
se lhe exigir. Quando nenhum dos moradores quizor fazer o
trabalho, poderá recorrer-se aO subdelegado para mandar fazol'
a custa dos moradores ou <lonos. E_ta disposiçãO comprehen-
de os her<leiros de uma fazenda que n50 esteja divillida, ou que
estando, a testada pertença a todos por direito ali boa razão,
multa de 10~ a 30~OOr, rs" e o duplo nas reincidencias, Es-
ta obrigação comprehende tambem as pontes, e~tivas e quaes-
quer outras obras necessarias para communicaçào. Para exe-
cução d'este artigo seguir-se-lia o üisposto no art. 178.

Ar!. 186. Nenhum propriotario ou pessoa quo suas vo.
zes fllça, poderá estorvar o corte de madeiras nas suas militas,
nem o arrancamento <lo pedras para construcção ou concerto do
pontes e estradas, uma vez que se lho pague o seu valor em
commum e geral estimação no lugar. O propl'ietario, ou quem
SUilS\'ewsfizer, será avisatlo (lilra <lesignar. a madeirll que sendo
igunlmente apta para construcçiio e concertos, lhe é menos ne-
cessuria: multa de 10$ a 30:WOOO.

Alt. 187. E' pr.ohibido uzurpar, tnpar, mudar, estreitar,
cn'.ulhar on de qualquer modo al'l'uinar ou damnificar as estra-
das, caminhos, pontes ou quaosquer o1.Jras publicas: multa de
20S a 30~000 1'5. e obrigação <lo reconstruir.

Ar!. 188. E' prohibido por qualquer forma obstrui r os
"ias ainda mesmo n50 navegaveis. O contl'(lventor será mul-
tado em !h~O lO 1'5. e obrigado a limpar as obslrucções qu~
tiver' reito, ou a vêl-a razO!'a sua custa, nos termos do art. 11n
lia parte em que for app!icilvcl.

ArL 189 Ninguem poderá construir pontos sobre 05
rios naveg;lvois sem licença da camara, a qllal lhe sorá dada
designnndo-se a altura quo devem tOl' para nflo estorvar.em a
navegação no tempo das enchentes: ll1nltn do 6S0J.) 1'5, e obri-
gnçãa de demolir a obra na plrte ofT\Jllsiva da lIavegaçiio.

Art. 190. E' prohi1.Jido escavar as ribanceiras dos rios:;
navcgaveis: multa de 10$ a 3011l000.

Art. HH. FicãJ prohibitlos os paris, ce.cas ou CUl'rae
TOlJO XXXIII. PMlTE 1.'
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na fórma das leis geraes, e bem assim 1150 p(lderáü impedir quo
n'ellas se fação descorlinamentos até 15 palmos do cada lado
quando for necessario e possivel. As estradas terúõ a largura
minima de !~O palmos, fóra o uescortinamento. O contraventor
d'este artigo pagarú a multa de 1011l a 3011lJOO rs., e o duplo
nas reincidencias,

Ar!. 183. No CIlZO do artigo antecedente .se procedür,í
com a maior moderação, não fazendo esgotos sobre plantações
ou bemreitorias se não 110 calO de necessidade. Neste cazo de~
verá ser ouvido o proprietario para designar o lugar pelo qual
mellos prejudique a passagem ou Illnçamento das aguas ou im-
mundicias, com tanto que a servidiio publica não sofTra com
essa designação. O quo ºão avisar será obrigado pelos damnos
que cauzar.

Art. 18~. Quando o proprietario., ou quem suas vezes fi-
zer, não quizer designar' o lugar ou lugares, ou os designar taes
que não deam o precizo esgoto, ou quando não apparecer o
proprietario nem pessoa que. suas vezes faça ou quando a neces-
sidade for tão urgente que não admitta sem prejuizo a demora
do chamamento, o Fiscal mandará proceder ao esgoto guardan-
do a moderação recommendada no artigo antecedente.

Art. 185. Quando o caminho for de algulIs moradares,
e não estrdda publica, são obrigados os moradares que d'elles
se servem a concertaI-o, pagas as despezas á proporção das tes-
tadas de cada um delles. Quando algum ou alguns das mora-
<lares não cumprirem este dever, poderá qualquer d'elles fazer
() concerto ou limpeza, e haver a despeza dos outros que não
concorrerão, sem que possão oppor couza alguma a quantia que

Ar!. 182. No onus de estradas .e servidões publicas, é
comprehendido o de se dar esgoto as aguas e as emmundicias,
que arruinãa as mesmas servidões. QUlntlo não se patler con-
seguir o esgoto sem que se derijiio ou lancem as agnas ou im-
mundicias para quintaes, lerrassos ou plantações, ou sem que
se façiio buracos em muros ou quaesquer tapumes, o proprie-
tario, ou quem suas vezes fizer nào terá direito a obstar: mulla
de 2$ a 4-P000 rs.
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para apanhar poixe em qualquer !'ia, ribeirão ou carrego; mul-
ta de 20~OOO rs., e o daplo nas ro incidencias, alem de serem
demolidos a custa dos infractores

CaltUnJo 5.0

SOBL\E A FElllA E VENDA DOS GE~EROS.

A 1'1. 192. Nenhuma lilja ou taverna, casas de bebidas ou
armazcns ou quaesquer outras C.:lsas de negocio, officinas &. se
estabelecerá 110 municipio sem lecença, a qual terá lugar todos
os annos pera forma dcclarad<l no art. 215 e seus ~,~ d('stas pos-
turas: multa do duplo do imposta da mesma licença, alem do
mais em que possa incorrer.

Al't. 193. Logo que f~r creaJa 11 praça do mercado nos-
t'n villa, fica prohibida a vonda de generos de primeira necessi-
dade taes como toucinho, milho farinha feijão, arroz, .& sem
e~tarem primeiramente expostos no morcado na forma do l'espec-
ftlvo regulamento, que a camara !lca autorisaua a COI1-
ficcio nar.

. Art. 19!h Os con~l'avontores do artign antecedente e re-
ferido regulamento ou sejão venuodol'es ou comp radares sofIlo-
rão a multa uo 1$ a 10~0}0 1'5., conforme for previsto no
rei5ulamento.

Art. 19:>. Quanuo houvor caristia é prohibiuo o atra-
vessamonto de generos de primeira necessidado, nas estradas
em um raio uo troz legllas, quando os generos viorem em di-
recção a provação onde se dor a carestia: multa do 20;WOOO rs.

A camara designará em editaes as occasiões em que devo
ser observado o prescnte artigo.

Art. 19G. A camara no lugar designado para a obra do
mercauo do que trata o art. 193 mandará edificar um telheiro
espaçoso, dovidido em varandas e departamentos segundo a
planta que lovantar. Este telheiro será edificado de modo quo
para o futuro possa seI' convertiuo em edificio elegante, e uu-
rauouro, onde seja estabelecida a feira.

Art. 191. Fará parte da renda municipal, o aluguel des.
ses departamentos ou quartos que forem alugados aos carrei-
ras e tropeiros, e quaesquer outros importadol'es tanto do fóra
como do município.

Art. 193. A camara fornecerá os pesos o medidas, per-
cebendo uma pequena porcentagem marcada no regulamento.

Art. 199. E' permittido ao quitandeiro de qualquer ge-
nero levantar na praça barracas para resguardar a si e a seus
generos, na ordem e espaço que lhe fel' marcado, sujeitanuo-so
ás disposições do regulamento da praça.

Art. 200. l~m quanto não for aceito pelo paiz o entrar
nos sous habitas á instituição de feíra ou praça de morcado,
a camara não terá direito a outro imposto senão o do aluguel
das quarta:., pesos e medidas. Quando porem, julgar conve-
niente e com approvação do governo, organisará o seu regula-
mento da praça do mercado estendendo os impostos municipaes
aos generos, ou á algum delles que ahi so venderem.

Art. 201. A camara em regulamento marcará os dias da
semana em que deve ter lugar a feira, o tambem designará duas
épocas no anno para duas feiras exlraorJinarias, as quaes uma
voz marcada não serão mais mudadas, senão com uma antece-
doncia de 3 mezes, cumprindo-so antes as disposições do ar-
tigo seguinto.

Art. 202. As disposições do artigo antecedente e do seu
respectivo regulam~nto, serão publicadas por editaes om touo o
município, e lias jO'rnaes de maior circulação na provincia,
c(lmmunicando-se i\ todas as autoridades dos municipios vizi-
nhos que mais relações tiverem com esta villa.

(;allUulo G.o

SOBRE DA~INOS E RIXAS ENTRE AS PESSOAS.

Art. 203. t' prohibido:
~ 1.0 Consentir nas tavernas ou casas de bebidas ajunta-

TOMO XXXIII PAUTE 1.a
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SOBRE IMPOSTOS MUNICIPAES

mali~?samente esta condição, sorá o Cscravo multado em 5$
a
1
,3011 dO[) rs. ? em ambos os casos, a casa de m""ocio será imm .

(wtam('nlo [('!C1Jada. o c-

( 147 )F.~. 7.

