cm con-
tl'Hl'io,

/

~lnn(lo pel'tauto n to,laS as autoridades a quem 0(;0-
nllecimclltiJ e exec;I~':I(j Ih l'erl~l'ida Lei perteucer, que a
cllmpl'üo e i'açl1o Clll11lll'il', t;1o inteiramente como nella se
contem. O Secl'otario 11esta PI'oviucia a faça imprimil', pu-
blicaI' l\ cUl'rcl'. Dlld:l no 1'a!aeio da pl'esiciencia da Provin-
cia (le ~Iilla" Gemes, aos i dias do mez de Dezembro do
aU110 do Na:i<;imcllto d(~ NO:;:3oSe11hor .Je"JlS Christo de mil
oitocentos e "essenta c seto, qJluJrngesilllo sexto da ilide-
pendencia e do Imperio.
(L, S) Josú DA COS:'A ~1ACIlADO DE SOUSA.

Manoel .José FCl'I'eil'll a fez,

Sellada na SI:lCJ'(~tal'inda Pl'csidencia da Pl'ovincia aos i
tio Dezembro de ISGi.

Ccsal'io Augusto Gamo.
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Nesta Secretaria do Jovel'l1O foi pnblicndn a presente Lei,
em avulso, em virtuue da HesoluçãO 11,408 de 12 de Outll-
bl'O de 18',8, aos 31 de Dezembro de 1867,

Gl'flciliano :1 rlstides do [Irado pimentel.

LEI N,ol,l,03-DE 9 DE DEZEJWHO DE 18G7.

LEI N. .I,404-DE!l DE nEZmlBlW DE 18G7,

Deml(~mhra do Termo c i'regllezia da cidade do Arax,\, c encorpora ao Termo c
freguezia cle S, Franeisco das Chagas do C"IIII''' (;,'"udc, os Oistriclos de
Saulo Antouio da Patrillha e S. Jerouilllo dos Poções.

o Dontor José da Costa :\Inchado de SOIlE'a, Presidente
da Pl'ovincia de l\linus Gernes: Faço sabel' a todos os setl~
habitantes que a As;:;elllbléa Legislativa Provincial Decretou,
e eu sanccionei a Lei seguinte:

Cesllriu A llrJustu Gamu.

Selialla na Secretnria lIa Presidencia da Provincia aos !J
de De",embro de 1867.

Art, Unico FicãO desmembmdos do "[enuo e FI'eO'ne-
zia da Cidade do Al'uxú e encol'pol'ilClos lIOTermo e Fre';'rue-
zia de S, Fl'allcisco das Chngas do Campo (jl'ande os "'Ois-
tricto., de Santo Antonio da Pratinha e;', ,Jeronimo dos
Poçoe::;j revogadas as disposiçoes em contl'llrio,

Mando portaJlto fi todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer que a cum-
prão e façi\o cumprir, tão intC'il'llmente, como JI'ella ::le con~
tem. O Secretario tI'esta Provincia a faça imprimir, puolicor e
correr, \lada no PII!acio da PI'esidencill tia P,'ovincia de
~Iinas GUl'lICS ao,; nuve dias do me", de Dezembro do anuo
do Nascimento de l'\0';80 Senhor ,Jeims Chl'i::;to do mil
oitocentos e :iessentn e sete, ql1adragesilllO::lexlo da Indepen-
tlenciu e elu lmporiu. ,

Jaci/llllO Dias Coelho a fez,

JOSE 1),\ COSTA :MAClIADO DE SOUSA,(L, S,)

J

o Doutor José da Costa l\Il1chatlo de SOU.:l:1,Pl'e"idente lIa
Provincia de Mina.:; Gemes: Faço saber a todos os seu"
habitantes que.a A,ssembl,éa L~gi"lativa Provincial Decre-
tou, e eu sanCClonel a Lei segUlnte,

Art. Unico, Fica desmemhrado da FregllCída de Santo
Antonio uo ~lonte, e ellL.:orpol'llllo á de 'l'aman~lIá, o Dis-
tricto do Senhor Bom Je:;lI,; da Peura do Inualú, e revo-
g'adas as di"posiçõe:; em contl'llrio.

Mando portanto fi todas ll~ autor,idades, a qllem o conheci-
mento e execuçào da reteI'lUll Lei pm'tencel', qlle 11 Cllm-
prào e íll~ãO cumprir. tl1o,int,eiramenl,e, co!n~ nella s~ contem.
O Secretario de:>tll ProvlncJa 11laça unprlmll', pll~lIcar e ~Ol'.
reI', Dada no Palllcio da I'residencia da P['OVIllCIlldo l\Ill1as
Geraes aos nove dias do me", de ~)e7:ell1hru dO,IHl~1Odo Nas-
cimento de Nosso Senhol' .•Jesus Llll'lsto de 1111I01toC?nt,ls a
sessenta e sete, qlladl'llgesllno sexto da Inuependencla e do
Irnperio,
(L' S.) JOSI~: DA COSTA ;\IACHADO DE SOUSA.

Frallci~co ,,1'ltonio do Carmo a fez.

DrsmclIIbra da FregnNia ,lI' Santo Antonio cIo ~Ionll', c encorpora a de Taman-
duil, o Districlo do Senhor Bom Jesns tia Pedra cio Iudaiú.

Cesal'io Augustu G(lI)lQ.

Sellada na Secretaria da I'residen<:Ía da Pro\'Íncia nos fi de
De",embro de 18h7,

Nesta Secretaria do Governo foi publicada em avulso a
presente Lei aos 28 de DeZelllbl'O de 1867, em virtude da
ResoluçilO n, 4.08 de 12 de Outubro de 18',8,

"Ne:3taSecl'etm ia ~Io Govel'l1o fd publicu?a fi prec::ento
Lei em avul::lo, em vll,tude da He;:;oluçi\o n. ,~08 de 12 de
Outubro tlc 18~8, !lOS31 de De;wmbl'o de 18Gi.

(;,."ci/irlllo.\ ,.is(irir's do fli':lI/o l'il/le:/lt'l.

Cesa,.io :Iugllsto Gama,

TOMO XXXJll. I'AIITE 1.'
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LEI N 1,405-DE 7 DE DEZE~1I3RO DE 18G7,

( 21 )

LEI N,o J,lt.07-DE !) DE DEZEMBRO DE 1867,
Desmemhl':l da Fre~uclia c Terlno do Araxú, c ellcorpora ;) Frc""ltPzia (' T

do :atrocillio o silio do cidadão F. ancisco Ju~é da Sil7-.\' Iiolc II '1111,':
nOIlHllí.lllo-Cachocira.- l l0, I (

Cesul'io Augusto Ga lI!(l.

",~,e:;ta ,~~cre~aria do Govemo foi publcllda em avulso a
l~lo"e~.te L~I ~~os;31dc Dezem b1'Ode 1867, cm virtude da Be-
"OIU~110 n. -t0l) de 12 de Outubro ue 18r~8.

Cmcili lHO A I'IstidfS do l'mr!o Piou'nul.

Ili~ll'.icto do nio do PeiX<', c ao \luuir:ipio do Bom:,m, a raseuda Ih C,I-
choell'a, pcrtencenle a Chagas & Il'Inãos.

I O D.ou~or .José do. Costa l\fachallo de Sousa PI'esidente
\ ~I l~r,ovll1~Ia de Minas GCI'~es: Faço saber a to'dos o;; seus
llablt,mte"" qll _. a ~s5e:nblea Legislativa l'l'ovincial Decre-
tou, e eu sanCClOnCl u Lei ;;eguinte:

, Art. Unic?. ~ica deSI!1embrada elo Oistricto do PüS311
1 emp.o e MlJ)llI.~lplOda Oll~e.it':l, e en(;orjloruda ao Di"lricto(lO ({lO, do I e!~e e ao ~ltlnlClplo do 13omlim, a fascl1lla tla
L~lchop;lra. pertencente 11 C!lao'as &. l1'm<1os revo""ldu' '1'
dlSpo:õlçoes t1In contl'ario, o 'o ( '" (~

~laltdo portanto a todas as :lutoril1aues a qnem ° co-
I,lhecll~ento ~ ~XeCtlçflO ?a re~erida Lei pertencer, que a
~Ilmplão e, f<1çao ,cumpl'l1', 1.<10lllteiramcntc, C0l110 nelia se
~?I~tem, ?, S?crctal'lo de:ita PI:ovincia a faça imprimil', publi-
C<l1e, COIICI. Dada no PalaclO da Presidencia da Provincia
de :\Illla,s Geracs aos nove dias do Illez (le Dezembro do anno
do NnSCllncnto de Nosso Senhor ,Je5us C1Jristo de mil oito'ce -
tos c ::iessen~n e ~etei qnadl'11ge,;illlo t'exto da I!ldependel1(~rt
e tio Impeno, ' (

(L. S.) JO,SI~ DA COSTA ~IAcnADo DE SOüS.\.

FI'QHcisco .ti IItonio do CanHo a fe~,

Sellada na Secretaria tla Pl'esidencia da Provincia ao,;
\) de Dezembro de 18tH.

1". x, 2.

J

/

Cc.~lIrio :lllgllsto Cama.

i\esta Secretaria tlo Governo foi pnhliC'ada a present.e
Lei, em avnl:,o. em vil'tlHle (la l\esolllÇãO n, f.08 de 12 tIo
Outubro de 180:\, nOS 31 lle Dezembro de \8ti7.

(;I'acilialw Aristides do l'l'(Ido Pimclltel.

J osi, DA COST,\ MACll,\DO DE SOU:oA,

Francisco ..lntonio do Carmo, a fez,

Selllllla lia Secretaria da Pl'esidcncia da Provincia, ao,;
7 de Dezembro dI' 18G7,

nc~nH'lnhra do Districto da Lap;c, e do Mnnicillio de S, José d'EI-Hei, c cncorllo-
ra ao DistriclI da Callcl1a t\0\':1 do Dcslerro, e ao Termo do 1l0mlim as fazl'n-
das do Padre llamazu Pinto de Almeida Lara ~ José da Cosia Hodrigncs,

O DI', José \la Costa .~L1c11'1l1ode Souza, Pre:3idente lia
l'rovinciu de ~lillas Gemes: Faço saber li todos os seus !la lJi-
tautes quo II Assembléa Legblati va Provincial Decreto u, e
eu sallccionei a Lei seg-uinte:

AI'L. Unico. FicilO tle.~ll1ernbradas do Obtricto da Lagoe,
e tlo i\IUllicipio de S. José d'EI-Hei, e encorporadas ao Dis-
t.ricto da Cnpella Nova do DestelT(), e no Termo do 13om-
fim as fazendas do Padro Dumazo Pi:Jto de Almeida Lara
e .José do. Costa Rodl'ig-ues, revogadas as disposiçoe:; em
contrario.

Mundo portanto 11toda:; n? atlto~'idades, a quem o conhe-
cimento e exec'!('fl() da refel'ldn Lm pel'tencel', que n cu m-
jlrfio e façao cnml1!'ir, I.ao .i\lteirum~nte,. c~mo nel~ase contem,
O Secretario desta PrOVlnclU a faça !1I11)l'W1\l',pnbllcar e COlTer.
Dada no Paiacio da PI'esidencia da Provincia de Minas Geme,;
nos sete dias do mc~ de Dezembro do anuo do Nascimento de
Nosso Senhor .Jc-;u,;Chl'i,;to de mil oitOC(~lltOS e se.:;senta c
,;ete, quadrag-esilllo sexto da lmlependencia e do 1mpe'

rio.

LEi f\.o 1,!'OG-DE \l DE DEZEM13IW DE 18G7. O Doutol' José da Costa jlaclJado de S:)usn, Presillcuto
TO~lO XXXiiI. ~.\HTE 1,'
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da Provincia de Minas Gerae:=;: Faço saber fi todos os sens
habitantes, que a Assernbléa Legislativa Provincial uecre-
tou, e eu sancci:mei a Lei seguinte.

Artio'o Unico. Fica desmcmbruuo ua Freguezia o 'l'ermo
UOAl'llxf, e encorporado a Freguezia e termo do Patroci,nio,
o sitio do cidadão Francisco .Tos!')da Si!va Botelho, denomma-
do-Cachoeim-ficando as di visas entre os dous Termos pelo
modo seo"uinte: da barra UO1\10 Capivara com o Hio Quebra
anzol s~o'uindo por aquello acima, até o carrego da Cacho-
eira, ~ubi~do por este ao fnnuo do Engenho Velho: dahi por
um vallo em rumo direito ao corl'eo'O do CnpflO <lo Buraco, e
por este abaixo ao Quebra anzol; °revogadas as disposições
em contrario.

Mando portanto a todas as autori(lades, fi quem o co-
nhecimento e execnrllo da referida Lei pertencei', que fi
cumprão e fação cumpril', tão inteil'llmente, como nella s.e
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pnbli-
cal' e COI'l'el". Daua no;Palllcio tlu Presitlenciu ua PI"ovincia de
:Minas Geraes aos nove dias do me;l, de Dezembl'o do anno
do Nascimento (le Nosso Senhol' .Jesus Christo de mil oitocen-
tos e se"sonta e sete, (}nlldruge"inw sexto tla Inuepenuencia
e do Imperio.

(L. S.) .TOSI::DACOSTA~IACllADODESOUSA.
Jal:ÍlllllO Dias. Coelho a fez.

Sellada na Secretaria da Presillencia da Provincia ao,; g
de Dezembro de 1861,

Cesario A u!JlIslo Gama,

Nesta Secretar"in do Govel'110 fui publicada fi presente Lei
em avulso, em virtude da He,;oluç1l.On, 408 aos 31 de Dezem-
bro de 186i.

Gmcilinno Aristides (lo Prado Piml'nlel.

LEI N. l,408-DE i DE DEZE\1BRO DE 1867.
T runsfe'c n séde da }'rl'l\lIcsia 110 \lil.1O Verde, no Município do Serro. para o

A1'1 aial de S. Gunçalo,

O Doutor .Tosé tla CO::ita Muchado de Sousa, PresiJente
(la Provinci.a de l\Iinas lieraes: Fuço saber li todos os seus ha-

J

bitl1Dtes, que a Assembléa Lco'Í."llltiva PI'ovincial uecretou,
e eu sanccionei a Lei seguinte~

Al'UgO Unico. Fica trlln;:fel'illa a série da Fl'eO'uezia do
:Milho Verde. no ~LlI1icipio do Serro, pam o AlTuial d~ S. Gon-
çalo, revogadns as disposições em contrario.

. Manuo portanto a toda,s ~s autOl:i(llldes, a quem o conhe-
ClI~ento ,e execuçilo .da ref~rld~ Lei pertencer, que a cum-
prao e fuç1l.ocUmpI'll", l1l.ollltell'all1ente, COlno nella se con-
tem. O Secretario desta Pyovincia a faça imprimir, pllblicl\!'
e COl'l'er. D.lda no PalaclO da Prosidencia da Provincia de
~Ji lIUS Gerae" aos nove dias do l11e;l, do Dezern bl'o do !UIllO
do Nascimento de Nosso Senhor Josu~ Chl"isto de mil oitocen-
tos c sessenta e sete qnudrag-esimo sexto dil. Independencill.
e do Imperio.
(L. S.) .TOSl~:nA COST.~ MACIL\DODE SOUS.\.

lacilllho Din.s Coelho fi fez.

Sella(1a na Secretaria da Pre"il!encia da Provincia aos
7 (le Dezembro de 18Gi.

Ce:nrio Augusto Gllma,

Nesta Secretaria do Governo foi publicadn a ]ll'esente
Lei, em avulso, em Vil'tude lIa Hesoluçllo n.O 408 de 12 de
Outubro de 18-18. nos 31 de Dezembro de 1867.

Grneiliallo I1 ristidcs do I'rado l'illll'lltcl.

LEI N. I ,!~09-DF.!) DE DEZE~lBIW DE 18G7.
i\larcn '" dh'i,as c.,!t'c as I'rf'gllclias da !loa \'ista, do ~llIllicipi,) de llolllcs Clams

e de Morrillito'. .

o Doutor José da Costa Maclllldo de Souza Presidente
da Provincia de ~Iinas Gemo;;: Faço saber a to~los os seus
habitante", q 110 a Assem bléa Leo'islati Vii Provincial De-
cretou e ou sanccionei li lei segllit~te: '

Artigo Unico. As divisas entro as Fre')'uezins da 13011
Vista Ut)~llIllicipio <le ~[ont.e" (;Ial'os c a (lo ~[~I'rinho" sm'à/) as
'1'0'10 XXXIII. PAl:n: I,C
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LEr X.O 1,!~IO-DE9 DE DEZl.ü1I3R) DE 1867.

( 2;) )F. N. 2.

hy-mel'Ím com o rio Itnhilll; segnirúü por e~te acima até a
!Jarra do ribeirão Plll'Y; paI' este acima até snas nacente" e as
do ribeirão Brochado,,; desta:, ú sel'l'a dos 0111'05; pelos altos
desta e os da serra grande denominada do-Ullhia-d'nJJi Jl e-
las diYÍsas da fazenda que foi do finado LisbOa até 11estrada
de Pouso Alegre; pai' esta até um pequeno cOl'l'eg-o; pelas
ngnus deste até a &UU barra no ribeirão (las Pedras; por
estc abaixo, compl'cl:enll endo todas as snas vertente:5 de
n111e ontro Indo até fi balTa do Sapucahy-morim. e pai'
este até n barra do Itnhim , onde começ~arào, I'e\'ogadus as
disposiç~õo;; em contrario.

ManJo POI' tanto a todas as autoridades Ú fjllom o co-
ll!lecimento o execução da rofel'idu Lei pertencer, que a C:Illl-
Jlrão e fa~:1o cumpril' tão iutoil'1lmonto como ne1la se con-
tem O Secl'oturio desta Provincia a faça imprimir, publicar
e correr. J)dcla no Palucio da presidencin da Provincia de
l\Iinns Gorae;; aos novo (lias do me% do Ilezembl'o do llnno
do 1'\USCilllOlJt;)de Nosso Senhor Jesus Chl'isto de mil oito-
cento;; e seS:.ientn e sete, quadl'1lgesimo sexto ela Indepen-
dencia e do Imperio.

.JOSl'i IJ.\ COSTAMACHADODE SOUZA,
J;tcill{!to Dias CoeI/lO. a fez.

Sellmla na Secretaria Lia l'residencia da Provineia aos g
l1e 1Jezowbl'O de lSG7,

( Lo S. )

Ce:al'io ..Iugu.to Gama.
Nesta Secretaria do Go\'Cl'1l0 fui pllblicadn, em avulso,

a lJ1'esente Lei em vil'tude da Hesolnção 11.o !~08 de 12 de
Ontubro de 18'18, aos:ll de Janeiro de 1867.

GracilimlO ,Il'iglide.ç do Prado Pimentel.
/

/

JosÉ D.\ COSTAMACHADODE SOUS.\
Jacillt110 Vias Coelho a fe7..

(L. :'.)

Sellada na SecI'ct.arill da Presil1encia da Pro\'incia aos !)
de De%embro de 18ü7.

L\esta 8ecI'etaria do Go\'e1'110foi pnl!licacla a J)resel1tC lei,
mIl anlIso, em virtude da l\esolll~ãO I!. "UH de 1- de Outublo
de18'~3, aos 31 de De%6111broele 1867.

r;r,tciliallo ;ll'i.~t/(lcs do l'rado Pimentel.

seo'uinte5: começando das cabeceiras do carrego do ~ran.iahy,
po~' este abõixo até a serra de S. Pedro, por esta ate o ponto
fronteiro á tromoa du .1ahyba, e por uml1 recta entre este"
<lous pontos dados até o Hio Verde,. mas sem o tl'Unspor, re-
vogadas as disposições em contrarIO.

:Jlando por tanto a todas as ~ntorid~tles" á ~u~m o co.-
n!lecimcnto e execução da refel'lda Lei pel tencel, que ,\
cumprão e fllÇãO cumprir, tão il.lteiyamente, ; com.o ,nella s.e
contém. O Secretario desta PrO\'ll1Cll\ l\ ~aça l1:npl'lmil', P~ 01.1-
cal' e correr. Duda no Pulacio da PresHlenclU da PrOVll1CIll
(lo Minus Geraes aos nove dias do mez de Dezembl'o d.o lll:no
do Nascimento tIe Nosso Se"ÚhOI'.Jesus Christo de Iml Olto-
contos e sessenta e sete, quadragosimo sexto da Indopen-
dencia e do Imperio

:.tarca as did,,]s da Fr~:;llozia c dblriclo (Li COllccicr,o dos Ouros,

O Doutor .10~6 da Costil :\Iachaclo de Souza, Presidente
da Pl'ovll1cia de :\íiôlil:5 (;craes: Fnço saber. a ~odo::; os seo!,
habitantes que a ;\~,;elllblén LI~gislati\'a Provll1clUl Decretou,
o eu sunccionei a lu: ,;egl1i:ltc;

ArligJ Unic'), A:i Ihis:H dtl ~~l'egu~zi.no ~istrict? ~lu C~~)-
cei~flo dos Ouros come~:lrfl) na 1l1\ha r.llVJfOl'la do lho ~apucn-

LEr N, 1,41l-DE 9 DE DEZEMBRO DE 1867.

Marca dil'isas onlre as Frogllozias da Viii•• do ClII'l'ollo e T1'Qhil'as,

O nout.or .José du Costa .Machado de Sonsa, PI'e:;idente
lIa Provincia de :JIinas Gemes: Fuço saber a todos os seu íi
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habitantes que n AssembJéa Legi:>Jativa rrovillcjllllll~cretoll
e eu sanccionei a Lei seguinte: '

Art. Unico. As divisas da Freg'uezia de Dores do Indlliú
com a da Marmellada sel'úõ pelo Hibeirão Purj'sillho nté a
bar1'll do riacho tia fazendinha, por este acima até as suas
cabeceiras, o d'alli seguillllo o espigno q ne sepnl'a us ,!'rua:.;
do Pal'j'siuho das de S. 'l'hing'o até o Cubatú, d'alli em I~JnlO
direito li Pedra menina e c1e3ta no porto dos Pintore.:;; revoCl'a-
das as tIlsposiçoes em cflntrat'Ío. o

l\Iando por tanto a todas as autoridatIes, ú quem o conlte-
eimento e execuçilo dn referida Lei pertencer, que a cu OIprão
e façãO cumpri!' til') inteil'atnente como l:ellll i'e contem.
O Secretario desta Provincia LI. faça irnpI'imil', publicar e cor-
reI', Dada no P1l1acio da Pl'esidoncia da Provincia de 1\1illu,,;
Geraes aos sete dia;; do me:.: de Dezeml)l'O do anno tio Nasci.
Illpnto de l\OSSOSenhor jesus Chl'Í::;to tIe mil oitoeento£ o ses-
senta .e sete, qlladragesill10 sex.to da Independencia e tb
Imp'erlO.

(2G)

habitantes que a.Ass?niljléa Legislati\'ll Pl'Ovincial Decre-
tou, e eu HilllCClOllel a Lei seguinte:

Artigo Unico. As divisas entre as Freo'uczias de 'l'ra-
lJim.'J c Cur\'eJlo serúõ as seguintes: comee~tn'lõ na barra do
.Jatnhy no l\laquiué, por ílll'Jelle acima até' suas cabeceiras:
d'ahi em rUlIlo direito ao lugar deIlJlIlinnclo-AoTeste-'
tl'al~i em .linha. r~cta ús cabeceil'as do Periquito; IV)r est~
abaiXO ate o rlbeJrüo da Ütlç.u, e púr este acima até as di-
yjsas com a fl'eguezia tIo Taboleiro Grande; revo"'atIas as
di"posições em cOlltl'Hrio, o

l\Iando por tanto n todas as alltorjtllltle,~, á quem o co-
nhecimento e execuçiLO da refel'ida Lei pertencer, que a Cllnl-
jJrão e fação cumprir :üo inteiramente como nella ::;0 contem.
U Secretario desta Pro\'iucia a faça imprimir, publicar e cor-
reI', Oacla 110 Pala cio da Pl'esitietleia da Provincia de Minas
Gel'nes, aos novo dias c1c, 1I1e7.de Dezembl'o cio l\llnO do
~a:;cilJlellto tIe l\os::;o Senhor .Jesus Christo de mil oitucentos
ses.~entn e sete, q nndrug'e:óimo sexto da Itldependencia e do
Ilnperio.

F. N. 2.

( L. S. )

( 27)

.JoSE DA COSTA l\IACIIADO DE SOUSA.

( L. S.) JO:;I~ D.\ COSLI jL\CHADO 1J1~ Soüz.\.

JIanoel José FelTeil/l a fez.

('{lI'/OS lJene(liêlo ,lloll/eiro a fez.

Sella<ll1 na Secretal'ia da Pl'e.-;i<lellcia <l.aProvillCiu, aos 7
de 1Jezellli)I'o de I8G j,

Sellatltl na Secretaria da Prcsit!encia da Provi:lcia aos 9
(10 lJezembro de I~C7.

Cp::; Irio A num/o Gllma.

~e,;ta Secretaria do GoverllO foi publicada n presente
Lei, eUl a\lllso, en, "il'tnde da Hesol'.J~flO n. 408 de 12 tle
O:It:lbro de 1l:)',8 ao,.; 31 du Dezcmbro de 1(367.

Gr.tl;iliallo ti l'is/úLes (L,) i'r(Lio Pimentel.

LEI l\.o t,:\I2-\)1<: i DE DEZEmHW DE 18G7.
1\!alC',1 til\ bas t'1:tI'C as Frq.nlt'zias da V.lIa de Dores do lutlCIÍa c Mal'lUclJada.

li O;)l1tor Josú da Costa ~Inchndo de Sousa, President3
da Prorincia de ~lilH13Cei'l1Cs: Fa~:o saber a totIos 0;-5sell

,

CeSLlI'lO ilu!Jltsto Gama.

Ke:ita Secret.aria cio (;',)\'el'lIo roi publicada a presente Lei,
em avul:>o, em VIrtude da Hesolllç<lO n:O 408 de 12 do Outubro
de 18'.8, aos :11 de ])e%Ol1Ibl'o <le 18G7.

r;l'wili'lIlo .ll'i~tit1e7 do Prado l'imelltel.

LEI N.o l,ld3-DE 9 DE DJ:ZE~IBRO DE186i.

lI11uca dil'isai entre os Districlos d.1 Saudc c Espirilo Saulo da Ilapcccrica.

o ~OlJ~Ol' .José, da Costa l\Iachado de Sousa, Presidente
da Pl'OVIIlCIU de 1Ulllas Gerae~: Fnço saber a toJos os seus
TOMO XXXIII. PAUTE 1."



(28 ) F. ~, 2. (29 )

Cl'z:tl'il) ti Ugll'l'J Gamtl.

habitante:; que a As:;embléu Legi:;latiru Proyinciul DecrctoiJ,
e cu sunccionei a Lei i1cguillte,

Sellacla na Secretaria lIa Presidencin da Provincia aos
!) tIe De:t.embr'1 de 18G7.

Nesta Secretaria do Goremo foi pnulicaela fi presente
Lei, e:li n\'ul"o, em \'irtllde da Heso!llçflO u. 408 ele I~de Ou-
tubro de 18!~8,aos:31 de Dc:t.ellluro de 18G7.

!la Prodncia de Mina~ Genles: Füço caber n todos o:; sens
habitantes que a As,emhléfl Lrgislativfi P, ovinciul Decre-
tou, e eu sanccionei fi Lei seguinte:

Artigo Gnjco. As divisas entre IlS F'regueúas de Santo
Antonio do CalMo e S. Domingos elo Muuicipio de Minas 1\'0-
VIIS, pelo AI'llsslInhy acima silo: do lugar llenominllllo-Mo-
rcit'll-ua margem UIl1 rumo direito ú hJO'<Ja do Capim, e de;;-
ta á chrpudu ele '1\ coiús; rerl gUl' as as disprsiçües em contrnrio.

Mando portnnto a todas as autoriuucles a quem o co-
nhecimento e ex.ecuçào lia referida Lei pCl'telH;er, qne a cnlll-
Jll'110 e fação cnmpril' tilo inteil'nmentc como nclla se C;01l-
,~,n, O Secretari.) de,,:ta Provincia a fas:a impI'ill1it', pnblicl1l'
e COITtll', Dada no Palacio da Presidencia da I'rovillcia de ~Ii.
'lIa" Geme" ao" sete dia" do mer. de [)e:t.embl'o do anno elo
i'ía"cimento de Nosso ScnlJor Jesus Christo de mil oitocclI-
to" e sessenta e :::ete, quadl'<lgesill1o sexto da III<leprll-
delll:ia e do I mperio.

L. S.) JUSL, DA CUST.\ MACluno 111' .sOUS.\.

Carlo.~ 1Jp./ledtcto Monteiro fi fe:t.,

SelJalla IH! S cl'ctal'Ía da Pre..,i'lencia ua Provincia ao:; 7
de De:t.em bro de 1cG7,

CI':;:ul'il) AI/!JIl,~to (;(11I/11.

Xe"ta Secretal'ia lIa Go\'el'no fui pnblicada n presente Lei,
aos 31 de D eZelllUI'O de 18G7.

Gl'llcilillllO Aristides do Prado l'illlClill'1.

/

Carlos RrIlc:1icto MOl/teiro a fez.

JOSI~ DA COSTA MACHADO DE SOUSA

Ar1. lTn:co. As divisas entre os Di"trictos da Slllllle e
Espirito Santo da 1tapecerica serúõ pelo alto da serm do..;
Furtados em rumo direito ú serl'a do Fundão, e destn, se-
<ruindo as di visas antigas, ficando a pertencer 11 Freguczia
710 Espirito Santo da ltnpecericu as fa:t.endas dos Furtado.., U
SimãO; revogadas as disposiçõe" em centraria.

(L. S )

l\lallllo portanto fi todns as autoridades, a quem o conhe-
cimento r execnçllo da referida Lei pertenceI', q ne a cnml)l'flO
e fa(~i1o cumpI'il' tão inteiramente como nella se contem,
O :ecretal'io de:;tn Provincia a faça imJlrimir, Jlublicar e COI'-
reI'. Dada 110 Palacio da PresidclJ(;ia da Pro',incia ele l'lina.>
Geraes aus nove dias elo mel. de De:t.embro do nnno do Nas-
cimento ele Nosso Senhor Jesns Cltl'isto de mil oitocentos e
:.wssenta c sete, quudragesimo sexto da Indepenelencia e do
Imperio.

G ,.acillllltlJ J ristirics do I': ado I'i '!lentel. LEI X. 1,'d5-DE 10 DE ,()EZE'IBIW DE 18()7.

LE[ 1'\.0 lAI'~-DE 7 DEDEZE'IBRO DE 18fH.

Allera as dil"isas CIII,'" "s Frc~m'lia' ,lI' Salllo A /11011;0 do Ca Ihúo c Sjo
1:0 Iliugos tio ~lllllidpio UC ~!illa~ ~o,as.

O DontJI' .Jose da Cústa MJl:!rut!o de S:Jusn, Pl'e"idente

Ed)\'" Ú C 1t""JIlI';.l de ('ar'.1c1,;" o 0',11';"(1) ,Ie S. Fr,,"cisco UI' l'illl!. <i"
Termo d" Olh'cira, llllllc.xallllo.lhc li Dislricto do Carmo ,Ia .\f.llla

O DOUtOl' lo"é da Oo"t11 :\Iac!rurlo de SOllzn, Pl'e::iide:lte
(la P,'o\'incia de :\linlls GCl'aes: Faço saber a todos o,.; SI:!IS
habitantes que fi AS5~eIl1bléa Legi:\lativa 1'I'ú\'inl:ili! J)ec "'-
tou e eu sanccionci 11 lei seguinte:

Art, 1.0 Fica elevmb ú cathegol'ia de Pnroc1Jia l) 0:--
TOllO X.X X111 , PAUTE 1.'



( 30 ) F. K. 2, (31 )
tl'icto de S. Frilnci;eo <le PanIa, do Termo da Oliveirll, eom
a5 mesmas divida:: do Districto, observadas porem as r:;e-
guintes alterllçoe,,: pelo poente n começar no ribeir,10 Ja-
caré5inho ao ribeirão de Sant' Anna (antIga divisa); pelo
norte a começar na fazenda do falleciuo major Felisberto
Hibeil'o da Silva até o ribeirão-Boa-Vista-, por e~te aci-
ma a fllsemIa de D. Uitn, filha do fallecido Antonio Ma-
chndú de Moraes, exclllida esta fazendn, e d'nhi em rumo
direito ao espigrto mestre, e no mais as antigas divi"as.

Al't. 2.° O dicitricto d,) Carmo da Matta fica pertencen-
110 a osta nova l'arochia.

Art. :1.0 Ficüo rcvogauas as disposições em contral'io,

Manuo por tanto a todas lI5 antoridllues, a q l!Cn: o co-
!lhecimcllto e execuçiío da referiJa Lei pertencer, que a.
cumj'Jrão e façuo Cllllll)['ÍI', tão Illteiramente, corno nella se
contem, O Sccretario d'esta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia de Mina:;
Gemes aos dez dms do mez; de Dez;embro do anno do Ka:
cimento <le Nosso Senhor JeSllS Christo de mil uito centos
e sesscnta e sete, fIuauI'age5iIllo sexto ua Independencia e
dc) fmpedo.
(L. S,) ,JosE DA COSTA MACHADO DE SOUSA.

Francisco de ['aula Fel reim de Canalha a fez.
Sellatla na Seeretal'ia da Presidencía da Província a05

10 de Dezembro de 1867.
Ce~(Itio AU!Justo Gama,

Nesta Secl'('taria do Goyorno foi publicaua a presen-
te Lei, em avu!;;o, om virtude da HesoluçãO n, 408 de 12
de Outubro do 18'~8, aos 31 de Dezembro de 1807.

Graciliano Aristides do Prado ['imentel.

LEI N. 14IG-DE !l 1)1.0: DEZE:\lBHO DE 1867.
E1c\'l1 á l'arochia o Dislrido de Santo Antonio dos Tiros, C a cncorpora a o

~I unicipio de S. 1",'illlcisco tias Chagas.

O Dl'. Jose da C'.l~ta Machado de Souza, Presidente
da Província de Minlls Gerne;3: Faço saber a todos os seu

J

habitantes que .a Asse:nbléa Legblatil'a Pl'ol'Íncial Doel'e-
tou e eu suncclOneí a Lei seguinto:

" Art. 1:° Fica ele~allo á catltog'0ria de P1ll'ocllia (J Di",M IC~Obdet.San~? Antonio rI03 Tiro3, comprehendcndo 05 de
'. o ns Iilo ue, POIIZ;O Alegre e Areaúo dC3ll1em bl"](lo"
o l. ° ~Ia Paroclua de 00ra3 dI) lnúaiá o ~ '2 ° clt ,I, ' 'I "~
rada i\o\'a. ' "u,l 1, o

. .':~.t" 2,° E~ta, nO\'i~ Fl'e6'IIezia licará portencOIHlo ao
~JUlllClPIO de S, 1'l'anClSCO ti:]" Cll:lga3 dI) Call1po Grande.

Art. 3,° Hevog'ão-se a3 disp()si~~ije3 em contl'al'io.
1 ~ra:lCl0 por tanto a todas as antoriclacle3, n quem o co-

1l1eel~1ento e _execuç,io, da l'efcl'ida Lei pertenceI' qllC a
~llmplào e façao CU,lllJll'll', tão inteil'1unente, como ;]e]la se
coatem. O SecretarIo de,,1'l Pl'ovinch fi f ç' .,blic:tr' '" O' I, ' ) " , , aa Illlpl'lmll' pu-
" " o COI~el: ,ol( 01 !lO Ialacio da Presidencia da pro-

'~,nclo1 d; MlnfiS C\era~,ç aos no\'e dias do IlJeZ de Dezelll-
1;,0 d0 ~lI1l1~Jdo NasclInento cle ;\'OS50 SenllOl',je;;u' Chri '.
to de 11111oltoce,utos e Sú5senta e sete quacll"ln'e;;il1l~) ~ext~
da llldependeuclU e do 111lperio. '. 'b' '., I

(L S.) Jo~m DA COSTA MAGIIA DO DE Sous.\
FiJl'tll!vtto C o'los Alúrelle.~ a fez,

Sellalla lia Secrctal'ja ela Pl'e.;ic!encia da PI'ovilleia
~J de DJl.embl'o d~ Id37 <10.;

Ce,~.lrirJ .1 /lI1/lsto Gil/H L.