. ~r\. 213. A camara confiará até a idado de 7
cllllçao dos expostos e desvalidos a qualquer familia o annos a
I1csccnte, mcdwute uma gratilicação rllsoavel. u pessoa

. Al't., 214. Os paes dos o'[poslos que os reconhecer
serao obngados a pagar sua criação até a idade dn 7 a eN~'
me-ma obriglc' ' v nnos. a:. ~ao mcorrr,m os expostos (luando tenl > 1
paternas ou maternas. \aO leranças

CAPITULO 1.o

Art., 211. A camara logo quo poder estabelecerá uma
casa uestmaua para a recepção dos expostos I)a' d . ' l

d 'b 'd . . ,In epols serem
estn UI os por amas. Haverá lia casa ou rou ddI' " a o expo:>tos

uma am" e CIto para amamentar os meninos emquanto > t
rem dados á quem os crio. ,IWO 0-

,.Art. ,212. Em~uanto a, camara não clTectuar esta casa
pro, ldcnclará a respClto ua crwçiio das cl'eanças d I'd 'das que . t' es\'u I as ou. uao I\'erem paes, com informação do IfIscal. paroc la ou

r;,'Uu.lo ".o
SOBUE EDUCAÇ:\.O E soccouno AOS EXPOSTOS.

CAlITULO 1.u

Das licenças para negocias e especlaculos.

Arl, 215. A eamara 1\1unicipal desta VilIa é autorisa-
TOMO XXXIII. PAUTE 1. o

(U6 )

menlos do oscravos quo não oslejão comprando. O \'onuednr le-
ni o cuidado de despedir os que já tiverem comprado, ou não
tiverem que fazeç ali:

~ 2, o Vender bebiJas espirituosas aos que estiverem beba-
dos ou troxerem armas prohibidas: multa de 5$ a 10w:'>00 rS•.
e o duplo nas reincidencias.

Art. 20!h Todos os pesos, medidas, e balançaf:, deve-
rão seI' aferidos antes que pela primeira vez se abra a casa de
negocio, ou estabeleçf( o talho, O procurador da camara, seu
agente ou arrematante das rendas da camara fará carimbar a
balança, medidas, e pesos estandl) certas com o padrão. Os
que não aferirem na forma desta disi1osiçãO, serão multados em
5w a 20wOOO rs. e o duplo nas reincidencias.

Art 205. Os pesos medillas o balanças que devem afiril'
a3 casas de negocio, ~OI fio os de que sel'virem-se na \'enda que
fizerem. A camara declarará em editaes quaes sejão os pesos e
medidas indispensaveis.

Ar!. 206. Todos os pews serão de metal, e as medidas
da figura das da municipalidade.

Ar!. 207. Quando a medida balança ou peso for inferior,
o não for conhecida, o culpado será como tal considerado, e
punido o dono ou administrador da casa de negocio ou talho
que uzar dos referidos pesos, mecliuas, ou balanças com a mui-
ta de 5~ a 20~000 rs., e o duplo nas reincldencias.

Ar\. 208. E' prohibido,
~ 1.0 Fazor accressimos nos pesos que não forem soldados

de maneira que não se possa mais srpal'ar d' vlll's:
~ 2.. O uzo de pesos de argolas ou de g:lllchos que se pr)3-

são tirar ou tornar a paI' facilmente: multa de 5j;; a :W;jjOOO rs.,
c o duplo nas rcincidencias.

Ar\. 209. Todos os pesos o medillns cl•.werão estar lim-
pos sem fendas ou quebraduras de maneira que não seja prrju-
dicado o publico: multa de 5$ a 20$000 rs.

Ar\. 2\ O. A nenhum escra \'0 se conceder<í licença para
ter casa de negocio, e quaudo for concedida por se occultar



CAPITULO 2.°

Disposiçoes gel'aes.

Art. 218. As multas selão impostas pelo subJdegado a
TO ~wXXXIII. PAnTE 1 ••

(a) )N.'" 7.

I~arem ,lous ou mais officiaes não comprehondidos os npret:l.-
dlse,:; 2$000 rs.

~ 17. Por um dia! tarde ou noite de volantills 10$000 rs.
~ 18. Por cada nOlto de cavalinhos ou qualguer (Jspecta-

culo gynastico 20,$000 rs.
~ 1~. De cada casa de jogos permittidos 100$ I'S. sendo

para bilhar 10$000 rs.
~ 2(). De- cada cabeça de gado vaccum que se mat'lr

1,~OJO rs. "
~ 21. De cada caza em que se vender carne a talho 4$000

rs.
~ 22. De cada licença para esca vaçõcs, de que trata o al't

121,2$000. .
~ 23. Por uma .representaçào thcnlral ou qualquer outro

cspectaculo ou cxposlçào, não sendo gratuita 10$000 rs.

Art. 2! 6. Todo o fazo'ndeiro, agricultor ou lavrador do
qualquer especie fica obrigado a contribuir annualmente em
substitUlçào ao imposto de afe1'lção a que até aqui' era obri:'ado:

~ 1.°. O que possuir mais de 3 escravos de tl'abalho~ com
a quanllll de q.$OOO$ 1'3.

~ 2.° O que possuir até 3 oscravos com a quantia de
2,~000 I'S.

Si 3.° O que não possuir escravos com a de 1$000 rs.
Si 4.° ~ãO fazenclei.r0s lanaaores ou agricultores para o 11m

da eXCCllçao deste nrtlgo os que crcarem, cultivarem ou la-
vrarem terras proprias arrendadas ou facultadas.

• A l'l. 217. Nas disposições do ~ B.° do artigo antec.;elcnto
tlJO ~~ comprehcndem os lavradores, agricultor'es ou crendo-
I'?S seJ~o ou não llggregados que sómcnte fiscrem para sua sub-
slstel1CIll.

( H8)

da á cobrar, d'entro do anno municipal, os 5eguinles im-
postos: . d f~ 1.° De cada uma casa de negocIO e~ que S6 von er a-
sendas seccas, generos seccos, molhados Importados,. molha,-
dos e mais generos do paiz, sendo no mesmo ba.lcao . 10~.

~ 2.0 Sendo na mesma casa! po~em em balcao diverso
pertencente ao mesmo dono mais 5$000.

~ 3.° De cada casa de negocio de fasendas. s~ccas ou
qualquer outro em que se venda dro?as, permlttldas P~l'
estas posturas, alem do imposto dos ~S antecedentes mais
5~000 rs. .

~ /~.° Do cada uma casa de negocIo em que s.o vender mo-
lhados de fúra, inclusivo sal, o generos. do palZ 8~ 00 rs,

~ 5.0 Do cada uma casa de negocIO em que só mente so
,"ender generos da terra 5;'OJO rs. .

~ (}.o De cada uma casa de negocIO de qualquer nature-
za que seja em quo. se ,"cnder. ngonr,dent~ do 'c canna, ou
rostillo so pagará o Imposto espeCIal de. 25$ 000 I",.

~ 7.0 Aquolles que não tendo negocIo com ,porta aberla
ou balcão comprarem gener05 da terra ou de fura para ven-
derem por ataca'do ou a varejo, pagarão 8:r,;O~0 rs. •

~ S. ° Os rancheiros das estradas e povoaçao, pagarüo pelo
rancho 2$000rs.

~ 9.° 'De cada uma botica 8$000 rs. •
~ 10. De cada mascate de fazendas seccas, nao sendo

morador do termo 30$OOD rs.
~ 11. De cad~ um mascnte de fazendns seccas morador do

termo que nào ti ver caza nherta S:r,;OUOrs.
~ 12. De cada um mascate que vender obrns de our~,

prata e pedrns preciosns, não set~do morndur ~o termo 100~,
sendo residente no termo a maIS de anno ~U;W.OOOrs.

~ 13. De cada um dentista por cada dlstncto dü termo
20;Z;OOO rs. .' I

~ l!L De cada um retr?tls~a que tIrar re,tratos por qun -
quer machim, por cada dlstncto do ter~o, lO;WOOOrs.

~ 15. De ca(h um caldereil'o ou folhelro de fora do ter-
mo que exercitar sua industri.a, vcnden~o, con,certandü ou fa-
bricillHJo, seja elle dono, SOCIOou caxClro 1O~OOOrs.
. ~ 16. De caua uma loja ou tenda aberta em que lraba-



.l/anoel José Ferreira a fez.

SBllacla na Secretaria da Presidencia da Provincia, aos 31
de Dezembro de 1867.

Art. 225. Quando os impostos municipaes não forem
~a~o,s em pr~mpto o nas epocas marcadas, proceder-se-ha exe-
cutl\~mente a cobrança dos mesmos como se procede a repeito
dos Impostos PlOvinciaes.