.~~stn, Se;.I'e~arja, (:0 Govorno foi pnblicnda, em H\'II1:;I".
:I ]lle.-cnte Lu cm \'ll'onde ela I{o;;olt](~ão n, t.,()J lio' I') I;
«) t b I 18' o,} .) I d • " - (O

11 11 1'0 l e I.u, ao" ,) e !leze:nbl'O de 18ü7,
(;1' lciluU1'J :l tis/uies do Pr,lIlo Pil/l 1'1I 11'/,

LEI N 1,/Il7-DE!J DE DEZEJIDRO DE 18G7.
n::\°ri:.l a (le 11. -1.31.'1 de ;) d~ ~o\"(,Ulbl'o de -l8GU.



( S2) 11. N. 2. (. :3:~)

. Artigo Unico Fica revoglllln a ILei n. 1,31!~ de iJ de
.t\ OHm bro de ] 866; e em Yigor as dÍ:iposi~<ies unterlOres.

Mando por tanto a todas as Iluloridlldes, a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencer, que 11
l:lIll1j)riío e fação cnmprir, lfto inteiramente, como nella se
contem. O secretario desta Provincia fi faça imprimir, pu-
blica[' e coner. Dada no Palacio da P['esidencill da~PI'O"
viucia de Minas (.eraes fi0S nove dias do DteZ de Dezern-
1)['0 du anuo do Nascimento de nosso Senhor Jesus Chrisco
de mil oitocentos e sassenta c sete, qnadragesirno sexto
da InuepenJencia e do Impe['io.
( L. S) JOSE DA COSTA ~lACHADO DE SOUSA.

Jlia/locl José Fcrrcim a fez,

S~llal1a n:l SecI'etaria ua PI'esic1encia da Provincia aos
!J de lJel.elll 01'0 de 1867.

Ccsario Augusto Gama.

I\est.a Soc['etaria do Govemo foi publicada a presente
Le': em 31 de l>ezemLJI'o de 1867.

(;I'aciliano :1I'istirlcs do l'mdo Piml'lItel.

LEI N. 1,/j.18-DE 7 DE DEZEMI3RO DE 1867.
l\c\oga o artigo I. o da de 11. 1,20;; dc !l dc Agos[o de J 86~.

o Doutor .José da Costa Machado de Souza, Presiuen-
te da p['o\'incia de ~linas Gel'aes: Faço saber a todos os
~ells habitante:l q nc 11 Assemoléa Legislativa Pl'Ovincial
DecI'etoll, e ou sllnccíollei a Lei seguinte:

Artigo Unico. Fica revogado o artigo 1.0 da Lei n.
I ~205 de !J de Ag-o~to de 186.\, que ai terou as ui visas eu-
tre as Fregueziui; tia Cida(le ua Conceicão e Bio tio Peixe
e em vigoras disposi~ües :Interiores. o

:Mando por tanto a latins as antoriuades, a quem o co-
nhecimento e execu~flo dn referida Lei pertencer, que a
cumprào c fação clllnprir tfw iut~irameute como ne1la se
routem. O Secretario (k;ta PI'o\-incia a faça lmp['imir, pu-
hlicar e correr. Dada !lOl'alacio da pre,~iueucia da Pl'uviu-

/

cia ue Minas r.er,lC:l a03 sp.te dia; llo mel. de IJczcmoro
do unno do Nascimento de Nosso ,'511ubor Jesus Christo de
mil oitocento:l e ses5enla P. sete, quadragesimo sexto (1J,
Independcllcia e uo Impedo.
(L. S.) .J aSE D.\ Cos: A ~I.\C[lADO DE SJUH,

Jllcllloci Jos] FCrI'cira a fez.
Sellada na Secretaria ua Pre::iidencia da Provinciü aos

7 ue Odl.cmOrO de 18G7.
CI'z7riIJ :lu.f]ilsIO (;ama.

Nesta SecreÍ<1l'ia do Uavemo fui pnhliclldn a pre"en-
te Lf\i, em virtnde da BesolllçflO 11. I~08 de 12 (~e Olltl:-
bl'o de 18'~8, aos:3 J de Dezcmbro de ]8~7.

GI'fI(ilillllfl :1 nçtitil's do l'fado I'imcnlrl.

LEI ?\. 1,1,1!J-DE !J DI': DEZID/!JlW DE 1867.

Marca dhisns culrc os DislJ ic[os do Claudio c :'iossa Scuhorn do Des[crro.

O Doutor .José da Costa ~/achndo de Souza, Presidente
da Província de Minlli; (lemes: Faço saber li todos os seus
habitantes que a As"em1Jléa Legislativa Pl'ovincial Decre-
tou, e eu sUllccionpi a Lei 5C'~"I[inte:

Artigo Unico. As divisas entre os Districtofl do Clau-
dio e .l\O:icia SeniJora du De.-;terro começa['ilo na Lago entre
o ribeirflo e os BU1'ity,": em rumo <1il-eitc no concgo dos
Pairas, no lug'ur em que pnssa a estrada dos Blll'itys; por
esta acima até o c::ipig'iíO que fica entro /15 divisa,,; da' fa-
zendas do ribeirãO e 13ocaillll, seguindo por este até as di-
visas uns fU7.endas do:; moinhos e corrego fundo ao riLJei-
ri10 que vem de S. I3euto; por' este aoaixo ú bUlTa elo car-
rego do fallecido .Joaquim .José de Sant':\nna; por este ú
sua nascente, segllilHlo-se de.:ita PIt1 linha rel.:t I pelo espi-
g-ilO ú ponta do BOilVista, nn varg'em grantle e d'aqui pe-
las antigas divisas: rerogatlus as tlisposiçOes em contrario.
TO,,[O XXXIII. PAUTE I."



( 34 ) F. ~. 2. ( 3:) )

Sellada na Seel'elaria da Pl'esic1encia da Província aos !1
de Dezern 01'0 de J 867.

. ~Inndo-por tanto a todas. I1Sfiu,toridades, a quem' o conhe-
clmeuto e execl1çll.o da referHla Lei pertencer. que fi cumprão
tl raÇãO cutnpI'ir, tào illteil'umcnte, como nella se contem:
O Secretario desta I~ro\'incia 11fnçl1 impl'imir, publicaI' e cor-
rer. Dada no l'alaclO da Presidencil1 da PI'ovincia de Minas
l;e1'llcs aos 9 dias do mel, de Dezembro do anno do Nascimen.
to de NOii;;OSenhor .Je;;us Chl'isto d€ mil OItocentos e sessenta
e sete, quadrllge.simo sexto da Independencia e do Imperia.

lI., S,) José DA COSTA ~IAC[L\DO DE SOUZA.

Silirerio 1'ei.reira da Costa ..
/

AI't. 2.. Se o Go\'el'l1o não con;;eg'lIil', por lj'Jalqner
emburuco o estllbeleeilllclllo <le colonia nudunlll on e"tran-
geil"l1, ll!i'cnuril Ú praso (di I ,,'i.;ta. a" terras qn e atlq Ilidl'
em virtuue da pre"ente lei, nJ tuuo, ou em parte.

Art. 3.° HovOg'àO-se li:' disposi~;oes Gm contl'<1l'io,

~lanuo por tanto a toda", as all~oriuades, a quem o conhe-
cimento e execuçflO ua l'efel'1l1a Lei pertencei', (Iue a cnmprào
e raçàO cnmprir tão i.ntc.irall1~ntc. com,o .nclla s.e contem.
O Secretario desta Pro\'lIlcla a faça Im\lI'Jllllr, puo!Icar e cor-
rei', Dada no Palaeio da PI'csidencia da PI'o\'incia de Mina,;
l;ora05 aos vinte e quatl'o dias do mel, UO l.)e7,emol'O tio allno
do Nas~ill1ento de Nosso Senhor .Jesns Christo de mil oitocen-
tos e sessenta e sete, q uadrugesilno sexto da Independencia c
tio Imperio.

Cez:lrio "lIV listo Gamll. (L. S,) JosÍo: D.\ COSTA M.\CIL\DO DE SOUZ.\,

N'esta Secretaria do Govel'llo fui puolicn a presente Lei
em avulso, em virtude da nesolnçàú u.o 408 de 12 de OutUOl'O
de 1848, aos 31 de Dezembro de I8(j7,

Graciliano 11 ris/ides do Prado Pimentel.

LEI N.o 1,'120-DE 2r~ DE DEZmll3IW DE 18G7.

AulOI'i5.1 o P,'esidcule da Provincia a comprar, desde .ia, qualorze sesmari"s
n" fale,,"a .10 ~Iello para o lim n'cHa declarado. c conlcm outras disposi-
ções a 1'(5p.';lo.

o Dontor .Josú (la Costa Machado dc SOl1sa, Pi'eRidcnte
lIa PrO\'illcia de Minas Gel'aes: Faço snher a todos os seus ha-
hit.antes que 11As~emhlén Legislativa Provincial Decretou. e
eu sanccionei u Lei seguinte:

Art. 1.0 O Presi(lente lIa provincia fica autorÍ..,ndo li
comprar, desde já, qnator7,e sesmarias nH fl\7,endu do Mel-
lo, para di vidi-Ias em pI'asos, e di"tribnir estes pelos ag-
g'reg'ados actnalmente alli existentes, 011 li. colonos estl'Un-
o'eiros.
o Estn distribuiçàO serú effeclnada, de confOl'midade com
o regulamcnto que o Govemo cxpe lil' Plll',t esse fim.

Carlos Benedic/o Monteiro a ~fez.

Sdladll na Secretaria (la PI'esitlencia da Provinciu aos
.:.'i de ;\"0\ cmbro de 18ü7.

Cczario A lI!Jltsto Gama,

K eiitu Secretlll'Ía do Governo foi publicada a }lrcsentp,
Lei em avulso, el11 virtnde da HesoluçàO n.o 408 de 12 de
Ul:tubro de 18'~8, aos 3/ de Dezemoro de 1867,

Cncilill1tO .\ ris/ides do Pl'lldo J'imcl//cl,

LEI ~.o 1,421 DE 24 m~DEZEMBHO DE 1867.

E,itabcllecclltlo fine a ~éde da Frcg-uezia du Lambar)" do Municipio da Cam-
panha ser{l d'ora cm diante na poroaç~o das Agnas \'irwosas, e cle-
,'ando a Distrielo de Paz o Arnlial dc Sanla I\ita do Gloria do
TClmo do !lluriahé,

o Doutor José da Costa ~lachlHlo de Sousa, Presidente
da Provinciu de Minas Gemcs: Fuço saber fi todos os seus
11l11Jitumes, qne 11 Assembléa Legislativa Provincial decretou,
e eu sllncciollei a Lei seguinte:
'l'O~IO XXXltt. I'ARTE r.'
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Art. 2.° Fica eI eVallo a di:;tricto de Pai: o Arl'ílial de
Santa lUta do liloria do Termo do :\llll'iahé,

AI,t. 1.° A séde eh Ft'o"'lIei:ia du L'uHlnry, (In Illllni-
cipio da Cilmpanha, ser(l d~ra em diaute na povoaçào das
Aguas Virtuosas.

Forllln:lír> c,lI'/(}.~ Jlft'il'el/I'.,~ fi fez,

S~ll<lIh na S.lel'et'n'j.: da Pro"i(lencia da Pro\'Íncia aos 2'~
de DOi:(':n 1>"0 de I S ij .

Sallada na Se<'Tl'taria da l'I'c"idenc:ia da Pro\'incia ao,; 2~
de DC7.elllUI'O de 1867,

LEI N.o I,422-DE 24 DE DEZEMBRO DE 1807.

IICl'oga a dc n, J ,307 de 5 de NOl'cmbl'O de 1800.

O Doutor .José da Costa. Muchad.o dc Sonsa Presidente
rIa Provincia de Minus Gerac,,: Faço suber 11to'dos os sens
habitantes quc a Assemblél1 Legislativa Provincial Decretou
e eu sanccionei II Lei seguinte: '

Gral'ilioull :ll'i,~li",'.~tio Prado l'i/lII'/lII'/.

. Kesta Sccretaria (.10 f;o\'ol'llo foi 'Jlublicada 11 IH'cscute
Ll'l em lln!l:-::o, cm \'ll'tlldc ela lIesolllç,iO 11.' ',OH de I;! de
Outubro de 1818, aos :l1 de De;.:elllhl'o de 18G7.

Jllf!llocl José Fel'l'(!jra a fez,

Artigo Unico. Fica revogada a Ici H. 1,307 de 5 lIe
Novembro de 1866, que crcou fi freg'uei:ia d~l Pim~!lt:l,

~l~nllo por tanto a todas as alltoridalIes, fi quem o conhe-
ci~ento e execl.lçflO da .ref~ricla Lei pertenceI', que a cumprão
o lação CUmpl'lI', tão Il1telnunentc, como neIla se contem.
O Secretario desta PI'ovincia a faça imprimir, publicar e cor-
reI', Dada no Palacio ela Presidoucia da Pl'ovincia de Minas
Geraes aos vinte e quatro dias do ll1ez de De:-.embro do anHO
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo (Ie mil oitoccn-
tos esessenta e sete, quadrag-e::iimo sexto da Inllependcncia e
do Imperio.
(L, S.) JvSI~ nA COST.\ :.\IACII.\DO DE Sou:-u,

/

.J O~l:; IJ,\ COS1'.\ ~I.\(;IIADO DE SOU;3A,

Art. 3,° A3 divÍ;,as tlo uovo Di:;tricto ser{u) as seo'uin-
tes: H,iú Gloria al?aixo, tOtlas as VCl'tellt.es até a fai:~lnda
tle Halmnndo .Joso de SOU;I,lI, desta om 1'111110 direito á fa-
zenda (lo Alfel'e" F"ilnl:Í6co .Jo:-;é Campos e riheirão do .1OI'O'e
compl'ehencletHlo a" suas \'el'tento:-;, e t'io GIOl"ia acima to:
das as SllaS vel'tcutl~S até a flli:elHlu do filiado Fl'ancisco
.T o;:;é da Sil VIL ~Iagi CO, e de.~lil em I'UUIO direito á fazeHda
do Alferes ,José ,Joaquim de .'IIom(J.; Castro HO Hibeirilo do
Pai Ignacio, '

(I.. S.)

Art. 4.° re\'ogàO so as lIispJsi~õe3 em contrario.

Mando pat' tanto a to lIas as autoridade,;, a quelll o conhe-
t:imcu_to c execl~~ft() _da ,ref~rida Lei pertencer, que a cllmpI'ilo,
e façao, cllmprll', tao Illtell'tlmente como neIla se contem,
O SocI'otario de"t.a '.)rovincia fi t'nça ÍmpI'imil', publicaI' e COl'-
reI'. [)ad:l no PalaclO lia Prcsi<1eueia da Pt'o'Jillcia de ~linas
Gel'ae;:; aos vinte e q l1atl"O (lia:, do mel. de Deu:"1bro do aHno
do Nasc:mento de Nosso Senhor Jesn3 GIII'i.~to de mil oitocen-
tos e ;:;C3senta e seto, qundl'agesimo sexto da Indepellllencia
e do Imperio,

Ce.~lll'io tll/!lllsto Gama.

'Nesta SecI'~taria (10 GO\'CI'lI,) foi pnblicada a pre.:;cnte Lei
e:11 :1VIl1:>O,em vil'tude (h 1l.);;oIIlÇilO 11.° 403 de 12 ue Outubro
de 18',8, !lO';; 31 de [)cl.embrJ de 18Gi.

Impl'e.:;sa e red5tn por ordem da PI'c"idencia da P!'0-
vincia,

GI'llc.'liO/l1) .111\litl,'s til) ['rudo 1';11/1'111('(,

unw PHK!'O. 1t:G8.--T\'!'. DE ,I. F, DE P,\üL.\ C.\STllO,



LEr N .. t,423-.DE 2.'~ DEZEMI3lW DE 1867,

I'ixa a reccita c ~lespe7.a para () anno financeiro fio J." de Julho ,lI' 18';S a'l
fim de Junho de .186n e cuntem oul,'a s disposições.

fOLHA ;V 3.

186'1.
PARTE LaTO~IO XXXIII.

o Doutor .José (la Costa Mnchudo (le SOIlt'a, Pro,:;illente
da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a torlos os :;011';
lwbitnntos que a Assomblea Legislativa Provincial Dccr0toll,
e e li snIll:cionei a Lei seguinte:

Art. 1.° A despezu provincial rum o llnno financeiJ'() ele
18G8 1'1 186!) e fixul!n em mil trezentos e vinto oito contos sete-
{'ontos ljllllrcnta e cinco mil cento e noventa e quatro l'l:i,;
(1.328:71~5~ UJJ).

Art. 2 ° O Presidente da Provincia Ó llutorisauo n ,105-
pcn(let' a dita IIuUlltiu pelo ![lodo seguinte:

('ul.i.nlo 11..
TITULO 1.0
DA nmI'ESA.

IIt'lJl'e,~(n'tl(:(i() I'nu iw:ial.

Sue,sidio aos deputa(los
Ajuda de custo aos me.sll1Ü::i.
~ecretaria. ,
TachigTapllO:>.
Expediente , . . . .
Acto roligioso ua iJ]:italhl~üo.

2 ',.;OOO:jllon
1!j:OOO"OO()
9:5GOSOO(;
~j:OOO,)OOO

iOOS(\()I)
201 )SOOf)

ii 7:', (;()~IIOII



ln.W'llcçlio publica.
~ 1.0 Auxilio fi colleg-.ios, se:ldu ;~:OOO~OOO

para o seminario da Dwmantll1a; 3:000SUOO
pura cada um dos seguintes: l\Iariunna: Cong'o-
nhas do Campo e Campo Bello, com o 01111:; de
receberem, o primicro vinte alutnnos po!)res, t
os de mais q 1..illZe; 6:000S 'para o ?OlleglO dai;
irmuits de caridade em MI~rIHIHla e Iguul, quan-
tia ao da Diamantina, obrlgadus ambos a:; cou-
dições da Lei n. 1,101•. '. • • 25:000~OOO

~ 2.. Pessoal da Hepartlç~lo de Instrucção,
inclusive 320S000 para expediente. '.' '. g:lOO~OO()

~ 3.. Ordenados aos professores de Il1struc-
citO primaria c secundaria, aos dO::i yxtc;'natos
cl'eados pl.'10 regulamento n 56, c fi::ica!Isaçüo
do ensino . 277:3508000

lI.: !~.o ObjecV)s necessal'ios aos alumnos
~ :toOO •.t!OOOpObl'CS • '/

( 4 t )F. ~. 3.

TITULO G."

27:800:1;000

TITULO 7 .•

20:3605°00

sendo 6:0005000 para a Sé de Milrinnna; 3:000S
pam cada uma das seguintes mntrÍí:es, Santa Ui.
ta do Turvo, SãO Gonealo do HÍo Preto da Dia-
mantina, Mrllltcs Cl~lrO.3, e Jlli~ de Fora;
2:0003 para a de ~ilo Francisco elas Chugas do
Campo Gmnde e .Jaguar.)';l :7(J0~:lOO pam a da
Conceição elo Seno; I :00:)5000 pura a (la Campa.
nha; 600;\1000 para atfaias da (lo Piranga; :>OOS
para caela uma das ~Iatrjzes ele Nossa Senhom
dns Candeias, On~a de Pitnngui e Carmo ela
Cachoeira: igual quantia pnrn a capella de Bo-
rit}'s em Santu QuitCl'ia, e 30015 [>:II'a a cllpella
elo Hozario da Freglle:da ela Lapa (Sabará). . 27:GOO~OOO

~ 3.. Gl'ãtificnçüo ao l'arocllO encommcnda-
do de Sete LagOas . 200S000

TITULO ti .•
Sal/de puúlica,

~).. Auxilio DOS Hospitaes de caridntle,
sendo 2:000S000 para o dn Diamantina; 3:000»
pam o da Campanha; 2:000gooo pnrn os do
()Ul"O Preto, ~Iarianua e Barhacenn; J :OOO~OOO
Jlura cada um tios seguintes: Passos, Serro, Ita-
hira, Santa Luzia, LaVl"as, 'l'amanduú, U/)el'll-
oa, Curvcllr) e Sabarú.. . ..•. 2);000SOOO

~ 2.° Ordenatlos aos Fiscac:; das agl.lns me-
dicinues da .CampanIIn, I3aepelllly e Caldas. 3GO~000

CO'pO Policial.

Hegnlad0s os ve.ICimentos pela tabella-
A-annexa ao reo"'ulamento n. 51~. 981'S8"Q!)10

- • VI" ~

1'ltesourm'ia. Procilt(úl,
Pessoal, regulados os vencimentos pela tn-

TO~1O XXXIII. PAUTE 1."500S0C()

G03~000

2:()'.4S000

2S;310S000

'l'ITljLO r•.•
Cu/ro [Jllbliw.

~ 1.0 Subvcnc;flo. a II.Htll'iz do ?ur? ,Pr:to,
ou a qualquer OIlU'" 19'n',j:I llilr:t de:;pezas com
festejos naeionacs . . . . .

}" . • lC"-IO de Matri~es,~ 2.° toparos e COU:id'l ,.'

TITULO :;.•

TITULO 2.°
Secretaria do Goremo.

~ ].0 Gmtilicação ao secretario: . . , .
~ 2.° Pessoal, regulados os vencllnentos pe!a

tabella annexa ao regulamento n. 57, e supri"
mido um dos lug'nres de serventes creauo pejo
reo'ulamento n 57 art 48. .'. . . . . .'

~ 3.0 Expedientc inclusivc I!~'~SOOOde gratl'
fic'ação ao infel"iol' do corpo policial ÚS onlens
da Secretaria. :

('.0 )



F. N, 3. ( 43 )

hülln annexa ao rCg'III11mento n. 52 e expedien-
te. • .

TIT -LO 8.0

Adminisll'açiio de Reeebedm'ias.
Ordo'lados aos al1mini:ltl''.\([ores, escl'i.\'~e:;,

e mai:=; en'c'arregados, vencimento.'.> de \'lg'I1l.'.>,
expedicnte e aluguel dc ca:;a:;.

TITULO 9,0
Despesa de exacçlio,

S'llurios n barqueiros, gratificação a cncar-
reg-n~l~s de fundos pnulicos, o cademos pal'll
as c:;tações fiscaos, , . .

TITULO 10.0

. Contencioso Provincial ,~ Ul1lco.
TITULO 11,0

U . Biuliothecas publicas, scndo 300!i
\'b:~~cSl'ecario da da capi.tal, 2~OSO;O ao p:,r-

~~ir~, ~ 300SO?0 ao bibliutllccarlo da de :-:;,10
.J ofto lI' El-ltel

TITULO 12.0

] lIluni/laçiio publica

~ 1 o Du Capital. .
~ 2'" De Sno .I0ilO d'El-Hel.
~ 3.0 Da Diamantina ,

TITCLO 13,0
Obras plIblic:ts,

~ 1,0 Pessol~~ <la repartição, ,co~lfo~'m: o',rc~
()'n~alllc~lto n. <).1. • • " '. 1
'" ') o Almoxarifc pronncln, . _' . '. '

~ ~'o Estradas. pontes. navegns,:o de rJ~s,
~', c constrllcçftO de cad~J1I:;, c out.l as

concm tos l •• 1 o l,'.tl'Udn do alTnJalua lta\ e-
l)T'l' II sa,)el .,::; eo <::;. .' , In a entroncar-se naS-l'a ytl, aO de Sant,} I U

GI:HIS95G

3;JOO~OOO

800~OJO

10:2:58S800
• 2:0"OgOO()
I:OOOsOOO

13:2[,85800

25:700,~000
'1.000S000

/

/

tl'Ulla de Cattas Altas para o~ta Capital; da
cidade Lcopoldina ú Entre Bins, despendendo-
se ate 8:00U;:000; da cidade do POlllba a pon-
te do Campello, e d'lIhi ú cidade do 'bú, pas-
Rando pclo 111'l'aial do Tuuoleii'o: da cidlllllJ .de
Sào Paulo do ~llll'ialJe aos limites da prOVll1-
da do Bio de ,Janeiro, em direc('ào ao P()I'~O
de S, Fi(le!if', de:;i)ellllendo-se ate 11 quantia (le
10:000SUOO, da qual se applicará a illlportllncia
necessaria para a indenlllisa~ào elllS despews
feitas com a const!'uc~ão de u ma ponte na Cll-
choeil'1l dos AlegTcs: dlJ Mnrianna ú jlirunga,
podendo gastar-H~ até G:O[)OuOOO; ele Santa Hita
do Turvo li Doá até 4:000:t;000; da cidade du
TaIllandllú á da Oliveil'1l até G:O[)O"OOO; de An-
tonio Pcreirn á C:amnrg'os ate J :000,;000; 2."
Pontes-uma sobre o COl't'Pg'O dos ct'ioulos, e
outl'1l sobrc o rio da Ponte de Pedt'H, na cstmela
de l'amanduá á Forrnign, podendo despendel'-
se com ambas nté J :(JOOSOOO: nina sobre o rio
ltapecerica, na o:itl'ada para o :):Ibarú, 110 lngllr
donominndo Lllvrinhas, pndendo elesponder~ H)

até I :000000; uma :iobJ'(] o rio Bong'uo elltreSil()
:::iebastino do CUITal ü II,lpe(;cricll, nH o::ill'llda
para Pitllng'lli ate 1:0(;0,,000; Ullla :,obro o rio
I;nanllllcs ontre o Serro e S,lo ?tjigIWI, no luga!'
denominado-fllsc:Hla do Ludgero ató :1:500~OOO'
IIlnll sobro o rio VcntaniH. 1l1Jeslrada do Grà~
l\logol ú Salina::; e CalI"'lo 2:[)OO"OOO; unus sohre
os rios Setubal e Gravatú, no caminho ele :Minas
Novas ao Calhúo; o uma sobre o rio Setubinha
nu estl'1lcla dc Philadelphin, podendo despen-'
der-se com cstastres ultimas pontes até 30:000S'
I . \' . ,

BO )l'e o 1'11) 'UCCHna entre o Grào .l\Iogo! cHio
Pardo, ate 2:000,;000; soot'e o rio Jndaic'!, entre
os Municipios de 1)ore" do lndaiú e Campo
Granue, até 8:000S000; reparos das pontes RO-
bre os rios 'l'ijuco o Bom .I111'dilll. no Districto
da cidade do Pomba, 3,° Cadeias <!pstinando-so
2:000$000 para repnrtlr U do Sel't'o, !Lo Desob-
~trl)Cç'àO de rios, s.endo I,:OOOSOOO pllra Cjuo-
1Jt'al'-se UIlla CllC!JOel['Uque ha no rio õ1uriahé, Clll
'l'O~JO xx. "lU, PARTE La



1;:;28:7\5$10'1

TITULO H.
~ Unico. Empregados aposentallos e refor-

'..nado:; , 45 :3!)0~S8S

( 15 )F. N. 3.

~ 2.° Tl'es e meio por cento do café que sahir da provín-
cia, ficnnlo izentos da tnx.a itineraria os animaos que o con-
llnzirem.

ê 3 ° Seis p')r cento de todo e qualquer genCl'o de crea-
Ção 011 protlucçilo provincial que snhir da pr')vincia, quulqlH:r
que seja sua natlll'eza e especio. Os generos sujeitos a im-
pozição deste pnragrapho, bem como os sujeitos as imJlosi-
cües de trez e ~rez meio por cento e sua nvalilleão, serflo o,:;
~la pauta actual ol'gallbadn pela tbcsonraria. provincial, lJ
approvada pelo presidente da pro\'incia. Essa pauta não
poderÍL ser nHet'ada sem nlltori~f1çãO da Assembléa.

~ !~.o Quar<lnta mil réis ::;obt.(\os engenhos de caUIHl mo-
"idos por agua, ou outro meto\' menos di,:pellllioso, em qUl~
se fubricar aguurdente: vinte mil réis "ohre os que forem l!lO-
"iuos por animaes, e vinte mil réis sobre os que fabricarem
assucar ou rapndllr:li', sendo movidos pai' agua 011 antro
motor menos dispendioso, e de? mil réis sendo movido:;
rOt' nnilliaes.

Silo izentos deste imposto: l. ° Os engenhos movidos por
animaes el11 que se fabricar ussucar ou rapaduras, e que fo-
rem costeados por pessons que u;"\o tenhflo e';Cr!1\'os; 2.° O,.;
pequenos engenhos :l1ovidos por bruços hllllHl~10S. Estes
HUPOStosserila al'l'ecadadOil dUl'ul1Íe o anno financClro, fican-
do os exuctore.s responsaveis pelo que deixarem de lançnr ali
cobrar por omlil3ào ou negligencia. O IUlleall1ento dos cuge-
lliJos serú feito uos mezes de julho e ao'oslo, remettE'JI[10 Oi;
collectol'es as respectÍ\'us relàl~~Oe,; ú thesourarin pro\'Íncial
no IIIez de setem bro.

~ 5" Oito m'l reis nas cidnc\c:; o villas. seis mil reis 11ns
frcg-uezias e cm'atos, quatro mil réis uos (listl'ictos, peq uena,.;
povonçües, e estradas sobre cada botica 011 casa de negocio
em que se vendei' fazenda secc:l, felTu"'('m, bebidas espil'ituo-
sas alI outro quulquel' genel'o do paiz, "'oude fóra delle, e o du-
plo se com q uaesq uer dostes gcnel'os se venderem tam bem be-
bida:; espirituosa:;. l\àO se <:olJran'1o duplo :OCJhreas casas de
negocio em que sornente se venderem bebida:; cspirjtucsll~
fabrieadas no paiz e g'enero,~ lllimel1ticios do produc('flO da
Provincia. Este,; ill1po~to:; scrã) al'l'ecaclallos no aeto (17) lan-
çamento, e oS'exactore;;: responsnveis pelo que deixarem ele
arrecadar por nilo lIsnrem dos meios facultados pelas leis.

~ 6.° Pas,agens de riM, exceptuauos os do Sa pncall.\",
Verde e São Frllncjs~o, regulando se as taxas Pél<J tabl'l1a
1'0)10 XXX:II. PAUTE 1,"

I

/

II :3UOgOOO

1 :200~00()

18:538$261

!):ooogooo

G5:0~OSOOO

70:720S000
4:00U~OOO

170:758~261

(H)

frente a cidade, e 4005000 que deve ser entre-
gue n Camara, como nuxilio a desobstrucão do
canal tio rio Vermelho em 1'nmHntluú t:i2:28.1So83

TITULO 15.

'fel»UnHo ~.o

DA HECElTA

Art. 3,° O presidente da pJ'ovincin é lIutorisado a man-
dar :l1'l'ecadnr, no exercicio desta lei, os seg'nintes impostos:

~ t.O Tres por cento cio tab:H'u, llSSllcar, al~'ol~fta, e qllae~-
quer outros generos manufuctura<1os na prOVIllCIa, que salu-
rem della. exceptullndo-se: 1 ° o chú; 2.° os tec:dcs de lã que
se assemellJilo as casemirl1s estrangeira:;; 3.° os tranç.ados
finos de alg'odàO riscudo uzado para ,estuario.

J)iccl'sas dl'.~pc;as.

~ 1.0 Sustento, curativo, vestuario c COI1-
(ll1c(~üOde presos pobres.., "

~'2.0 Juros e amortii.iaçfiO do emprestimo
mineiro. . . . . . . .

~ 3.° Reposiçües e restil'liçües, .
~ 4.0 SubvençãO ao arrendatarlO ela typo-

O'raphia província I. . . . , . ,
to ~ 5,0 Dotnção a seis.orpllils dns ~ecolhidas
no' estabelecimento das lrmüs de cal'ldade elil
l\Iaril1nna . . . . . . , .

~ 6.0 Pagamento de divillas de exercicios
findos . . . . . ., "

~ 7.° Despezns eventuues, sendo G:OOOSOOO
pum diligencias policiaos. .



( 4G )

Renda extraol'l:inaria,
Taxas itinerarias conforme a tabclln-D-jnnta a

TITULO 1,°

Di<p.JSlfõts Ir,tnsiIOl'i,I,Ç.

AI.t, 5.° O Pl'csidente da Pl'ovincia é lllltOl'isal!O. l." A
mnuunr pagour 11COlmlll'l1~lunicipllll!O Gr<lo Mog'ol u quantia
de ;l5"SI:1O que clC5JlCIlclell com os concel'tos ll1'ulllndos fazel'
TO~IOXXXIII, PAHTE I.C

(47 )F, N 3.

lci n. 1:215 de 2:! de 1Ígosto dc 18\!~, ficando o ~ 5," desta ul-
t cl'ado do !liodo seguillte: de CHeia calTO com cllpacidade dc
conclllzil' até 5:) arrobas; I9~2)0: lle 5:) até 100 IlI'l'o1Jas, 211.8
rs.; de 100 até I;)~). iW.';OOO I':;,; de 1!S0 até 20(), I,.SSOOO rs.; cl~
:W:.l a :13). fiO;' OJ 1'3, clH 23:.l a :100, 72S0:lO I''':;., não se Ievn ndo
em COi1ta p.II'a a ill1po.~iS~flO C]uu!lluel' ditl'erenç:a que seja in-
fel'iol' ú este peso.

~ 19. Cinco mi!réis de Cillla oesta nova fJ.IIC entrar pal'a a
Pl'u,;incia, ficando o douo ou con luctor iseuto dc qll1l1quel'
imp0:iiç:iIO por :::ie sua bagngem. O,; que sllbtra!lil'u;n be"ta:i
ao pagamento d's,te illlPO"tO fi(;<10 slljeitos ao dllplo do llJe,~-
IJI'J em l'ela(:,lO fi eada be.~tll subt1'1t1lilln, e O::iac!miul"tral!orc,;
que cOll,;entirem U'I fmude o p:lg'al'úü tambem POI' eada bes-
t.a, alem de outra:; penas em qlle paI' e:ite facto inCOI'l'Crelll.
A::1besta,.:; que depois de impoI'tae!as tiverem dc sahir da Pro-
vincia uãe. ticão "ujeitas a lJllli" imposto a1ci'unl.
, ~ 20. Cobran~'a das taxa., e"tahelecielas pelas leis m, 18
e 78 uas estrada:; de comllllJniea(~ão de un, com outros MII-
nicipic,;, licando isentos o,; anim:lC,; qllc CJIJ(!u;t,ircm g'ene-
ros de primeira necessiuade.