~ Arl.. 2.:!6 •. O.; edilaes da Camara que contiverem disposi ..
çocs adn~([J15tratlvas ~u policiaús li comminarem IJenas com
declaraçao u~ que fica0 fazendo parte das posturas, dependem
da approvaçao d~ Assembléu provincial,. produzindo todavia to-
dos os .£eus eífeltos legnes por um nnno, contado da dnta da
resoluçau da Camara o approvação do Governo •.

o A~l. 227. A Camara expedirá regulamentos para a Lôa
CIoecuçao d~stas posturas na parte relativa a contabilidade, cs-
cl'lpt~~açiio, arrecad?ção dos impostos ou Cjuaesquer rendas
munlClpaes, harmonIs'lndo estes regulamentos com as determi-
nações do Governo a respeito.

Ar!. 228. Ficão revogadas as disposições em contrario.

o ~lando por tanto a todas as autoridades, a quem o conhe-
clment? e exec~ção da r~furida Resolução pertencer, que a
cumprao e façao ?umpm, tão inteiramente, como nella se
contem. O Secretal'l) desta .Província ? faç~ imprimir, publi-
ca: e correr. Dada no Pa[acIQ da PresldcllclU da Provincia do
~~1l1asGernes, aos trinta e um de Dezembro do anno do Nas-
Cimento de Nosso Senh?r Jesus Christo de mil oitocentos c ses-
sen~a e sete, quadragoslmo sexto da Independencia e do Im-
peno.

Ce;(l7'io ti Hgtlslo Gama.

( t5l )

JosÉ D.\ COSTA .\fACHADO DE SOUZA.

F. N. 7.

(Lo S.)

To:.ro XXXIII. PAUTE 1.a
Árt. 22.j.. A' aferição será feita na occazião da cobrança

do imposto, por ella e pela revista nada se pagará.

( l~O )

requerimento do Fiscal ou da parte oífen(lida,' que provarúõ a
infracção em que tiver incorrido o infractor.

Art. 21!) Os proprietarios das terras ou possuidores dos
terrenos da Camara por onde passarem as estradas, são obri-
gados a conserva-las limpas nas conclicções de n;lo se deteri-
orarem: multa de 5$ a 10,~OOOrs. Esta conservação consiste
na desobstrucção das arvores que cahirem sobre a estraua,
concertos de esgotos, uesvio das a3uas, conservaçiio dos des-
cortinamentos, factura e concertos de pontes que não excede-
rem de 20 palmos.

Art. 220. Todos os que venderem generos sujeitos a pe-
zo ou medidas, serúõ obrigados a terem os peZ(ls, medidas e
balanças necessarias, as quaes seráõ previamente aferidas pelo
padrão da Camara em todos os mais annos no mez de .Janeiro
o revistadas no mez do Julho: multa de 10~ a 20~000 rs.

Art. 221. O Procurador, trinta dias antes da ultima ses-
são da Camara no anno financeiro municipal fará o lançamento
geral dos contribuintes do art. 216 em livro para isso destina-
do, o qual lançamento será publicado e amxado na Igreja prin-
cipal de cada povoação, em lista alphabetica com as respectivas
quantia~. Seráõ alem disso feitos por quarteirões.

Art. 222. Os interessados poderáõ recorrer ao Presidente
da Camara a respeito da inscripção dentro de 30 dias contados
da affixação dos editaes. O Presidente da Camara com audien-
cia do Procurador decidirá de plano .a reclamação, e de confor-
midade com essa decisão, se dará 011 não baixa no lançamento.

Art. 223. O Procurador, alem do lançamento de que tra-
ta o nrt. 216, orgnnisará tambem o lançamento de todos os
mais impostos e contribuições municipaes por destrictos, nomi-
nalmente com determinaçiio das quantias e couzas pJrquo são
devidldas tudo em fôrma de mappa, e em ordem alphabetica.
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DISPOSIÇÕES GEIL\ES.

o Doutor José da Costa ~Iachlldo de Souza, Presidentn
da Provincia de Minas Gerae.;;: Faço snlJer a todus os seus
habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial, sob pro-
posta ela Cllmara Municipal da Villa de S. Francisco dns
Chagas do Campo Gt'11nde, Decretou a Bcsolll~no seg1lintc:

RESOLUÇÃO N." 1.460-DE 31 DE DEZE:\II3HO DE 18G8.

Approl'a as posturas da Camara Muuicipal da Villa de S. Fraucisco das C!m;(as
do Ca IIIpo Gl'aude.

Art 1." Ha contravcnção, quando ili10 se ohscrva ()
determinado ne"tas posturas on !lO;; editae;; quc d'ellas fllÇão
jJarte, e !la reincidcllda quando o contt'll\"lllltor ja foi con-
(Jemnado ncste l\JlInidpio POt' identica contt'llI'Cnção.

Art. 2.° Pl'aças São os largos no interior das povon~ües,
e l:avendo duvida se quulqllet' lnrgo deva ou não SOl' cOll.'5i-
derado-praça-u C11nHlr;.~ueciJil'Íl POt' editaes.

Art. fl..o O termo-pena-comprehende p:'ÍZão, mnit.a,
c quando ere, um urtigo se deelam que 11 pena é 11de ontro
nrtigo, se entende que o contrnventOt' fica Rnjcito it p.riZ,1:I,
multa ou obl'igaçao estnlJe:ccidn 110 al'tigo it que se reft~re,
e emprcgi10-se os tel'tllOs-pl'izãO, multa Oll ol)J'igll~fto.

Art. 3.° As penas rle Pt'jZilO e multa, sugeitão o COIl-
tl'11Ventor pela int'raçilo de cada uma dus disposições do arti.
go respectivo, salvo se fizer expressa diftEJ'ença.

Graciliano A'ristides do Prado Pimentel.

( 1 52 )

Nesta Secretaria do Go\'erno foi publicada a presente
Hesolução em 2l de Março de 1868.

Graciliano Aristides do P1'ado Ptmentel.

Impressa e revista nesta Secretal'Ía por ordem do Governo
da Provincia.

OURO-PRETO. 1868,-'1'Yl'. DE J. F. DE PAULA CASTRO,
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;

quando o contraventor nfi~ fica suJeito se não a U:lla das
penas estabelecidas no artIgo referIdo.

Art, 5,° Quando o multado for escravo. serú seu senhor
responsavel pela multa.

Art. 6.° Quando inestns posturas se (~eclnra n necessi-
dade de licenca e nãO á quem se deva pedIr. se ente nu e que
no Districto lIa' Viii a a concederú o Presiuente da Cmunra,
e nos Districtos os respectivos subdelegados, e da concessãO
ou denegação por estes fUllccionarias haverá. recursO para
a Curnara,

Art. 7.° As rendas da Cnrnara, compol',-se-hão das
ll1nltus, importancia uas licenças, impostos e foros.

Art, 8.° As rendas da Camarn seráõ conferidas por ar-
remataçãO, em praça, e na falta de licitante5 serúõ arreca-
dadas POI' administração,

AI'L 9,° A arrecadação POI' administl'UçãO compete ao
Procnrador da Camara.

Art, to. O procurador da Cam?l'a poderú. ter nos Dis-
trict05 de Paz, agentes que SeI'ÚÕ tItulados e ,lummenta<los
pela eamam; estes ~~'entes serúõ propostos pelo procurador.
sob sua responsabllldade.

Art. 11. O Procurador percebeI'ú 20 por % do que ar.
recauar direclamente, e dez por o!o do que mrecadar pelo::i
agentes,

Art. 12. O:; agentes perceberãõ do qne arrecadarem
dez por cento.

Art. t3. Na falta do agente o Fiscal receberá. IIS multa",
l'cenças e impostos, danuo parte ao Procurador pam rc:co-
111erao cofre, e por este trabalho perceoerá de~ por cento.

:\.rt. 14. Quando nestas I?osturas se impõe ohrigação
de f~zer ou desfazer,. serú asslgna?o o termo de ~4 1IoI'as

. começar u cumpl'lmento da obl'lgaçãa, e o que for raso.
P~lf )ara ultimar, e quando se não cumprir o determinado
a, e I ten a a autoridade processante, mandará fazer ou
na 'fS"~lelr'a:%t;sta do que a isso for conuemnado na sentença,ele", uZ , b .. a . npara o que serà posto o serviço ou o ra em pl clÇ<, e anel a-

tado por quem o fií'er com melhores condições. E quando não
uppUl'eça licitantes, e o serviço ou obra nilo exceda a cem
mil réi:::, a autoridade o mumlurú fazCl', e se procederú con-
tra o infl'uctor para cobl'ança llus ue:;pezas feitas.

Art. 15. O:;jornaleiros chamados POI' determinação das
aulol'idades para algum dos serviços detel'lninados Bestas
posturas, não podCl'úõ negar-se, uma vez que se empreguem
ordinariamente em ser\'ieos ou obras identicas. O jOl'l1uleiru
livre .que se negar a tuOes serviços sem motivo jilSto será
multado em 5~OOO rs.

Art. 16. O:; jornaleiros do artigo precedente, percebe-
ritõ o:; salarios que costumi\o ve~)cel'. Parn esse pagamento
será autorisado pelu Camara o Procurador e seus agentes.

Art. 17. As ad vel'tencias mundadas fazer a determina-
da;; pessoas para cumprimeuto de posturas, se1'Úõ feitas por
orual1l da:; autoridades e pelo Escrivilo, ou qualquer omcial
de justiça, que pas5ará 11 respectiva certidão.

Art. 18, O:; Fiscaes dos Districtos de fóm participarú()
no ua ViIla as infrficções de leis e prevaricações e negligen-
cia de touos os empregado", o as contm venções de posturas
que tiverem lugar nos seus Districtos. O Fiscnl da Villa,
collio"indo todus e:;tas informações, e addicion!lndo as oosel'-
VllCÕ~Srelativas ao seu Di::itl'icto, 1'111'/\ nm rclatorio parn SC\'
presente á Camara n:J 1.° dia de cadu sessào ol'dinarla.

Art. 19. A camara autorisará fi seu procuradol' a fazel'
despezas no intervnllo das sossOe:; que não excedão li certa (l
determinada quantia,

Art. 20. As penas estabeleci(las nestas posturas nào
Isentão os contraventore'l da obrigll~ão de satisfuzer o dumno
que resultar ua contravenção.

Art, 21. Um mCSI1lEJindividuo poderá sei' condemnULlu
em um só processo em tantas pena", qnantas fOl'cm a5 COn-
travenções.

Art. 22 O" Fiscae5, sempre que sahil'em em cumJlri-
mento de seus devere~, fnr-so-hãO aC0mpanhar do K,ni vilo
de paz, ou ele qualquer ofIicial de justiçll, que lleV~rúõ I'C-
quisitar da autoridade competrute.
TOMO XXXIII, PAUTE 1. a



Do alinhamento.
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CAPITULO L.

THllilo ~.c

DO ACEIO DAS POVOAÇÕES.

Art. 3i'. Em qualquer epochu do anno financeiro o pro-
curador e seus agentes poJ.erilO promover a ulTecadaçno das
rendas da camara.

extra\'iar' as rendas da Camarn, e impeJ.il' a sua llITecaduçno
soft'rel'ú a multa de 205000 rs. e o llobro nas reinciJ.eucias. '

Art. 3~. Qualquer pessJa que dCiiobedecer ao Procu-
rador, ao FIscal e agenteii no exercicio de SUIl:'i fuucções, 011
desatendel-os á respeito do mesmo, sofl'rel'l't a pena de' UIll
a cinco llias de priSãO, e multa de 48 a 12~000 1'8.

Al't. 35. A Camar'a fica autorisada a gl'Utificar os seus
fiscaes enl remuneraçüe de seus serviços.

Art. 36. O Ilnno financeiro da camaru se contarÍL do ] .•
de Outubro 110ultimo de setembro.

. Art. 38. .As licenças exigidas neste capitulo serüo con-
cedIdas gratUItamente por despacho, ouvido o respectivo
Fiscal.

. A1'1. ?!L HaveI''''. em cada Districto do Municipio um
allllhador nomeado e tIlulado pela CaTUara que vencerá paI'
cada alinhamento um mil réis, '

, . Art. 40. Compele ao alinhador, alinhar e perfilar o edi-
fiCIO.segundo o plano adoptado, e conforme as instruccões
do FIscal. •

. Art. 41. O alJÍllhador que contruvier a disposiçãO do
artIgo antecedente por erro, ou por outra qualq ller cousa,
5C1'ámultado em 1S000, e quando o edificio ou obra oll'ender
'1'0)10 XX.'IlI. PARTE 1..

Art. 2:1. Ql1ando a infrllcção cons.istir em alil,ll_entos al-
terados ou arruinados c remedios dctel'lorudos, sento chama-
dos peritos, ou pessõas entendidas, que se não poderúõ ne-
gar: multa de 208000 rs.

Art. 2!~. Os aulas de achada ou infracção de post~ras
SOl'ÚÕfeitos na presença do Fiscal, esc.riptos pe~o E:,cm-no
ou oflicial de Justiça. llsi;ignado pelo. FIscal, perItos e dl~as
testemunhas lavrando-se auto se o lllfractor não pugur lll-
continente ~ muIta e custas; o Fiscal remetterú o auto ao
Procurador da Camlll'a ou fi seus llgentes.

Art. 25. O Procurador da CamUl'a é competente para
arrazoar nos autos em que se de appeIlações.

Art. 26. Sempre que houver cobrança. judicial, o exe-
cutado pugnrú mais dez por cento da q uautm demandada.

Art. 27. Logo que as rendas da Camara permittirem,
eIla poderá comprar terras annexas ú Villa.

Art. 28. Nas concessões de terreno para coniltrtlCçãO de
cazas e quintaes, reger-se-Im fi Camul'U pelo disposto no
I1rt. 14 e seguintes du resoluçãO de 14 de Junho de 1853.

Art. 29. QuaIHlo dous ou mais individuas pretenderem
o mesmo terreno) será preferido aqueIle que por ter'mo obri-
gar-5e a melhor constl'UCçãO.

Art. 30. Haverá em cada subdelegacia um livro para
escripturaçrto das multas e a carga de cada uma deIlas. será
assignada pelo subdelegado, e pelo Procurador na VIll.a, e
nos Districtos pelos Agentes: estes livI'os serúõ forneCIdos
pela Camara, numerados, rubricados, abertos e encerr~dos
pelo Preiiidente da Camar~ ou qualq.uer VereadOI': ?ste Irvro
servirá tambem para reg'lstro dos tItulas de propneJ.alle.

Art. 31. Quando a Camara julgar necessario poderá
exigir os livros do que trata o artig'o antecedente, para exa-
minaI-os.

Art. 32. O Procurador da Cllmara e sens agentes assis-
tirãO, sempre que lhes fOr possi vel, as sessões orJ.inarias da
Camara.

( 15G )

Art. 33, Todo aquelle que procurar por qualquer meio



Ne5ta Villa e nos arraiaes não se poderá sem
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o alinhamento, será desfeito á sua custa, tornando a le\'an-
tal' até o ponto em que for desfeito.

Art. 42
licença:

~ 1.0 Edificar nem reedificar.
~ 2.. Fazer concerto ou quelquer obra que possa oífenllel'

o alinhamento, 1I111ltade trel. dobl'os da in:p'lI'tancill do sala-
rio que havia de vencer o alinhador, e quando o edificio, COIl-
certo ou obra otfender o alinhamento, sera desfeito todo (l1l
H p'lrte que o ofl'ellder,

AI't. 4:1. O aliuhador 'll1e sem licença nlinhar e perfilar
ctlificio, COllC"lrtoou obra, lllCOl'rul'Ú na multa do artigo UG-

t.t;'cedente.

CAPITULO 2.0

Da limpcsCl c das o/;ras 1ublic(ls.

Art. 44, E' prohibi(:o nas ruas e pl'aças:
. ~ 1.0 Lallcal' illllllulHlicins de cheiro de;;r.g'l'allavel, ain,Ja
que seja por encanamentos que os despejem,

~ 2. o Fazer estrumeirus:
~ 3 o LlIncllI' unimaes mortos on moribnndos: multa dc

48 a 125000 rB, O,.,animae;; morto~ devem :::er lançauos fórn
das povoações em lugal'e.~ conveniente" e a juizo do Fi:3cal,

Art. 45, O" moradores são obl'igados a conservarem
limpas ns tC:3tadas dos quintaes e ca:3as em que mOI'arem: a
testada cümpl'chelHle metade da rua. e nas pI'aças vinte pal-
IllOS: multa de 5S a 103000 rs. e o dobl'o nas l'eincidencia:=;,

Al't. I~(j. Nos largos, praça:=; e em todas as ruas, I1ÜO
~el'á p(~l'mittido levantar cercados de madeira. Os proprietu-
rios ~ó poderãO taplll' seu~ terrenos com muros que tenhão de
altlll'H pelo menos seis palmo~, os quaes, bem como as fren-
tes das casa" tle-:erfw ser caiadas 1I0S largos, nas pmçHs c
ruas pl'incipae.5: pena de serem os tapumes demolidos êÍ sua
Cl1sta e milita de 53 u logooo.

Art. 1.7, O" proprietarios tle casas ou terrenos dentro
desta VilIn, nus ruas em que forem de:::ignados por editae~

F.~: S.

da camlll'a, serúa obrio'ado" a culnar e c
1 I

t:> ~ (,,( onS(lJ'V'lr Sl'H' t t
( ~s na ( l:3tancia de sei::; palmos dentro I ", < • ~ es a-
cado em editae,,: de.::;taobrio'a('~10 e ti (O lJlII.~oque tor mar-
ficão iSSi1t05 os reconhecill~s "\obres ~ ~lo.artigo antecedente
K8~oe~g~~U1~darfazel' a calçl~d} Ú :=;1I1~~lJI~~~~1~~lll~ln~~r~O~uc

<) ti"., <11emde sei' a calçada feitú Ú CII,,'t'l (lo no t
L nveu 01', ( ,n I'a-

Art, ~8. R' prohibido sem licenea em):1 1 .
pl'aça~ com materiues ou qualqu€I' o'" , dI < c lUl ns ruas c
~e 43 a lOSOOO rs. alem da obl'ifl'll'? enelO e.entulho: I.nulta.
tll1ente, logo que seb intimado? ~cç~o d,e. ~e"ent.ulhar IIICOI1-
artigo, serú o impetl:llnte obri~'ado seg n:( a a lIcença deste
guardas, como lhe 1'01'detel'lnin~l(lo ~ l~lulPt~rlIUI;.'~es,.tlj~i"as ou, a (e Ll a 4 SOOO I'S.