~ 21, Cobrança da divida :lctiva.
~ 22. Oito mil réis sO!)I'e a::i ca"a", qlle ven;iel'cm droga ..,

e l'emedi03 lias villas e cidade." onde 'existil'em boticas,
~ 2:l, A cobrar llnnlHtlmcutc a l;;lpitaç,lo de 2S000 1'.:). de

cada um tmballHlclor escra vo q 110 fUI' eluI)l'cgado na e.' plo-
ração ue túl'l'ellos aurifCl'os POI' eOlllpanhia,; e.itl'1lug'eil'1ls 011
nucionaes, 011paI' particlllal'C." contalltr) que exced,lo ao uu-
mem de 50. Para a cobrauça c!'c ..,te impo,,;to o g'ovel'llo durA
regulamento, lIHlrcnndo purcentagem IlOS exactorcs,

Art, ILo FicilO cxemp~os 110 impo3to de importaçilo: 1.°
O ferro que nflO fOI' e,n ol)1'as e entl'al' pf~!a:J b:ll'l'~ii'a.,; du !tio
PI'eto plll'U o SIII. 2. ° O gada q no e:1tnu' na P1'0\'1I1(;1Ucom o
fim de melhorar a mça,

;al,Hn () :J:

J

ann"xu u lei n7 570, e cooranuo se o ullplo nos JIllUi(;ipios uo
Ubemoa e i\I'l1XÚ,
~ 7, ° Cillcoenta mil reis sobre as taooletns, caixas e cui-

xinlllls 011 Olltl'OS C]lIaesC]lIer VOlllll1~S pOl'tt~t~is, de qllu!qller'
natureza Oll denomil.aç:1o que contJV'-Jrem .l0la:; de OllJ'O, pm-
ta 011 pedl'ils preciosas pal'1l negodo
~ 8.° Sello de hel'nnc:as e legados e restituiçõcs deixadas

em te"tamento por te"t~luore:J que não sejào a hel'deiro::i ne-
ceSSl1r;os, e dos premios ueixauos aos te:itlllnentelr?.:J uo ex-
cesso da vintena. com cxcepS:,lo dos legados deIxados as
cnsas de caridade, matrizc::i, capellas c e,:)molaiJ pura sel'em
destriouiuus pelus pobl'es, S<10 sujeilos tamoem a este im-
posto o.; ü'milos qllC ::illccedel'em a il'mão germano fallecido
ab intc ;tado, lw\'enclo. se devoh'ido o liSO fl'llcto da hel'l1nça
ao pai ou 1I),1e [)inllba. O impo:;to serÍL pago no acto ua ade!l-
cão real da hel'illl(~a.
~ ~ 9,° Novos e ~elllOs dircitos, segundo a taoella-B...:...m;-
11c"".: a a lei n 54G de 15 de ,Inlho de JS;;í, ficundu suppl'imidu
o ~ 20 e1'1 l'el\.H'ida taoeHa, e elevado a cem mil réis o imp03to
de L')OSO du ~ li,O

~ lO, ElllOllll1lentos pelo feitio de titulos, diplomnfi e cer-
tidoc.;, que fOl'f'lll expeuielus pelas repartiçõe,~ lll'ovi!H.:iae.,:,
conforme o ~ 10 do artigo ~,o ela lei n. 1: 14.5 de 3 de Olltub:o
de 1862,
~ lI, ColJI'anca da metade ua divida acti\'a qne pas:3ou a

se;:provillcial pela lei de 22 ele Outubro de 1836.
S 12. Cinco POI' cento sobl'e o "alúr das eompl'aS C vendas

(le e:3CI'UVOS,sool'e a diffcrençH de ,'ulore:; nas tl'ocas de uni;
por outros, e ql1aesq uc!' outro" oOlltracto" onero:;os pelo:;
llnaes fie transh I'ào sel'\'icos PUI' mais de CIlICOa nnos, cobrun-
do-se até o valor dc um conto de rei., solJI'c cada esc:'a \'u,
Este imposto pode ser exigido do vendedor, compl'ador 011
encurregado por pI'ocUJ'as-i"1Oda compra ou venda dc eSCl'a-
\'os.

~ J 3. J 111'0;::de quatl'o upolicos eloadas a Provinda.
~ [4 .. Multus por illfmcçOe:; de leis, regnlulnentos e cún-

tI'actos,
~ !5, H<Jpo. i~'oe;::, restitL1i~üe.:; e prodllcto.:) dos pl'oprio$

PIO, incias, P0l' venda 011 arrendamento,
~ 16. Producto do ul'renuamento da Typogruphia Pro-

vinciaL
~ 17.
~ 8.



'\1'[. HJ. Ficl} I'evog'ndo o IU'[, ti dll lei n. 1,3i5 de 1.1
du llü\'embro de lt'üü, .

Art,.20. Ai; sobras que se del'em nl1S dil'ersas vcrbas
desta lei podel'ào ser pelo govrJl'l10 upplicu<1as ú umol'tisuÇilO
do cmprestilllo minoiro ou Ú vOI'ba de obras publicas.

A 1'1. 21. Fiçüo re\'ogadas as di.-;posiçõe., em contrario.

1'0)[0 XXXIII. P.\HTE],"

Art. 12, ,\ fnlta do pngamonto do ilIlposlo s(Jure escra-
vo;: s\ljl~ita, de.~lle j<'. e :;olidnr:a:lIellte. ('S cllntractllnte:; Ú mlll.
ta de tO por cento, que :;orú elo\'lllla ao duplo no caso do
provada IllÚ fe.

. Al't. 13. ~ Ficn o.'~tel1si\';:.:'~. todo:; ll::i (;o!lectores ti <1i.3pO-
Slçflo do IlrL. 1.° da LOI 11.1,3,,).

Art. 14 Fiea ap[Jro~'ado o conlrileto celehl'llc1o pela
PI'e:;iden(;:a da [Jrovineia com 11 Com[Jnllhia Uniiio e Indnd.l'ia
em Jota de G de :\hril c1eI8fi7, eoltl n:; ;tlt.el'aç~Oe:; \losterioJ' •
monto feitas ao Ille,,1Il0, podendo a COIllpanhia cobrar Illai"
40 r::i. por arroba <1e qllalqllor g-ellol'o qllo 1l11:;::iill' pela ponto
cOlltl'uttrada

Art l.i. Fica, de::ille jo'l, rcvog-;1ila n portaI'ia de 22 de
noveml)1'o de t8GG que 1\ugmentou o ordenado do p[)rteil'O
da Hepartiçflo dn:; Obras Puhlicas; e om pleno rigor a tnbella
unncxa ao rog'lIlllmento lI. 53.

Art.. 1ü, Eica ig'ua!mOl,tc I'crog'lldo [) Titulo I1 gS; 1.0 e
~,o, c [) Titulo 10 ~~ 5,° e 7.° da Lei lI. 1,'175.

AI't. 11. Picão mais rc\'og'a(las l1S di:"posiçüe" des Ill'ti-
p:os t t. 12, 1:1. 1,1 c Ir. da lei lI. 1,IO~. que lrnta dn dotae<1o
tI:l;; ol'plu1s do clllleg-io da" irlll<1::ide caridade em Marial1~ltl.

J~rt. 18 i\:; ~asas de eal'id.ado c outros qnlwsqllPr csta-
1!~loCllneuto3 .Jlllb.l1cos, ."ubvcuclOllado,.; por,esta lei, excepç:10
fOlta do:; Sellllllnl'J05 epI::ieÚplle ..;, nuo POUCl'aO recebol' as quo-
tas \'otl11Ia;;, sem que os dil'ectol'es. IJl'ovedol'Os 011 mesas ad-
1l1inistl'lltivll:; en\'icm eouta COrl'Ollte da respeetiva receita o
despe:;a do all,u0 fin~lo, dOUIOU::itl'açuo de ben fundo, 1ll0\'Í-
ll~l'nIO da:; entcl'marl1l:i ou aulas, e qnanto Illais :;eja conve.
nlente pal'll q[1O se conheça o estuuo do estabelecimcnto e os
servlço::i qllC {ll'esta

, ( !d)

1'010 gOVCl'110 na re.:;pectiva cadeia, alem da quota plru ta
fim designada, 2.° A mnndar compl'nl', lle,;(le já, tonen)s
para 11 pastagem l10S animaos do corpo policial.

Art, 6.° A po:,centagcm do que trata a lei n. i 375. art.
4.° S 2.°, e ú que tem (lil'eito o co!lector do Ubet'auü, é das
quantias que anecadou nos porto:; da Hifana. e Santa I3arba-
1'a, e que farão recolhidas ao:; cofres da thesounlria Provin-
ciai, dedu7.ida 110 total a quantia de !~:'206~1,.08 r:;., q ne o lI1es-
mo recebeu do encarregado do porto de Santa Barbara, José
•Toaq uill1 ~Juia.

TITULO 2.°
[)is(loúçõ~s pel'lnnllcntcs.

Âl't. 7.° O Pi'e"idente da Provincia é autorisac!o;
~ 1,° A despender a qnantia nccc,;snrin com n hospeda-

gcm de S. M. O Impel'Hdor, ()U de qnalquer Membro da Fa:-
"milia ImpmiuJ. se viel' a esta I'r,\\'incia,

~ 2,° A fa;~er effeetiva no;; conlractos que celebrnr a ga-
rantia decretada na lei n, t 1,14 c aeautelur (Ie modo que os
(lois por cento a<1(licionacs dimilll1ào Ú proporçflo que !laja
qnalqnor l'úlltla liquida, e para o::ile fim se aitera oart. 21 da
citada loi. .

~ 3,° i\ dar <1e;;llej:'L rcgulamento as :"ecobc(lorins. potlen-
do Sllpprilllil', se julgar conyenicllte, os escrÍ\'àes da 3." e
4." classe,:,

~ 4.° A fazer nos Hegulamentos da Provincia as aItel'n-
('003 que a pl'atica 'e a oxporiencia aconselharem, podendo
l~etluÚI', de::iue ji'l, o pessoal dils respecti vas repartições.

AI'L 8.° Ficflo pertencendo ;1 Cam~rn ~Itlnicipal da Cam-
panha pal'li serem upplicauos a con,trucçào <lo estl'adas os di.
reitos de Illls:;agem da ponte do Arnnhn. cuja tabelIa fica
sendo d'om l;Ill diante a tia lelru-A-da lei n, 1,216

AI't. 9, ° Fica cm vig'or o ~ 11 da Lei 11, 1, H5 respecti\'a-
mente as aguas da Cambuquira.

Art, 10, Ficu reduzida a !,O:O::lOSO::lOri:. a fiança do
Thesollreiro da The;;ourat'ill I'roviticiaL

Art. 11. Fica desllej;'l, re\'ogado oS 3,° do art, 2,° elo
l\eo'ulamenlo n, 21, e sujeiía,; ao illlPO::;tO sobre henwças e
leg~ldos as apolices.de,t'ulldos publico;; o scusjuros, quer se-
jüo geraes ou pronnc:nes,

lo'. N. :3. ( '.0 )



:\rt. :3," 03 vencimcntos elo,; ofI1l:ines e lll'nças sorüo n,,,
.In tabella, q\ll' ncolllpanha o r~~gll1nlllento n. 5-! de 28 de
FC\'CI'eiro de 1866.

',\r( ;;." O Il1nn !ante, cajiitl1es e mni", ofllciac:; ll;1o ])0-
del'úü tC'I' ;;ob titlllo nlg-lllll pr,lça 011 {lrH!;nS do corpo etn sell
~el'\'i~í).

( [) t )

AI't. '1,0 6,; otnL:ines de compallJJins irill) semlo nomea-
dos a propol'~flO que as mesma:; COllJpanltÍ!~s ';0 furem comple-
tanL!o, ticilndo o:; ::i;lrgentos actuallllcnte ():~cedente;;; ;'\0 UlI.-
InCl'U ela,; companhia;;; CI'IJ:ll!:l,:;, n,~'g'l'eg';I(I(}:;, Ilté que sejüo
inL:!uido:; no qlladl'o, ua:; ntgil~ Cl'lC ::;edel'om,

F. ~. 3.

~ 2,0 O eslnuo menor so coml~orú do-~nrgenf.(\ ajudante,
11m: clito quartel llle"tre, um: ehele de 1I1'1:'1cnCOln a grndua~
l'i1o de sar"'ellt') vngo moAre, UII1; ;;uu choro com a gratIun-
"b •.('f,o de I," :illrgento, Ulll; corneL IIlUl' 1lI1l; arllHJlrO um, mll-
zieo:; vlllle o t res.
% 3,° Catl:l co:npalllJÍ;' de illf:\1ltaria:;o compol'ú ,ele c~pi-

Wo. 11111;tencntl\ nil1; nlfl.lt",',", 111l1,I," :;al'gento, um; 2,°5 dItos
dous: fúl'l'iel, 11m; cabo,,;, Oito, i'olclnd05, 1,1:3: COl'lletns dous.
~ -1.0 A COlllp:l11hia de cavnllnl'ia se clJ:npol'il tle cnpitli.O,

lllU' tenente, um; alfél'03, llin; 1.° sal'gonto, 11m; 2 u,
ditds dOil:', fUl'ricl um; ca!Jv:;, oito, sold:ulo:; 1:!~, clarins dou:"
fenaeloroii dom,

,\rt_, G." ~<) co:ne~o de cnda anno tlnnnccil'o o Pre,::;i-
dl'ulu da Pl'o\'illcia 11';ll'Cal'il, o pra;;o de tl'e~ meze:; par1L
l-,l'l'enc!Jilllcllto do OOI'PO policinl ele:;ta !'rol'incin, cOllvidando
\-nlllntal'ios. Se iill<!O C::itepI'aso, nuo se llChill' o corpo comple-
I•• o Pre:;idente da pl'o\'incin tica autcl'lsado Ú mundar pI'oce
dl'r ir recrutamonto llll fOl'mt\ <In;:; leis geraes,

:\rt. 7." Fic:! o Goremo lliJlOrisnt!o {L conceder refurma y
}!!'C'porcionnl no temJlo dos scr\'iços geraes e pro\'illciaes qlle
liqllillar o ex-capilf!O do COI'P:l P ,1;cial de,sta Pl'J\'inciu, Fl'c-
'lmIU XXXlIl. p.\nTE L"

:\rt. 4." O.i \'oncimelll';ii de cilvalgnrllll'H;; SI) SOI'<10auo-
!Illiltl:i nos ulficiaes l)lle n,; ti\'ol'e:n de 5:la pl'opl'iedade o cons-
t:lnte:ncntu o:n 5L)11P~)(IIJI'. dispcn:iandu:I::' do corpo,

~ ,I
\

•

O Douto\' .Jo,;é da Costa Machado tlr. SOUiiU, ProshlCl:te
ela Provinda de 7Ilinlls (ierae,:: Fn(~o saber a todo,; o.; seus Im-
!lit:ll!tes, (jllO a :\ssembléa Legi"I~lti\'f\ Provincial decretou
e cu sanccionei a Lei :'ieg'lIinle: '

1\ esta Secrctariu do (;o\'el'llo fui publicalla a prosonte Lei
em 10 de Janeiro de 1867,

Lei qUI) fixa a r<ll'ça rolieial <le,_la 1'I'Ol'illeia ILII':. () a:lllll fillc1ilceil'O de 18G3 ;,
18(31), e conlelll outras dispJsic.:i)CS a rcspeittl.

Sellada na Secl'I~taria d:1 Pl'o;;idoncia da Pro\'incia ao;; :H
du De~e:nbro de 18G7,

(50 )

G I'£lci/iallo A I';~liclcs do Pr!1do PiJllrllIC/,

LEr X. 1,4:!\-VE 2-1 DE DEZE:,i BIW DE lSG7,

Mando port1Jnto a todas as autoridades, ti quem o co-
nhecimento e execuçl10 da l'eferida Lei pertencer, que a
CUllljJl'UO e fnçflO CU1l1IH'il', t;10 inteiramente, como nella se
contem, O Secretario desta l'J'Ovincia a fnça imprimir, publi.
cal' e correr, Dada no Palacio da Presidencia da Pro\'incia do
IHinns Gemes aos 2-1 dias du Ille~ de DewlIlbru tio nnno
do 1\ascimento de 1\osso Sonho\' .!esllsChl'i:;to de mil oitocen-
tos e sessenta e sete, qnadl'ago,~imo sexto tia Intlepondoncia
e do lmperio, .
(L. S,) .JOSI~ Il.\ COST.\ M.\CIL\IlO DE SOUSA.

Si/r('/';o Teixeira da Costa a fe~,

..\I'L 1,° ,\ (tJI'ça pojicinl elu"ta Provincia para o anno
financeiro de 18118 Ú 18GD, 6 Ilxada em 808 Jlra~~as distriblli-
<lus em estado maiu\', e,st1ll10 Illonor, quatro companhias dc~
infantaria e uma cl(l canlllaria,
~ l,u O E:itndo maior se c~mporú ue-tencnte coronel

commandanto, um; llHll1l1anto que ::icrú 11m dos capitnes de
c)lllpanhia, um; cirurg-il1o mor com g'I'adunçl1o de capitüo
1\111;tenente n,Ílldante, um; (:ito (lllnl'tel Ille:itre, um; nlfere:i
secretúrio, um,



( 52 ) F. ~, :l, ( 53)

LL~[N. I ,112:>-DE 21 Dl'; DEZK"mW DE 186i.

Cez:ll'io AlIgllsto Gama.

Ces(u'/o A 1If]/Islo Galna,.

foi pnblicada a presente

GraciliOlt:l ,I ristúles do ['rado Pimelltel.

OIJl\O.I"ÍlETU. ISG8.-Tvl'. DE ,L F, DE P.\UL.\ CASTHO,

Ne"tn Secretaria do (;IFCl'l10
Lei e:n 10 úo Janeiro de 18G8.

GracilwwJ A ri,~lides do ['rado Pimelltel.
Imlll'l.l:;:;a e rc\'ista Jlor ol'dom ela Presic1encia da Pl'O-

"inda.

(la Provincia do JIinns GOI'nos: Faço sabel' a to(l~)" .os seu"
!lnbitnnte", que n Assemb!ea Legislativu. Provlncllll, De-
cretou e eu sllnccionei a loi seguiute:

'\rt 1.' OGo\'erno rcuonll'á com o proprietllrio da T'y-
pooTaplJia tio Diario de Minas o oontrl1cto I1ctualmCII~e eXIs-
tel~W, sob as seo'uintes hnzcs. t • A folha pol!er{t dClxar <le
::im' cliaria, por;m ?el'ú pll blicnl1n !lO meno.~ t~'es v,e,zr.~ Jlo:' ~,e~
mana 2" ° propl'letario fal'<\ remes"a olhela!, li" Lllm<1lclS
1\!llnicipacs, .Juizes de lJil'eit~, Jllize". Muni.cipne", I?elegmlos
de Policia e Inspcctores ele clrcnlos lttel'Urlos,. ela lltta fol.h~,
sendo o papell'e1ativu a e"tns remessa" fOl'lleclel~ p~lo Go"e,l~
110: igual reme.;;sa se faril aos l>eplltnelos I'rovlnclHes, 111,1"
somente em quanto dUl'ar a jlublica<;üo des trnbalho~ da As-
sembIca. 3." 0" actos otliciae" e debates ela As,;emblea terão
pref'ercncia na publicação. 4." 0" artigos dc,~ensul'il aos 1~.0-
deres cOIl,;titllidos, sendo em terIllOS COllVCI1lCntcs, pocletàO
ser in,;tJl'i(los no jOI'nnl omcial em clljllsC,)lllmnaS se clc.ren~c-
1'1\0o:; accusados. 5.a A innovaçfl.O tio contl'llcto sera feita,
contanto qne não haja aUg'lIlcnto de de,;pesa. .

AI't. 2.' Ilevogflo.se as clisposiç(je~ cm contrario.
~[llnd') POl' tanto a todas as l~utol'ld.adcs, n qucm o co-

nllel.::lIlcnto e cxeCIH'ão ela r(:fel'llla LCl pertenclll', que a
Cllmpril.O, c f'açflO l.:llml)J'ÍI', tüo l1ltci:'an~ente, COIll~ n'el!a .se
contem, ° ,'Bc:'ctario ele;;ta PI'O\'lnCla a faça Illlprlmll',
puhlicar c C01'l'el', lJa(la no Palacio d,a Presiclcncia ela Pro-
vincia dc Mina" Gemes aos 2.1 dws elo ll1ez de Dezclll-
bl'O do anno do Nu,;cimento ele Nosso Scnhol' .JCSllg Christo
de IlIil oitocentos ses.>cnta e setc, qlladl'l1g'cslIno sexto clel
Intlependenciu e do Illlpcrio.
(L. S.) Josl\ D.\ CO~I'.~ 'JIACIl.\110 DE SOlJ~.\.

Jacil/tlw Dias Coellto 11 fez.
f;.lllada na Secretaria da Presic!úncin da Provincia aos 2'~

lh: OCl.elll bro de 1SG7.

/

laci/l/fw f) ias Coelho fi rezo

.J O"I~: DA COSTA ~IACJI.\[)O DE Sous.\.

Art. 8.° Continllãl) em \'igOI' as cli;;po:::is:õe~ cios !lrtigos
J.G, ;).", 7.' e 8,' tia Lei n 1,:n6 ele H de Novembro do
1866

cler;co Augusto da ~ilva Ul'nnl1ão, enl confol'midude das lei" e
regulamentos em ngor.

:\rt n' Fica revogado o art. f!~,) do 1'f)g'u!amelllO n. 5'"
com todos o,; scns p:lI'agrapllo,;, e em vi"'or as disposi~'(jc"
cI'imilllles dll reg'lllamentu n, 50.

(l/',mlirmo ti I'isti,lc,~ tio l'm,lo Pimentel.

. I\hndo portanto a tod;~;; :~;;antol:idade", a quem o conhe-
cimento ,e rxecução .da l'ef~I'ld~l Lei pertenc:er, qlle a l.:lltl1-
pnio c taçflo Cllll1Pl'll', tão lIltcl1'lllllente, co:no nella Sl' con-
tem. ° Secl'etnl'io desta PYO\'illCia a. f<ll>~a.impI'imir, pnblical'
e COI'I'er O,lda no Palnclo da PI'C3111enC:Iflda I'I'o\'incia de
~Jilla" Ueraes aos 2'~ dias elo mez <le OI~Ztllnbl'O cIo anno
(b NascillJento de No;;"o Senhor .Je,;u" Chl'isto de lllil oitocell-
to.~ c ,;e.~.~enta e ,;cte q Iltlllrng-e:;i 1Il0 sexto da Indepondencia
e do Illlperio.

:\rt. 10. Fic::10 rc\'ognda" as dispo;.;içõc5 em contrario.

(L. S.)

Sella<la na Seerctlll'ia ela Pl'o"idencia da Prol'incia nos
2.1 de Bezem bro ele 18[:7.

Ne;;ta Secretaria do (;ol'el'11o foi puulicalln a prcsente
Lei, em 10 cle Jalleiro de 18(;8,

Lei que autol'isa o (;:)\'(\1"110 u rCllíl\";:lr cnlll o jll'opl'ietal'io (L, TYW>Jl'ap!lia do
DI\lUn IIF. .\11:\.\';, o cOllll'aclu ilclllalm~ntc cxistente soh iH balL'S lI°dlc de-
rlaradas.
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LEI i\'. O !,-t:..G-DE 24 DE DEZE~lBRO DE 18G7,

Lei qUtl llulorisa o Presidente <Ia Prorinda li sn~pcIHIt!1' tiestir j;i :lS e~lllciras de ius.
lrllc<::iu prilllill'ill e secundaria lI'i1fJilt'llas VI'l'~Il(,lias cujo l'('Cl'IJ~Camellto da
IllIpllla~ão lilTl' c esc' an lIão lhe ['li' (,lIliado pelas Ca lIl"r"s ,111111id I':ll",
{,lIJ )ll'aso que lhes mai'car:í.

o Doutol' .José da Costa l\lachado de Sonsa, Pl'csi(lcntc
da PI'OVitH.:ill de Minas GorBos: Fa('o sauel' a to(hs o:; seus
habitantes, f]ue n ,\ssem1Jlén Legis!tlliva Provincial decretou,
e cu :l<lnceiollei a Lei ::icguinte:

Art. Unico. O Pi'esillcntc ll:1 Pl'Odncia tica autol'isHllo
fi slIspendot', dc"de j{l, as caill'iras de in"ll'llCção 11l'illlllI'ia
II seelllldlll'Ía n'nquellns Fl'egllc;"iu:; cnjo l'eCenScalllento da
pO(llllnção livl'{l e e.icrava nflO lhE: ful' cn\'ia(10 pelas Call1B-
1'a" ~Il1nicipnc,3 em jlruso (I!le lhes mal'Clll'à, l"l)\'oga(ltls us
t1i"posjçOe" cm contl'Hl"jC,.

}IUlldo por tanto a todas fi" fintoI'ida/lo£;, a qllcm o co-
llhecimcntll e e:\ccn~ào ela refel'ida Lei pertencer, qne a
Gnmpl'flO c fU~i1o cnmpl'ÍI', tão inleil'illllcnte, como nclla s~
contem, O Secretal'io lle.~ta Pl'ovineia a faça llnpl'illli1', pn-
hlicar e COl'l'Ol'. nada no Palacio da lJ!"e"it1encia da 1'1'UVill-
cia de ;\Iinus Gerac;; aos vinte e qnatro "dias do me;" de !Jezcm-
bro do unno do Naseilllcnto de :'i"o,;S(),',;enhor Jc"us Chl'Ísto (k
lnil oitocontos e se."isenta f'. sele, qnadl'agesimo sex.to da
IlHlependcnda c do Itnperio,
(L i3.) ,JOSE" ll.\ COSTA ~1.\r.1l.\DO DE SJU:U,

Frall('is~'o j IItonia úo Carl/lo a fe-~,
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.:elllllln na ;;ecretllrin tia Pre5idendn (la Pro\'incin a05
21~tle Dezembro de 18G7.

CC::':Irio :1ug/ls/o Gama.

Nesta tiecretllrin do (joremo foi pnblicada a pre.;eu-
te Lei em H de .1uueiro de 1l:lG8.

Gl"aci/iallo :1 rls/i<!f.' dll I'/'!Idll /'illlcll/I'I.

LEI N.o I,Hi-DE 2!~ DE DEZE~lIlHO DE 18G7.

Ll'j ql1l~ atllori~a o Presidente da Pravincia a I'r~lllal" a sahitla du gado minciro lias

n'cebellul'ias.

O Dontor .José lIa C05ta Machado de SOIl;::I\, Presitlente
da Provincia de Millas Gel'nes: Faco sabeI' a tO(]os os seu,;
habitantes que a Assembléa Leg'isltltiva Provincial Decretou,
e eu sanccionei 11 I.ei seg-uinte:

Art. Unico. O Presidente da Pl'Ovincia fica autorisndo
11 regular ue:\de já, a .sahida do g-ado mineil'o nus recebe-
dorias, de modo qne não, sllpcl'abullrle n05 mercado,; da
CÔI'te, podendo pam e"se tim alterai' as taxas, revogadus
as dispo.~içoe" cm contrario,

l\lando por tanto a tOllas as fLutol'itlatles, ú quem o conhe-
cimento () execuçuo da referida Lei per'tcncer, que a cumpruo
e facão cumpril', tfto inteil'amente, como nella se coutem.
O Seêl'et.ario desta Pl'ovincia 11 faça irnpI'imil', publicaI' e cor-
rer. 'Dada no Palacio da PI'e5idencia da Provincia tle ~linas
Gerae5 aos vinte e qnatro tlia5 tio mei: de Dezembro do anno
do Nascimrnto tle Nosso Senhol' jesn:'> Chl'i:;to Lle mil oitocen-
tOE e sessenta e sete, quadl'1\g-esimo sexto da lndependencia e
do Imperio.

N esta Secretaria do Go'vemo foi pllblicatll1 a presente Lei
ao::, ] 4 de J aueiro de 18G8.

(;r:lci/iallo :l ,.i.~/idrsdo P/'ado /'illtelltel.

LEI 1'\.' 1,428-DE Z'~ DE DEZE~IBHO DE 18G7.
I.t'j que aulorisa o Prpsidl'nlp da Pro,.incia a mandar POI" Pllgcllhriro (~x;ltl1inal'

e 0l5ar, lia cidade da I"ol'mi~a, lima etl"il de sohl'ati,), eOJlslrlli(ia sulue P,).
I"C'!ocs dc I,,'d,'a, 1,,'rll'llr.elllc ao. CO!'O 11!'I \Ia ,oel '1',,;xeil"a de Ma;:"lh:;cs
LeIte, dCH'lIcir) o lIIesmo l'lIO'cn!lcll'U declarar se aqucJJc cdilicio l)l'('~ta.sc
a sprrir de cadeia. .

o Doutor .10";(\tla Co,.;ta :\Iachallo de SOl1sa Presidente
tl:l Pro\'Íl:eia (Ie ~Iinm; (ierae,,: Faço saber a l()dD~ os sel1s ha-
IJltl\nte,~ ql18 a As~elllbléa Leo'!slatira Pl'oYincilll tlecretou e
Oll san(;cionei a Lei seguinte~ '

Art, Uuico. O Pl'esitlente da Pl'ovincia fica :ll1tol'Í;,ado
;~ mm:liJal' POl' engenheil'o examinar e orçar, IH! cidade da
hJrll11ga, lima ca:ia de sobl'ado, constrnida sobl'e piIl'edocs
cle pedta.' pertencente ao coronel ~Iauoel '1'eixE'il'11 de .\hlO'a-
Ihnes. !,~Jte, devendo o mesl~o engenheil'O declamr se aq,feI-
1) edJtlclo presta-sc. a 8el'\'I1' de cadeia, a fim de I'Csol\-el'
a A";:ien~blca po.;torlormcllto, rurogndas as Ji"p()si~'Oes em
(;Ontl'l1rIO.

~Iando portanto a todas as alltoridlldcs, n quem o co.'
IlheCllnen,to e execu\:;~lO da l'~fel'~dll Lei pertencer, que n CUIll-
]l1'nO, c 11l!;<10(;11111)11'11'tl10 IntcII'amente, como nella se con-
tem. O Socl'ctarilJ de",t(~ Provincia a fll~:a imprimir, )lnbliclll'
e eOI'l'OI'. Dada no PalaclO da Pl'Csidencia tia Provincia de ~Ji.
uas Geme" aos vinte e qnatl'o dias do lIlez de Dezc1l1bro do
a~JlIO do Nascimento de XOS50 Senhor Jesus Christo de mil
oltoceuto" c se"senta e sete, quudl'agesimo sexto da 'lll-
depelldellcin e do Impel'io .

( L, S, ) .J OS!" DA COSTA MACHADO DE SOUSA. L. S.) ./OSI:; !lA COST.\ MACHADO DE ;30USA.

FrIlllcisco J IItolli/} dll Carmo a fez.

Sellutla na Secretaria da Pl'eshlencia (Ia Provincia, nos 21
de Dezembro Lle 18Gi.

Crs 11'10 .11I!I"Sfll (,{flllll.

/'l'Clllcisco :illtollio do Cnrmo, fi fez.
Sellada na SecI'etal'ia da PrC5i'.1encia da Provincia aos ::lI

de Dezembro de H,(J7. -
C(':llrio A/I[jllstu (;11/1/(1

'1'0)10 S XXI J I. 1'.\ HTE 1,.
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LEI N,1.'l31-DE 2'~DE Df<:ZE~1BIWDE 18(j7.

LEI X,. l,idO-DE 2',DE DEZE~IDln DE 1807,

Reu llC os oflieios de Tubelliães do termo de AlfcIl3g,

Cewzrio ..l uquslo Gtl IIlIl ,

Néstn Sccl'etnl'ia do Go\'el'llo foi publicada li pl'e.;~ute
Lei aO:5 l!~ ue Jnllt\iro de 18íjô, .

(;racilwllo :1 ristlde,~ do Pnldo Piment«l,

COl\c('cte 11l"C\'ilt'bio por I.:) at1llt)s c ~arnlltia de juro, de seis ()ru' crnlo rln ill-

didollo ou c~mpalllliil, qtlt.~fizel' lima l'slrada de ('od.I'~elU, que da Cidade
J)i~lllalllilla passe pela do Serro e lermille 110 p" I" d" Figueira, 110 I\io Docl',

O DoutO[' .José da C ls~a ~IacJ\llrh ele S,)llZIl, P['esiden-
te da provincia de ~Iin:t:'l lIcrae,~: Faço ;;abcl' II toJo;; o;;
:-:e1l5 11l1bitll11tes que a A:;3e!llhléa Legblativll Provinciat
decretou, e cu sanccio11ei a Lei segninte:

. Art. 1.<1 O Gorcl:no concedcr:1Í. privilegio por qnHrcilt:t
11l1nos e gnrflntw de Juro;; de "CI" por cento ao i11di'lilillo
0,u <:ollJj1an~lia, que fiz:cl' l~lIla e.:;trada de rodag'em, que pal'-
l!nuo da Cidade [)laillantlllll, e pa:;:;Hlldo pela cio SelTo \',í
tCl'lllinal' no porto da Figtleil'a, 110 Hio Doce, '

;\I't. 2,. Ficào I'evog'ndns as dispo::iic;ü.~!i e:n COllit'1I1'jC.
~Ialldo paI' tllllto a toda;; as alltoridade:;, a qlle!1I o CéI-

lilJecllncnto (l cxe(;ll~uo da l'cfUl'ida Lei pertencei' qne a
(;Ilmprfw e fil~flO CllillJ)l'il', tiio Íllteil'lIlllente, como ;lelln fie
co.ntclll. U ~ecretal'io dcó/a Prov!llcia a faça illlPl'illJil' Pll-
b~lct~r () (~o:rel'. p.ldu 110 P:tlacio da Prc~iJencill dn PI'O-
YJllCIa de .'lIIllH:; l,er(l(J,~ ao" \'lute e qllatl'o d111:';do lllCZ de De-
zembl'O dú aliuo d,) Nasciweuto de No,,;:,o Senhor Je;;ns Chl'i.;- .
tu de mil oitocentos e ::'t!ssenta c seto, qnadl';I"'e"illlo sexto
da lndcpcndellcia e do Illlpel'io, . o

(L S.) .J 0:';1': IH COSTA M.\() I1.\DO DE SOUSA,

HI'IIC.,II) Silt (','Ire d:l Custa fi fcz.

Sel1ada na Secretaria (la Presiuc11ciu Lla Pro\'incia [lO.•
;2'. de ()c1.cm bl'O de 18tH,

() Doutor José da Costa Machado <.leSouzu, Pr~i!il~ent(i
TO)fQ X.XXIII, l'AIlTlll.'

J

(L. f:,)
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~c."t:l Secrct::lria (lo Governo fJi pnbli~i1J.!1 n. prC3C1lte Lei
:lP;:';1:1 de J ancit'o de 18G8.

Gr:J.Cili:lIl!J Aristides do Prado PimElltel.

;'la:C;1 () dia «1a in"l'lIL1ç1.[) lb A.;,;cm')U.l L'~;;hlati\'~l Provincial I\!) aUII;}

I'rJ)\imo flllllro,

O Doutor Jose da Costa .\Inr.hado de 80117.:1,Presidcnte
da 1'I'o\'incia de .\Iinfls GOI'aes: Faço sah()r a todos os se:l;;
habitantes qlle a ,\~,;cmbléll L~gi:;lativa l':'ovincial uecl'c-
tOI1, e Cll SllllccionCl a lei seg'nllltc:

,\rt. I" A. iu:;tllllnr.i\O (h '\;;so:nuI0'l Le~i:;llltivll Pro-
YÍncial, no futuro n:llIo: terá Illgal' no dia 2ij de .\laia,

_-\1'[. 2,. Ilevogi\O-SC ns liispo"içü()s em contl'nrio.

:\lnndu por tanto a todas ~s :ll1tol'illy(les, n ql1CiT, 000-
llhccill1cnto e ex.llc1lÇflO .lla relel'H,la LCI pOl'ttJnccr, li lIe . a
, 11)1'''0 e f'Ir.,1\OClllIllll'lr, t1\o llltcl.rillllellte, como nella :;0('UIl <l , j ,. f' , .,
l:ontclIl. ti Sccrc~m'io u'e.~ta PI'O,\'lncla :l Il~a Impl';lIlll', pu-
hliGtll' e correr, Dada no PlI,laclO da I'l'c:,J{lencla da PI'O'
YÍncin de ~linns Gerae" 1~0'3 ~'Jnte e qUlll:'O tll~::' do meí\ de
De7.(\II11>ro do Huno elo l'\llSClillcnto de Nosso ~e11hol' J~su:;
Clll'i"tl) !lo mil oito centos o sesseut~ e seto, qnllr\t'ugesllll'l
f;cxto ela inuepondcncin e d,} Impel'lo,

.1osE n ..••COSTA .\IACIlADO DE SOUSA.

Fr,wcisc:J Antonio do CanHo, a féZ,

SeJlmla n'l Secr3t'll'ia lh PI'e ..,idcncia da Pl'Ovincia nos
2~ de Dezembro llo 18Gi,

Ce;ario A IUJllilO G:lI!ll.

c"",,b S(Jcret:ll'ia U,) Govel'llo foi Pllb;icll(.\a fi p:'cscllte
Lci ~1~1-3.1" (\e lleze:Jlbl'o de 18(j7,

(;raciliCllw f1 ris/ides do Prado PilfH'l/lel.
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LI,:r ?\.o 'YJ~-DE:W DE DEZE'lnHO DE 18117,

((H)

,J<};j)~ D.\ COSTA ?1AClIADO D1~ SQGS.\,(L S,)

F, ~, lh

El'nesl(/ Silrcsll'(; da Costa a fer..
Sellada na Secretaria da Presillcncia <la I'ro\'incia aos

2~ de IJcxemoro (Ie 18ü7.