Art. 4.(). R' prollibido:
~ 1.0 AlJl'iI' encunameutos p:J.blicos ' .

I'lIas e praç'.ls "em pUl'ticipaeüo do Fiscal ou P3~t,1~I~I~lI'.e3nas
~ 2,. Fazel' qualqner escavucão I',' ,qlle <l""I"tlra:

visinhanças: .I la" I uas e praças e suas
~ 3.0 Fazel' ulpendres e poiúe,:; nas 1'11'1'e .)
R 4. o I,' (" . Il'aeas';): ~ançar matel'laes e qualquer ellt'lll . •. . .

detenorar o.; encanamentos pnblicas ou . I,~: O~III1tllplr Oi!
de 48 a 128000 r"" e obrio'acão de r(PI~1tlCll1ares: ml!lta
estado. '" • J {Ho no antigo

, Art, 50, E' pl'olJibitlo:
~ 1.o E~gra vatar e tirar terra entl'e '18 cal' d~ ,>. T' d (. « a as',) -. JI'l1r os encanamentos ao'uas puo1' ~ . .

lal'es para proprio uso sem autol'id,;'Je compe~ca~ ou pal'tlCu-
85 a 1liSOt!O I'S e o duplo nas rein~iJencias. eu e: multa de

Art. 51. A Call1l1r:l podera conceder lic
quel' dos fins dos ~~ I. o e 2.. do artio'o 'tut ença para qual.
utilise alguem e não prejudique a t~'cetro ecedente, q.uando
caUf.e damno. ,ou a terceu'os, e

Art. 52. Os donos das ao'uus na 'c' d '
que correrem em se:ls quintaes"'on at~~sl ~~ ou ~!~,~ll1Iadus
dar esgoto ou encanar de surte ne EãO ',' o. oblloados a
~ nem as obra" e oemfeitorias ios visinhPols?Jlllldlulqlt~emdaS11'uas
20S000, . a e OS a
TO~IO XXXIIf, PAUTE La



~ 1 o Os fubl'iq ueiros:
~ 2.0 Os proc d Ivezes fizer: ura ores (as imul1ldades, Oll quem suas

~. 3.0 0" parochos.
~ [l-. o Os herdeiros, testamenteiL'os ou UO '

to::; que concorrel'em para o ellterrumento. no;, dos defunc-

Art. 59. E' permittida a conce"ã I
(,los cemit~l:ios uos particulares ou il'~~a~ l~3 :el'l'enos, den.tl'O
10m adqUIrIr para fundurem SUl • " 1( a e" que Oti qUlse
propria família e descendent'e' I pL0plla sepultu1'll ou de suu-
UIll numero determinado de ~'n~l(~~)ara d~ S?IIS irmãos, por
abaixo declarados, podendo os co l~' n:edIa~l.e os donati vo:;
l'en.os concedidos, levantar Cal'llei:'~sesslO,Ila~'lOls, soure os tel'-
lapidas. .' mau::;o eos, ou collocfir

( 1Gi )

1'Hulo 3.0

DA S.\UnE PUBLlOA.

A lei pl'o\'incialn. 457 fica regnlnnuo os en-

Reputar-3e-hão co tn. raventores de suas tlispo-

F, X. 8.

Art. 57.
te1'l'nmentos.

Art. 58.
sições:

Art 60. A taxa dos donativos sel'tÍ.

b
~ 1.0 POl' uma sepultura por Pl"lSO d .

re um espaço ele de? almo' d (. o cmco annos, 50-
de Im'o'ura 10'000 ' ,p ti e extensãO, e sobre cinco

~ <) o'" , r::;.
S _. O mesmo e3Daço de teITeno por

nnIlOS 158000 1'5. • esp.uço cIe de?
~ 3.0 Idem POl' 15 annos 258000 1"
~ 4.0 Idem por 20 annos :l5S000 rt
~ 5.0 Idem por 25 annos 70~OOO 1'"
~ fi.o Idem por 50 annos 200;'P000 r~:

A rt. Gi. ti. fubrica applicarú com pl'efer' .
~to cios donativos supra pam o aC'lhame t unclu oprodn-
cemiterios publicos. ' " LIo e reparos cIos

'.1'0110XXXIII. PAUTE 1.'

Al't. õ'~. Nas povoaçoes onde não houwr ainda enCa-
namentos ou chafarizes de llg'ua de serventia publica, e que
esta COITa ('m fontes, serúO os lugares df'llas designados
como publicos e Il1Ul'cfHlos nesta Villa pela camara e nos al'-
raiaes de fóra pelos snlHlelt'gndos com assistencia dos res-
pectivos Fiscues, attell(lendo ú coml11odidade publica: neste
caso, depois de murcadas as fontes, ou construidas, é PL'O-
lti bicio:

~ 1.0 Tirar das mesmas rlguas pnra outra fonte, ou al'-
rllinal.a antes de pnssar peln fonte marcada.

~ 2 o Tirnr dellus para seI'\'ir em pateos ou quintaes par-
ticulare~: multa de 4S a t2g000 I';;.

t rt. 55. Kesta \'illa os aqllednctos publicos serúO lim-
p8S, re('onstl'uidos oUlllllllndos e coucertnuos por antol'isnção
da Cilmarn, ficando obL'Ígad05 proporcionaltllcllte aos me51l10S
serviços os proprietarlos de aneis de ag-ua já concedida, e
que se houvel' do conceder. sob pena de peruol'em o direito
aos mesmos, se nrlO conCUI'l'erern ao concerto 0fficial do tiscnl;
lIlas a pcrda üestc direito :"ú será clcterminaua pela cumara
depoi,; ue U\l\'iL' a parte interessada.

~os arraines o pO\'Onroe.3 de:::te termo esta Ulltoridaue
d~l calJ1urn será thda ao" sll1J(lelegndos, havenuo, porem, ap-
peIlaçã') ue suus üecizõo.:' P:Il'a n camarD.

Art. 56. A con:::el'\'l1~ftO e rcpa 1'0 dns mmalhas, pare.
(1Oes e outras oln'us feitas para segllrnnçn de eüiticios 011 l)l'i-
zoe" publica:::, cnlr;.nüns, punte.:', chafarizes, regos e nqueclllc-
to", poço.:', tanq nes o (Jll1llqllcr O\ltra con"trllcção em benen-
cioCOllllllum, ou para decóro das po,'oaçõe.-.;, serúõ feito,;
pela canHIl'a. E-:ceptl!ão.~e llS ob1"115.cuja fnctur1\ até entflo
llfto orào da oUl'igar;ào üa cnmara, sa1\'o Cj\lando forem üe
IIrge\lto necessidatle, e o" obrigados a ellas não tiverem mei05
para sati"fazer: multa ue lOS CO r". e o uUlllo nas rein-
cideuciu", '

( 100 )

Àl't. õ3, Na multa do artigo antecedente incorrerÍl o
(lona do terreno pelo qual passar o encanamento, ao qual
sendo feita a purticipaçllo do dia e hora em que se pretende
fazeL' a limpesu do encanamento ou concerto o impedi : excep-
tua-se o caso em que o proprietario prefira fnzeL' a. limpeza
ou concerto ú sua custa.



CAPITULO 2.°

Art. 70 .. Os boticurios e negociantes, que tiverem a
venda. remedll)s e dl'Ogas adulterados, serào multados na
quantlU de 8~ u j G~OOOe o duplo nas reincidencias, alem de
serem inutilisudos esses remedios e drogas.

Art. 71~ Os ?oticarios e negociantes que se opposerem
Uf) exame 1I0 artlgo antecedente sel'ào multados em tO.7
a 20S000, e proceder-se-ha ao exame independente de
:;ua vontade, fazendo-se de tudo o competente auto.

( j 62 )

Art. 62. A Camara marcará fi extenEiio e largura elos
cemiterios publicos, que se hou,yel' (~e construir, e _em caso
algum perrnittiríL que sejüo no l~terlOr das ,po\7,oaçues, nem
nas vertentes da.; agllas potayels das me"ma".

Art. 63. Os fiscaes providenciarão que dentro das po-
voações de seus distl'ictos nrlO se . cO~lservem nguus e;;t~I~'~
nadas e fetiuas, que possüo preJullI~ar a saude IJubl~c,l,
sendo estas aguas em tel'l'eno publIco, serão l:emonJa?
á custa da cumara, e sendo em terrenos partIculares a
custa de seus donos: multa de SS fi 168000 1'8,

F. N.8. ( lG3)

Art. 64. E prohibido:
~ 1.0 1\1atar peixe com yeneno. . .
~ 2.0 Vender alimentos corrompIdos ou daml1lficntlos.
~ 3,° Falsificar quaesquer generos, ficcre;;centando-Ihes

outras substancias que lhes augmente o peso ou YOllllDl~.
ou subtrahindo-lhe prlllcipios que devno conter: multa <1(}
lOS a 20S000 e o dobro nas reincldencias, alem de serem
inutilisados os mesmos g'eneros pelos fi::;cac8.

Art, 65. E' prohibielo matar g'ado para yentler sem
licença devendo fasel-o em lug-nt.c::;pateutes, ele SOl'te q lI(}

8e pos~a fiscalisar 11 Iimpesa e salubridllcl,e dos tlllho~.,d(~
carne e fidelidade dos pLSOS: m.nlta de 5S a 10S000 I". e
o duplo nas reincidencias.

Art. 66. O o'auo nrlO será morto senãO passadas .2r~
horas depois qu~ ti ver chegado no matadouro, e oseurrae:;
teràO cocho com agun limpa para. o ~ndo ?cber: multa <1~
5~ a 10$000 rs. c o eluplo uas relllcldenclUs.

Art. 67. li' pcrmittida fi venda de urogas nas ,casas de
negocio, precedendo especial licença, q~e custara meta-
de da que se paga p~ra casa de negocIO, não sendo .per-
mittido manipulur: multa de I~S a 8~OOO 1'5.

Art. 68. li' prohibido aos boticarios. sem iicençl1. a-
bril' botica: multa de 108 fi 208000 rs,

Art. 69. Os fiscaes visitaràü ao menos uma voz por
anuo, com peritos, as boticas e CUbUS de negocio. qne
venderem drogas

Sobl'c arlificios prrjudiciaes.

Art. 72. São prohibidos:

~ 1.0 Os iogos de paradas nas casas publicas de J'oo'o
t b. <:> ,avernas e oteqmns.
, g 2.° As licenças que não fOI'em concedidas por auto-
l'ldade competente.
~ 3. o As rifas de qualquer objecto ou planos; os con-

traventores do ~ 1.0 pagaráü a multa de 5~ 11. 20~OOOrs.
os do ~ 2.° pllgm'áü a de 20g a 301;\000, 00 do ~ 3. ° pa-
garúo de 30S a 505000 rs,

ArL 73. E' prohibido ter casa publica de jogo sem
licença da camara; multa de 10 a 20S000.

Art. 74. E' }1rohibido 11. escravos ou menores de tI
l~nnos. toda II qualidade de jogos em casa publica de jogo,
IlCenclUda ou não, casas de negocio cu em luo'ares pu-
blicos. t:>

9.dono da ca~a 'publica de jogo ou negocio que ad-
mlttlr e consentIr Jogos com e::;cI'/lVOSou moeos menores
de 21 annos será lllultado em 108 a 30~000.rs. e o tl~-
pIo nas reincidencias.

Art. 75. O homem livre achado a jog'ar dinheiro OH
cOl~sa que o vaI !In com e:5cravos ou mo~o8 nos cusos do
artIgo antecedente, será multado na (juantia de 15S a
20~OOO rs.
T0110 XXXIII. l'ARTE 1. °
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CAPITULO 3.°

sobre medidas prerentivas de damnos,

Art. 70. 05 fiscac,:; mandarúõ PÔl' guardas ou di-
visas junto as escavações e precipicios qlle ho()ver nas
obras ou servidões publicas, ou em sua::; visinhanças, e
provCJáõ com a possivel brevidade ao seu concerto.

Art. 77, Se as escavações do artigo antecedente fo-
rem feitas por alguem, serú este obrigado ao concel'to e
reparo, repondo tudo em seu autig'o c6ttHloi multa de tOg
li 205000 1'8. no caso de desobediencia,

Art. 78. São prohibidas as armadilhas de armas de
JOO'O, ou outras quaesquer olfensivas ainda nas proprias
te?ras sem preceder a viso aos visinhos confinantes; mul-
ta de 5$ a 208000 1'5.

Art. 79. E' probibil1o:
~ 1.0 Fabricar pol vora no interior das povoações.
~ 2.' O fogo Oll tiro de rouq lieira e ,bu~ca. pé::;, o fJg:o do

ar salvo sendo lancado em lllg'ares llIdLCudos nos ecl1tae::;
un'. camara; multa dOe 10:til'a 208000 1'5.

Art, 80, E' probibido lançar fogo ao campo ou mato
to ~alheio: multa de lOS a 30S000 1'5.

Art, 81. E' prohibido:
~ 1.0 Lançar fogo nos propriús campos ou de que se

tenha disposiçãO sem previo aviso aos visinhos continau-
teso

~ 2,0 Queimar a propria roça ,s~m ter feit.o, aceiro de
20 palmos pelo menos e. sem partIcIpa~ aos VISlllhos C')ü-
:Hnantes, o dia em que se pl'etender qUCImar, Quando pela
contrn vencãO de qualq uel' destes paragraphos passar iogo
aos campos e mattos visinhos, soti'rel'á o cantraventor a
multa de tOS a 30:tilOOO1'5, e o duplo nas reincic!cncins.

Art. 82. E' prohibido coner a cavallo pelas rua, e
pracas das povoações: m \llta de 5S a logooo r;;, "

"Exceptua.se o caso de urgencia e do ser\'Íço publICO,

Art. 83, E' prohibido ter soltos nas portas ~as casa~,
ruas e praças das povoações e nas e:3tradas pu blLCas, ~ni.

maes bJ:avos qne possão offcndel' aos passngeil'o::;: nlilHa
de 'I'SOOOpor cnda llnillwl bravo e o duplo nas reinci-
dencias.

O unif!1al jloderlt ser morto ]lor qllnlquer passao'eiro
qunndo seja por eUe UCollllIlettido. to ,

Art, 8'~. Conll\l/.ir-se.hão sempre ]>I'esos pelas ruas e
l~r~çns elas ~uvollçõe:J e estl',Hlas pllblicllS os animaes bra-
\os}~e POt ella hOUV~I',de tl'an:ntar, e quando nrlO seja
]l0~:;l\ e.I sem grande. l!lfticlllclnde conduzi i-os jlrews, serüú
p ,ecedIdos POI' um dos cOIHluctores que advertirú ao ]lu-
h!lco cOl.n a::; vozes do costume: multa de 4S000 rs 1)01'
cada ammaJ. "' .

~ Art. 83, g' pl'ohibido soltar animnl dal1lnado que se
po:;sa conservar pl'esu ou matar: lllulta de I:; a 250001'5 ..

" {\~'t, 8G, Qllando appnrecerell1 cães <lamnados, ou lias
qU:\lhas em que cOS~U,ll1ilOser acomll1etti<los de~te mal, po-
<leI<L , 11 • camm'<1..prolllbll' sob a::;]lena::; do artigo anteceden-
te, q: e se tenhao solto". nus rua::; e praça::; das po\'oaçõc;;
alhxando pam este efftJlto us re.3pecti \'os ecli'taes. '

.. .o,s Delegados el:3 Policia e Subdelegados auxilil{rão 11
(:,lm,ua no empen,ho dc prevenir 0:3 maIo:; que pO;;são re-
sultal' desta culamIdade,

. Art, 87. E' :]lJ'ohibicJo condllzil' cano::; puchaJos por a-
IlIlnaes pelas povoações SOt1lguia: multa de'~ a 12S80 rs,

. Ar,t; 88.. E' pt'ohibido dat'-se espectaclllo nlgllm )u-
hlIco sem IJcençu da camum: multa in'lwl ao valor dJ li-
cença, e o dobro nas reincidencins, o

São isentos du:; licença,;; ,as rejll'esentrições drumaticas.

Art. 80. E' jll'ohibido dentl'O das povoacões dallcas de
batuq,lle~ COt:1algazar~'a, que incomIllode a visinlwnç;l: pe-
UH ele dISpet::;UO elo nJUlltamellto e multa de 21\000 1'0'3, 80-
b~'e cada uma dns pessoas ela sucia, e de 12.)000 1'5, COll-
tl a o dono da casa ou morador. '

Art. \),0 SãO permittidos os presepes comtnnfo que não
tenhão os pas:Jo~ da escriptura ::;agl'udn: nmHu de 10$ li
20.~U?0 1'.3', o prti:[llJ por q untl'O a oito dias, c o dol)ro 'nas
reIUCIdcncLU:;.
TOMO XXXIII, PAUTE 1.0
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Art. !H. Quando em alguma rua, praça ou bec.co hOl~-
yer ujuntamento desusado, desor1len,s! occultaçl1o d.c C1'1-
ruinosos ou inccndios a noite, os vI::!whos sl10 obrigados
sobre uvi::;o do ill3pector ou suudelegado a illuminar prolllp-
tamente a fl'ente de suas casas: multa de 25 a 4S0011 rs.

AI'L 02. 8ào armas prohibidas a espingarda, pistolas,
nzagnias, sovellus e gllaesquer instrumento:> p~I'fllrantes, e
nào poderl1o sei' trawlo.i sem a ~ompetente ltcençu,. pela
qual se pagarh 15$0~0 I:S.: l~lIltU 19ual /lO valol' da licen-
ça e o duplo nus retncldenclUs.