;\[lllltlO portnnlo fi todas'ns antoriIJlIllc::, a quem o co-
1I1wei mento e execuçiio da referida Lci pertcncer, q ne a
l:ulllpl'iio e fUÇãO cumprir', tfLo inteirall,cnte, como nc1Ia ::c
l:ontem, O Sccretario dc"ta Pl'Ovincia a faça imprimi)', jluhli-
eal' e COI'l'el', Dada no Palacio da Pl'csidencill da Pro\'illeia
de 'linas Gemes aO~j vinte qllatro dias do mez de Dezcmol'o
(lo anno Llo l'\ascimentu tle Nusso Senhor .Jeslls Chri,,10 tlc mil
oitoceutos e "esselltll e scte, q t"lallragesimo ~cxto Ih 1ntlll-
pÜlIllencia e tio 1mpcl'io,

Ce~(lri() ,1119/1sto Gal/l'!.

?\estn Seerctnl'ia do (;o\'crno foi publicada li presentc Lei
em I'. de .Janeiro de 1808,

(,"/'(lcilimw Aristides do P,"ado [';I/lflltrl,

,AlIlOI"S;1 () 1'1' ,illt'llleo da Pro\inda a 10m li' dllas mil ae(;õ('s da cnmpallhi;,
-Sul (k ..•~c \li:tcil't1-~c cl)1I1cm outrils t1i"POii~:õ.!s a rt:.spcilo.

o DOlltOl' Jn::;(l da C()sta ~Iaehndo de Sousa, PI'c.,itlenk
.1n l'ro\"illda (Ie ~linll., Gel'ne,.;: Faeo saber a todos o" ;:ellS
habitantes que a Assctllbléa. L('g-i~liltiva Provincial decre-
tou, e eu sallccionei fi Lei ~egnilltc:

AI't, Unico, O Pl'e::iidente da pl'o\'incia fica autol'iS:llh
H tomaI' dnllii mil llc~~0es da comp:'lllhin-Sul Oeste ::\lineil'a-
llne se propôe cncorpOt'al' o engellheiro ~Jal'tilljilllO da Fouse-
~a Heis Bl'llud<1o, de.~de qne e,-;tüjil,O tOllladas ]l0r partic;1l1arll:',
ao /Il.:no", <leI. mil m;~õe.~; re\'og'mbs as lli:>Jlosi~ües em
(;Olltrnl'io.

'1allllo P0l'l.IlIlto a to(ln" as lIntorilll\(lc~, fi qnclll o conlul-
cimento E' üxeclll;iio da rtt"el'ÍlIll Lei pcrtenceI', qnc a enrnjJl'i-IO,
e t'a(;fto entll]ll'it, t<1o illtciramcnte, COlllO nella se C{)lltl'll1.
(j Secl'ctal'io de,;tn Pl'ovincia a I',lçn imprimir, publicar e curo
'1'0,10 :O;:.'\:.'\:!II. PAliTE \,C

IDivide etll dJu5. o ofliciu:dc escri\ ão d'orplJi1os do (l"lrodujo.

LEI ?\. I,/d:!-DE 2,1 DE DEZE'J IlHO DE IdO',

(GO)

da PI',l",'inda de 'Iillas Gpl'ac,,: Fn~o s:lber' fi todo., o;; sons
llahitantes CjlllJ a :\:;~e!ltl)1éa Legislativa PI'ol'lncia1 dccl'c-
tOll, e eu suncdonei a Lei segninte:

AI't. Unico. Fica0 renuillos os oflkios de Tabrllh1e.-;
do' tm'mo de Alfcui1s, qnc SCl'iio excl'(;idos por um SI') ::'1~1'-
\'cntIlHl'io, logo que [lOt' qllal(lller motivo vagat' 11m do:; lll-
g'az'es ora cxi::itcntc=,; revogadas a:-; disposi~ües em cuntl'al'io.,

::\lan(lo por tanlo fi tOllns as filltol'illadcs, Ú qucm o co-
nheeimcnto e cxecu~;10 da l'et'cl'Ída l.ei pel'tcncer, quc a
CUlll]lI'UO e fnçfLo elluljlril', tão inlcil'anletlte, como neJla su
eontérn. O ,'eeretal'io desta Pl'O\'jncia u fn~a im]Jl'illlil', ]Jubll-
eal' e eOl'rel', Dada no Palado da PresideiJciu da Pl'ovincia
de ::\1inas (fcl'ncs aos vinte c quatro dias do Illez de Dezembro
cio anno do Nascimento de Nosso Senhol' ,Jes~::i ChrÍ:,;to de Illil
oito centos e se:-isenta e sete, quadrage::iilllO sexto dalndepclI-
denCÍa e do llll perio

CcsIlI'in .llIglt~to r; ,/11UI.

?\estn SC(;I'ctaria cio Govel'llo fui jlublicada ti pl'eiicnte
Ld em UI Llu Janeiro tle 1808,

(,'mciliano :lristide.~ do flmtlo flimentel.

,IosÉ,DA COST,\ ~I.\CIL\DO DE SOU;3.I,

El'Ile.~1O Silrestre (h C()~tJ a t"Cil,

Selln{la na Secrctaria da Pl'e::iidcll(:i:l da Pl'ol'iu<:Ía aos ~ I
de Dezembro de 18ü7.

o DI', JOilC da Co~ta ~1aellH(lo cle SOl.lila, 1'l'esÍllenk
da Pl'o\'incia de 'Jinas (fel'<lc.-: Faço ::;abel' a todos o:; scns
ll<lbit;int,es que 11 A,.;:.mmhléa Legi::ilatil'a Provincial decl'c-
tull e eu ii:IIl(;c;ionei II Lei seguinte:

,\rl.. UnÍl;o, O oflicio tle e,;el'i\'[(o d'0I'p!ti10., do Patroci-
nio tit;a di I'idido (}m tlOllS, de\'etlllo (H rC,;pcct.i \'0,-; e"cl'i \'[[el.;
:'lll",'ÍI' ]lO:' d:.;tribuiçüo, rcvoga,-Ius as tli"Jl(Hi~üe:; c.n Cdll-
tr:ll'io, ' ,
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Sellada IH! Sp(;retlll'ia du Pre:;idencia dn' Pro\'Íllcia 11)5
:!(j de Dezembro lIe lS(ii.

rei', DalIa no ralacio da Presidenda tia Província de illinns
Ueraes auS viute :;eÍS dias do mez de Dezembro do anno lIo
l\ascimcnto de Nos~o Senhor Je:;lIs ChrÍ::;to de mil oitocentos e
S(1Sscnta e sete, quudrugesimo sexto lia Indepcn(lencia e do
I/liperia:

Cl'zal'io AU!Jwl'i Gllma.

Ne.sta SecrcÍ<ll'ia llo Gorcmo fui puulicada n llrescllte
Lei aos 1.'1 lle .Janciro de 18G8.

Graciliano ..11 i.,lidc.' elo Fl'aclo l'illl(,IIIc!,

LEI X,o 1,4:15-DE .2G DE DEZE"BIIO DE 18fi7.

Cc'm'ill "III!J"~IO Com;l,

Nesta Secretlll'ia do C;OVCI'tJO roi pllblicntb aprese t(l
L:.li nos l!t. de J <luciro de 18 8.

li mcilillto :I I'lsli'/,'5 dI) /'/'(ulo ['ilJlC'nl,'/.

o RP,ssentll (' sete, (lnndl'[lg'esill1o sexto tia Indepenl1enri:l
e do IlI1pel'Ío,

(L, i':.! .TOS]:: ll,\ COST.\ MACHADO OI; SOU;;,\.

C(lI'/O.~ [J"/II'tliclo 1110nll:il'0 n fez,
Sellada na SecI'plaria da Pl'csidcncia tia 1'I'o\'incia n,,~

2(j tle Desemuro tle J 8ti7,

I.t'i que anlol'isa o Presid(llll(l da Prcn illda a mandai' conslruir t! t'flIKII':Jr di.
,ers:IS (' ...;tr;ltla~, e a PlltrCÁ:lI' a (.illUi.ll'i.l de 'l\lIuandld ri ('lIí1l1lia de ~t'j~-
C'Pllt,)S mil I('i~ 1)1)1' Pila dl'SPclHliila com a <.'slnula dtlqtl~'lla ci lade :lll

Jliacho da l'ulllc tlc 1',~dl'U~.

G(utos [Jflleciiclo Monteiro a fez,

josi~D,\ COSTA l\IACIL\DO DE SO[5.\(L. S )

LEI ~. 1,431-DE 2G DE DEZEJI13IW DE 18G7.
~'ltll)rLsa o Presidente da Pro\'illcia a mallllal' p,l~ar;]o Bispo de \farianlla li !t.a

c ultima prcstação '11lC lhe é dcvida 1'''1' fOlsa tia Lci li, ',21;;,

O Dl', .Io"é ,la Co~ta 'Jachado de Souza, Presidente da
Provincia de jlin:lii Gerae:;: Faço sabel' 11tollo;; os seu:; habi-
tante;; ljlle fi :\,,;;emblca Legi:>lativa Pro\'ÍnCÍal dccretou, e
{;t1 sanccio:lC:i a Lei ,;eguintc:

Art. Unico. () Pres:denlo da Provincia fica autorisado
a mandlll' pagul' 110 Jjbpo de ~larilllJna a quantia de dou.,
contos lIe reis, imporlancia da qumta e ultima prestlwi\o
qne lhe é de\ida em vil,tudc da Lei n. 1,215 d\.l 22.de
Agostu de 18G\, art, 5 ° ~ 5.°: rcvogadas as lIi:;pusic;õe:i em
contrario.

Mando portanto a todas a;; ali tOl'idullcs. a q nem o conlJc-
cimento e exccllc;flO dn referida Lei pertcu(;eI', clue a Clll11prfto,
c raeão cumpril' tão inteiramontc, como nelln,;o cOlltem.
O Se.crctl1rio lIesta Provincia 11 fa~~a illlprilOir, publicar' e cor-
ro.t'. Dada no Palacio du Presideucia da Pl'o\'illCi'l lIe Mina:.;
/}ol'aes aos vinte seis dia,; do lIlez de Uesembro do anuo do
i\uscilllcnto de Xosso Senhor Je.m:; C!Jristo de mil oitocellto::;

o Doutor .Io.~é lia Co.~ta ~r;lC]lllflo dc SOil;;rt, Prc:;itlcntll
da Provincia de .\flnas Uet',lll.::;,' Fnc;o snhm' li fot!nii os Sllli.~
habitantc;; que a .-\s"cmhlé,' f.egÍ::ilali\'a PI'O\-illcia! decrl'tIJII,
e ('U s:ln(;l'iollei fl Lei seguinte:

Al't. t " O Pl'esidcntc da Pl'Ovincia fica alltOl'i"nt!o:
% t.o A malldnl' repal'ar' as ciitl'llda:; qnc desta enpita! ~f'-

g'llc:n p:lr'n a Ponte 1\1)\,,1 e JlHI'U o I'arllopeba, pas"an-
do pela Itabim do Campo.

~ 2.° A 11111111lnl'eon.;tl'llir' llma meia <'stl'ada com deI.
pOl' ,cento d(:, decl,i\'idade c dO~I~ molr'o;; c1f~ Jal'g'lll':l, qne
pnrtlllrl0 da \'dla l'Ol'lllO:i<1 do Atlenaii tOl]lle nll vi/lu da :\ \"1:_
I'noca C :.;'t entl'onCa[-:.;e nll c5tr;!da do I'lIs~a-\'illIC, Jlo("(~n-
do parll ISSO dc"pe:ll!el' a qnanlln ncco."S/II'IIl.

~ 3.° A mnlHlal' eont:l'l'tm' 11 c.,trudll do Bom Jardim l'll-
tre o Ill'l'raYIIl dc,,::;c nome e a l'idnd(l de S, 10;'\0 d'EI~HI~i,

~ 4.° A de;;pcnc!cl' lltc'l a quantia do dou;; conto.'; de I'f'i,;
com fi construcçi\o de um cflmitel'h gemi nC.~ta cidaua,

Art. 2,° O Go\'crno Il1f1I11laI'Úcntregar :l (;amUl'a 1l~1l-
nic;pal da cidade de Tamal\ll.,;'l a Cjllllnlia dc scisccnto" rllil
rei:i, ,'otlldll peh Lei n, I, ~G8, pllra ser dC."pcllllida IW:i
'l'0~1O :-;:X\II[' PAUTE I."



Cesario .t I/yl/sto G(l/jjfl~

Sdlatlll na Secretaria da Presidl'IlCia da I'rovincin. a05 :li;
ue Dezembro tle 1867. .

'lhecimeuto e execu~no da referida Lei pertencer, que 11
cumprilo. e fllÇão cumprir tilo iuteil"umente, como n'elIa se
contem. O SecI"etario d'esta P,'ovincia 11 faça imprimil", pu.
blical' e coner Dada no I'llillcio d:\ Pre,.;idencia da 1'1'0-
vincia de Minus Gemes, aos vinte seis dias do mcz de Bezem-
11l'Odo lInno do Nascimento de Nos,.;oSenhor Jl~";IIS Cal'isto de
mil oitocentos e sessenta e sete, lilIatll"agesimo sexto lia Ilido
pelldellcia e do lmpel'io,

( 64 )

reparos ela e5tmda dcl Tamandu,\ ao Hiacho da Pontc elo
I'eum; revogadas as dispo"içõe,.; em coutrario.

Manuo POI' tant.o n todas IlS autoriuades, 11 quem o conhe-
cimento e execução da referiua Lei pertp.ncer, que a CUllI-
Jlrào, o raÇãO cUlnlll'ir tão inteil'amcnte, como nelIa se
contem. O Secretario d'esta Provincia a faça illlpI'imil', publi-
caI' o COITer. lJada no Paillcio da Prcsidencia da Pl'Ovillcia de
Minas Ueraes aos vinte seis dias do mez de Oezclllbl'O do
anno do Nascimento lIa l'í0SS0 Senhor JeSll:l Chl'i..;tO de mil
oitocentos e He5iwnta e sote, quadrageiiimo sexto da Inde-
pendcnciu e do Imperio,
( L. S. ) JosÉ DA C05TA MACHADO [)E Souz.\.

Clldo.~ /Jp./lCll,clo Monleiro a fez.
SelIadn. na Secrctlll'ia da Proiiil!encia lia Pl'Ovinei 'I aos 26

tIo llezüll: bro do 1867.

(L. S,)

( 65 )

JOSI; lU COSTA MACIL\lJO Im SOU.'!A.

Carlos IJellrdiclO Munleiro li fez.

Ce;ul'io J "!lI/no Cama.

N esta Secretaria do Governo fui Im blicada a pI'esente
Lei uos I!. ue .InneiL'o <.le 18G8.

(,'l'(Icilillno ..I/'islitle.ç do Prado P/menlrl.

LEI i'\.o I ,!~3()-DE 26 DE DEZrmrlllO DE /867.

.\\llori~\ o Pl'csitlclIle da P,'o\"incia a luantlilr IXl~al'ao cidadão 'V('oceslilo .LI~l"
Ft'lTc;ra Campos a qUi.ullia de seiscenlos mil I'(+.~ l)Cio IUeSIIi() despen-
dida IIU n,rlnl'a de lIlHa pOllte sobre o Hio.Pomha. na cslnula ~cl'al ('ulrl:'
BilllHlc..ua C Pomba.

o Dontor ./ll"é da Costa :'IIachado de 801lsa, Pl'e.';jl!ente ela
1'1'0\'Ínciu <.le Mina" Geraes : Faço saber a todo" os Sell.~'
lI1lbitalltc:; qae a À.s"embiéa Legi,.;!ati\'a Proviudal delTe.
tou, e eu sanccionci u Lei seguinte ..

A't. lillico O President.e da PI"ovincia fica antol'isado a'
mandar pagar ao cidndüo \Vence"iúo .luso Fel'I'cil'a Campo::;
a quantia de sei"cellto5 mil rei" pelo mesmo despendida lia
factlll':[ de ulIla ponte sobre o Hio Pumbn, na estrada g'et'al
entl'e Barbaceua e 1'0:nba, I'cvogadu:; as l!isposi~õe,.; em
l:Olltl'ario.

:'IlallLlo pOl' tanto a tOllaS 11:; uutoridade>" a qnem o co-

~ esta Secretnl'ia do Goveruo fui pllblicnua :l. 11l'Ji;cut~
Lei 11(/:; lIJ de J IIneiro de 1868.

GrariliulI() :ll'islides do Prado I'i/llt:llll'l.

LEI N .• 1,r.3i-DE 2ü DE DEZK\I1.mO DE 18:)7.

AlItnri'l:l o I'rcsidClllc (Ia Pl'llvillc1~ a rnallllar ra ;ar ao ci(ladão Jo<é .lanll-
ario dc CCl'(lncil'a a IInanl;,1 dc sctcccnlos c '(Ilarcnta e seIc mil dUlCUllls "
.eis rei,. COlllOgl'atilicaçào )lcla admiuistração das obras dt, l'.lço da .\,_
'lIlbléa.

O Doutor .José eIu Costa Machado de Souza. Pl'e"ic1ell-
te da Pl'ovincill de .\tinas Gemes: Faço saber a todos O~
"eus habituntes que a Asscmbléa Legislativa Provincial De-
cretou, e cu sanccionei a Lei seguinte:

\ Art Unico. O Presic1ente dn Provincia ficn autorisndo
a mundar pagar ao cidadilO José Januario de Cel'queil'll
a quantia de setecentos e qllarenta e sete mil duzentos e
::;eis reis, como g'l'at.iticaçl1o pela administraçno das obras do
I'aço da :\s~elDbléa; revogadas as di5posições em Gontl'aJ'ill.

TOMO X.XXIIl, P.\UTB 1.'



(;rwliilllW .'I'i:'li,l~s d:) I'f'{Ido {'illlrllll'l.

( GG ) ( G7 )

Carlos /lcl/ri/irlo JIJrJII!I'ÍI'O a fez.

.JUSE D.~ COSTA MACH'ADO DF, SOUZ.L

F. X. 4.

(L. S.)

.. ,',

Cr;; Iria A /lgusloGulllQ

Ne.,:ln Stlcl''3tnt'ia dI) GOVCI'.lO fdi publicilJa a pl'c,sellle
Lei ao,; l!. de .Janniro de 18(jS. .

Sdlalln n:l SecI'etnl'ia lIa Pr().-;itienc:ia lh PI'o\.iucia aos 213
(le .:Jezembl'o de 18C7.

LEI X. 1,OU-DE 26 DE DEZE.\JBHO DE 18/l7

r.rar:ili mo ..Irislidc,ç !l'1 l'l'udl/ {'imCl/lel,

jlrào, e 1'nçi'lO cumprir, ~110inteiramento COl1l0 nella se contem,
O 8ecl'etal'Ío desta Prol."Íncin a fuça imprimir" publjcar e cor.
reI', Dada 110 PuIacio da Prc6idencin da Pl'ovincill tle Miuns
<ldl'ues, nos vinte fei,; dias do mez de Dozembl'o do' Alluo do
Nascimento de Nosso Seuhor .Josus Chl'ist() do mil oi tocou tos
sos,;éntll e sete, quat1l'age,;illlo :ioxto da Inllopcllt!eucia e. do
Imperio, . " .

i\lIlori~;" () P"4'~idenle da Pro\ incia a una 1~t1.cfl:llillllõtl' o rE~pcl'tol'io da Lcgis-
laçãil Prol'in~i,,1 ,. cOllljdla I' a pal'tr j;1 ieila. par" seI' illl,JI'csso cm UllI s6
\"OJUIIH'•

o Doutor ,JLl';Ctia Costa ~Ltchntlo de Sou:'la Presidente
da Provincia de Minas Gel'no,,: Faca saber fi to'dos os seus
habitant(!;; qne li ASiiembléa Legi~b;ti\'a Provincial decretou
e eu 5tlncciollei a lei segninte: '

Art. Unico, O Presidente da Provincia fica llutorisado
li, m~lldur con!inuul', desde jú, o repE'rtorio da legil3Iuçno 1)1'0-
nncllll, compIlnr e rever 11 pHl'te Já feJtn; afim de imprimir-
se em um só volunw; re~'ogadus as disposiçoes em contl'Ul'io.

~lllndo portallto fi todas ,as. autOl:idades, 11 quem o co.
Ilh_eCllnento e exec~çno d~ r2~erlJa LCl pel'tencer que a cum ..
}Imo e façno curnpl'lr, tao IIltt'll'Omellte, corno !l'eUa se CO!l~
'1'0)10 XXXIII. PARTE I,. .

I

I

Carlos [Jel/e.licto Monteiro 11 fez.

JosÉ DA COST.\ :\hCII.\.DO DE Souz\.(t. S.)

LEI ~. l,!dS-DE 2:; DE DE7,EMBBO DE :8 ii.

~l;'lltl" ""llljlllL.r 11", "p"se:,t:t:I,.ria <I" e'-p,'"f",sorn <I" I.enpnillilla, !l, 1i -
ri" CarlC'l" rI,l L".lllla." IiCl'IIÇ.1 til' Ires 1O~/.e; <t"e oble\l~ Il:l:'" tr,,(ar 'e
sua ~alldl'.

:\[nnuo POI' tnnto li todas as :Illtol'idnlle,;;, 11 qne 11o canhe-
ctmcnto c' cxeclição da rufel'ida Lei pertencei', qllC a Cllmpr,)o,
e fa(:f!O CllInprir tflO inteirament.e, C0l110 nella se contem.
O Se-;;l'ct:lrio desta Provincia a 1'1l<;.ailnpl'iLlJir, Pllblicnl' e cor-
roI'. Dada no i'alaeio da Pl'c,;idencia da Província de Mina,;
Gel'ne:ô aos \'inte e ~el:i dia,; do Inez de Oezcmul'o do 1111110
do ~a,;~illlcnlo (le Nusso Senhol' .re.~ns Chrj,;to de mil oitocen-
tos e ,;es"onta e sete, 'llladrnge:,ililU "ext'J da Independencia e
do Imperia.

:\~ta Seel'ct.aria Llo C}OVCl'110 foi pablic:tda a pres~nte
LI:i no,; 1.1 de ,llllleil'o de lH:i8.

Sell,lil:L 1111 SC(;l'ntarin da I'rc,;i't1encia da Prorincitl :105
2G de Dezembru de 18(j7.

M llllh P 11'tanto a loda,; !l~ alltl~l'itla h,;, á flUI lU 1 co-
nheci !lentu e I \OCIH:flo d:\ refel'ida LI~I pcrtel:ce", 'l"\: a cum-

,\rt. U~lie(). O {;ovei'n-l C.):nPiltHl'/1 na nposent lllor'u
<la eX-pl'Ol'.li;8<J1';} dll Leopo!tlin:l, D :\1 li ria Carlota da Gamn,'
a li';pnca d::! trc,; mCze" <[Ile obt'JVC para ':atar de sua saude,
1evog-a"u:ls H" di"po~i<;üe::i enl contl'al'io.

o Ihntól' .!n..:ó lia Co,;tn ~lllehado de S01l5:l, Presidente
h Provinda de ~Iill'l:; (rel'an~: Faç') "aher u todos os seus

;1;lbitante5 que l~ AS:..HJiI~1Jló:lL;Jg'i"IJtiva 'rovincial docret61l,
o ull ,;::nc(;ÍollCI li Lm :-:eglllll1t~.



Graciii'lllo ..t ristides d.) ['Imlll Pimentel.

LEI X, l,-l40-DE 26 DE DEZEMllIW DE {8G7.

( \19 )

Jos~; DA COSTA )IACIU[)O DI'; SOUSA,

F. ~ .1.

(L' S.)

Cesario AIl!JIt.çLo Gllma.

No"ta SecI'otaria do (jOVC1'no f..i pulllicada a [ll'c,m!o
Lei, aos l-I ue Janeiro <lt'l 18~8,

Gr,Lá/iallo Aristules £lu Prado Pimelltel.

Garios l1enediclO Jl/ontei, U H fez •

Sellada lIU Secretaria tia Pl'esiucneia tia Pl'o\'inciu :lOS26 ti e
DtlZelnbro de 18b7.

menta (' cxecn~ilO da referida Lei pel'toncer, que a CUll1-
prflO e la~fto clIlIlpl'Ír, tfto inteiramente, como nella se contmll.
O Secretario desta Proviucill II taça imprimir, pnhlicar e cor-
rer. Dada no Ilalncio da Presidencia da l'l'Ovincill de Mina;.;
Gel"ltes aos vinte sei" dias do me". de l)ezcllllll'U do Ilnno do
N usci mento <le Nosso Senhol' ,IeSlls Christo de mil oi tocou to:::d
sessenta e sete, fi naul'llgeilimo sexto da lndependencia c tio
llllperio.

l.EI N. 1,'~'d-DE 2G DE DEZEmmO DI~ 18j7.

"uI", i"a n Presidellle da Pro\'incia a ull,ili 1(' ou sllhreltcilllla,' \I 'Iu"I'I''''I'
companhia 011 lia' ticlllal' (Iue sr proponha a ní.l\f'g'al" os rin~ da I', O\";lIt'iil
com pequellos hUt'l"oS ,\ ,",llmr, e cOlltem nu Iras disposi~,ões ;\ respei!o,

O DI'. .José tia Costa ~Iachallo llo SOIlW, I'l'e::iidente da
Pl'odncia de ~lil\as Gcntcs: Fa~o saher II todos os sell,;
hahitnntc;s que a Assembléa Legi;latinl Provincial Decl'etOl1,
e eu suncciollci n lei seguinte;

Art. 1.0 O Pl'c:5Íllente da Provincia fica llutori:5f1llo;
~ 1.° A auxiliar ou SllllvcncitllWr a qualqller co]npanhi;l,

011 particlllUl' quc ;:c Pl'opollha li navegai' em pequenos bat'.
co::; á vapol', os rios da 1'rovincia em co.ndi~:üos de ItaV!!-
gabi4idade, nüo ex.cedenllo a 30:000ll'OOll reiS, c nC::lltclallt1o
nos contractos os intere:5ses da Fa".elll!a.

~ 2.. A ahril' UII1 cl'edito flllpplemelltur de IO:OOO;?:lOO 1'':.
pnm munual' ~~p!Ol'llI' P')1' engenheiros (la pl'ovinl:Ín, 1,11
coaJO melhol' erlllvicr. O rio lle :-3. Franci:;c').
"10)10 XXXllI. I'.\HTE 1.'

Cllr/us lJmrclicto MOllteiro a fez.

JOf:HlDA COSTA :\f ACHADO np. SOUil.-\..(L. S.)

~ estll Socl'otaria do Governo foi pu blicuda a prcscnt€
Lei lH)S t t. de '.Inneil'o de 18(;8.

J'c-rmitll' qllc O!I cil\od50s 1I'lm('ionarlo~ lia L"i n. I,Oft2 de 25 de S,'lembro
de t860 po~s~o razer exame 1I0S municipios til' sua residencia, e <'Ullte",
1I111ro~ dis(lMições a resp,';lo.

Crsario A lt!Justo Gama.

( 68 )

Selllldll na Secretnrill da P('esidencill da Provincia nos :!G
• 0 Dezembro de {8G7.

tem. O Secl'etnrio d'esta Provincin a f/lça imprimir, publicnr e
r:orrer. ))ndll no P;dacio da Pl'esidencin da Pl'ovinciu lle
)tjIHlS Gemes nos vinte seis dias do mel. de Dezembro do Ilnuo
do ~n5cimento de Nosso ::ienhor .Jesus Chri:;tCJ de mil
oitocentos e se"seuta e "ete, qnndrllgesilno sexto tia Indepen-
,iencia e rIo Imperio,

o Doutor .José da COSia Machado de Sou".lI, PI'esit!cute
da Pl'ovllICÍn de ~Iinas Gemes: Faço saber li todo;: os seo~
hllhitllnte" que li ;\ssellllllén Lllgislalivll Pl'o\'Íncia! decretou
o eu sunccionoi li lei seguintc: .'

Art. 1.. Os citlndüos mencionados na Lei n. 1,062 de 25
de Setembro de J8Gü po<lel'ãO sei' examinados nos lllUlli-
"ipio:o de suu resiuencia, quando <listcm da cnpital muis dR
trinta legullf'.

A[,t. 2.. O" eXfllllinadf)l'e~, medicos, ou p!llll'maccllticos,
j;(1ri10nomrutlos. pelo' Pl'esiuente da 1'I'ovinciu.

Art. 3,° Ficllo revogudus as di "posições em contrario,

Mande l,ortnnto u totIus as autoridades, li qncm o conheci.



"
LEI X. 1"H3-DE:!ti DE()EZE~[[3no DE 18lii.

C~;,;ario A ",'1'lsIO Cwnft.

Ne"ta SeCrellll'i:1 llo Go\'crtlO fui pllblicada a p!'e,;t'lIle
L(~i uo~, lí deJalleirot!eJ8(i, .•.

Cri/riihllU :I ,.i"IÍllt!.~ elo 1'l'íItlo l'il1/1'lllel.

(71 )

JJSI~ DA COSTA ~L\('Jl.\lJO DE SOUSA,

Car'o 1I1'11f'dil'lO .I/outeiro n fez,

Sellnd.n lia Secretaria da P!'e.-;:dtJllli I da Provincia ao.; 2!i
de DCl.em \]1'0 de It:lOi.

o Doutor .Io3é tia Co.~ta ~l:tdHld\l de ~()tl;;a, Prc"idente.
da Pro\ÍllcÍa de ~Iillll'; t;erae,,: 'Faço ';<lhel' a todod o" "CIl';
IJllbitllnte,; 11110Il A:;:ielllbléa Legidillti\"a i'I'orincilll ~Iecret\lu,
e ('11 :illnl:c'lUlIei li Lei i;()g'lIintc:

Ar\. Unico, O o!ncio (Ie c:,;criq10 de orplJiio;; ela cidade
de :\lillH5 Novlls fica dividido Ctn dOllS, derendo os rO';lle<:ti-
\ os e:icrÍ\'i1c:i ,;erv:I' POI' di:itl'ihni~ào; revugada.-; u" dl;;l ()-
:,i~üe" em contrllriu.

~Iando por tauto fi tOII[1;;[1" Ilutori \-ide5, II 111J(YUo (;(JII!I:l-

TO~IO xx XIII, l',\llTli l.a

(L. S.) ,

F. ~ 4.

A quantia que SObI'/ll' tIa reconstl'l1cçnO e COll;;Ol'\"nção SCI'Ú
eiltre,";'lIc Ú camal'a IlIllnicipal. e IIp[llicudu 11construc~ào du
uma clIdea n'llqllella cidude,

Art. 2,° llevogilo-se a.-; LIi.;posiç,Je:l em contrario,
:\l-.\1ll10 POI' t,lIlto a tudas as autoridades, a <]Ilem o conhe-

C'ÍmeIlto e execll(;.ào da ('eferida Lei pertenceI', (11Ie n C1l11lPl'f1'1
e fal'iltl cillll)Jt'ir, tào illt.eil'llntellte, comu nellll se cUlltem.
II Sc~ret.llrill de"ta Prov.illcia a flll:a imprimit', Jlllblicar e (:()r-
101', Daua 110 Pnlaci I'(h PL'e.-;idellcia da Provinda de ~Iinll';
lierae:; ao.-; vinte e sei" dia" do Inez de ])(J~,elllbro do anllll
do Na5ci,nelllO de Nosso Senbol' ,Je"u,,; Chl'i"to de mil oito(:clI-
t05 e "t~,;,;ellta e sete, q lludrllge:lill1o sextu LIa I ndepellllencia ,~
do llIlperio.

li'

)

I

( 70 )

Dl"t'b!'i~n o illl'cnlnrinnle do f"l:l'citlo cnmmcnd"do. Joaqnim Lonrcnço !lal't"
t-\CH'S de cntral' pnl'a os cofres dJ PrO\'ind" com n qnantia dc Ireze
conlos de reis, a~ellcirHla por meio de suhscripçfio para o l'IICilnallll'lllo tl"a-
::ua (lotaI cl de Queluz, c COllll'1ll oulras disl'o~içõl's a res(ll'ito,

LEI N. I.J.l:2-DE 26 OE I)EZE'IBRO DE 18G7,

:\.rt, 2,° Ficão rev,:g'adIlS as tli:iposiçuos em contrario.
~Iantlo por tanto a todas as alllOI'idade3, a quem o co-

nhecltnento e execução (la referida Lei pOI'tencor, qlle 11
l'umprào e fação cnmpI'i\', t110inteil'alllellt'~, como lIella se
l'o.lIto:n. O ,:;ecl'otm'io dC3tll Pi'o~illl:ia li façll impI'imil', pu-
blIcar e COl'I'CI'. Dada no PalaclO (la PI'e3iLiencia da Pl'O',
vincil1 de Minas (:erae,; a')s 26 dias do I)le7. de Oe7.ern~
].1'0 do anno do Nascimento de nOSdO Scnhol' Je3113 Christo
de mii oit:)cento~ e stJ:l:lenta c. sete, quadrage,.;imo sexto
lia IndepondencIa e do lmpeno,

( L. 5.) JOSE 0.\ COSTA MAGlI.\OO DE Sou:;,\,

Carln.~ IJCllelltc/n Monteiro a fez.

Sellada na SOCI'ct'u'ia dJ Pl'edidencia da Provillcia aos
~G (Ie Dezembro de 1S67.

Ce,~{lrio A IIgus/o Gama,

NC:ita Secl'etal'ia do Governo fui pnblicada li pI'esento
Lei aos 14 de ,Jll11eil'O UO l8GS,

Graciliano ,I ril:tides do Prado Pimentel.

:\ l't. 1.° O inveutarianle do fllllecido cOIUmendailol' .Toa-
q',lim ,Lourcllço B,~etl.1 Neves fica d~dobrigudn dc entrar pal'a
os C()tl"l~Sda i)l'uVlnCl1l com a qllalltlll de tI'ezo contos do rei"
agllnciada por :ltlllellc commendadol', POI' meio de SllbSCl'i~'
pçf1o. pal'a' Ó cncanamento d'ugnu p3t/1\'el de Qneluz. tican-
tiu, porem, o lllimo invcntariante obrigallo a l'econstrnir' o!
InOd[l)O encanamento, e n con5crnl1-0 por ospaço de CiIlCO
llnnOS,

O Dontor .J03é tia Costa Machado de SOU;;ll, Pre"iliente
11aPI'Ovincia de ~lina" Gemes: Faço saber a torlos os seus
habituntes que a r\ssembJéa Len'isiutiva Provincial decretou

. e l"U sUllccion?i 11 Lei segllil~tC: '



LEr N, t 1'.4~=OE 2G DE DEZlmllHO DE 1867,

(i2 )

limitando e()lll o,~di.-itriet05 1111 Sant'J Antonio lIa Agilll FI'ia,
Al'eado e Patos, revogadas as disposiçOé:S em contrario,

Mundo portanto a tarjas as autoridades, a quem o co-
nhecimenlo e execll~ão ua reforida Lei pertencOl', qne 11
cnmprilo e façào cumprir, tão inteil'llmente, como nella se
contem, O 8ecI'eturio desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicul' e correr. Dilua no Palacio da presiuencia ua Provin-
cio ue ~Iinus Vemes, aos vintc seis dins do mel. de Dezembro
do a11ll0do Nasci menta de Nosso 8e11l1or .1C::llISChristo de mil
oitocentos e sessenta e seto, qlHlllragesilllo sexto da inue-
pendencia e uo Imperio,

(L, 8 ) JOSI~ D.\ Cos rA MACHADO D~ Sous.\.

Cu/lus l/clll!dicto Montciru a fez.

Sellauu na Secrctaria da PI'esic1encia da Provincia aos 26
de LJel'.emuro de 1867,

LEI M, 1!~'15-DE 2G DE DEZIDII3HO DE 1807,

Cc.,arif) :lug IISio Gama.

Nesta Secretaria uo Governo foi pllblicalla a pl'esente Lei
HOi31<1de Janeil'o de 18G8.

Graciliulto ..t I'Istúlf's do }Jl'lldv Pimentel.

!>laIca as dÔli3as da parochia de SInto ,\n[ollio do 11io:acillla , CO"' as de Call1h~
c Haposos.

O Dontor .José da Costa .Macllauo do Sousa. PI'e:3Íllentc
da Província de Minas Gernes: Faço sabet' a todos os sens
habitantes que a Assembléa Legislativa Proviucial decretoll.
e eu sanccionei a Lei seguinte:

Al'l. Unico. "\s divisas ua freguezia de SlIutO Antonir.
(lo Hio acima co:n as de Hl1po%Oso Cuethé, licao d'om em
uiaute sendo pelo cOl'l'ego do Cumbimue acima até a estt'll-
da que segue de fasendll UOPadre pequeuo pllrn o Luzia do
;\Iotta, seguillllo p"r elJu ate o cume do trlOITO mais alto
que fic:\ p~r ~ill1a d() engenho de Egydio dn l\lottll, e d'ahi
em rumo direIto ao Gume do espigflo I!lais alto para O lauo
do \lascente, de8cendo d'ahi, li esquel'dn, POI' cillla do capi10
'!'O~IO XXXIJI. PAHTE 1."

José DA COSTA MACHADO DI; Som;.\,(L, S.)

Ce.~IlY'io ti ugusto (;amll

~ esta Secrt3taria U0 Govel'llo foi publicada fi presente Lei
aos U de Juneil'o de 18G8-, .

GracillClllf) A ristide.~ do 1'I'lldo Pimentel,

,:i:nonto o oxocnçllo da referida Lei peI'tencor, que a cnmprão;
'J t'açi1o cumpl'iI', tll0 inteiramente como nella se contem.
U Secl'etal'io de;;ta Provincia fi fuça imprimir, publicH!' e cor-
rei', Dada no Palacio ua PI'esic1euciu da Pl'Ovincia do ~Iinll~
UCl'ae" /lOSvinte e sei,;; llia,. do mel'. tio DeU:J11bl'O do anuo
,lo Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chl'isto de mil oitocen-
tos c sessenta e sete, q lHlll.1'l1gesil1losexto <la Independencia
~~do Imperio.

~;fca o dislriclo <ie Santa IlHa no lllunicípio ,1c 1';,los e marca-lhe as re~pccth:ts
dh'isas.

Cartos l/medic/o MUIl/ciro fi fez,
Sellaull na Secretlll'i!: da Presidencía da Provincia aos 21)

,1e DCiwmbl'o de 18G1.

o DI', .José da Gosta ~lachado ele Son~a, PI'esil!eute da
1',ovincia de ~linas Gemes: Fuço sabel' a todos o:, seu" ha-
hitante;; que a A.ssemblca Leg-islati\'a Provincial. üeel'etou.
e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. Unico, I,'iea cl'eac1o um novo di,iPI'icto de pa7. com
11 llenomiullçilo-Santll Hita-desme'nlbrado lia di:3tricto fi
fregnezia dos Alegres. do município de l>ato", com a" di-
visas seguintes; principillI'ÚÕ na Oat'l'a do rio Jacaré, no
Pnl'lluhyba. subindo por elle até a bnrra do c91Tegn deno-
minndo-Cnxumbú-pol' este acima até n SUll culw.ceirll; se-
A'uinlio Ctn rumo lIe"ta, ao ~orrego denoll1.inado-Clll'rupato,
-descP\ldo por este ate o 1'10 PllI"lICl1tlÍ. lle"cendo por este
até a bnl'l'a do nio da P('atll, subindo l){)r este ate a batTa
do ríbeirilo Ban'eit'o. subindo ainda pUI' este até o coto-
velto que fórllll1 \lO chapadãO, e deste em I'umo no riuei-
1'0.0 das A.ltllUoõ, segnindo por este até as suas cabeceiras;



LEI X I,'~W-DE 26 DE DEZIDII3RO DE 1867.

(i~ )

Sellalla na Secretaria da Presidencia da Provincia aos
26 lle Dezembro de 1867.

(75 )F. x, 4.

Mando por tanlo a todas as antoridadcs, n qllelll o co-
llhec:mento e execnçào da rl:fel'ida Lei pCI'tenCel', qne a
cump,'ão, e facao cumpril', tno 1l1teir'I1Illente, como n'elIa se
contem. O SOec:'etlll'lo desta PI'ovincia a fll~:a imprimil',
publiclll' e COlTer. Dada no Palacio da Presidellcia da PI'O-
vinciu de Minas liemes aos vinte seis dias do mer. de Dezem-
bro do anno do l'nscimento de Nosso Senhor .Iesns Christo
de mil e oitocentos ses~enta e sote, qnudl'agesilllo sexto d'l
Indepondencia e do Imperio.

(L. S.) JosE DA COSTA ZlL\CH.\1l0 DE SOUS.\.

Carlos nCllctliclo Monlciro fi fez,

Sellada na Secl'etaria lia Pl'esidencin da Pl'o\'incia aos 26
de Delembro de 18G7,

Ce.çal'lo ti nynslo Cama.
I\esta Secl'etaria do Governo foi publicada a presente

Lei om l-! de Janeil'o de 18G8.

CI'acilwno .-I1'istides do 1': ado l'illll'ntel,

LEI N. 1!d7-DE 31 DE DEZE:\IBHO DE 1867.

erca a comarca tia Bagagem comjlondo-a eom os lel'lHOStia Bagagem, Pall'Ocinio
e Patos.

O Doutor José da Costa Mal:hndl) de SOllza, Presidente
da Provincia de Minas (.eraes: faço sabel' a todos os seus
habitantes que ti Assembléa Leg-is!tllivtl Provincial decre-
ton, e eu snncciouei a Lci seguinte:

Art. Unico Ficito desmembmdos da Comarca do Pllr-
nahyba os jlnnicipios do Patrocinio e Bagagem, e da do
Paracatú o de Patos, que formal'no a comarca da Baga-
gem, revogadas as (]isposiçoes em contrario.

1IIando portanto a touas as !lutoI'idades, fi quem o conJw-
cimento o execuçno da referida Lei pertencer, que a CUll1-
]lrito e fação clllll[ll'ir, tão inteil'alllcnte, corno nella se con-
tem, O Secretariu desta Provincia 11 faça iml)f'illlir, pnblicnr
e corroI'. Dada no Ptl!ncio da Pre:sidencia da I'l'ovincia lle
Minas Ueraesnos tl'intn c 11111diasdo mel. lIe Dewmbro do anno
do Nascilllcnto de No,;.~o S,JIlhor Je:su.:' Chrbto do lllil oitocen-
1'0110 XXXIii PAUTE I,'

I

Carlos Benelticto lIfontelro a fel..

JOSI~DA COSTAMACHADODE SOUSA,(L. S.)

Cez'lrio ,ingllsto Gama.

l'i.esta Secretnria ~lo Governo foi publicada a presen-
te L01 em U de J anOlro dB 11)68.

Gl'flciliana :Inslides do .l)rado Pimentel.

de Vicente de Mourn, em l'Ul110 di!'eito no ribeil'ão da Pl'Uta,
Hlbindo pDr elIe até o lugar denorninado-Pissal'l'a-azul-,
seguiudo d'nhi, sempre á esquOl'da, até o alto da Sena da-
~lutllca-; descendo em rUlIlo direito ao Hibeil'o-,\Iauço-até
o primeiro conego, e por este abaixo até O lIlesmo Hibeit'o
1I1anço. e o mais COlIJO se acha, revogadas as disJ)osiçOes
em contl'ul'io. .

l\lando por tanto a touas as autoriuades, á quem o conhe-
cimento fJ execuçilo da l'eforida Lei pertencer, que a cUluprão
e fação cUlllI)J'ir, tão inteil'amonte, como uella so coutem,
O Secretario desta PI'o\'incill a faça irnpr'imir, publicar e cor-
rer', Dada no Palacio da Pl'esidencia da Provincia de Minas
Geraos aos vinto seis dias do Illez de Der.embl'o do anno
do Nascinwnto do Nosso SenhO!' jOSllS Chrbto de mil oitocen-
to;; e sessenta e sete, q uadl'agesimo sexto da lndependencia e
do Imperio.

Fixa dilisas elltre os IlIlIlIicípios de lJaepelldy e Itajub:l,

O Doutor .José da Costa ~Iacltado de Souza, Pl'esiJonte
da Pl'ovincia de Minas Gemo.;: Faço sabel' a toJos os seus
habitantes, qlle 11 Assembléa Legislntivu Provincial, dc-
cl'etou e cn sancc:onci a lei seguinte:

AI'L Ullico. As divi:;as entre os munic:pios de Enepen-
<1y o Itajnb{t ser;,') ns das plll'ochias de que os mesmos SQ
COmpÔlJlll: r<Jvogad:\i5 as di.~Jlosj~~i1es c!n (;oljtrariu.



(;T'llciUanl) ,I rislides do ['rado l'il/II'I/lfl.

GI'(£clliallo J rislides do l'mdo Pimmll'l.

Forlu/LIllo Carlos Mt'i,.dle~ a fer..

JOSE DA COSTA MACHADO DE SOUSA.

I lllpressas e revistas por o'ruem da Presidencia lIa 1'1'0-
vincia.

( 76)

Nestn Secretaria do Governo foi publicada .em nvu!":o
a pre~ellte Lei, em virtude da resoluçno 11. 408 de 12 dl~
Outubro de 18!~8, aos 14 de Jnneiro de 1868.

(L. S.)

Sellado. na SecI'etaria da Prcsielencin da Pl'orineia nos
31 de Dezembro ele 18117.

Graciliano ti rislides do l'rcu[o l'imcl/lr'l.

10" c scsscnta C sete ql1adl'agesimo sexto da Indepenllencia
e do Imperio.



BESOLUçAO N. 1,4!18-DE31 DE DEZEMBBO DE 18G7.
Faz exlensil'a ao mllll icipio da cidade do Pomba a de n. 1181 de ~2 de

dezembro de 1863.

( 79 )F. K.!L

RESOLUÇÃO N. 1,r~49-DE 11 DE DEZl.;mmJ DE 18G7

Nesta secretaria do governo foi publicada fi presento
resoluçãO aos 17 de !liarço de 18G8,

(;raciliano A nslides tio f'rltilo Pilllcntcl.

l\esolllçJo qne autori,a a cam,lI'a mUllicipal da citla 'c ,I" r.amp""i1a a 1'011-
cc<1C'r licença eolU lodos os \'cllcimentos ao seu aclual secretariu Fl"i.lllci~t:n

FeITiío de Almeida Tranl, e contem onlras disposiçjjes a respeito.

O Doutor ,José da Costa ~Illchndo de Souza, Pl'esidellte
da Provincia de Minas Geraes: Faço sabel' a todo~ os seu"
habitantes que a Assembléa Leg-islativa Provincial, sobre
Pl'oposta dn camara municipal da cidade da Call1l)Ullhu de-

I
. ,t.:retou a reso nçilo seg'ulllte:

Ayt. Unico: A call1lll'll municipal ela cidade da, Cllmpa.
nha fIca antol'lsar1a a concedor Iicenca com todos os ven-
cimentos ao seu actual secretario Fl'Ilnêisco Fel'l'ão de Almci-
dn Tl'llnt, podendo .pl'ol'?g-al-a, sempre quc julgar convenien-
te; revog-adas as dIspOSIções em contrario,

~ran(lo POI' tanto a todas as u1ltoridndes, fiquem o co-
nheclll1Cuto e execução da refel'ida rcsolu~~ãO pertencer q l1C a
cumprilo e fação CUlllPl'il', tua inteil'lllllente, como Il~Ha se
co.ntem. O secl'eturio desta pl'ovincia a faça imprimir pu-
b!IC[~I' c corl:el'. Dada no palacia da 1)I'csielencia da pro-
VlnCIll de 1'11nas Ventes aos tl'jntu e um dias do IlJez de de-
~elllbro d0 anuo do Nascimento de "Nosso Senhol' Jesus
Cllristo de mil oitocentos (j sessenta o sete, qundl'lIo'esimo
sexto da Indepelldencia e do Imperio. b

L. S.) JosE DA COSTAMACHADODE SOUSA.
Carlos /lel/cdiclo "folltciro a fez.

Sellada na Secrctaria da Presidencia da Provinciu, aos
31 de De2embro de 18G7.

(;r(uiliullo ..1 ristide,ç tio Prudo Pime/lttl
i\csta Secretal'ia do GOVCl'IIOfoi publicada lL presente

re;:;olução aos 17 de l\1al'ço de 18G8.
G !'al,iliano '\ rislides do P radtJ Pi/llCll/t'l.

'l'O~IO XXXIII. PAUTE L"

/

FOLHA N." 1>,

186/.
PARTE L"'fO~IO xxxm.

o doutor José da Costa 1\Iac1wdo de Souzn, Pre"iden-
to da Provincin de Minas Geme,,: Faco saber a todos os
Beus habitantes que a Asselllblén Legisl;ltiva Provincial, so-
bre proposta ela camnl'a municipal da cidade do Pomba, de-
cretou a resolilção seguinte:

Art, Unico. Fica extensiva ao municipio da cidade do
Pomba a rewluçao n 1181 de 22 ele de2ernbro de 1863;
rovogaelus 3S disposições em contrario.

~Iando portanto a todas as autol'ielueles, a quem o cc-
nllecimento e execução ela referida resoluçãO pertencer,
que a cumprão, e fuÇão cumpril' tão inteirumente, COUlO
neHa so contem. O secretario desta proviucia a faça impri-
mir, publicar e correr, Daela no palacio da presidcncia da
]lI'o\'incÍ'l de Minas Geraos aos trinta e 11m dias elo mez de
desembro do anno do NascllJento de Nosso Senhol' Jesus
Cllristo de mil oitocentos e sessenta -e sete, quadrugesi-
lUOsexto da independencia e elo imperio.
(L. S.) JOSI~ DA COSTA l\IACIUDO DE SOUSA,

Carlos Benedicto iIlonteiro a fe2.
Sella(la na secl'p,taria da presidencia da provincia aos

31 de desE fi ')1'0 de 1867.
G raciliano :11 isli.lcs do Prado Pimentel,
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( 81 )• N. 5.

« IÍ\Tos e talões para a cobranea llo
imposto subre carros e fumo'. .

C( porcentos ao agente da cobJ'an(;a
do imposto sobro aguardente. ' ..

« custas jlldiciarias . . . .
~ 2. o Santa 13arbara I~:OOO~OOO, a saber:

Com o pessoal, sendo 36!18000 pHra o s£~-
cre~al'lo ~lll exercicio, 500~000 para
o lICenciado, IOO~OOO pura o fis-
cal e 120"" para o porteu'o .

« ag'ua, luz e limpo~a da caelêa
« eleíçocs politicas . . . .
« exposto:; e enfel'lnos pobl'oS
« custas judiciarias .
(I impl'essoes de talOe::;
« caminheit'o::;. . .
« aposelltar1oriu do jui; d~ dil'dito:
I( e\'eutuaes e.por ceutos ao procu-

1"a<lol' . . . . . . . . . .
« obras pu Llicas . . . . . . .

~ ;1.0 S. Paulo do .Mnriahé 4:000S000. a saber:
Com o secretario

« por centos ao ~rocllrador
o fiscal . .
o continuo .

II o expediente da secl'elnria
« o caminheiro. . . . , .
« agua, I.m: e liltlpc~a da cadêa
« custas Jlllliciurias . . . .
« o jury. . . . . . . .
« o curativo de presos pobres
• obras publicus. . . .
C( eventuaes, . . , .

~ /1,0 Itahira 5:000;'fOOO, a :Jaber:
Com o secl'ctario. . '.,

• o J~ledico elo partido •
C( o tJscal da cidade
« o pOl'teil'o. . . . . .
« p0l' centos ao pl'ocuradol' .

o expediente da secl'etarill
« elei~ües politicas. . .
l( o jlll'.Y e nposentntloria tio jlJi~ ue

'I U)!ll XXXIII. 1'.\I\TE 1."
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o DoutOl' .Tosé da Costa ?lInchado de SOUi111, Pl'e.~iJent(}
da Provincia de Minas Geraes: Fa(~o saber a todos o, seus
hubital~tes, qne 11 Assembléa Legislativa Provincial decre-
t)U, e cu sHncciollei_ll resoluçãO seguinte:

Al't. 1.0 As camnrHS 1l11lnicipnes da provincia de Mi-
Ilns Gemes, nbaixo declaradas, ficüo autori"ada:J 11 despen-
der, no unno financeil'o municl t do 1.° de Outnbro de
lH67 ao ultimo de Setembro de 1868, as seguintes qunlltia~:

~ 1.° São .João d'El-Hei !);012g000, a stiber:
Com o secI'etario. . . .

l( gl'atiticncàO ao mesmo.
« dous fiscaes, . . .
( o pOl'teiro, . .
« o expediente da secl'etal'ia.
« a pl'ocisSàO de COl'POde Oco,;
« porcentos no pl'ocul'ador. .
( eleiçoes politicas . . . .

as sessoe~ do .inl'}', cumara e de,;-
pezas lllllldas . . . . . . ,

« fi impl'essão de taloes para a co-
brança do imposto de aguardeute.

« U Cl'eaçào ele expostos ,
« a ill ullliuação da cadêa . , , .

os li vros pura a escI'iptlll'ação <lo
imposto sobre o gado. . . . .

<J. eXlincção de fOl'miguoiros nos ter-
reno::; publico:; .

« cnminllCil'oS • .
« festejos nacionao.-; . . , . . .
« o pagamento da divida tl Santa Casa

de Misoricordia desta cil1a(lo PUl'l1
creaeão de expostos, sendo 300~OOO
no eXel'cil:io de J8GI a 1862, 300~
no de 18G!.. fi J 8G;) e 600S000 no
de 18G5 a 18li G. . . . . , ,
obras publica,.; inclusive a g'l'atifi-
C(lr:nn ao:, gal6s.

(Wl)

HESOLU(J.O ::;-.°1,-1;)) DE 31 DE DEZmlI3RO DE 18G7.
Hesu)!u;ão qlle fh:..l a~.(h~S)Wl3~ das Cóllllal'ólS mllllicipac.~ nella dl'daladas pHa

n allllO lilHlllcl'irn lllllllicipal do 1." de olltllhro de 1867 ao nllilllO de sc-
lembro ,/e 18(;3, e cOIHCIlI ootras ,lisposiçücs a respeito.
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( 82 )

direito
« (lllalitiCIl(~fLO de votnntes.
« agull, luz e limpeza das prisões,
« il1ulllÍnu('üo externa da cuden, e em

dius de' festa nacional .
« caminhei l'OS
« aSsio'nutllra (lo Dinrio ameial
C( .a pI:'oci:3sÜ0 de COl'jJns Christi, .
« lmpressiío e enendernução de talaes
" Cl1:3tus jndiciarias . . , .

a conservaeão das nguas do enca-
namento geral . . . . .

l( e\'entuaeii, e extl'noruiuarias
extinccfLO de formigueiros . , ,

(C ohms .publicas, incluindo-se nesta
verba llS sobl'as das precedentes

Juiz de Fora 1.I:OOO~OOO, fi sabor:
Com'o secretario.

l( o fiscal.
l( o porteiro.
l( estufe~a,
l( o sllpplente do fiseul e um guar-

da fiscal
II o administrador do mate.douro pu-

blico. . , , .
« por centos ao zelador do cemit01'io
« por centos ao procurado:' por co-

brnncas de muis de armo .
ngua', 1117. e limpeza da cadcu

l( custas jl1lliciurills ' .
l( qlwlificarões. eleiei10 c jUI'Y
« a crcH('ilo de expostos, .
l( Illedicalnentos li jlGbl'e" " •

extinccl10 de formigueiros d')s lu-
g-al'es IJublicos do IYllluiyipio

II expediente da S(JCI'!ltaCw.
« obl'ns pllhlicas
C( w,'cntnnes,
Il alu~'IJel dn casa da cnmnra
( sepitlt .. rH:; Ú des\'lllidos,
O( o :'11;;te,lto de presos pobl'es.

~Iina; ;'\OVIlS 1:1~(bOüO, a :,:uber:
Com o secrctill';o uctllal
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« o secretllrio uposelltullo, Alllnoel Pe ..
reira HCJ(!r igues de Araujo
o portril'o

(\ o expediente.
exp0:3tos

l( elei~ae ..; politicas
( aguu, !lIZ e lill1pezlI da cadcll
«, o ti::;cal
~ 7,° l'arú :3:028:000, a saher.

Com o secretal'Ío e expedieuta.
« o medico do pUl,ticlo

o porteiro .
« fi illumillaçüo do chafilriz c
cadea, .., .
« agua, lnz e limpeza dü cadêa .
l( camin1teil'os. ' . . : . . .

o j01'llal1llle publiea os trablllllOs
da" eaUlura:o legislativas, . . .

« ltXp05tOii
« eleições politica::" (JllHliftcn~ões e

jury.
l( cllsta::; j udicinrias,
« obl'us publicas.
« pai' eelltos ao procul'IHlor e agcll-

te:;, e g'l'atiiicaçuo do fbcal
« eventuaes
% 8.° Ca:lJpanha 1:!:312;?G21, a sa-

ber:
Com o pess,lul

« o expcdiellte da secreturia
l( a pllblicaçflo !las aetas, edit,ie:3, e

mais trabalhos da camara
USSiglltltl11'1l do Diario UJlicial da
côrte

« a crenS:flo de exposto,.;
« a procis:illJ de Corpo ue Deos .

festejos ll11ciollaes e eleÍ('ües P:J-
liticlis . ,.

« ti illllminu~flO da cadl~a. e mui;; des-
pesas
o jllr.)', e custas judiciarias.
pai' contos ao procurador, c c\'eu-
PA1Il E 1.c
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( 84 ) F. N. 5. ( 85 )

tuaes
« o pagamento da divida passiva

obras .publicns.
~ 9 .• Hio Pardo t:GG3~OOO, a saber:

Com o secretm'io
« o continuo.
« fi ilIuminnçflQ da cmIea .
« o expediente da ca:oara, e do ju-

1'Y •
« eaminheiros, . .
« cnStil::; judiciarias

obras publicas. .
a"signatnl'U do Diario de Minas

« por centos ao procurador e evell-
tuaes ,

~ 10. Santa Luzia, 2:800:;OJO, fi sa-
ber:

Com o secretario
« o continno
C( llg'ua, luz e limpeza da clldêa.
« eleiçOes
« custas indiciarias
C( o correio da camarfi. ,
« ohms pu blicns, porcentagem de

seis POI' cento aoprocllrador e
expostos. . . . . .

~ 11. Aynruoca 3:502~OOO, fi saber:
Com o secretario

• o llorteiro
I( o expediente da secretaria.
.( fi prod;;silo lle Corpo de \)eos
C( ugua, luz e limpel.fi ela ~adêa
C( elei~ues politicas. •
« CreaC,iO de expostos e njodicamen-

to" nos pobre" . ,
eve'ntllae.~

« Cll:>tas jl1diciarins . ,
C( ns--ig'natllru do Diario Oflicial ,
c( pOli te;;, cnlçadl\s e estradas,
3 12. Dores do ]ndniá 1:0008n74

11 saber:
C(,m o secreturio e expediente

(c o contilluú
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« üg':Hl, Im; e limpeza da cadêa
(( eleiçues politicns
« cnlllillheiros

cnstas .indiciarias
« o expelliente do jUl'Y
« o fiscal
« por centos ao procurl\(lor
« talões
« obms pllb\iCflS. .

o Correio ameia!.
(C eventuaes

~ 13. Caethé 2:000gooo, fl saber:
Com o secretario

« o continuo
ng'lla, In7. e limpeza da cadêa
caminheiros

« custas jl1diciarias
« e!eieões politicas
« n!> sessões do jury
« n pl'ocissao de Corpus Christi
« o fisca I da cidade

por centos au procurador
« despezas eventnaes
« obras publicas

S t!I,. Villa Bella do 'I'l,lrvo, 2:730~OOO a saber:
Com o secl'etarlO. . . . . , • .

« o fiscal.
C( o porteil'o .
« o e."pedient.e .
« eleiçoes politicas.
c( cnstas j udiciarias c llespesas

com o jUl'Y
« ag-na, lu7. e limpe7.a da cac!ên.
« obras pnblicas.

por centos ao 111'ocurIHIor. '
« n;;signatur:l do Difll'io ameiaI, in-

clusive a icnportancia de UlIl anno
qne se deve

• event.naes.
~ 15. Oliveinl 2: (jl)[))iG77 , a saber:

Com o f'ecret.ario
« o expediente da secretaria

TO~IO XXXIII. P.\UTli L"
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« exposto;:; . . ,
« cUl'ntivo de in(ligentes c pre;:;os po-

bres. . , .
C( Obl'llS publicas. ,
C( custas jlldiciarins. . •
(C a al1l1linistraç<1O de obrn;; publi('u,;.
C( aposentlllloria do j ui~ <.le di I'oito.
« e\'entuaes e pt,r cento" ao prOClll'a-

. (lar",., . . .
~ In." S. JJsé d'EI-fiei 2:481>$,09-1, a saber:

Cc m o secretario
C( o porteiro
« o fiscal.. , ,

custas judiciarias . . .,
« illuminação e limpeza da cnden.
« o expediente da camara.
« expostos. .

eleições políticos, . , .
o jury e aposentadoria do juiz de Lli-
reito

« a secretaria. .
C( obrns publicas
« eventuaes e por centos ao pro-

CUI'1Hlor.. ..
~ 20,0 Piurnhy 9UOgOOO, fi Sa.bCl':

C~m o secretario e expediente da secre-
tal'ja O' '"

o pOl'teiro e continuo
C( o fiscal. . ,
C( illlJlIlillação da. cadên.

elei~ões politicns, . . .
f( envidruenmento e forro da ca::ll da

Cllmal'll: duns I1rcad:.:s e lima meza
C( custas jll(!Icim'ius . .

S 21. o Diaml1ntina 11 :7'.Ogooo, a saber:
Ordenado ao secl'etal'io.
Gl'I1t.iticaeüo ao mesmo. . .
Ordenado no tiscnl da ('idade,
(/rntiticnr'fto ao mesmo,
Ordenado. ao porteiro,
(;I'ntilicaçflo 110 mesmo. , .

Com (J eX(l(~diente da secl'ctul'ia.
T')~[() XXXIII. I'.\HTE I.•

( 8G )

« o porteiro, . . , . .
fl 11 il!uminaçào e Iimpei:iu da ca-

deu,. . . .
« eleicúeil.
« o .iuÍ',)' • • • . • . . •
« a prociSS<1O de COI'POde Deos.
« custas jlldiciarias . . . . . .
« 11arrecadação dos be:ls do e\'ento,
« a ~nspecção do rego d'(Ig'ua pu-

blIca • . ,
úbms p 11blieas

~ 1G. Christillu 3.l~00gOOO. a saber:
Com o secretario .
« o porteil'o • . ,
« por centos ao pl'Ocurador, .

ag'uu, luz e limpeza da cudéa.
custas judiciarias •
ohms publicas, . •

« o calçamennto das ruaf::.
« expediente .•
« eventuaes.. . • . .

% ti, Pitangu'y 5:670g000, a saber:
Com por ceutos ao procurador.

o secretario. .
« o fiscal . •

o continuo. . . . • .
agua, ll~z e límpezu da cauea,

« o expedlCute da secretaria
« custas judiciarias .
« . dividas passivas. .
« eleições. qualificação e jury,
« obras publicas . . • .

.~ I~.o '1're" Pontas 2:GGOSOOO. fi saber:
Com o secretario . . . . .

o contilluo. . .
o fiscal da. cidade., . , , .

« os fii:icaes de diversas ft'eo'uezias a
505000 cadn. 11m, , • o,. •

« o expediente da secretaria e cami-
n!Jeiros, vencendo estes 200 reis
POI' cada lImu legua que andarem

« agua, luz e limpeza da cadêa. , .
« quulificações e elei~ões, ,
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(88 ) F. N. ,G (fHJ)

« ilIuminação e iímpela da cadca.
« a dita publica da cidade. . .
l( o alug'uel do matadouro publico.
« a procissão de Corpo de Deos. .

i1Illll1inaçãO e festejos n~cion.aes.
« eleições politicas e cammhelros.

custas j udiciarias.
a Cl'eação de expustos.

« auxilio para ugua potavel em di-
versos districtos. • .
para sutisfa~er diversa!' consigna-
ções que a Call1Hl'a tem resoiviuo,
incuida a da casa de caridade da
eidaue.

« a sustentaçao da demanda que
u Cílmara tem na ag'ua do rio das
pedras que. abas~ece ~ cidade.

« obrus publJc,as, IllcIUSIVe a desa-
propriação de tel'J'enos para alm'-
gamento das rlll1S, prolongamento
e calçamento da praça da casa da
caJIIara. • ,

« despezas eventuaes ~ porcentagens
nO prucurador, e mUls emprega~~s
ua arrecadação da renda IllUl1lCl-
paI. . . . . .

~ 2:!." I3aependy 7;1l~8000, fi saber:
Com o secretarIo . . . .

« o porteiro . ,
o guarua fiscal.

« o fiscal da cidade
« cinco uitc,s dos districtos de fora

a 50g. . . . . '.' ',.
« estafetns para conduzll' ofhclOS.
« ao'ua, luz e Iimpe;m da carlea.
« efeiçõe", qualiticações e jlll:Y.
« o expediente da secretanu.
« a creação de expostos .
« eventuaes. , . . .
« a proci~Sã? ?e. Corpus Cllristi.
« custas JudJClllJ'Jas
• porcentagem no procurador e co-

bl'lluor.. . .
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( fi extrllcção de fOl'migas sall\'as.
« fi conservação da agua da torneira.
« remedios pal'll os pobres. . , .
« medico pura os mesmos.
« obras publicas. . . .

~ 23.. MuI' de Hespanhll 18:0003, fi saber:
Com o secretario.

« o fiscal.
{( seis fiscaes dos dif;trictos a I00:)
« o porteiro.
« porcentagem ao procurador.

custas judiciurias
« eleições políticas.
« caminheiros.
« UgUfl, luze limpeza da cndea.
« o expediente tia secretaria
« extincção de formigueiros e her-

vu;:; de pussurinho.
arljutorio ao estafeta.
assignatuI'tl do Diario de Minas.
obras publicas

~ 2-1. Formiga 3:7:298170, ti saber:
Com o secrctal'io

« o fiscal.
« o continuo,
« o expediente. . . . . . .
« ilIuminaçào c limpeza da cadell
« eleiçõ~s,. Cl.lla!ificações c jury.
( custas J IJClIclarJas. . . . . .
« lll'recadação de impostos.

eventuues.
{( obras publicas •

~ 2i). Jaguary 2:870.)000, u saber.
Com o secI'eturio

« o porteiro e camiuheiro
« o tiscal da vilIu.
« os de S. .José. Campo ilJistico e

mais quatro 'rlistrictos u 508 cnda
um.
aglla, luz e limpeza da cadea.

« o expediente
eleições e qunlificações

'['0.\10 XXXIII. PAllTE 1..
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no unno tle 1805 n 18GG
Com eveutuues e pai' centoti' a~ pro-

curador. . , .
« o?ras puolicas . : : : : . •

~ 28. ?~mceIçl1u do Serro :1:3lI.08000 fi sabCl':
Com o secretario e expeuiento

«( o f~scal e zelauor tla agua u~ cim:
fanz.. .....

«( agua, luz e limpeza da cndê~
o porteiro . .

«( o pagamento da divida passiva. .
« o pagamento de custas judiciurias.

po~centagell\ no procurador . .
« eleIções. qualificações e viageiros.
« despezas eventuueti. . . .
« medicas e metlicarnentos nos I;re~

sos po bres. . . . . . .
« aposentadoria no juiz de direito:

~ 29. Bagagem :uoogooo, ti saber:
Coni o secreturio e expediente da ca.

ma"a, .
« o fiscal.
«( porteiro , . ,
« custas jutliciarius
« o j LI ry. . . .
« eleições politicas. . . . .
( Ug'UIl, luz e limpeza da cadcll
(( eventuues . .
« O~lcn.tlel'llnçfto de' leis g'er~es' e pro:

vlnclUCS. . . .
« obras pul)licns . . . .
C( P?r~entugem no procurlHIOl: so'or~

direItos de agricultura a 20 por
cento . . . . . . .

Idem sobre os bens do evento fi 20 po;'
cento . . . . . . . .

« sobre a:-; mais art'ecadaçues a 10
POI' cento. . . . , .

~ 30. Itnjuoá 3:250$000, a saoer:
Com o secretario

«( o fiscal da cid;ltl~ : :
a: os das fl'eguezias, tre.;, a 50~

'1'0.\10 XX.Xlll. PAHTE 1."

( 90)

« o j nry . ,
« Cll::;t;)Sjutlidal'ins.
« ooras p,)olicns. .'

Tall1anunlL \:';SOSOO, a saber:
Com o secreta rio e porteiro .

c o e.xpelliente da secretaria
« obra::; ]lu bllcns.
« cstafetn:-i .
« cleicõc" políticas. . . . . . .

I1g1l;l, Il!unlinaçl1o e limpeza da ca-
dea ..' •

« Cll::;tn" judicial'Ías. . . • • . .
« porcentagem ao procurador e even-

tnae ..J..' .
« impre;;suo de !po::;turas.
« gTati{'icncilo 110 fiscal.

Sabadt 13:I~OOSOOO, a :.:aoer:
Com o secl'otario

« o fiscal.
(( o continuo,
« U secI'ctal'ia . . . .
« l\ iI!lI111in:JI'flO dn cauell
« clclçõe.;; I'~)lit:cas
« caminheiros .

~ custns iudkiúl'Ías
o jlll'Y'. . . .• .

« a proci:-isilO de Corpo de Deos
expost.os . . . . . • . • .

« o q no "e de\'c li D. Fmncisca Cano
tlida rIe .lesus. da creaçüo da ex-
posta Ellnvige::;, de outubro de 18Gij
a ontllhl';J de 18(ii. .' .

« a grê1tifi<:;)(~ilO do fi,;clll de Santa
Quitoria lw,;te anno • • . •

Ao tlr. :\l\(1.,ta<:Í;) :::yrn p!ll'ouio tle Abreo
]lar conta. tlo que se deve. • .

« barflO do Clll'vello, Q .qlle se julga
recebm' de furos. ..

A viU\"il de) prOillotOl' publico, Daniel
de Araujo Valle. re6to tle m:iiol'
ql:HlItia de ClI:-itati . . .

t\o pl'o\lIt'a,loJ' tlu cnmara fi maior des-
pe':;;l till pl'r;ci.-;6~1Ode Cúrpo tle Deo,
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~ 31.

~ 32.

(92 )

« O continuo.
« porcentagclIl ao pI'ocurador.
« o expell1entc da s~crctaria

C( custas judiciarias .
« elciçQe::; politicas
« as sessões do jury. . •
« agua, lU2 c lilllpeza da cadea
« eventnaes.
t( obras publicas

Ponte Nova 5:302g000, a saber.
Com o sel:l'etal'io

« o fiscal .
« ó continuo.

o preg'ocil'O
o e'(pediente da secretaria

« eleições politicas ..
« custus judiciarias
« illuminação da cadea

Dita em dias nacionaes .
Com caminheiros

« o jury
c( por centos ao procurador .
« por centos ao agente municipal.
« eventnues.
« agna e limpeza da cadea. . .
« pcriodicos ofliciae,;, e jornal da so-

ciedade auxiliadora da industria
.• nacional

« obms publica,;:
Curvell02:98GS338, fi saber:

Com o sccI'elario
C( o porteiro. . . . . . .
C( o expediente da secretaria.

o aluguel da ca::;a. ...
( ilIl1milJa~flO. agua c limpeza da ca-

dea
( eleiçOc.s e jury .

custa::; judiciarias •• •
C( aposentadoria ao juií: de direito.

porcentagem ao procllrador, fiscal
e secretario '. ~
adjutorlo ao hospital de eat'iuadé'
de'ta villa.
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C( obras pu blicHs
C( tlvcntuae::i.

callli uheiros
~ 33. Grão Mogol 6:8!~3$147,a saber:

Com o secretario ..
C( o fiscal
C( o continno . . . . . . .
« eleições, jur'y e conseiho. .

agua, luz e limpeza da cauea.
c( obras publicas.
« o expediente
( eventuaes
« custas j udiciarias
« expostos

festejos nacionaes . .
« illuminaCão da cidade.

assignatura de periodicos
« puolicações typographicas .
C( o pag'amento de di vidas lcg-alisa-

das aos empregados da justiça
com custas jndiciarias, dcsdc
já . . . . . . . . .