Art. 93. Independentemente de licençn, p,ode.rão os in-
dividuas abaixo declarados tl'llzel' urlllas otlensl vas, pela
maneil'll indicada nos ~~ segui nte::;:

~. 1.0 Os cidadãOs probos e pacificos, os cobradore5, va-
queiros, boiadeiros e musc.ates. e~pin~urdas e espa.das: ,

~ 2,0 O::; carreiros, tropell'os, bOIadeiros e porquell'os, la-
ca de ponta, machado c fouce.

~ 3.0 Lenhadores e empregados em roça. facu, macha-
do e fouce,

~ 4.° Os Clll'pinteiros faca scm ponta., '
~ 5.0 O" carpinteit'os, alfaiates e sapateiros, os ll1stru-

mentos de seus officiosSi 6,° Os oíllciae? de jUStiÇl~ em dilig~ucia de seos offi-
cios a pistola, a e"puda, o ela vI.n?te e e::!p1tlgal'(lll~ e as mes.
mas armas us autoridades p'Jltcllles, q uundo estiverem com
jurisdir.ãO,

~ 7.°. Aos capitães de matto, espingarda espadn e cace- .
te.

Art. 9!~, Nenhum ma"cate, qu:taudeil'o 0,n quitunueira
poderá vender em qu~!qucr fasenua sem, ..lIcen5~ de seu
dono. feitor ou atlmllll:3trador, multa de fi:; u 12:;0)0 e o
~uplo nus reincidencias.

CAPITULO 4.°

COlltmrcllç<io COlltru as pessoas.

Al't. 95. O furto de causas que não excedão a lO;~OOO
rs. sel'lí puniuo com pt'ÍsãO por cinco a dez dias e o du-
plo nus reincidencias.

, ,~rt. 96. E' pI'ohibido comprar.se a escravos ou filho:;
famlllUS COllsns que uno COStUlllilOter pal'll vemlel', e mos-
l,no aquellas. ql'e cost,nml1O ter se,lhes nl10 podcl'à compl'Ul'
~e.m que s~Ji\O alltol'ISllllos por btlhetcs de seus senhorei',
feitores .• p.I1.1Se educadores, ou qualquer pessoa conheci ..
d!1 da .famllIa: multa de 10~ a 30~OOO c o duplo nas rein-
cldenCl/lS. .

Art. 97. E' prohibido:
~ 1." OCCllltat' escl a vos fllgitlos sem participar a seus

senhores dentro tle 24 hl.ras sendo mOI'adOI'es no lu(~uI' e
tle .48 horas n~o sendo de distaucia maiOl' (le !. leg~ns' e
USSltn pI'ogressl\'umente, contratando-se um dia por cada
duas legulls.

~ 2." Guardar COllSIlSquI:' os escI'a\'os furtarem: multa
de ]og a 30;}OOO rs, e o duplo nas reincidencias.

~àO ~Cl10 sujeitas ús penas deste artigo os que dentm
d~ alto Ilt.aS remetterem ú cndea o e"cl'llVO ou e"cruvos fu-
g'ldos, cUJos senhores nl10 furem conhecidos.
, ArL 08. E' prohibill.o nCp'ociar escravos c animaos com

ciganos ou pe?"oas.sU::i}lCltas: multa dc 10~ a 3081'3. e o du-
plo nus relllcldenClfiS,

. :\rt. 90. ;\::,nutoritln~es policiaes vednrào que cm seus
dl'lt1'1ctos se demorem ~JsCiganos por muis de 24 hora::" fin-
~Ias as quaes o~ expellll'fto, sah'o o caso de mole;:liu que
Impeça a contltllHl~ãO du viagem.

Art. 100. E' prohibiuo maltratur animaes mansos: mui-
ta de 10g a 20g001l rs.

1\1'1. 101. E' proltibido I'~tel' fechado por mais tem-
po do que o precIso PUl'U n\'l30S aos donos ou \'isinltos
ou eml?regar 110Sserviços propl'ios o~ animnes alheios sem
c?nSentltnento do dono: penu de pl'isàO por cinco a dez
dias,. e multa de lOS a 20$000 rs, e o dobro nas reinci-
dencHls.

Art, 102. E' ;ll'ohibido o ajuntamento e demora le es-
ernvos nas tnv~I'l/lIS e cl~sns de bebidas por mais tempo de.
que o necessm:1O para .e~ectul1r suas compl'Us, assim como
ve,nder-se bebidas eSjJJl'ltuQsas nos que já estiverem em-
lmagados, ou se Ilcltarem llt'llll1t10S: multa de 58 a lO~L'OO
rs. e o dobro 11I1SI'eincidencias. .
TOMO XXXllI. PAUTE l.a



A camara é obrigada a tirar os formigueil'os nos lo-
gradouros publicos <la villa ainda nno habitados ou con
ceui<los,

Art, iOO. Todos os moradores desta villa. o seu mu-
nicipio, em cujos predio::> ou fuzendas houver formiO'uei-
ros, silo .obrig~<los a tiral-os ou extinguil-os, pdncipl.'lndo
pelos mms nocIvos: multa de lS a 2;\\000 rs. por cada formi-
gueiro, alem <le ser extincto ú sua custa.

( 160 )F. N. 8.

Art. 110. R' prohibiLio.
~ 1.o Cuçar codornizes e per<lizes uos mezes de Se-

tembro, Outubro e Novembro:
~ 2.0 ,Matar emas, sericmail e urubús: multa <le lS000

por cabeça, e quando se não passa verificar o numero
tlll1 I~SOOO e o duplo uas reillcic!encius. '

Art. 111. E' prohibido aos saci os ou co-herdeil'os met-
terem ga<los em tel'ras de Cllltnru ou lavoura <le que
nilo houver diVIsão ainda entre, os mesmos, sen; que es-
tes convenhno, uma vez que seJilo tapadas, e hajno nel-
las plantações: mnlta de I~SOOOrs, por cada cabeça de ani-
lllal cavallar) mUfil' e vacnm, e 18000 SI'. por cada cabe-
ça de outros q naesq ner animaes,

Art, 112. E' prohibido nas povoações ubcrtul'n lle
vallas: mlllta ao contraventor de 208000 1'5" alem de SOl'
ob.strui<lo a sua custa,

Art. 113. Niuguem po<lerá apossHl'~se (le terrenos das
povoações deste termo sem liceu!(a: o liscu! demarcurú
o, teyreno qno o req nerente cm'cará, pelo qunI pagarA os
dlrmtos annuulmente; um real por braça q uu<lradu,

Art. 114. Nenhum socio em fazeI1das do campos 011
cultura poderá conceder aggregaçilo sem audiencia dos in-
teressac!os, nem tno pouco fllcuitnr a estl'auhos o corte de
madeiras, palmitos, cipós e qllaesq uer outros malel'Ínes som
consentimento dos interessados: pena de 208 a 30S000' r", n
o <luplo nus reinci<leucias.

Art. 115. E' prohibi<lo aos sacio::; nas propl'ieda<les de
TO:UO XXXIII. PAUTE 1. o
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AI'l. 103. R' prohibi<lo na villn e povoações o pas;;cio
(le C3cravos depois <lo toque <lo recolher, salvo se apn:-
8entarem bilhetcs do sellS senhoreil: pena de ser roco!lll-
(10 á pI'iilllO publica, e, r~lUltl~ d~ 18. a 2~()OO rs.

O,; inspectores o olllcwes ,de JustIça quo não prenderem
os c;;crn vo,; IÜI,; disposiçõe::> deste artigo, e os ta remeiros
que depoi::> <lotoque. tivel'em abertas suus PO~t~lS~\I nego:
ciurelll com escravos IncoI'l'e~'ãO na multa <lo 3,) fi USOOO1';:-,

e o dobro nas reinci<leucias.

Art, IO!~. E' prolubi<lo:
~ 1.0 Tor cubras na villa e nos ul'1'aiaes do tel'mo sem

licencu e sem estarem pendas Oll trelaLias, do lllaneil'a que
nflO IlOSSàO ofl"ellller ail plantaçõe::>: multa de 28000 rs. por
cada cabe(~a.

~ 2.0 Têl' soltos nus ruas e prn2a~ desta villa e dos llJ'7
raiacs <lo termo POI'COS, <lesde as 5 horas da tarde ate
as S da manhfl: lIIulla <le 15000 rs. paI' cada um.