~ ;3!t.. Ouro Preto 12:4.50~000. a saocr:
Com o pessoal. da secrctaria.

« o medico do partido
o fiscal
administração de baneiras

« pOr centos ao procurador e fiscal
o rnatadoUl'o publico.

« o mcrcado
« o expediente da secretaria, Jll-

clusive a cOndUC\(ãO de omcios
« cventuacs
c( crllUç110 dtJ expostos. .

a funcção de Corpo de Deos .
a illllminação intel'lla da cndea

« obras publicas
« custas jlldidaria~
« clei\(ões políticas
cc ü relojoeiro
(C festejos naciouaes

~ :li.> o P()lllbnJ:;)OO~, a sabe!':
1'<J.\1ll X.\.\.III. PAliTE 1. a
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( 94 ) ( 93 )I'. N. 5.

GracilillllO Aristides de Prado Pi/llen~et.

Grauliallo ,Iristúles do: Prodo Pimentel.
Nesta f'ecretaria do governo foi publicada fi pI'esente

resoluçãO aos uezessete de março de 18t8.

Gmciliano ti risticles do Prado Pi/llelllel.'

Impressas e revistas por ordem do goverl1o da pro-
vincia.

as di:;posiçoes permanentes consignmias nos orçamêntos IDU-
nicipae,,; anteriores, na parte elll que não forem oppostas a
estalei, assim como o dil'eito que tem as ClIllllll'ns de arrc-
cauur toda a esp~cie d<Jrenda e impostos lllunicipnes, que
estflo em uso e costume.

Art. 4.. Ficllo revogadas as disposiçoes em contrario.
Mando por lanto a todas a" llutoridades, a quem o

conhecimento e execução da referida rc"oluçãO pertencer.
que li cUlllprão, e fação cumprir tão inteiramente, como
nella se contem. O secretariú desta provincia n faça impri-
mil', pu blicar e correr. Dada 110 pulacio da presidencia da pro-
vincia de Minas Geraes IlGStrinta e um dias do lllC7. de de-
zembro do unno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu"
Chrisw de mil oitocentos e. sessenta e sete, quudragesimo
sexto da IndepenJenciu e do Imperio.

(L. S.) JOSE DA C05TA J\L\CllADO DE SOUSA.

Carlos IJene(itcto Montl'iro u fez.

Sel];l(la na secI'etaria da presidencin da provincia aos
31 de Dezembro de ]867.
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Com o secretario . .
« o porteiro e sineiro. .
« o expediente da secretaria
c( o fiscal do termo .
« caminheiros. . . " .

ag'ua. luz e limpeza da cadea
~leiç~es e qualificaçoes
lllumlllnçflo nacional

« custas judiciarias .
« eventlHleS . . . . . .
«' extincção de formigueiros.
« obras publicas. . . . .
« porcentagem no procurador

3 36.. Lavras 3:7918. a saber:
Com o secretario

« o fiscal ,
c( o continuo .

call1inheiros
« expostos . . .
« custas judiclarillS
« elei\iOes politicas. . • . .
« agua, luz e lilllpeza da cadea. .

aposentadoria do juiz de direito.
a secretaria e eventuaes. . .

« pontes e estrndas do municipio.
/' « pOI'centagem ao pI'ocurador . .

« ° 3.. pagumento do emprestimo
concedido por autorisuçflo da as-
sembléa provincial para a cana-
lis~ÇflO da agua potavel para esta
vllla . .

« obras publicas e canalisacão da
mesma agua _ " 5865

ArL 2,. As ll1unicipalidades, não comprehendidns ne,,-
ta reso.lllção, reger-se-hãO no exercicio de 1867 a 18G8
pelo ultllno .orçamento que pura cada uma d'ellas tiver sido
~lecretado, ficando reduzido a 200~ o ol'(lenado do secreta-
10 da cumam municipal da cidade del\lontes .Clm'os.

DISPOSIÇÕES PERMANENTES.
Art, 3.. Ficão em inteiro viO'or as disposiroes do urti-

go 5 uflresoluçãO n. 550 tleS de
o

outubro ue '1851, todas
-------------------------

OURO rUETO. 1868.-TY1'. DH.J. F. DE PAULA CASTJ:O.
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BESOLUÇXO N. 1451 DE 31 DE DEZEMI\O DE 1867.

Hcsolução (llIC appl'Ova as rUlIlas de rcecila c d(~sprsa dc divcrsas camaras IIlU-
lIicipacs IIclla declaradas, c colllcm outras disposi~'ücs a rcspcito.

2:0378797
1.523~5!)'~
5148203

!~:080SG03
2;l\n2S3~7
1:188~:nG

3:5843'31
2:933S,18!J
G45~742

12:l~55S23.1
9:6/8,)411
2:8368823

o Dl' .•Tosé da Costa ~Jachado de 80U£;II, Presidente da
Provincia de i\IillUSGorae;;;: Faço saber a todos os seus ha-
hitantes que fi Assernbléa Legislativa Provincial, decretou, "
resoluçãO seguinte:

Art. 1.° Ficão npprovadns as contas de receita e de,;.
pezll cle divcl'.;as Cllmal'tls ll1lJnicipaes da pI'ovincÍIl, relativas
aos unnos financeiros abaixo declarados, pela maneira se-
guinte:

~ 1 ° Cidade <.la Campallha.-1865 Ú 1866.
Receita
Despesa.. .
Saldo 11 favor da camura. .
~ 2°. Cidade de PUl'Ucatú-1862 Ú 1863.

Receita . .
Despeza. . '. .
Salde 11 favor da IIlunicipalidade.

18(j;j a t 86.1.
Heceitll
De;;;peza. . .. '"
Saldo a favol' da ll1unicipalida<.le.

18(j!~ 11 18G5.
Hccmta .
De.~peza.. .....
Saldo a favor da municipalidade.



.... " .

5:4828053
3:5:20~66G
1 ;!J61 S3S7

8:801S6Gl
8:í:26~871

748790

1:!)4 687:20
1 :!J07S92f)

39S791

3;647S61t
:J:05!},~:140
5888271

3:7188009
] :87:JS282
1;84!~S727

~:82885h2
I :722,,!J.12

1068130

2:431~832
2::i59S935

71;'897
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Suldo fi favor da municipalJ(lnde. . . .
~ 13. Cidade da FOl'miga 1865 a 1866.

Receita .
Duspeza. . . . , . .
Saldo fi favol' da Call1ara. . .

~ 14. Cidade de SubarlÍ-1865 a 1866.
Het:elta . .
Despeza. . . . . .
Saldo a favor lIa lllllllicipalidade. . .

~ 15. Villa de Jagllary-1864 a 1865.
Heceita . .'. . .
De:;pezu. . .
Saldo a 1'avaI' da camam. . .

1865 n J866.
Heceita
De,;peza. . . . . . . . . .
Saldo a favor dn municipalidade. . . ,

~ 16. Villa da Ayu1'1l0ca-1865 a 1866.
Heceita
De,;peza. . . . .
Saldo a favol' da carnurn. . . .

~ 17 .• Villa Belln do '1'ul'vo.-1865 á lSú6.
fieceita .
De:;peza. . " .
Saldo a 1'a\'O\' da lllunicipalidade. . " .

~ '.8.° Vlllu uo Piumliy -1865 Ú 18G6.
HecClta . . . . . . . . . . . .'
Dc:;pcza.. ..•
Saldo 11. favor da calIllll'U. . . .

~ 19.. Cidade de S. Jo:;é d'E1-Rey-1865 á 18~6.
Heceita . . 2:!,22~35l
Do:;pezu. . • . . . . . 1 :089S!~!~8
Saldo a favor da municipalidade 1:3328917

1866 Ú 1867.
Receita. . 2:350~/,5.i
De:;poza . 1:07lt~512
Saldo fi fuvor da Call1lU'lI. . . . . . . .. 'J :275,,!)!~2
~ 2U.. Imperial Cidade do Ouro P,'eto.-18G5 ti. 1866.

Receita. . . . . . . . . . . , . 1I~;002~078 1/2
Despeza. . .. '" 10:203;5651
Snldo a favol' da llJunkipaJiduue. 3:7!)8~!~27 1.'2

'l'0~1O XXXIII. :PAnTE 1.'

1,:497$255
4:003~955
4~3S300

7:177S330
5:271,'591
1:9U5S739

13: 125g365
13:1928577

G7~:21:2

2:t!)8S280
2:5G:1S896

3(i5Stil G

6:322376:)
2:%339',8
3:3688817

L6CGS881
J :COígll'~

2: 180S-111
2:6:~Og537
450S12G

4:624815-1
3;7638-159
860i)f>95

4.40t~751
3:5618536
810S215

11:8858731
10:6J 78682
1 :2688049

1 :5588323
1'554S7l)4

3 529
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~ 3.0 Villu de Alfenas-1865 a 18ôG.
net:eita
De~peza. .
Saldo a fuvor do procurador.

18ô6 a 18ô7.
Receita .
De,;pcza.. ..,
Saldo a favor do procuradorb .: '18

1
:5 ~ 186ô'

~ 4.° CidalIe de Santa Uur al.1-) .
Heceitu .
De,;peza. . . .
Saldo a favor da t:umaru. . .' ..

~ 5.° Cidade do Grrto ~logol-1865 a 1866.
Receita.. .
llespeza. . . . . . "d'd' .
Saldo a fa:'or lla mllniciplll~'1:)ll~~'_18ô5 a 1866:

~ 6° Cidade de S. JoãO li , \vl
Heceitu .
Despoza. . . .
Saldo a favor da cam~ra: . 8'65'. i8üG

~ 7.° Cidade da 011\ eira I d .

Heceita ..
Ocspeza. . . . : . '. . . .
Saldo fi favor da mUllicipalIdade. .

~ 8.° Cidade (:e Pitanglly-1865 a 1866.
Heceita . . • .
Dcspeza. . .
Saldo a favor lla caroara. . 'u • " •

~ 9 .• Ciuade da Itabira-186v a 1866.
Heceita. . . . .
Despezu. . . . . . '. . .
:Saldo a favor da municipalId.alIe. .- 1866.

~ J O. Ciuade da Diulllalltllla-18Cv a
Heceita. .
Ile,;peza . .•..•
SallIo a favol' do proCllrndv~. . "

~ 11, Villa do Parú-18G..> a 186h.
Receita.. . .
Despeza. .
tialdo a faVOl' da eamnrn. . ".

~ 12. Villa Chl'btinn-1S' 5 a 186(;.
Heceitn .
j)e"pe:w .
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,

relntivas aos annos financeiros ll111nicipaes lie 1853 á 1860.

Art. I~..A approvaeão das contas de que trata esta
resoluçãO nüo lnlllbe ú:;" cumarus, ou li ten:cll'o dc recla-
Il1urel1l convcnientelllente coutm qnalqllet' el'l'ü, ou engano,
que as me"mas po,,:;ãO ter.

Art. 5.. Fieuo revog~Jas as di:iposiçoe:; em contrario.

.Mando por tanto 11 toda;; as autoriuuue,,;, li quem o co-
nhecimento e e:-:ecuçflo da ~'efel'Ída resolll~~ãO perwncer, (lU0
a cumpl'áO, e lação c1lmpnr tão inteiramente, como nellll
se c~lltell1. O secretario d'e"ta pl'ovincia li faça imprimil',
pubhcar e COl'l'er. Dada no palacio da pl'e,,;idcllcill da pro-
vincia de Minas Gerue", aos tl'lllta e 11m diaS <lumez de de-
zembro do lI11nOdo Na:;cilllento de No""o;)\ nh Ir JCSII:; Clll'is-
to de li1il oitocentos e :;e,,;;;euta e sete, (juaurugesi.uu ::.extJ da
Indepenuelll:ia e do Imperiu.

(L. ".) JOSB DA COSTA ~IACHADO DE SOUZA.

Cal'los Helldictu lI1unlCil'o a fez.

Sellada llU secretaria da pl'esiuenciu da provincia aos 31
de UCWlllbro de J807.

Gl'llcilillno :Il'i.~lid.!s do 1'1'(1([0 Pim"ll elo
Nesta secretaria do govorno foi publicada a presente re,-

:;olu~flO aos ;d .•.dc ~Inl'ço •.d0 18G8.
Gl'llciliallo fll'istidrs do 1'I'ad I l'imelltei.

Aulorba o Prcsidente da !'l'Ol'illcia a mandar pagar a n. Maria CallHida de SouJ.a
~lilCiel, viII\') do cidadúH Htldri~tI Jusé Ferreira IJretas a qu,]lIlia dJ
5~!IW999 réis ptlr elle IC:lcitla CO.1I0 "Jcnlc geral do cnsiuo l'uhlicH

O ()l)utor José da Costa Machado tle Sonsa, Pre,,;itlente
ua Provincia de ~Iillus Gerae:::: Faco saber a todo,; os seu,,;
habitunte" que a :\sse.nbléa Le.~';~latÍva Prov,nc:al decl'e-
tou, e eu suncdonel a Lei ~Cci'llilJte.

At'l. Unico. O }lrc"idcnte UUP"vvÍllcia !;c I ai t 'l"s ItlO lt
manü,u' ]lngar n D. Maria Candida de SJll7.a ~h ci li, viura
TO~l() XXXIII. rAI.T.ll..

LEI N. 1,1.52 DE 31 DE DEZEMBIlO DE 18~J7.

1". N. G.

l:5£iG8-H)\J
1:52GSfi5~.

30S8'~;)

6:67057;) t
ü:OSGS281
5\J38 no

2:!13~8300
2:08G~259
351~UI~1

1:2118005
1 :3158051

I03Si46

1:30'28210
1:3t 5~f>\J6

638386

1 :204~1GO
1:J\Ji8H:6

0850.1

!d058I.1!~
2:G78g~01~
1:42ü8250

I G:GG88037 1/2
13:7-ilS500
2:\J558537 1/2

..
municipalidade. .

18ü.4 á18G5.

. . . ...
favol' da c'amara, . . • . .
Cidade do P9mba.-18(;r~ á 1865.

Receita .
Despeza. . . . . . .
Saldo a favor da camnrll. . . . . , .

~ 23.. Cidade de Barbacena.-18G5 Ú 1866.
Receita •.
De,,;pezu. .' ....
Saldo a favO!' da n:ullicipnlidade.

~ 2,1.. Cidade de ItUjUlllí..-18G4 á IH65:
Hcceita
Despeza
Saldo fi
~ 25 .•

necei ta
Despezll, , . .: "
Saldo a favor da llllluicipalidade .

5 2G.• Cidade da JanLlHl'ia.-18~0 á 18:';1.
Heceit~. , I :783Sül~l.i
De.speza. . . .... l:8C 1877fa.
Saldo a favor uo procurador. 7881:28

rt 2.° Fica llllJitnlla em conto e villte mil réis a ea-
mura municipal da cillnde do Dbá pela f .It:1 de prestl!çi\O
das contas de 18üU a 18ti:2, que lho fer,lo de,ol,idas em 18GJ
pal'a samll' li" hila::l nella" encontra la:;.

Art. 3.. :\ camara lllunicipal da cidnut.l Januoria fica
ílispell-;a<1:1da pre.::ltuváO d.!s CO:ltas d sua receita e despezn
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1866 Ú 1867.
Heceita .
Despeza. .. ..
Saldo a favor do camara. .. ...

5 21.. Cidade lie Caethé. -1861 •. á 18ü5.
Heceita •
De:;peza. .. ....
Saldo u favor lia pl'ocl1I'a<1or. .

18G5 á 18fiG.
Heceita ..
Despeza. . . . . . . .
Saldo a fuvor do procurador. . . .
~ 22 .• Cidade de Culdas.-18G3 á 18G!a..

Receita ..
De"peza . .
Saldo a favor lia
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do cidadão .Rodrigo .José F~ITeim Eretas a quantia de qui.
nhentos e vmte e quatro Iml novecentos e noventa e nove
reis por elle vencida como agente gemI <.lo ensino pu bli-
co; revogadas as disposiçOes em contrario.

~Iando por tanto a todas IlS autori<.lades, à quem o co-
nhecl!uento e execuçào da refm'iJa Lei pertencer, q lIe a
cumprão, e fação cumprir, tua inteil'Ulllente como nella se
contem. O secretario desta provincia a faça imprimir, publi-
car e carrel'. Dada no palacio da presidenciu <.Ia provincia
de Minas Gemes, aos 31 de dezelll bro do almo <.lo Nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos
e sessenta e sete, q ua<.lragesimo sexto da Independencia e
do Imperio.

(L. S.) JosE ?A COSTA MACHADO DE SOUZA.

Carlos lJenedicto lJlonteiro a fez.

Sellada na secretaria da presidencia da provincia aos 31
de clezemb.ro de 18C7.

Gl'acilwnlJ A /'istides do Pmdo Pimentel.

Nesta secretaria <.logoverno foi publicada a presente Lei
aos 21 de Março de 1868.

Graciliano A ristides do Prod') Pimentel.

LEI N° 1,1~53. DE [31 DE DEZEMlJRO DE 1867.
Intcrprcl~ a dc n.O 1,371 de 11 dc Novcmbro de 1866.

O Doutor José da Costa Machado de Souza, Presidente
da Provincia de Minas Gera0:;: Faço saber a todos os seus
habitantes que u Assernbléa Legislativa Provincial decretou,
e eu sancciouei u leI seguinte:

Art. 1.0 A Lei provincial n.O 1,317 de II de Novembro
de 1866 é intet'pretuda do seguinte modo:

O Pl'esidente da provincia é uutori:.mdo a exonerar o
emprezario <la ponte sobre o Hio Paraúna, no logar deno-
miunl!o-Cava-da obl'igaçi1o de reconstruil-a, conservando
o emprezario no mesmo uma barca até extinguir o privile-
gio, que POI' contrato lhe foi garantido, na conformidade
dnlei n.O 3:JO, sendo a zrJna privilegiada de cem braças para

cada um dos lados do rio; fin<.loo privilegio entl'egnrà ú pro-
vincia a barca, estrada e casa, tlldo em bom estado, nno
podendo receber pelos t, ansportes na bllrcll, senna metade
das taxas estabelecidas no referido coutl'Uto.

Art. 2.° Ficào revogadas as disposiçOes em contrario.
Mando portanto á todas as alltoridades, a quem o co-

nhecimento e execu(~ão da referida lei pertencer, que a cum-
prão, e fação cumprir tão int,eiramente , como nella se c<m-
tom. O secretario desta. provincia a fuça imprimir, publicaI'
e correr. Dada no palacio da presidencin da provinda de
l\1inas Geraes aus 31 dias do mez de dezembro do nnno do
Nascimento de Nosi'O Senhor Jesus Chrbto de mil oitocen-
tos e sessenta e sete, quadragesimo sex.to da Indepen-
L1encia e do Imperio

(L S) Josú DA COSTA MACHADO DE SOUSA.

Carlo,ç l/rnedicto MOllteiro a fez.
Sellllda na secretaria da presidencia ua provincia aos 31

de uezembra de 1867.
Graciliallo Aristides du Prado Pimelltr./.

Nesta secretaria do governo foi publicada a presente
. Lei nos :21 de Março ue 1867.

Gl'aciliano A ristidcs do Prado Pimentel.

LEI N. 1,l.54 DE 31 DE DEZE:\JI3I\O DE 1867.
Autorisa o GOVCI'110 a auxiliar com a quantia de Ires contos de rcis a f1ucm se

proplllcr a construir uma ponte sobre o rio das Velhas, e contcm outras
disposiçi.cs a respeito.

O Dontor José da Costa l\Incha<lo de Sousa, Presidente
da Provincia de ~linas Gerae,:;: Faço saber a todos os seus
habitantes que li Assembléa Legislatinl Pl'ovincia! decretou,
e bU sanccionc'i a Lei seguinte:

Art. Unico. O Govemo llnxiliará com a quantia ue
tres contos de reiR no plll'ticL'lm' ou particulares que se
offerecerell1 a construit. uma ponte sobre o rio daR Velhas,
entre a llIorada de Antonio Martins Coelho, na fazenda do
TúillO X.'\XIII. PAliTE 1.°



Gl'acililltlO A ri,~lides do Prado Pimentel.

, Nes!a secretal'ia do go\'e1'll0 foi pllblicutla a pre~nte
Lei aos 21 de lllllrço de 1868,

Gmciliano ..l rislidcs do Prado Pimenlel,

. Manuo por tanto ú todns li:> llutOI'idlldos. a qllon~ o Con-
heclmeu,to e oXeClIçfl? du l'OfCl'i,da Lei pertencer, que a CUlll-
pI'ao e fllÇão cnrnprll', tilo mtmralllente, como nella se con-
tem, O sCcl'etlll'lo d'esta provincia a fllca impl'illlir publicllr
e ,correr:, Dada no plllacio da presidencia da pl'~vincia do
:MlIla~ Geraes aos 31 dIa!> do mez de dezembl'o do anno do
NaSCimento de Nosso Senhor ,J esns Chl'isto de mil oito ceu-
t9s e sessenta ~ sete, q uudrugesilllo sexto da Independeu-
cln e dI) Impeno,

(L. S, ) .10SI; DA COSTA )1ACIIADO DE SOUSA.

, , Carlos /1I'nediclo lJlontciro a fez.
Sellada na secretal'la tia presidencia da ')l'ovincia aos :Jl

de dezembro de 1867. 1_

( 104 )

Chapéo, no barl'anco esquerdo, e a mOl'udl1 do finado Pe-
dro Affonso de 1'oledo, uo burl'anco dil'eito, a qual pouha em
commlluicação a cidade do Araxú, cum li poute do Jaguara
110 Rio Grundc, revogadas as disposições em contl'Urio.

l\I:.llldo por tanto á todas as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execução da referida Lei pertencei', que a
cumprão e fação cumpril', tão inteiramente, como nella se
contem. O secretario desta provincia a faça imprimil', pu-
blicar e COlTel'. Dada no palacio da prei;ideucin da provin-
cia de Minas Geraes aos 31 dias do mez de de%embro do
anno do Nascimeuto de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos o sessenta e sete, q uadl'llgesirno sexto da 111-
dependencia e do Ijllperio.

(L. S,) JosÉ DA COSTA MACHADO DE SOUSA.
/ Carlos lJenedicto Monteiro a foz.

SelIada na secretaria da presidencia da provinciu ao"
31 de dezembl'o de 1867.

GraciliclIlo A/'istides do Prado Pimentel,

I.'. N~6. ( IO;j )

N e"ta secretaria do go\'el'1lo foi pu blicada a presente
Lei aos 21 de Março de 18G8.

Cracilia/lo t1 ristides elo Prado Pimenirl,

LEI N,. 1,.-155 DE 31 DE DEZE~1I3IW DE 1867.

StlJlprimc o <lislriclo de Lnlllinal'ias, c rClIllC ao <lislricto <In Cachocim o ICI'J'ilori"
que pertencia t\ fn~gllczia do mesmo nome, c ao de Auguhy o pertencellte
j fl'cguezia .Ic La ITas.

ODontor .José da Co"tfi Machado de SOllsa, Presidente da
Pro\'Íllcin de Mlllas Gemes: Faca saber a todos os seus habi-
tantes que fi Assemblév Legislativa Provincial decretou, e
eu sanccionci fi Lei seguinte:

Al'ti,ro Unico. Fiea supprimido o districto de Lnminn-
rias: o te~l'itorio q no pel'tencia Ú fl'eguezia da Cachoeira fica-
rú annexado ao districto do mesmo nome, c o pertencente ú
fl'eguezin de Lavrns a~ districto cle Angahy; revogadas as
disposições em contrnrlo.

LEI N, 1,r.56 DE 31 DE DEZK'IBHO~DE 18(ji,
Aulorisa a Jlrcsi<lcncia a conccdcr nlll anno <le licença aos CUI)II' "lI/OS }'

cisco <lc 1" ), 1" I' I UII' ' eg" '/'UU-,. , .In.\ In IClro I e 16a Clllll'U e Jose Fclicis,imo <le P ), X.
\ICr, C SCIS mezes ao almoxarife Antunio fliheil'O dc Andradc," aU.I a

O ~on~or JoS? da Costa Machado de Sousa Presidente
da I~J'o\'ltlcla de ~llIlna Veraes: Faço saber a todos os seu~
habItantes ,que.a Asse.mbléa Legislativn Provincinl decretol'
e eu sanCClOnCl u LeI seguinte. '

Ari. 1:° O presidente da provincia ficn autorisudc
1onc~tI~r Idlcel!ç~ com todos os S~lIS vencimeutos, pnl'a tru'tar
(,e su.~ :sau e. a ::;aoer: ao I .• officlIll dll secretaria do ov r
han~lsco de Paula Pinheiro de UIMa Ciutm ao 2 r; es~ ,lIO
tura.I'lo da thesollrlll'ia pI'ovincial José Felicis;ilnc, je Pallf'
~avler um Ilnu.), e.ao almoxllrife pl'o\'incia!, Antonio Riol~.~
10 de AntÍl'ade, seiS mezes. I

Alt, 2,. Hevogllo-"e as disposi~c"íe ..; em COUtl'/lI'io,
M/lndo pai' tauto 'u tOIIIl,;; t' I I

11;; /lU Ol'tI a( t"~, :l (Iuerll o co.-'1'0,\10X'\'\III. I'.\H'I'E I. u



Sella<la na secretaria <la pl'esiclencin da provincia aos :n
<le dezembro de 18G7,

Gracilirwo .,1 ristides do I'nulo Pimentel.

Nesta secretaria do governo foi publicada a presente
Lei em 21 de jj a1'ço de 18fi',

Gmciliano ..t ristides do Prado Pimentel,

( lOi )

contém. O secrelat'io desta provincia fi faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no pnlado da presi(lencia <la provi 1-
cia de J\Iinas Geraes aos ll'in\l1 e um dias d'l niCZ de dezelfl-
bro do Ilnno do ~ascilllellto de Nosso Senhol' .lesa:-; Chl'isto
de mil oitocentos e sessenta e sete, quadragesimo sexto da
lndependenciu e do lnlperio.

(L. S.) .10sli DA COSTA MACIlADO DE SOUZA.

Gal'ios lJenediclO MOlltei'o a fez.

1". N. li.

nhecimento e execuçilo da referida Lei pertencer, que a
cu:uJlrào, e fação cuu,lprir tàO. in~eit'a1llente,. com,o ~lella se
eoulClIl O :;ecretario d e:-;ta provlnclU a faça 11Upr1DlJr, pu-
Uliclll' e corl'er lJada no palllcio da prc:sidencia da pl'ovin-
cia ue Miua:-; Uernei; aos tl'inta e nm dias do mez de dezelJ1-
bl'O do anno do Nascimento de N(\sso 1'5enhol' Jesu:3 Chri,;to
de mil oitocentos e sessenta e sete, quudrag'eiiimo sexto da
Indepcllllenciu e do Impet'io,
(L. S. ) .TOS!, DA COSTA MACHADO DE SOUZA.

Francisco de Pltltla Ferrei/'a de Gnrvallw a fez,

Sellada na secretaria da presillencia da Provincia aos 13
de d-ezembl'o de IG87, •

Gracilwlto A rt£ lides do J'rado l' imcnlel,

Nesta secI'etaria do governo foi publicada a presente
Lei' em 21 de Março de 1868.

Grllci/irmo Ari~tide; do Prado Pimentel.

( IOG )

LEI N, 1,-158 DE 31 DE DEZE~lflnO DE 1867 .

. LEr N, 1-157DE 31 DE DEZEMI3HO DE 1867.
Faz cxlcns;.'a ali adminislrador ,Ia rcccbcdoria da Pontc Alta, Ezcquicl I'rall-

cisen Hotlrjgues, e ao I'l'spceli\'o cscrhflO, Luiz Joaquim da Silva Guimarârs,
a ulliuw I'"rlc do arl. li. da Ici n, 8!tli rcspcclivamcnle ao lJuc dcixanio
dc I'{'cébc,' dos coulribuinlcs.

o Doutor .Jose da Costa Machado de Sousa, Pl'esidente
da Pl'O\'incia de :\linns Gel'Hes: Faço eaber a todos os seus
habitantes qne li Assell1ulea Legislativa Provincial decre-
tou, e eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. Unico Fica extensiva ao administrador da 1'8-
cebedol'ia da Ponte Alta, E:t.equiel Francisco Hodl'igues, c
ao I'espccti\'o escrivãO, Luiz .Toaquim da Silva Guimarães,
não ~Ó nessa q ualtdnde, como nu de administrador interino,
a ultimu parte do n1't, 11 da lei ,n .. 8-H; respeclivaIneute ,no
que deixarão de receber dos contrlbull1tes , re\'ogadus us dl::i-
po~içõe::i em COlllrario,

Mnudo por tanto á todas as 'nutorilla{les, :lo qlle:n o
conhecimento e execl1~àO da referida Lei pel'tencer, que a
çUll1pl'flO e _fll~il(\ C'llllpril', 1[\0 illteinllnentc, COIllO nl'!la :'0

Elcl'a <Icr,lhc;l;ol'itl de I'al'llchia o distrir.lo dc João 'Gomc,. do lcrlllo dc Barha-
C('IHI, cum as mesll1üs dhisl.l~ acll,ac~.

O Dl', Jo:-;é da Co~ta ~lachnL!o cle Souza, Pt'esiL!ente
da Provincia (Ie Minas Gentes: Far~o sabel' a todos os seus
habitantes quo n Asscmblea Legislativa Provincial L!ecre-
tou, e ell sancciollei a Lei seguinte:

Art. Unico. Fica elevu(lo ú categoria clc purochia o
districto de .loãO Gúmes, do termo de Bal'bacena, com as
ll1es~nas <livisas actnaes, revogadas as dispo:-;ições em C011-

trano.
~Ianclo portanto á totlas !lS autoridncles, a quem o co-

nhecimento e execuçi\o da l'c!'eril!a Lei pertencer, que a
cump1'ão e fação cUlllprit', tào inteiramente, COtllO nella :-;e
contem. O secretario desta provincia 11 faça imprimil', Pli-
hlicnr e correI'. Dada !lO palllcio da presiclencia da PI'O-
vincia de ,Minas Gernes nos 31 dias do me~ de cle:t.elllbt,o
do llnno do NnsClInento rle Nos"o Senhor Jesus ..hristo de
TO~1O XXXIII, 1'.\trm I,"
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inil oitocentos c ,;ciisentu o sete, qnnurugesimo sexto <.Ia In-
depondencin e do Imperio.

(L. S.) Josú D•.••COST •.•• ~IAClIAIJO D[~ SOU:SA.

Carlos lJellediclO Jllollleiro a foz.

SeJludll na secl'etaria da presidencia da provincia aos :J I
de dezembro de 1868.

Gl'lleiliullu Al'istides do Pradu l'imclIlt'l.
1\esta secretaria uo governo foi publicada a presentu

Lei em 21 de março lIe 1868.

Graciliullo. A I'isliddes do Prtldo l'imellll'!.

Impressas li reristas por ordem da Presidenciu da Pro ..
""lncia.

(;mciliw/IJ :Il'is(icies do l'mdo l'il1lenld.

/

orn) PHK1'U. 186S.-.Tn DE.J. F. DE I'.WLA CMTllO,.



Appl'Ol'a as poslul'as da camal'a 1lI1lllicipalda Vllla 1'(lrmoza de Alfcllas.

( 111 )Ji'. N. 7.

Al'l. 6,. Não será imposta o pena de prisão: multa, que
não spja estabelocida em qUillquer artigo. ou parographo des-
tas posturas ou edital que das mesmos faça parte nos casos ex-
pre3sos.

Art. 7.. Quando o contraventor ou infractor for esera-
"O, sei á o seu senhor obrigado a pena. (~m que oqu01le ti ver
incorrido, menos a de prisão, quo é pessoal ao controventor
ou infractor.

Arl. I I. O produc\o das multas, lit:ença3 e mais con-
TO~IO XXXIII 1'.\Rl'E 1,'

Art. J;). As milItas e a impOI'l:lIlcia das licenl;as serão
dcstinallas paro as despesas da comara.

Art. 8.0 Quando )}'estas posturas se impÕe a necessida-
de de licença, e não se decllra o quem se ha de pedir, on-
ten(lo-se que ilesta villa ú concederá o presidente do comara e nos
districtos de fora os subdelegados respectivos.

Arl. !l,. Os que se sentirem aggravados pela conce.são:
ou denrgaçiio das licenças concedidas pelos subdelegados, ou
pelo presidente nos casos em que são outol'isados, poderão
recorrer a comara, expondo em requerimento os motivos do ag-
gravo ou queixo.

fazer ou dcsfazcr', designa-se a prisiio, mnlla, ou obrigação ú
que fica snjr-itll o contravrntol' pela contrllvenção de cada
uma dcls di,;posiçües e3tabelecidas nos artigos, salvo quando
nos mesmos se nzcr expressa dilTeronça.

Ar\. 5.. O termo-pena-comprehonllo prisiio, multa, o
quando em um artigo se declara q\lo a prnn é a de outro
artigo, so entenl]o que o contraventor nca sujeito a [Jri~iio
0\1 multa estabelecida no artigo a que se refure, e cmpre-
giio-se os termos multa, prisão ou obrigação, quando o con-
tralcnlf'r n,io fica sujeito se não a uma dos penas do arti-
go referido.

FOLHA N.. 7.PAllTE 1."

LIV O DA IJ fi
1867.

TOMO XXX lU.

DI~JlOSIÇÕES GERAES.

) .0 poutor .l.osé lia Costa Machado do SOU7.1,PI'esidrntr. dn
I rovlOCla de l\Illlas Gomes: [<',IÇO sa boI' a todos os soas ha hit .n-
tos que a A~s.embléa L?gislativa Provincial, sobre prnposta da
camara. mUlll~lpal da Vl1la Formosa de Alfenas, decretou a
resoluçao segulIlte;-

HESOLUç7\O N. 1:l~5!l-DE 31 DE DEZEMBlW DE 1867.

'.'itlllo :I. o

Art. 1.o lia. contravençüo ou infrocçiio, quando se não
observa o determ~nado em quoesquer artigos, e parngrnphfls
das. posturas ~ odltaus que dellas. fação par te. Contra ventor
011 mfractor e o que comette contravençào ou infracções. '

Arl. 2 .• ,lIa reinci~l?n,cio, quando o contl'aventor já foi
conde~nado neste munlClplO, por ter nelle comettido o mes-
mo cl'lme.

Arl. 3. o • Praças são 05 largos no interior das PO\'ooções,
e. havendo duv:da, se alguns largos devem ou não ser assim con-
slderad05, a c Iinara o decidirá em editaes que ficarão Casendo
pa"te das posturas.

Alt. !~.:Quando, depois da disposição de qualquer arti-
go, 50 seg'lIrem as palí\Vras prisiio, multa. 011 ohrigação de
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AI't. 21. 0 procurador da caroara é au'orisado a f"WI;
despesas no intervól!o de cada 5<'S5iioordirlilria, que niiu ex-
cedão a scssenta mil reis.
'l'O~lO XXXIII. I',\HTE 1.'

Ar!. J 6. A cnmara autorisnrú ao delrgado c subdl'1cga-
dos p3ra mandarem ao procurador' d.1 Cllmilla, ou S('OS ag('n-
tes que a vista de fel ias por elles confm idils e Ilssignadil~,
pagucm as despesas. c os jOlllJCS de que tralão os illtigos 3n-
tecedentes, ou unrú providencias que os habilito 11satisfaser aos
jornaleiros, no templ) do costume do di~tl'icto ..

A I't. 17. Quando ncstns posturas so mandn adverti r 11

determinadilS pesso:ls o clunpl imento da postura. será n advel'-
tencia .feita pur orul'm do delegado ou subdelegado por in-
terme~1O do ~sc, ivào, ou ~Ie qua.lquor oCTitiill de justiça, quu
passarao cel'tll..liio de notlfici'çiio. o tilmbem polo inSpCl'lOr
de quartciriio com pa rticipaçào oOlcial deste.

Ar!. 18. Os fiscaes dos distl':ctos do fóra participariio
aos da vill3 as infraeções da con tituil;;io, aeto aduiciónal, leis
e. regulamentos, e bem assim as prevaricn~õcs ou neg;ig"I1-
rHlS de tod?s os emprrgndos , e todas. as. contravençõrs das pos-
tUla.s. que llverem lugar em so: s dlstnctos. O fiscill da \'illil,
col1Jgmdo tod1>s as infrarçàes que p"Jo sobredito meio c/H'''c1-
rem 110 seu conhecimento. e ,1ddicionando-lhe as ulJser\'arK~s
I'elativ,\s ao sea dist.ricto: fl~r;1 UlIl relataria para ser ill'c-
sentc a cama/'i! no dia prlln,'II'o de c:HJa sessiio ordinaria,

Art.. 19. Os fiscaes dos districtos de fora, pal'tiripariio
<la da vllla os mnos tratamentos c (Ictos ~Ie crueldade quo
por vOlltur'iJ os scnhor\'s COSturnal'l~rn a pr"tlcal' com scos es-
cravos, indicllndo o meio de pre\'ell'l-os. O fiscal da villa pro-
cederá como está detorminado no IIrtigo antecedcnte, fazl'IH.lo
destll exposição um capitulo separado.

Art. 20 Nos casos dos art.' 18 o 1,n. 11 Cllmal'i1 pror.c
dOlá na forma uos altigos .58 e 59 da Jel do 1.0 de outubro
de 1828.

As multas serão impostas pel~) subdelegado I1 re-
do fiscal, ou da. parte olTenlhda, qne provarão
do artigo da postura em quo ti\'er incol'['ido o ill-

Arl. 12.
q llcrirnento
a infracção
fractor.

~ Unico, Estes agentes serviriio em quanto assim cOllvier
/lO procurado:, que i~Ouol'i1domilti!-o~ Iivremcnte, participan-
do ao respectivo presu.lente.

triLuições que constituem a receita municipal, seri! alTecadildo
p~lo procurador da Cam?l:a, ou pelos agentes por olle nome-
ados, sob sua re~ponsabllldaue, os quaes serão titulados e ju-
r'amentados pelJ presidente da mesma:

_ Art. 13. Quawlo nestas posturas se impõe a obri"a-
çao do fazer, ou ~esfllser. sor~ assignado o tcrmo do 2'~ horas P~Il'il
começar a curnpl'lr a obl'lg"çao, e o que for razoavel para ulti-
mar, o quando não observar o determinado na sentença ou man-
dado, mandar á o subudegauo fazer, ou uesfazer á custa do
que fOI' condemnado na sentença, ou mandado.

Art. J 4. QU!lndJ estas posturas impõe obrigação tle fa-
zer qualquer serviço ou obra, e o obrigado não á cumprir no
termo que lhe for assignauo na forma do artigo anteceden-
te, . será posto em praça o serviço ou obra e arrematado POI'
quem o lizer com melhores condições.

Não apparecendo lançador e não excedendo sua impor-
tancia a cem mi.1 reis. o subuelúgado mandará fazer, o se proce-
der Ii cuntra o mfl'actor, para a cobrança das despezas quo
forpm feitas executivamente.

Ar'l. 15 Os jornaleiros chamados pelo delegado ou su-
bdelegado para quaes quer serviço,; ou auras do reconheci-
da urg1mcia nos cnzos de força maior, como sl'jão innun-
daç?es, incendios, cmpachaml'nto dtl praça, rua e e,tradas oc-
~~lslonauo por desmoron.amentos •. OL: outros in~identes imprc-
'lstOS que ameacem fUllla e pengo, s"riio obrigados a obede-
cer, percúbendo osjornaes, ou salarios que ordinariamente ven-
cem, segllurlú o IlZI) do districto, sob pena de multa de 5\1'O[)o.
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CAPlTULI) 1." DO A.L1\II'\~IENTO.

( 11~ )F. S. 1.

Arl. 30. A ('amara em ~Uil primeil'ü rruni50 tl'nlmá do
formal' os plilllOS dI) alTuaml'nlo desta villa e povoaçõo5 rio fórll.
empregando p;lI'a l~slc fim pessnas apla-,. e os f,mio publil:os por
cdilaes q~le licarào sendo parlo deslas posllH as,

Art 32. O(fenr1er-sr.-ha o nlinlnmento, sempre ([UI.: o
cililicio cllilslrnidfj esli\'CI' PiJl'lI uentro, ou para fórll da linha
que scrvir UI) baliza.

AlI. 28. Sempre que para n cobrançll dos impostos, li-
cenç,1S 0\1 emolumentos, o mullns (o que tudo conslituo l't'llda
muuicipal) fór Ilcel!s-al'io o ernpl'I'gn de meios jllrJiciaes, efrt)c~
lualldo-se penhora, o executado é obrigadtJ a png;lr mais d(,z
l-lor ccnlo:-ad in5tar - cll)s (h~\'cd()res fiscües, sobre:1 qUl1nlia
pola qual so(fre a execuçllo,

DO ACEIO DAS l'orO.\çÔES.

Arl. 3:J, Nestn villn I) fórn d'ell" voncerlÍõ os nlill!talinro"S
I~ 2.10 I'S. e melau,) ,resle snlario, qUilll'lo a obra niio fuI' cdifl-
'l'O~1O XXXIII PAUTE I.'

Ar\. :!9. QlIiHH]I) cluis, ou mais in(lividuos requererem si-
rnultunl'arnenle um me~rnl) Ill~ar, prcferirá aqlJl'lIe que por termo
obrig I r-50 11 o'liflcar melhor 1::JZa, e em menor prazo, em igual-
dade du cil'Cuusl/lllCias decidirá '11 sorte.

Ar\. 31. IIaveriÍ /l'l'sta villa, e t!m cada frc'guezia do
lermo doi" alinhadore, nomcanos pela camal'i1: á estes compelo
em prrsença do fiscid illinhar c perfilar os edificim:, conformo
o alinhlllllcnto do lugar. Quando por erro do aliubador, ou por
outra qualqllnr CaUZil paI' elle motivada 'o edili.;io 011 obra o(fen '
da ao i1linharnonlo, será do.';feito a sua cu,la, c tnmbem 11sua
eusta tornado a Icvanlllr até o ponto om quo estavl1, ([uando foi
dosfeilo,

( 114 )

Arl. 23, Quando neslas poStl1l'íl5 :-e e5talwlccn o maximn
II o minirnll nas penas ('. mullas, o mndio será tllrnildo cnlre os
dois lermos dalloo, somlI1afldo-s~ as duas qUilntidades, c appJi~
cando-sfl a mclade,

,\ 1'1. ~'4. Quando o i11ú'artor não ti \'01' 1Jcn5 nem meios
de pilgar a multa c ruslns em quc fuI' conc!emllac!o, oCl'ullar,
óllh()iar, ou displl1er de !)f'ns que pflssuir, scril prl'SO e rI'CO-
l!tido íl cadeia por lnnlo tl'm[lfl, quanto equil'alllil ü qUi1otia,
conlando-gü um dia do pnziio pOl' cilda um mil reis, Nilo será
porê'D pi"eso, ou estando-o, sei ,í immediillilmeute ,oito, !flgo que
apresl'nt', ou alguem por olle, a lJuillltia ou coo!tcrimPlllo fir-
mado pelo procurauor da eamara, ou seu i1gcntll no districlO,
do qual comte haver entrado com a f11111nli;1para os cofres
m\lníciprll~s. Na fallil <lo procUl'ador, ou ,eu agenl", o dl'legildo
ou sllbdd<'gado po,j.'rá noml:i1[' um dl'posilario ou ag,:nto interino
que sir,,:!, communieündo a camara,

Arl. 22. As pcn:lS c~tilbe'('f;idilS nesl<ls posturas não
iscntflo os cOntr IIventores (LI obr igaç<io de satisfilz('J'l'm ()
d::mno que I'LsulLar da contravelH;f1o, I1c;mdo rcspnnsilvcl o sc-
IIh r' pdo escravo, na fór'mil prc3cI'ipla nu ar!. 7,"

,\rI. 25. Qllnndo a infr,1cç:io consislir em alternç:io de
alimentos, () detl'l'ioraçiio ue (wblllas e medicanll'ntos exposlos
a \'I'nda, SCf'l\õ I'slr.s gcncros rxaminados por facullativos, (j

na fal!a dcstl'S por PC'SSOilS l'lllendidas na lI1(1tcria,

Ar\. ~(j, Nos fcito:; em Cj1l0a camnrn fuI' interessada SCliÍ
I:lla n'f1J'c~('lItijda em qu:i1'jlH'r juizo Oll instilnl:ia por seu PI'O-
1'1Irado!', (pieI' corno 1111tnJ', quer como róo uos krmos !.lu
dif'l.'ito.

Arl. ~7,_ ,\0- prnr,"5S()S por illfrarçôrs til' posturas, IjIlIJ
flJrl'lH ill'rlllad"s (j Ilt,Jl.;'uidos IItÓ iÍ ('X"CIIÇ(IO 11 reqlleJ'inll'lI l)
.10 Pl'll(,UIalllJ!' di! 1';llTIill'a. ou de SPIlS i1grllll's nos di IrictllS dI}
fÚl'il, ll'r~u os m','smns <Iin'ilu 1\ qllarta pill'le da <jUilllli" liquida
qllr ('lltr:lr 1'::1.1, S 1:' fn:s dll rn!llill'a ('111 \ ir!u(k da ('xrclIç;i(l,
I,ÜU e),cc<!, rIU',' a llll.!,lJ Ú C( :;OCO IS.
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Art. fiO. Os posseiros por qu:l!quer titulo n:JO comprc-
hendiuos no art. antecedente, são uhrigados a feicharem seus
terrenos no prazo de um anno, a contar do aviso feito pelo
fiscnl: mult3 do 5W;.I00 I'S. a 10~OO:) rs.

Art. !~I. Se o referiria posseiro fuI' segunda vez avi5nrlo
com mn novo prazo, e a inda assim filio fizor o fecho, sofrl'erá
11 mulla de 20;')\JUO 1'5., excepto' so de~istil' do terrello.

O fecho será de muro, de nove palmos nas ru3S princi-
p:,cs, e de racbões lias outras ruas, ou cumo fól' mais com modo

DA LDII'EZA.

AI'l. ',:l. E' prollibido n3S ruas e praças:
~ 1.0 LançaI" immulldicias de cheiro desagl'adavcl, ainda

que seja por encanamentos, que as despejom n"e1l3s:
~ 2.0 Lanr;ilr nnimaes mortos ou moribundos:
~ a. o Fazer estrumeiras: multa de 2W;OOO a GW'üÓO 1'5.

05 animll()s mortos sel'áü cnterrados fóra das povoações 'i!
CIISt., dos donos, ou da camara, quando se nilo Slliba a quem
pertrnç~ o animal, e os cOIJtla\'pnlores alem da multa ficão
obrigados a fazel' a limpeza ou 3 [!ilgal'-a.

:\1'1'. !13 A camnl'a, qU1n!') o julgllQ necfJssari,), pr)d~d
dl~c1arar p)r editaes que fanJo parte destas posturas, quaes sc-
,po os lug Ires e11 que ~e pOli" f,IZ lI' IL~spojo, Oll qU,Ie5 o" em
li" ! SI) n:i,t deve r.IZ,ll'.
.'1'0 r ) x x o( 111. P,\ HTI, I. c

o que não cumprir n primeira obrigação deste Ilrligo. qunnto 30
começar, enlender.~e-ha cahido em comisso, c perden\ o t1ircito
ao terreno, o qual podo"í SOl' , oncedido a outro, ou declarado
pela camara parI! lIZO c logradouro publico. O que tiver co-
meçado a obra, e não coucluil-a na fôrma da segunda obrigll-
ção,sel'l\ olJrig:lllo a pagar um aforamento do :l::O"rs. a 6"0
rs. por braç3 de frente annualmente. A' camara poderá [11'01'0-
gar os prazos sobreditos pul' mais um anllO, havendo ruzilo
allendin'l.

( t lG )

Arl. 33. As patl'lltes f'xigidas pelo art. 3'~ scri.õ grntuita-
tnf'nle cOl)(;edidas por despadll) do fiscal.

Art. 37. Ordenado o desfazimcnto UO cIJi!1cio, conccrto
ou nbríl, sorá notificado o proprietario ou seu procurador, o na
sua fíllta o inquilino, e o alinlwdor nos cazOS do art. 32, fl3ra
principiar 3 cxecuç;10 denlr'o de 2r~ horas, e findar cm um tormo
l'az'Javel, e assignado, wb pena de ser execulado a custa da
propriedade, e não podcl' o notificado pedir inilemnis:u;ão al-
guma. O inquilino IIÜO póde ser obrigado no desfazimento, o
quando o fal;a pode,,\ pagar-se na fórma uo art. t 2:1 ultim:l
p"rte. Se !lOS lermos a,;siglladus nüo for prind piadn, ou não
fór fit.d,l a exeCUÇrU), o delegado ou subdelegado mandará
pl'ocedel' ao desfazimento.

Art 35, ~enhllm proprietario porlerá (azcr concertos, OI!

fjn31fjllel' obra quo olTenda ao alinhaml'nto: multa de trcs dobros
do .salario, que havia de venccr o alinhador, e quando o edi-
ficio, concerto ou obra olTllIIder ao alinhamcnto, serú desfllito
todo, ou a parte que offenue.

~\rl. 3G. O alinhador que, sem se lhe apresentar a liccn-
~a, almlwr e pcrHlar o ediHt:iu, concerto ou obra incorrcrá nil
multa uo 3rt. antecedcnte.

eaçi10 ou rccuifiençiJ'J, cm quc é ncccssario o alinhamento na
rórma do 3rt. 31.

O alinhador que scm callza justificada faltar a scus UO\'C-
rcs solTrcrá a multa uo salario que tinha ue vcncor.

Arl. 3 í Ne3ta villa c scus dislrictos não se poderá sem
uma patento assignal!J pelo Hscal cJifica r, nem rccJinca 1',

pcna de :20!~OOO rs.

Art, 3n. O al'rendatario Oll O <1'10 obtiver patente, para
It~valltamelllu de l::OZ1~, é ob:'igado a principiar a obra dentro de
um anno a conlar da dala da roncc~s,io, a qual deven\ ser 1'1.'-

gi~trad,1 em Ii1'1'0 pl'llprio. Os prazos para as rnl'deficaçücs S('-

_ IM 1h;'ldo)s po\.> r,l,;p,~dil'll l1'c[l1 com rf~curso para [l carnarn.
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Arl. I,!,. OS morad.res são obrigauos a conser\'"rem
ll1np:ls :IS tesladas d(H qllinlaes, e casas em que morarem,
fluer 5PjüO os d"n05, inquilillos ou aggrt'g"dos.

A testada da rua eomprehcnde a met"de das mosm"s e
a das praças vinte palmos: multa de IO:~OOO,e o dobro n"s re-
iIlcidencias.

Art. 115. Os mesmos moradores uas casas, SitlS nas pra'.
lJas e ruas principaes desta villa e snos dislriclos, siio oi)l'igiH.10S
a rebocarem e caiarem as paredes exterinr~s das casas em que
morarem, ou quo novamente construir'em: mulla de 2~O!)(1 li

.>'POO() reis. Esta ourigilçiio comprehonde tamblJm 03 muros
flUO fizerem frenle com ruas, praças ou lravess:lS nos ter-
mos desto arligo. A cam"l'iI em e ~Ilaes marcará quaos são as
Pl'M1as e as l'lIas principaes das povoaçóes.

Art. Hi. Yelariio na guarda deslas poslmas, o dl'('Jg,l-
do, subl.1l)legad'ls e fisr,ae", percorrendo as l'Ilas e pl'aç;ls de
suos disll'idos até O quarlo dia de cíllla mez.

Art. 1,.7. E' prllhillllo empacbar as ruas e p['aças com
l11aleriaes ou qualqupr B"n6ro do entulho: multa de I,~O()O a
10W;O,1Orei", alolo da n!Jrigólção rio desl~nlulhilr incontinenti,
logo qun seja intilll"d, Exr;'Jptuão-se os doi" casos seguintes:
~ 1" De ncee"sidild,', de maneira que so níio possa, sem

perigo ou grave prl'juiz', 11I)dir a licença dI) ~ srguinte: Nes-
te caso dever-se-Ilil plJc!ir il lil:cn.;a denlro de 2!~ horas nJ "il-
ia, o de lrc" dias !lOS di5lrictos.
~:l0 De 11lilidadl' publtc.i ou parlicular, obtendo-se anies

;j compelenle liccnça: mulla de I~~OO J a 1O~?OOOrei" c o l!O-
hro nas rnillcidencias. .

A 1'1. 1,.8. Em qu~lqucl' d05 casos do arligo anlocedenlc
nunca será cmbaraçado o livru uzo da, ruas ou praças, e os
quc livcl'em oblido liccnça, scriio obrigados a pôr luzes, divisas
ou g'l<1rd\ls, como lhes for delcrminado par" ((ue nenhum
Jilmno acolllrça ao publico, nem aos palliculares: mulla do
1,~OO() a !11'i\OOOreis.

Út. lI!), Na senlença em que for julgada a conlravell'
':üo, c imp'stus as multas, será o conlravenlor obrigado a fnz('r

a limpe a, <1esrmpaehamrnln, ou íl pôr luzes. divisas ou guar-
das, f'm um lt:rmo rasllave/, que lhe orlá assignadn, sI,h pe-
na de fazer-se a sua cusla, e o duplo ua lllulta na rl'iucidencia

{'a!eHnl.~ :i.o
EDIFICAÇ,\O.

Árl. 50. Neuhum prm\io sl'ri\ f'difica(lo ou rCt'dif1cadr,.
srm lrr pcl" mrnos iI altura de 18 palll10s Iivl'I::S, conlados d;l
suleira a liuha, exclll,ivamenle. Sl~ u protlio 1"1[' de so!lrnd"
SCl'ií dn pé direilo sobre b:lsB rio pedra, () lo[';Í IS palmos nt6
o pilvimr'nto do primeiro anual', e !li desle pavimelllo nté (l

linha do lelhado.

Arl. 51. As partis dils casiI:>quo se edificarem Oll reedi-
fiCilrt~m dr.ntro das povoações, tenio de allura 12 a ll~ palmos,
as jallellas de !) a 10 e com a largura correspondente.'

Art. .i2. Niio ser íio comprphrndidas nestas dimen.
SIlOSO~ I,redin, edificados nos subllr!Jins' das povo:orõcs Oll

('úra d"lias, :Jinda que snjeitos no nlillh;menlo. ~les'mo em
a!gllllla rlla mais recuadil pode-se permillir a dispensa das di-
mensucs Cüllstillltes dos artigos 5:) o 51.

Al'l. ;)3. O quo infringir o disposto 1I0S arligos 5:) 051,
sofTterá n mulla do 2;:)\000 e Sl~l'á obrigado a demo!çiio d:) olwa,
que não estivl:r conforme" determinaçilO dos flll'"IllOS.

A1'1. ;).~. Todas a~1jallclIns, portas e posligos dos prerlios
edificados ou f'(~edificados elll arruamento, "br'il'ào para dentro:
multa de 2:';)00 reis.

A rlo ;);->. E' prohibido ahrir jilnclIas e portas 1105oit.ões
de suas casas, de forma quo cmbar:lcem a cOlIstrucç,io dI) 110-

vos rd'[icios a ellus unidos, multa dll 2W;OOOrois.
All. 5';. As rllas que se til'orem de a!Jrir te ,in cinr.oollla

palmos dn largllr", c as tral'essas qWII"l'nla, úel'l'llflo a sua di-
rr('~ilo SH cm linha r~i ta. E uma I'('Z levantada iI ,.Ia/lla d;ls
I'()voaçücs do tcrlllO, o approvadil pela ('alllnf'il, nrlllJl1rn prcdio
FO cdifil'atil e recdlficalií, u(:nhllma rua ou tral"(:ssa se :t111ir:í
quI' n.10 sroja de aCf:tlrtill com a pl<lutOl, prna ue dem"lir/1l1.
"O~JO XXXII!. PAHTB 1..
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('UI»fi Cli lo 4.

DAS OBHAS PUBLICAS.

ArL 57. A conservaçào e reparo das murulhas, pare'
dõos ou outras obras feitas para sogurança de ed ificios, ou pri-
sões publicas, calçadas, pustos. chufarises, regos, fontes aqueuuc-
tos, poços, tanques, e quaesquer oulras construcções e.m bene-
ficio commum, ou para decoro das povoações, serão fCitas pel li

camara: exceptllão-se:
~ 10 As obras. cuja factul'a até o prosenlo não orão d~ o-

brigação da camara, salvo quanuo fOt'em de urgonto necessIda-
de, e os obrigados a ellas não tivorem moias para satisfazer:

~ 20 As obras que a camara fizol' arrematar, imponl!o
cortas pr'esta(;õQs para indemnisaçiio dos emprehendedores, na
forma tia lei de 20 de Agosto de 1818, e artigo l~7 d:! do I"
de oulubro do rnesm(l unno.

Art. 58. Quando um \lul'licular, 011 particulares se pro-
puzel'om a fazer qualquer das referidas olmls u sna cuSt:l, cle-
H:rão con formar-so com o plano da cumura, O obterá IlCenC:lI
quo gr'atuitamonlo lhe será concedida.

Arl, 50. 1 camara, quando tenha de fazer ehafarises
para o abastecimento da agua nesta villa e districtos, poderá dis-
tribuir com igllaltlaue, por anneis pelos parliculares U5 sobras
ou total da lIgua, depois de passuda pelos chafal'lses, pondo as
em hasta publica para sorem arrematadas por quem mais tler.

Arlo GO, A distribuiçào dos anneis, devel'iÍ ser feita sem
prej'lizo da servidão publica, e de modo que, qllllndo por qual.
quer' causa 11aguu dimirluu, o chafariz esteju sempre abustl.'ci-
do. - .

Arlo Gt. No uuto da arremataçiio se obrigará o urro-
matunle li abrir mão da servidão do annel, ou anneis, quundo
a camarn lenha de con:.truir outro chafariz, illdemnisando-o
do soo cuslo, e da importancia do encanllmenlo avuliado paI'
101l1'udos.

Arl, (j2 O dono do annel aLI anneis d'nglln que u não en-

cannl' bem, de maneira que ella prejudique as ruas e praçns,
será obrigudo á asslgnar termo de fazur o encanampnto, como
lhe cumpre, dentro de certo tempo, e não querondo 3ssiglwr o
dito termo, ou rllio cumpl'indo o quo nelle se obrigou, perderá
o direito no allllel ou unnei~ d'agua que tiver, e incorrerá lia
multu de 5~00J li 10S000 reis.

Arl. G3. QUóllquor arremalante das obl'11s pulJlicas, do
que trata o artigo 57 I que 11camara e o govel'l1o mandar fazer I

será obl igarlo, além do que se compromelleo no cOlltructo, a
responsabilidade da int(;griL1ado da obra duranle um anno, con-
tado do dia tia entrega. condiçiio eslu que serli subenlondidn
uinda mesmo ql1e não conste do conlracto. '

Ar!. GIL Se no decurso do unno so ver'il1car por exu-
me mandado proceder pola camara, ou por denuncia do fiscal
ou pnrticularcs, que ulgumlls das condições de soliuez e bellesa
da obra, consignlluas no conlracto, deixllrão do ser completa-
men'e cumpridas, o arrematnn.e incol'lerá na mesma multa do
conlraeto, se não rel1ze:r u obra no praso qno lhe for marcudo
pela carnarn. Exceptuào .so: o cuso de deterior,llnento que nii J

provenha de malicia ou dolo do urrematante, mas sim de força
maior ou de outru quulqul'r causa imprevista que lhe srja es.
tranha.

Arl. 65. E' prohibido:
~ 1. Anuillar, ou dcsOlunchur quacsqucr dôs uitas obrus

ou parte dellas ainda que minimu seja. '
~ 2 o Abril' encunamenlos publicas ou particulares nas

runs ou praças, sem palticipaçào do fiscal quo assislirá, (lO
dondo.

S 3. o Fazel' qU:les quer OSCllv:lções nas ruas, praç:ls
ou suas visinhan~(Js, e I'allos ul.'ntro do terl'f'1l0 do pall inlú-
nio

~ 4. U Faser alpendres ou poiaes, rampas' e degl'1los quo
olTl.JlJdàoo aformoseamenl~ ou largura das ruas ou prnças.

,~ 5.. LançaI' mulel'li1cs, e quaes quer entulhos ou ell-
lupir encanamenlos publicos ou pal'ticulares: lllUltu tle 10~
a 30$ reis, ulem tia obrigaç.ão de repor tudo no sco untig~
estado.
TO~10 XXXlIl. I' ART~ I.'



tc.

( 123 )

Os filbrjquoiro~,
Os procul',lllol'CS das irmanJ Ides, ou quem suas

F. N. 7.

,Arl. 77. As s.l'pultul'as terilo ~ele ou oito pnlrnos do pro-
fun(lJd"dc, com IlIlol'\'allll dn CHICO palmos do unta a
outr;), o nào se potlcl:1 f,I7.0(' novo rnlerramcnto em um mes-
mo lug:~r, se fliio depois de ílassilllll? cinco al1flOS, tc'mpo
neCCSSilllO para a complda decomposlçào cndavcrica, multa,
de 2~ 11 4 SUOO rs.

Arl. 78. Feilos os cemilol'Íos,so participará a autor;.
dlluc eccle5iastica competollle para a Ilecessal'ia lJl'llçflO, c qllln_
TI)~1O XXXIlI. PAliTE t. o

~ I.o
~ 2.0

\'C7.es Ozor.
~ :3,o Os (lllrochos que manllnrcm faser os entOl'rarncn-

tos no r"cinto dus templos.
~ 4." O:; herdeiros ou test:lment"iros que lIlnndal'cm cn.

tenilr no ('f'cinto nos templos.
~ :).0 Todus os qu,-, m:llldal'elll, ou consontil'l:m fazer os en.

terramcnlns unntro dos templos.

Ar!. 75. Aos covciros será imp"sta, em vez do mult;l,
a pena de prisão pUl' ciucl) a dl'z dias.

Arl. 7(i g' pormcttido aos partiwJilr,~s ou irmanlla<les
formar cilrlmir05 tlllS celllitel'ios plll'lI jazigo du suas fami-
lias ou il'mãos, I)l'ecedenc!o lIutolisaçãl) di! frlbrica.
. ~s lisclles vldlll'~lo), a lim ~le quc tans constl'ucçücs niio prc-
Ju(!Iquem a sululH'ldlluO publica, e o t'SPil~O necessario para
novos cntcrrllmentos.

Art. 72. A carnara designará 05 c('miterins das fro 'ue.
zia5 c rapl,lIlls do fora d'esta villi!, assignallt!o prasos r~zo-
a\'ci~, passados os qllaes n~o scnl I,OrrTwttiJo o enlcrrJlnunto
sc nào nos cemitcrios, sou pena du artigo Illltecedl'nte,

Ar!. 73. A camnra poderá prorognl' o praso do artigo
anteceuente, quando dentro uello niio se possa fundar o ccrni-
teria ou cemilerios.

Art. 7t... Bepuliio-se contravcntores (lo altigo antac edcn-

CAPITULO 1.0

8ob/'e salub/'idade do ar, agoa e alimenlús,

Ar!. 71. E' prolJibiiln enlerrar se cs r.orpos huma-
nos na villa, e nos r1istrir;tns em nutro lugar que não srj:1
o cenliterio plIlJlien, hl'cn lo-u. multa de 3; '# 100, e o duplu
IIn5 n:inciucllci s,

~ Uuico. A rnmnrn, por euitao;; c,pcciars, fará pnLJica 11
~i'l mi~~o d('~te ai tigo.
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DA SAUDE PUBLICA.

A.IL 6!J. E' ignalnlcnlc pt o1tibi(10.
~ 1.0 Esgrílvat.r o lirar' tuna cntro as calçadas.
~ 2 o Tirar uns cn ':llIamcnt,)s :Ignas publit:as ou par-

ticularos para o pl'oprio lJZ,l, scm auto, idaue comp,'tente, Oll
para fazer mal: multa ue t O.~ a 2 ),) rois o O duplo nas 1'0-
incidenciüs.

Ar!. G7. A cnmnrn podcrá concod!'r. licença para qual
quer dos fins dos S~ 10 30 II 50 do ar'lig') G i, qunndo não 1'0-
~ulto damno li terceiro o utilidade iÍ alguom.

Arl. G3. Os donos das nguas nascidas, ou pncanadas em
seos quininas, (lU palcos, siill oill'!gados a darem l'sgoto I) cn-
cnnarom ua sOI'le quu (Iii.) damnifiquo'.n as mas, nOIll ílS our'as
o hcmfeitorias dos vizinhos: mulla do 1OW; a 20$ rcis.

Art GB, Os OnCilf)'lmenl05 so COIHI)r..'ar:io scmpre lim-
pos c em btJm o,;ta"1) a cust I do seos uon )5: multa UI} 10:'
iI 20$ rcis, o ohrignçiIo de fazul'.

Ar!. 7,>' Nas pcn:ls <lo artigo nntccedonlo incorrerá ()
dono do tcrreno pelo qnal passar encarlllmentn, no qualtcn-
dil silIo fcila partil:ip:1Ç;111 do uia c hom em qllO 50 1)I'etcn,Jo
fazor a limpeZ:l ou concerlo UI) cncanamento. o impedir. Ex.
r:cptua.se o r:azo em '1"0 o duna do terreno, ,mtes qlli'il'il h-
zcr a limp')Z1, ou obra a SU'\ CUstl d,) <{nu admittir ncllc pes-
soa estrunha,



Os curraes teráõ cocho com agua limpa para o gado beber:
multa de 51Ji ou 1O~OOO rs. e o duplo nas reincidencias.

Ar!. 38. Os curraes e matadouros so conserv:Jruõ limpos
quanto for possivel, lendo ospecial cuidado o cal'lliceiro em
não amontoar os despojos da, rezos mortas do uns para outros
dias. Quando não for observada a disposição deste al'I. o fis-
cal advertirá ao cal'llicoiro e não sendo ullendida a ar1vcl'toncia,
solTrerá a multa de 5~ a 10~OOO rs., e o duplo nas reinci-
ucncias.

Ar!. 87. O carniceiro é obrigarlo a repezar a carne
lju(Jl1do o comprador assim o exigir: multa de 2~ a (j!~OOO rs"

Art. 88. E' prohibiJo:
~ 1. o Matar peixe com veneno.
~ ') o Vendor viveres, alimentos, e behidas, misturando-

lhes outras substancias que augmentr.m seu pezo, volume ou
quantidade: multa de 20~ a 30~OOO rs. e o dobro nas reinci-
dcncias.

Arl. 89. Os que incorrerem na disposição do art ante-
cedente, alem da multa, seráÔ obrigados iÍ inutilisarem á SlW __
cusla os gellel'Os e bebiJas derrancados, e fülsillcados.

Art 90. E' prohibido lançar immundicias ou lavar rou--
pos, ou quaesquer outras comas nas fontes, chafarises ou canos
que conduzem agua para bebidas, ou nos lugares a elles supe-
riores: multa de r~:tJ\ooo á b~OOO reis. Da mesma sorte é prohi-
hido encostar porcadas nas proximidades das fontes de beber,
do modo a turvar á agua ou deteriorar o terreno: multa de
10~OOO a 20$000 ~.

Ar!. 91. A camara julgando necessario poderá dacla-
rilr em editaes quaes sejiio as fontes, chafarises e outros luga-
1'es em que é permiltido lavar.

Art. 92. A camaril marcilrá por oditaes qual o lugar que
tenha de servil' para matadouro publico, em quanto n,io cons-
truir' um que sIrva para esse 11m, e hem assim um currJI 1.10
conselho,
TO~lO XXXIII. I'AHTE 1.'
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esta recuse, interpor-so hão recusas legacs parll a respecli-
Vil autoridade.

Af'l, 79. E' prohibido:
~ 1.0 Ter.:stJ no interior dos pateos chiqueiros de por-

cos que prejudiCjuem a salubridade publica.
~ 2. o Estabelecer-se nas povoações cortu mes de couros,

ou qualquer outra m:lIlufatura que possa SOl' pn'judicial u sau-
do publica.

Art. 8 l. Os llscaos advcrtirãn aos donos dos porcos que
li\'erom chiqueiros para que os acondicionem convenien-
temente, ou os retire: da mesma forma aos donos das ma.
llufacluras para retiral-as: multa <.le 2S, e o duplo nas reine
cidencias.

Art. 81. O:; ll,caes terão cnidado em quo nos soos dis-
trictos nãu hnjão ostagnações de agoas infectas '1ue passão
prejudicaI' a saude publica, e a cnmara, logo que tiver disso
conhecimento lhes mandará dar curso, e enxugar os terrenos
senuo necessario , quanua estes forem da eamara.

Art. 82. Os donos dos terrenos em que se estagnarem as
agoas, de que traia o artigo antecedente, serão o!Jrigados a cum-
prir<.>m o disposto no dito artigo; salvo quanuo lhes faltarem
os necessarios meios, e forem naturaes 011 acciden:acs as
estagnações.

Sempre o que faz a est~gnação cumprirá o Llisposto no artigo
nntecedcnte: multa lle I()~OJ() li 20~OO[) rs. quando o obriga-
do á obra não allender a adveltencia do llscal que lhe assig-
nará um prazo razoavel.

Art. 83. Quando houver duviua se a'i manufacturas c
e-tugnações podem pfljudicnr a saude publica, poder-se-llU
rocOrTer a carnara, Oll ao presidente, n~o estundo ella reunida.

Arl. S/L Ningnem mal ará rez rnra vender sem apresen-
tal-n ao IIscal qllO pT'IIcedel'i\ ao doviJo exame, sobre o estado
dolla: multa de {';:/lIOO r5.

:\1'1. R5. O g:I<10 nii'l sorá morto sem qlle tonhão P~SSl-
do 2, h'1ras depois qno tiver cllPgado ao matadoll'o.

F. N 7. ( 125 )
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Sobre a1'li(icios ]J/'('Judiclaes.

Art. 10:3. E' prohiLido pouir esmolas. parll qllaes9110r
invocacões sem licença que custaní 4000 rs.: multa de 8S000
á 16$.~OJ rs. e o dupb nas reineidenc!as. E:,la disposiçf'? é
exlolHil'a aos fü"teiros e pedinte.;. E'(ceptu:io-so: ~ 1.0 A ~Jlse-
ricor dia.

~ 2. o As irm:lIlrl,Hlo:; do S. SH:rllmenlJ e as (lue liverem no
se,1 eompr.)miss') licenç:\ para pedir esmolas.

Ar!. 10:. E' prohibitlo nos ca7,OSdo art. anlecollcnlc,
1'0),(0 X.':\11I. PAUTE L"

Art !H), Os fiscae.'; visitar'áõ lima vez ao mrnos cada
anno aS botil'as e caz~s de Uf gucio em que so vendcl"'!D drogas
em SI'USuistrictos, com o !D"dic') ou eirugilio do par'tic!o e na
sua fulta ('001 uma pl)s"ua numeada pelu subdcltogadll.

Art. .100, Os l)()ticar ios ô os donos das cu/aS de nrgocin
que tiverem á venda drogas ou rt:med,os adulterados, pa~ar.~õ
uma multa de 1O~OO() rs. á :lO~O\IO rs. e o duplo lias n:lnCI-
dencias, alem de serem inutilisudos as remrrlios e droga, eol'-
J'ompiuas, e alterauas.

Arl. 101. O bolicario Oll venlledor de drogas e rcmcdios,
que pr0bibir ou se appozer a entrada em slla botica, 011 caza de
ncgocio, e exame sobro os rernndios e drogas, será multado em
:W~O')O a 3,):tJjOO,l I'S e pI'oeedllr-se ha ao exame indl'pl)ndcn-
temcnte de.sua vontade, Llvralldo-se de tuuo o compelente aula.

Art. 102. O medico ou cirurgião do pllrtido que não ob-
servar as obriga~'ões que lhe" ~Üf) impostas pelas posturas e as
quü a camara lhes impozn~ no contraolo,. será advel'lid.o pela
mesma, e niio sendo atlendtda a ad\'ellcnclil, será demetlldf) do
scrviço mUlJicil'lll.

( 126 )

'uJtihlto ~.

Art. 93. A Ciltnara peuiÍ'i1 ao go\'enJo da provincia a
vaccina precisa para soa municipio. Nesla \'illil, o facultativo
do partido vaccinanl. e fora u'ella as PCSSOIlSque furem nOnJea-
tld:; pela carn:Jra, e tanlo aquelle ('orno estils, fal ão cunstar por
edltatls O lugar, dia, e hora em que se vaceiuará:

sonIlE OS ~IEIOS PREVENTlVOS DE ENFEIlm[)ADES.

Art. 9!L E' prohibidu a entrnrla tle bexiguI'ntos nas po-
~'o.ações. Logo que venha ao conhecimento do fiscnl, quo
e~lste nlgllm, cn~vidará o medico do partido ou pessOa enten-
dida para ex Imll1al' se são ou l11io bexigas, e quando srj:io
communicará ir.nmediatamente ao delegado ou ao subdell'g;'l(lo:
que mi1nuará retirar pnra lug:lr eltn\'(mi('l~te ond •. s(~ráà Lata-
dos á expcnças da camara, se furem Iwssuas miwravcis:

Ar!. 95 O fncu1tativo, ou cirurgi<io do partido ser'li
obrigado .1 eurar dentro da villa os eufertnos que o cll1Imllrem
;\ SUIS cazas, ~endo pobres, e o curillivo dos mesmos será pro-
videnciado pela c1lmara.

Art. 96, E' perrnetliua a venda do drogas nas Cilzas de
negocio", pedinuo-se para isso e~p 'oial licl'nça, a qual r:ustará
o mesmo quo para caza úe negociu multa: de 4~ a 811\00J r-o

Art !i7. Com licença da camara será permellida a ven-
da de remed'os (Im cazas de nrg 'ciu, menos as uc ~ubsta/lcias
corrosivas, narcoticas, e drasticas, taes como as preparaçôes
ll1"rcurians, anlimoniaes mol'llna, opio e seus compostos,
coiuquilltidlls, hl:!Ieboro, e out(\)S da mesma nalureza, cuja ven-
lLI é só permellida aS bolicas a vista das rccl'Ítas de facultali-
vos appro\'auos: multa de :2011\a 3,:\')\000 rs. e o duplo nas rein-
cidencia::.

. Art. 98. As iicençns de f]uo tralão os arts. antecedenles,
não Iscnlüo da', pellas em que poss<io incorrer os vend(~dores
pelos maus remcdios ou erros que cornetlcl'cm ('m prrjuizo da
saude publica.



CAPITULO 2,0

( 12f1 )F. 'ti. 7.

Art. 112. ~inguem matará rez para vendcr sem apre-
sentaI-a ao fiscal que procederá ao devido exame sobro :.eu
estado, lançando em livro proprio a marca, côr, proced.mcia, e
nuaosquer outros característicos ram avcriguaçéiú em qualquer
tempo: multa de 5$ a 10,?OaO rs.

Art. 113. E' prohibido a dança lIe batuque ou cateretê
nas cazas das povoações, de dia ou lIe noite, salvo com licença
do subdelegado, pela qual se pagará J Oi'tlOOO rs , com tanto
porem que não Illcomode os "i ,jnhos: multa de 1SOOO rs.
por cada pessoil que for encontrada, c de 10$0:)0 rs. para (J

dono da raza, alam da priz;'to por 5 <.liaspara este, so ahí "0-
fem encontrados escravos, ou filhos faml!ias, c desfazimcnlo
do ajuntamento.

Art. 114. Os fisclles mandllráõ pôr guardas ou divisa:;
junto as e,cavações e precipicios que houver nas obras c sel'vi-
Jões publicas ou Il'lS suas \'i~illl}jnças, c (lrcvenin\õ com a
possivel brevidade ao seu concerto.
'fOMO XXXIII, l'AnT~ L"

Sobre medidas preventivas de rlllmnos.

quias, bentinhos, e outros quaosquer llmuletos cm quo slJao
concedidas algumas vantílgens temporarias ou cspirituaes:
multa de 30!~,'OJ, com 8 dias de prisãu, e o duplo nas reinci-
dencias, alem da perda de tudo o que Ó ílqui prohioido e do
SOl' (,hrigado a restituição de tudo que por essas ,'endas ti .CI

recebido.
Art. 111. E' proiJibi(\o a homem livre viver sem alguma

occupação uti\ e honest:l, qnand'l não tenln meios de subsis-
teneia. O contravenlor será obrigado a assignar tormo de se
mostrar occup Ido dentro de um prazo razoavel debaixo ria.
pena~ que) subdC'legado lhe comminar, em as qUilos incor-
rerá quando não oosel've o termo. Quando em tal calO se pro-
ceder contra um maior de 16 annos, e menor de 21, o subdo-
I('gado nomeará curador que o defenda.

( }28 )

em quo é pel'mrttiuo podir osmollas levar-so imagens, caxinhas
e folias: multa ue I'lSOOO 1'5. il 16S00U rs. para os chefes das
folias, conduclor da ballueira, e oito dias de prisão aos con-
COmltanles.

Art. 105. São prohibidos:
~ 1.0 Os jogos de paradas o azar nas cazas publicas, rU1S

e praças, tavernas e bote'1uin5, ainda mesmo sem ,abulagem
multa de 3D:j)I.iOO 1'5. por cada vez para o dono da caza, e
!~:j)I~)OOrs. para cada pessoa que for encontraua nesses jogos. Q

o duplo nas reincidencias.
~ 2. o ~ão cazas publicas do jogo aquellas em que so reu-

Jlem mais de trez pesSÔas para joga rem, o em que se cobrar
barato, sob qualquer pretexto e fórma.

. Arl. 1( G. J~' prohibido tor caza publica do jogo sem
liconça da càtnara: multa de 3.l:j)lIO:) rs. o o dobro nas reiuci-
dencias. A licença valerá para o anno municipal.

Art. 107. E' prohibido ,i escravos e mellores de 21 allllOS
toda a qualidade de jogos em caza publica ou particulilr de
jogo, licenciada ou não, caza de n('gocio ou em lugar publico.
O dono da caza publica de jogo ou negocio, quo admiltir Oll
consentir jogo com oscravos o mr.nores do :l1 annos, será mul-
ado em lO:j)l a 30:j)lOUJ rs. e o duplo nas reincidencias.

Art. 108. O homem livre achado a jogar dinheir'o ou
cama que o valha com escravos e menores nos cazos do aIl.
antecedente será multado em t5S a 2u:j)lOOO rs.

Art. 1on. l~' prohibido:
S 1.0 Fingir-so inspirado por potoncias iuvisiveis ou pro-

dizer casos tristes, extraordinal'ios, ou alegre" dos quaes resul-
te damnos ou prejuízo ,\ alguem:

~ 2.0 Illculcar-so curador de enfermidades ou moles tias
por meio do feitiços, orações, gestos, ou accionados: multa de
30:j)lOLlO rs. e o duplo nas I'eincidencias. Nesta mesma multa

• incorreráõ os chefes de familia, e quaesquer pessõas que se
prestarem e derem assento a taes feitiçarias.

Arl. 110. E' igualmente prohioido vender orações reli-



cios em quo morarem se pagaráõ n05 IIlugucrl~s, se os proprio~
tarios lhes não quizcrem satisfazer a uespeza.

A rl. 122. SI' nos termos assignados não for I) cdilicio,
obra, ou muro desfeito, ou 5e o lldilicio nà" for habitado, ou
não so souber quem é \l dono, ou se na opinião de poritos nào
pouer demorar-se o ,lesfazimento, será immcdiatamen:e desfei-
to a custa tia propriedade. Iicanc!,) sempru ouriga,lo o proprie-
tario, quando não sejiio sullieientes os materiaos.

Ar1. 123, E' prnhibiJo no centro das povoações.
~ 1.0 Fabricar pohortl, fogos artiliciaes, e olltr,IS qUiles

quor, materias susceptiveis do explosão: multa de lO.? il

;!(nOOd rs. alem da obrigação de retirar a fabrica pam lugar
distante.

.~ 2.0 Soltar bU';Cl1-pOZ. tiros de rouqueiras, sah'as com
arma de fogo: l1Iulta de ~.s. li GSuOO rS:

~ 3.° Atacar qual quer e"pecio de fogos nrtificines, dei-
tados em lugar ou de modo qun possão causar damno as peso
soas ou couzas milita de 4# á (;$,:OU 1'5.:

~ !•.o Ter em ueposito gr:lncle porç,io de materiaes suo
jeitos á explosão, ou tel-os, ainda que em peqll('na porção,
mal IIcondiciolHldos, 011 venue-los de noite: multa de 10,')
a 20,~;JOO 1'5. all~m da obrigaçàn uo retirllr o deposito pal'a
fóra da povoação.

Art. 12'1. Silo obrigados os carpinteiros, pedreiros, fel'.
reirns, e o~ jMnül"iros a acuuirem ao fagl) que p"gar em
qual'lucr ediliclo nas p:)Voa,~ões multa do 5!~ li IO~O,JO r's.

Ar'l. 1:l5. A'qllolle que primeiro se lIpresental' no lu-
gar para apagnl-o, receberá dn camartl, 50 quiser, :J qUJntiil
de 10S0DO como premio.

Art. 126. Os sachristàes ~ão obrigrados a toclIr a [,)_
150 logo que lhes for noticiado que osta pogandll fagl) em
algum eililicio: a mesma obrigação tem o curcoreil'o: multil
de 5~a 1U$lJOO.

Ar!. 127, E' proldli lo IlInçar' fogo ao campo ,)(J Inato
alheio: multa de tO.) II 30S000 1'5.
TOMO X.XXIII. PARTE 1.' ..

( 130)

AIl. 115. Quando as escc1vações e preclplclOS de que
traia o ar!. anlecedente forem feitas ou cauzadas paI' alguem,
sorá est\l obrigado> ao concerto, e a reposici,io de tudo no seu an.
ligo o;tado, o multadll em iJ~ á I O~OUO r's., se não altonuel'
logo fi atl vortou .ia do fiscal.

AI't. 11G. As escavaç(}e5 o principias 113.Sproximidades
(las povoações O obras publicas soriÍõ coneertada~ pelos donos
Ih terreno em I"juo estiverem, quando não seja publico, O lis-
('ai advertirá aquello que for obrigado ao concerto para qlJo
o LH,a, e não s~ll,l() attentlida a advertcncia lU prazr> que lhn
for ciedarado, será mulladl) de 8,~ a 10,';dO-, rs. e obrigado ao
cOllcerto quo o fiscal mandará fazer.

Árt. 117. E' prohibido fazer fojos ou laços OCClIltOS,
ainda nas p~oprias terras, SL.m que se publique e notirie 110S
visinhns confinantes: multa de 5;' a 16!~0 O rs. e a obrig'lç;io
de os de:;fazer ou entupir.

Ár!. 1 t 8. 05 fojns OU laçns de que trata o nrtigo ante-
clJdente, nllllca se fartlõ nas divisas não muradas, cercadas ou
v:llladas das faz/m,las, cl1'lcar3s ou quinllles: ll1,dta de '5~ à
j ~)!'iOOJ rs. e li obrigação ue os ,h'sfazcr ou entupir,

Arl. 11 fi_ A camara concedel'tí licer~ça quo custarei 'l.~~
)'5. p3ra as escavnçõr., uo art antr.cedento, quando dnHas ne.
llhum perigo nu damno possa resultal', impondo obrigação das
gnardas ou dil'izas, o lllll}s. 05 que trndo ubtido licença não
eump-ir,'m a~ conJições nella declaradas, serilõ muItados em
5S it 10$000 rs.

Art. 120 O; edifid,)s, muros ou 0111'115,e cazas qllu
illncaç.11'1'rn ruirlll (L~'1110po-sa resultnr damno ao publico 011

a um particular, sNàõ desfeitos e reedificadlls de man"ir'l qlle
.:I~S:O o p rigo. !)lIando todo o et!ificin, muro ou obra nüo
;Iml'nr;a r' ruirl'l, mas :.Lllnl~nto parto <lelh, só e3ta fica corn[lrc-
hCIHhla nl1 di'p;)si~iil) deste lIrt.

Ar!. I ~ I. Á nbrig çiio dll desf;lzcr e rcodificar ou con-
certm', illcurn1J" n,ls prnp' idarill~ 011 a seus protl1l'adores e nos
lll(jllilin,)s,ostes 'l1l;llId" rccdifil'arl~'n 011 eunCCl'tllrClIl os cdili-

X. F 7. (131 )



Árt. t 34. E' prohibit.lo.
~ t.o Ter-se soltos nas portas das casns, nns ruas e pr::-

~as d3s po\'oações, e nas estradas puulicas animaf's uI'avos
que poss,io offl'llller aOS pnssageiros: multa de !~~~OO()
rs. e o duplo nas reincidl'ncia!', podendo o animal ser mor to
por qualquer passageiro, quando por cite sejn nccomeuido.

~ 2.° Ter- se sdtos pelas ruas e praças das povoações,
porcos e cães, excepto 03 perdigueiros, quo devl'rão estnr
a~amadQs: multa de 4;'POOO rs., podendo os cães serom mor-
tos e oos porcos recolhidos ao curral do conselho: multa <le
!J~OO:)\'5. por cada uma cabeçn.

~ 3.° . Ter-se soltos nas povoaçõüs e praças e logradou-
ros puuhcos, cabras o cahritos, se não estiverem iljoujados ali
trelat.los: multa de I;'PJO,I rs por cada cabeça.

:\rt. 135. No C3S0 do art. e ~~ nntecel1clltl's, o fiscal an-
nur.clará por euital o numero, qualidade, e sigllacs dos alli-
maes que forem llpn'hl'ndidos, .llóll'a que seus dOllos os procu-
rem dentro do pras{J £le !J8 horas, findas as quaes, não com-
parecendo o d,'no, irá ,i hasta publica para sewl11 llrrematados,
uedusindo-sc do sou producto a multa f) mais dFspl'sns, sendo o
e~ce~lent~ recolhido em deposito para ser levantado por quem
t1Il'elto tiver.

Árt. 136. Os animaes uravos de quo trata o ~ 1.0 do
art. 13 '~, condll7.il'-se-hllO sempre presos pelas ruas o praças
das prwoaçõr,s, e bem assim pelas estradas ue m,lIlr.ira ({'lO nào
possão olTender as pessoéls com quem se encontr11l'l'm, e fluando
não possão ser condusidos prosos sem grandes rlilliculdaues 05
precederá um dos conduclores, advertindo ao publico com 115

vozes (lo costume: multa do !J$ por cada animal
Na mesma multa incorreriio os amançadores de animncs

hravos de qualquer naturei'.a quo seja, nas ruas e prnças das
povoa~ões .

Art. 137. E' prohibido soltar animal damnado que se
poder conservar preso ou matar; milita de 1.5000 rs. o f) duplo
nas relllcidencias

( ] 32 )

A lL I :28. E' prohibido.

~ 1.° Lançar fogo nos camp0s propri(ls, ou do que ~e
tellha disposição som previo avizo aos vizinhos confinante:;.

~ 2.° QueimaI' a propria roça sem ter feito aceiro de 20
llJ lmos pelo mellOS, o sem participar aos visinhos confinnll-
tes, o dia em que ~e pretende queimar. Q l1Indo pela contra-
\'enção lle qual quer destes ~:~, passar o fogo aos matos e
cilmpos dos visinho5, solTreriÍ o contraventor 11multa de 1().~
113:)~~()Oi) 1'5. e o duplo Ilas reinciJenrias, e pagará o damllo
cllusndo.

A1'1. 129. O bebado achado nas rua", praças e ostra
lIas ou outros lugares publicos seni preso nos dois calOS
scguintes, 1.0 do estar em estado de fazer mal: 2,° de correr po.
J'igo por não se poder acautelar de qualquer ma I que Ih,! possa
suc~eder. Preso que seja, sod entregue a sua familia, ou con-
duwJo a sua casa, e quando nem uma, nem oulra tenha no
lug1r, será conservado em custollia em qllallto durar a be-
bedeir.l.

Arl. 130. Sendo llc:hado bebad,) seguuda VCi'. cm /11-
gum dos cazas do llrt antecedcnte, serii pr'úso e niio sahir;í
da cadeia sem quo assigno termo de abster-se do tal vicio, sob
pcna de 5$, e o duplo nas reincidellcias. "

Art. t 31. Os loucos furiosos serão prezas e cntrcgues
11 suas familia", o flu1lndo as lliio tenhiío no districto, ou
alias não queiriio encarregar-so delles, senio recolhidos as
casas que lhes forem destilladas, c em quanto eslas so Il,il)
cstabell'corem, pO(leriio SOl' conservados uas prisões publicíls.

. Ar~. I:l'~. ~os. cazos dn aligto alltocrdellte sorii prefe-
rlvel a vIS:lr-so a lamdia 011 d ,mostic05 dI) beballo ou 1011CII

para 05 rccolhorwn o gililrd,lrem, niio 1l'l\'Cllllú lU d,~rnl)r"
•JI01no OU (l"l'juiZ'j puulico Ou p'lrlicular.

'\1'1. : 3:). E' pl'llhihi 111 COI'l'(ir a cavalln 11:1Sruas o (ll';l-
ça5 das povo, rJ)('s fendo de dia multa de '2$ a !J.~O;O rs,
I.: de noite de'I,~ 11 88.1 lil rs. EXrl'(llllih se o C,150de urg"ntc
IlITe,~idild: (lU de seJ\iço puhli("f),

F. N. 7.

Arl. 133.
1'0:'10 XXXIII.

( 133 )

E' prohibido conduzi[' carros puchad03 por
1',\ln'E 1.'
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hois ou cilvallos pelas povoações, sem candieiro ou guia; multa
de 2H a 4~J()0.

Art. 139. Nlio haverá expeclarulo algum publicCl sem
liconça: multa de 15~ a 3J~JOO rs. o o duplo nas rein-
cidencias.

Arl. lltO. E' permitlidoaos escravos locar, canlílr e unn-
fiar nas runs e praças da." povoações, precedendo permissão dos
subdelegados; que poder'cio determinar a este respeito o que
convier ao publico, ou do fiscal, por cuja concessão só pagarão
20~000.

Árt. tH. A camílra quando tenha recursos provení 11

illllminuçiio clas praç<1s e ruas nas noites que nào forem
de luar.

Art. t '~2. Quando em algumíl prnça ou rua houver ajun-
tamento, desordem, occultaçào rle criminosos ou incenrlio as
visinhanças serão olJrlgadas a illuminarem immeiliaLlmente as
frentes de sua" cilza~ por avizo do respectil'O inspector de quar-
teirão. fi:;cal ou subdelegado: o Jvizo pode ser vocal; multa do
5~ a 101)\000.

Arl. 1!~3, E' prohibirlo tncar caixa pelas mas e prnças
som licença da rl'spectiva autOl'illadc: multa de 2~ <1 !~:)jllJOO.
Exceptlla-se o toque de caixa militar que é indepl'lHlente do
lictmça e o que llllllunciar qualquer espectaculo para o qual
so tenha obtido licença.

Ar!. 14!~. Nenhum mascate, quitandeiro ou quitandeira
podel'á vend"r em qualquer fazonJa sem licença do duna, feitor
ou administl'lldor: multa de (j~ a 12~.J00 rs., e o duplo nas
reincidencias.

Ar!. 1/,5. Todo o qne tiver pasto de a lugnel será obri-
gado:l tel-o sl'gnro com \'al1n, ou cerca de lei, sn!J pena de
res[lnnder pelo animal quo sosnmir, e multa de 1:jtJ)00 1'5. pro-
vanrlo-se que o animal sahio por falta de sl'gurança, salvo se o
dono do pasto tiver com antecedencia declarado que osto não
estava seguro,

('al.ih••o 3..

SOBRE CONTHA rENçÕES CONTRA PESSOAS.

Ar!. 14.(j, Qualquer que comprar á escravos ou pessoas
quo não ti\'erem administraI/tio de seus bens, COllSa quc não
costumiio ler sem que seja lIutorisado por seu senhor ou pessoa
acreditada, pagará a multa do I O~ a 3011':>00 1'5. o prisão paI'
i dias.

Art. 147. E' prohibiJo.

~ 1. Ocultar escravos fugidos sem participaI' immedia-
lamente a seU5 senhores dentro de 24. horils, sondo moradores
/lO lugilr ou em distancia de duas leguas, de 48 horas IHio sendo
em distancia de mais do 4. leguas o assim progressivamente con-
t.wdo-se duas leguas por dia:

~ ~.o Gual'dar couzas que os escraVflS furtarem: multa de
10;> a 3 :~OO.J rs. e o duplo nas reincidencill6.

Ar!. 148. O senhor do escravo a qucm se fizer a parti-
cipação do nrtigo antecedl~nle, serlÍ obrigado 11 pagar todns as
dospezas feitas com a mesma, e com o escravo.

Arl. H!L E' prohibido negociaI' escra\'os, lInimaes, e
objectos de qualquer valor com ciganns e pcssÓas desconh'~cidas
e suspeitas. Ciganos e suspeitos se denominito nesto artigo os
que são por taes havidos~ e ct}stumão nogociar per meio de
trocas, e compras de anlm,'IOS, e mcra\'ns e não são estabe-
lecidos nos rnunicipios e não lonhão pessoas CapilZI)S que os
conheça e o., abone. Os quP. forr.m IIchados a IJI'gllciar com ci-
gilnos, SOl'llõmilitados om 5~ il 1l:7'J'OOil rs. e o duplu nas rpin-
cidcncins. O~ ciganos incorreráü na multa de 2u;'P li 30;W.lOO
rs., e o duplo nas reincidcncias.

Ar!. 150. E' pl'ohibido nas praças e ruas das povoações,
J:.v;lntar altos gritos do noite, sem quo delles pf)ssa I'('sultar
alguma ntiliJadc, 011 sem que fi isso obrigue a necessidade ou
TU)IO XXXIII. I'.\HTE I.'
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medo, multa do 2l1Ja 4i"1!í) O I rs., o o duplo nas roincidencias.

Art. 151. A disposiçãs do arligo antecedenle compre-
hende os tiros dados de Iloite.

Art. 152. E' I'ro~libidCJ:

S 1.0 Ec;pancar ainda me.,;mo dentro de suas propl iedado
ou'plantações animaes mil'nço,; corlar-Ihes às crinas ou CiH.:dilSS

ou maltrala-los por qualquor fórma multa' ~e 5~ a tilODO rs'
~ 2.. E5crover díslico;, signaes, lotreiros ou rabisc05 na~.

porIas, paredes, ou muros, em alTronla aos dunos ou ,i alguom,
ou 5ujal-as com immulldicias: multa de 5:;J; a lo:;tlJOJ rs.

~ 3,0 Praticar os acl03 do 'S antecedonle sem ser por af-
fronla a /lIguem: multa de d:;tlli !I~OOO rs. A' reincidencia em
contravenção á qualquer dos ~~ deste artigo será punida com
o dobro das penas ahi estabeleciuas.

Art. 153. E' prohibido o brinquedo de entrudo: multa
de 21'/la 41ftOOOrs. e o duplo nas \,t~incidencias. Quando o bl'Ín-
quedo for com limões naturaes, ou quaesquer outras cousas, que
possão causar perigo ou dór, com aguas fetidas, e subslan-
cias immundas, a multa será de 101fta 3D1i'JOOJrs., e o duplo
nas reincidencias.

'J'Unlo •••e

CAI'I1ULO 1..

Sobre a inclusfria em geral.

Art, 1M. A camara trat1uá de haver novos allimae3
uluis, ou do melhorar as raç!\s dos existentes, assim como de
ajuntür sementes do plantas interessantes e arvores fructiferas
ou prestadias para disll'Íbuil-as pelos lavradores.

Arl. 155 A camara convidará os que possuirem alguns
dos objectos do alt gl) antecedente a que Ihe'os cedào pelo pre-
ço, quo fQf convencionado. Havendo li camara alguns de:ises

objectos, 10m.uIá as deliberllçàes qne forem mnis conduc, nles
pnrn a perfel,la execuçiio do dilo artigo. As deliberações que
sobre esle obJccto lomnr, formnrúõ pnrte uestas posturas.

Ar't. 15G. A camnrn lralará igl1almenle de oLter inslru-
mtlntos aratorios, e novos processos de rotenmento das lerrns
mais adllpta ,'eis pai a () município, solicitnndo-os do "'ovefllO
quando lhe faltem os meigs precisos para oLtel-os. o

Arl. 15i. E' pl'ohibil\o enlrnr n3S plnnlações som liccn-
ç:l de seus donos, snlvo no calO de necessidade; multa de 5:;;;,i
10iji:)OO rs. J e O duplo nas ('eíncidl'l1cias.

Arl.158. Todos os morndores das povonçõcs do muni-
cípio, em cujos predios e chacarns, houverem fonni"'ueiros
são. obri~ados a lrral-o?, e a 11xlinguil-os, principiand~ pelo~
ma~s nocIvos: multa de 5W; ,i lO;);JOO r~., e o formigueiro será
ex.tlllclo a sua cu~ta. A cumara ó obrigada a tirar os formi-
gUt'iros nos lugi1ros e logrndoUJ'os publícos das povoa('ões, nin.
da que niio habilauos, oli concedidos, e bem assim no~ t('!Tenos
de pessoas reconhecidamenle pobres.

Art. 159. Quando o predio osliver ahandonado, ou fe-
chndo, será o formigueiro extincto pelo fiscal á cusla da cama-
rn, e havení esta depois, do prOpl'ielnrio a imporlancia de loda
a despeza. Neste calO o fiscal req uererá ao subdelegado licen-
ça. pal:a fazer ex.ame I~avendo den~ncia: Sendo P?bre. o pro-
pfletafJ~ do ~odo que n.a? possa extlllgulr os formigueIros não
poderá ImpC(lir que os vlsl!lhos o façun, se a isto se propuzerem
volunlariamente, e :l sua custa. Se o proprietario se Oppuzcr,
pagará a multa de 2\1'1JOJ rs.

Arl. 1GO. E' prohihido matar emas, soriemas, ou cor-
vos: quem matai-os pagarú ,a multa de 4\1'1000 rs.

Arl. 1GI. E' prohibido caçnr perdizes ou codornas nos
mezes de agoslO setembro e outubro: multa de li\lOOO rs. pOI'
cada cabeça o o duplo nas reiriciuencias.
TO~lO XXXIII. PAUTE 1. o
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que forem enconlraJos em plantações alhpias depois de se proce-
der para com ollu conrorme detol'lnina o art. 16.'~, pagará a mul-
ta de 4:;POüO rs. por cada animal, alem das custas.

Art. t 60. Os que de [lroposito metterem creaçües em
plantações alheas e nas terras cercndas abrindo para esso fim
cOl'cas ou franqne;!Ildo fjuaesqller tapumes, serão multados em
1O;;iia 3,\'ji .OJ 1'5., e o duplo nas reincidencias.

Ar!. t 70. O proprietario que encontrar porcos alheios
em suns plantações, procederá em ~onformidaJe com o art. 164.
Decorrido o prasa de dois uias depois da intimação judicial, os
poderá mütar .no lugar anue estiverem fazendo damno.

Art. t 7 1. E' pl'ohibido aos sacias na propricdnde tio
culturas ou campos tio crear emprognr maior serviço, ou des-
truição nlem tio que em proporç<1o lho deve compilir, e bem as-
sim lançar ou ter nella maior numoro de animaes contra a von-
tade dos mais sacias.

Ar!. 172. O sacio que quizer evitar esse abuso notifi-
car~ aos demais interessados para comparecerem na presença
do subdelegado, ando accordarão entre si> ou Ilomoôrão arbi-
tras que pr(~fixom o numero de animaes que cada um deverá ter, e
de alque:res que deverá plantar. 1)0 tudo se lavrará termo em
que todos se assignarão. Aqudle que o infrigir pagará a muIla
de 2(1:t;í li 30~JOO 1'5. No caso do não comparecimento de al-
guma das par'tes serão os arbilres nomeados pelo subdelega-
do a sua revelia.

Art. 173. Nenhum proprietill'io poderá recllsar tapal'
suas divisas, sondo pml isso sollicitado pelo seu confrontante,
e paI' despacho do subdelegado.

Art. 174, Aquello que não nnuir a razer 05 tnpumes Ji-
visarias, e não for compellido na forma dos arligos seguinles,
TO:lIO XXXlII. PAUTE 1..
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SOBRE DA~INOS DAS CHEAÇÕES NAS PLANTAÇÕES.

Art. 162. Todo o proprietario é obrigaJo a contor suas
creações dentro de sous limites.

Art. 163. ]~' prohibidn nos sacias e co-hordeiros das tor.
ras de culturn cercadas nalurnl, ou nrtifici:J!mente, de que ainda
não houve divisão l'ntro 05 mesmos pOr nellas creações, sem que
os demais sacias n'isso convollhão, quor estl'jão ou não planta-
das: multa de 2~ODO r5. sobre cada cabo;:a de animal cavallar,
muar, ou vacum e de l~OOO rs, sobre cnda cabeça dll outros
animaes.

Art. 16ft. Os proprietarios que oncontrnrom crNlçüos n-
Iheias em suas torras, avisarMí ao dono ou quem suas vezt'sl1zor,
perante duas testomunhas para denlro do praso do tres 'dias as
retirar, e não o fazendo rcquer'1(,(l no subdelrgado para que o
mando intimar por um omeial de jllsli~a para no prazo que lhe
for marcado as rolirar, fif'lmdo o rccakitranle obrigado a pagU!'
as custas e a mulla de í!:t;íOOO rs. diarios paI' cada animal, de-
pois de intimado.

Art. lG5. No caza de niio ser obedocida a intirn:Jção ju-
(hcial o proprietario devod novnnll'nle rerlllOrer üo sllhdelega-
(lo parn que por um ofl1cinl de jllsli~n mando conduzir l.'sses
:lllimaes no curral do conselhn, onde seráõ conservados por 48
horas. findas as quaes dcven\õ ser nrrematados. e seu produclo,
deduzidas ns multas e mais JespeZ1~, entregue li seu dono.

Ar!. 166. O amei;;! de justiça onr'arrrgado desta deligon-
('i:! podení;l.iustar PCSSOIl~que (l auxiliem na condução destes
lInirnaes, tudo por conla do dono.

ArL 1G7. O propriL'lario qne encontl'nl' illlim:!cs alheios
cm suas lerras, cujo dono nüo seja conlwcid,), os rkver<Í mandar
COlllluzir ao currnl do rOll5ulhu para Ilhi se[,(~Ii1 (llltregu8s n
qurrn perlencer, [lIgas ns despe-IIs. Nojo afl[1nrl)f:endo dono, o
sub.1 eleg1Clo procederá a ,ospeito como ruI' de direito.

A1t. 1GS. Os donos dl)s anima s muar, c,l¥allar e vacum,
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SOnHE SERVIDÕES PUIlLICAS, ESTRADAS E NAYEGA~:ÕES.

Arl. 180. E' pl'ohibitlo a qualquer pessoa cercar e tornll'
de scu uzo exclusivo qualquer' parte de um tencno publico,
multa de 5$ a 10~OOO rs. alem de ser a camara I'Cirnpo3sat1il.

Arl. 18t. Não poderáü os proprietarios empet1ir que se
fllçiio nas suas terras estradllS do comprimento t) 11lrgl1l'nqlle
fOl'om -necessarios, precedendo dusapro[lrinçlio e indcllInisélt;iu
'[0)10 XXXlll. l'AlIrL::l,c
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~ 3.0 No cazo do divergencia nas opiniões dos louvados,
decidirá o subdelegado adoptando a opinião clu um dolles_

~ !~o Quando a duvida ou opposição da pmto recusante
"ersar sobre a direcção do vilHo, muro ou cercn. procoder-so-
ha com louvados na forma dos ~~ antecedentes; na parte em
que forem applicaveis.
~ 5.0 Na uecisão do snbdelegado que confirmar o liludo Oll

parecer de um dos louvados, será assignado um termo nunca
maior de 30 dias para ambas as pntús começarem a obra e
()utro prazo rasoavel para a sua conclusão.

~ 6. o Findo o prazo marcado para começar a obra se a parte
recusalltc o não tivllr feito, a outra parte continuará com o ta-
pumo, muro, cerca, ou valIa, até onde deva ser, formando uma
conta corrente de teda a despeza da obra, na qual consignar:i se-
paradamente os jornaes, sustento o custo dos materiaes para lia-
'-er da parte recusante metade da somma em quo importar to.
da a oxtenção do tapado. '
~ 7.0 A conta corrente assim formada assignada e jurada,

em observancia do artigo anteceuente, faz prova no cazo ver-
tente o a parto conlraria não podorá allegat' se não erro na con-
ta, e preços exorbitantes.

Art. 1iU. OS que disfizorem ou arruinarem obras, Oll
sel'viços üllIeios, e os que de proposito deixarem abertas as
porteirils qne ved,io a entrada das fazendas, serdõ mullados em
5~ a 10~OOO I'S. As penas ,'esto artigo ser;iõ dobradas, quando
li conll'avenção foI' commellida só pelo motivo de mal fazor.

( lI~O )

nenhuma accào terá contra a cre:lçiio de seu cOllfl'ontante que
VJO'ar por su'as terr'as, e serlÍ alom disso obrigado a conter as
cr~ações denlro dos seu? limiles.

Art. 175. QLAando as terras em commutll forem de cl'Íar,
ü alnum dos saci os quizer plantür em~,dgum cap,io, será obri-
gadg a cercar, sob pell;l de pel'der o direito ao damno, ?u i1J(l~m.
nizaçiio do projuizo causado pelas creüções, e de podlr a Im-
poslçào da multa por illfracçiio. ,Quando as terras, fore!ll de
cultura ou lavoura, O dono das criações e gados sera olmgado
a cercar os pastos, ou vedar quo as cr.illções olTendão ilS planl,a-
cões alheias. Nos cazos 11cima mencIonados, a parte ollelldlda
lal'iÍ intimar o dono do gado pllril cercar o PilStO ou r.oç.'l, quan-
<.loem campos <.lecriar: multa do 1O~ a 30~OOO rs.

Art. tiG. E' prohibido fazer cerca ou quaosquer tapu-
mes divisarias nos limites communs da~ torl'as, e filzendas de
cultura ou criaçiio, sem preceJer il\'iso ao visinho O~\ visinl~os
eOllfLnantes: mulla de 2JW; a 3J~;)OJ rs., e o duplo lias 1'0111-
cidencius.

AI't. 177. Quanrlo amigavelmente e perante duas des.te-
munhas nào se accordarcm, sorá o aviso de que trata O artigo
antecedente, foilo pelo ollioial de justiça em virtude de ordem
ou despacho do subdelegado do dislricto.

Art. 178. O" t.'lpumes ou cercas divisarias uo que lratão
os artinos al1lecellelltes, scráõ foitos a custa uos moradores, ou

o J 'proprictarios confll1antes, observar os as rngras scgull1tes:

~ 1.0 Quando os visillhos reciprocos -n10 se accortl.nrcm
fiobre a qualidndo do tapume, a p:lI'le recusante será obrigada
li comparccer na nudiencia do sllbuelegado para a qual for ci-
tado alll nomeará um lou'ad,) qne com outro nomeado pela
t)utr~ parte, Iridõ ao lugar, o dosignll1~ão a naturoza, qualidade
o modo do tapume que de prefúl'encla se deva empregar, em
atlonçào a 10c:llic1aclc, flcilidaue ecconomi:l, e segurança, du-
raçào e po,~ibilidaclo uos co.nfrontnntes. _

~ 2: lIa 1"all,1do cumpnmonto de que faz mençao O an-
tecedente, o subuelcgado 11011101\1';\ a rú\'elia da parte recl1sanle
louvado. •
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