Art. 105. Neste termo os carniceiros serão obrigados
a conservaI' por ti'Oil dias nos lIluta<lolll'os Oll nOil lllga-
res mais proximos a elles o::; couros <las rozes que mata-
rem, e II ninguem estolTt1l'ilo os exames do::>mesmos cou-
ros: muit,l de 28000 rs. por cada courl) qlle occultarem'

Art.IOG E' proiJibido entrar nas plantações alheias
sem 'licença de seu,; donos, salvo em casos de necessidade:
Illulta <lo 5~ n 105000 I'S. e o duplo nas rqincil!eucias,

Art. 107, Os quo metterem gado ou quaesqu81' outras
criações nas plantações alheias ou nas teel'aS cercadas,
abrin<lo para c::>te li~n cercas, ou. fralJ(lIleando, tapume"
quaesquel', serfLO consldel'ado~: os anllnaes. dall1ull1ho:;, e o,;
infmctores punidos com a multa de lOS a :3OS000 rs. e
o duplo !la~ reinciclcncias,

Art. 108. O dono Lia gado que for encontrado na"
plnntacões alheias, nos ter'l'enos cercados, ni:lda que nflo
plnntatlos. pagará n multa de 2~OUOrij. por cada cabeça-de
animal cl\valwl', muar ou vuccum e I;;OUOrs, POl' cnda cn-
boca de outros animaes, tendo ::;i(lo UUla ver. advertido pe-
10 "subl!elcg'ado. Enteuue.se por tel'l'en? c(;;rcad?, o qt~e eij-
tiver circurndado por cerca de madeira cm pc 011 deItada,
de muros, vallos ou arbustos (le c,;pinhos capazes <le ob ..
star u entraLia de quaesqller animaes,
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culturas ou de campos de crear, empregar maior de~trui-
eão ou cortes de m~üos do que lhe corppcte l.l respClto .e
contra vontade dos sacias, igualmente a respeito dos am;
maes lançados nas faz~ndas de caml~os ~e ,creur, pelo ,~~I~11
requerimento dos sacIas que não con Vlelem, conc~1 ~e~ão
todos á presença do Su b?elegado, e nO,meand,o, fi!?Itl os,
declurem o numero oe ammaes que pode.n past<~1no" cam.
pos, sem destruiçãO deste.;;, e numero de alq~el1'es que ~e
poderá plantar annualmente) de muttos, capoeIra, sem Ulll-
quilação dos mesmo!;:, .

O Subdelegado desig-narl\ a cada um dos sacIas o nu-
mero de alqueires qne lhe toca planl~lr. annualmente, e o
numero de animaes que podem IHlll1lllU' nos campos ou
pastos. O contra ventar I)ogará a multa de 308000 rs .. e I)

dobro nas reincidencias. Nilo comparecendo fi pal'ce- cIta;
da, o Subdelegado á sua revelia. nomeari'l ou approvara
os arbitros.

Art. 116. Quanr10 riS terras t:lm commilm forem de
crear e alo'um dos socios quizeI' p!antlll' em algum
capà~ o~ c~poeira, será obrigado a Cer?llr, so1> pena .IIe
perder o direito !.los damnos ou irlllelllnISaçãO do IlreJu-
iw causado pelas cl'iuções.

Art. 117. Nas fazendlls de matto que forem em COnl-
mum e houver creação de porcos, serão as plantações,
sendo feitas em distancia menor de ll!n quarto de legua,
convenientemente tapadas, pena do artigo antecedente.

Art. 118. E' pl'ohibido fazer cercas ou qllaesquer tapu-
mes divisorios nos limites commUllS ~as terras .e. fazendas (~t~

cultura ou creução. sem preceder a VISOaos V~Sll~JlOs?onfi-
l1'antes: multa de 30~000 rs. e o duplo nas relllcldenclU~.

Art. 119. As c~I'cas e tapumes nos lif!1ites. dos pI',edios
ou fazendas, serlÍõ feitos à custa dos proprletarlOs confinan-
tes, e é permittido ao" qne os fizerem ou e"tauelecerc\ll,
constrano'erem os confinantes para conCOl'l'Cl'em com uma
quarta p~rte do serviço ou obra,

Art. 120 No cazo de descordia dos confinantes, a na-
tureza e qualidade dos tapumes será determina~a po\ l1r7
bitros nomeados a aprazimento das partes ou a revellu d

ellas na audioncia do subdelegado que lhes for murcada. Os
arbitras determinarÍLõ igualmente o prazo dentro do qual
deve u obra ser começfHla, e o em que deve terminar, cujo
fi\'bitramento homologado pelo subdelegado terá força de
sentença.

Art. 121. Findo o prazo marcado para comeco da obra
as qnotas partes do" confinante" que'núo quizerem falel-.~
sel'ÍLõ feitos pelo~ conqnunte" q1le a isso se prc,:,tarem, o<s
qllae~ apre"clltaraõ a final a conta .~orrente. e,as despezas
que Ílzerem, com a declaração espeCIficada dJS Jornae.s, sus-
tontos, ferl'amenta; e t?das as mais, que serÍlO pagas pelos
?onfinantes, que se tIverem I'ecuzado, os quaes pagarÍLü
Igualmente a multa de lG~ a 308000rs.

Art. 122. Os que desfizerem nu arruinarem obl'as 011
serviços alheios, e os que de proposito dei~llt'ell1 abel'tas a~
pOl'teiras que vcdúo u entrada das fazendas, serÍlõ ll1uItado~
em lOS a 20S000 1'5.

Art. 123, E' prohibido cortar os mattas das ol'igeus
das aguas, e os que ossomhriio os lugares por onde passão
aiuda uos pl'oprios predio,,: multa de lOS000 a 208000 rs. e
o (luplo nas reincidencias.

Art, 12-1, Silo prohibidas as trnuqlleirlls nas estl'lldns
publicas deste município: multa de 5S000 r::l. no contraven-
tOI' e o duplo lias reincidenciai'. '

CAPITULO 5.'

Das servidões publicas e estradas.

,\rt. 125. E' prohibido a qnalquel' pessôa cercar ou tor-
11UI' de seu uzo exclusivo qualquel' parte de u;n telTono que
de longo tempo pertença aos moradores em commum: 'llUI-
ta de lOS a 20~OOOr", alem de ser reemjlol;satla a Camara.

Art. I :26. E' pI'e-hibitlo tapar, estreitar, ou 111udar sem
licença da cama~'a I1S estmdas ou caminhos que cartão us fa-
zendas ou pl'üprledade de qualquer, bem como vedar a aber-
tura de novas que a Camarl1 uutorisllr: multa de 10' a 20$
1'0)10 XXXII1. PAllTE: 1."
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rs. e o duplo nas reincidencias. A Camara nno poderá orde-
nur a abertura de novas estrada:; ou caminh'ls sem audiencin
dos interessados ou prolJl'Íetarios.

Art. 127. E' obrigação tie cada um concertar e consel'-
'lar as estradas e caminhos vicinaes que cor tão as suas pro-
priedades, tentio-os descortinados: multa de 108 a 208000 1'5.
Kão sãO comprehendidos nesta disposiçãO os proprietarios
nimiamente pobres sobl'e concel'tos de cujas estradas u Ca-
mara proverá.

Art. 128, E' prohibido obstar que se dê esgoto ús aguas
c immundicias pelos proprios quintaes, pateos ou plantações,
ainda que seja preciso abrir os murol'; ou outros tapumes,
para este fim: multa tie '1$ u 8~000 rs. e o dobro nas reinei-
dencias.

Art. 129. Os fazendeil'os ou donos de terras de cultu-
ra, creação ou mineração, são obrigatios a fa~erell1 pontes
sobre todos rios, ribeirões c corregos, que nüo tiverem mais
de 60 palmos de larg'ura, n') lugar ou immcuiação da estrada
on caminho: multa de 20~ fi 30~OOO rs, e o duplu nas reinci-
dencias, alem de fazer ..se a obm a SUll CllStu, não fazendo nu
termo que lhe for assigado.

Nas mesmas penas incorrerl1o os que de prop'lsito ar-
ruinarem ou demolirem as tlitas pontes sem consentimento
dl)s donos ou licença tia camara.

Art. 130. 1'\enhum proprietario ou pessoa que suas
vezes faça, poderá estorvar o corte de mutlciras em suas
mattas, nem o arrnncame'nto de pedms, para construcções
ou concertos de ponttlS e estradas, umu vc~ que se lhe
pagüe o seu valor na g'cral e COllllllUlll estimação tlLlugar.

O proprieturlo ou quem SUllS ve~es ti~er será a visado
pura designur a madeil'll, que sendo igualmente apta para
cc,nstrucçao e concertos, lhe é menos nec('ssuria: multa de
lOS a 30~OOO rs.

. Art. 131. E' prohibitlo uzurpar, tap,u', estreitar, entu-
lhar, ou de qualquer modo arruinar ou damnilicur as estra-
das. caminhos, pontes, ou ql1aesquel' obms publicas: mul-
ta de 20S a 3080UO rs., e alem de ser tutlo posto no antigo
estado, á cnsta do contruventor.

. Ar~. 132. E' prohibido fazer llarv sem
pneturlOs respeeti vos. J licença tios pro-

CAPITULO 6."

Sobre U UlUla llos generoso

Art. 133. A nino'nem sei'" .' . ,
me ou escassêz atrn~e.'s'll' d ,Lpetnyttldo nos tempos de fo-
os gcnel'os de primeir;~ (n£ce~~i30Il( ll~tores ou :'endetlores
te tenhão os mesmos vendedo lide sem .que prllneiramen-
la, á vendei' ao povo em \'Ul'(:~~ pel'corl'lClo as l'lIllS da vil-
comwatlores. poderão entuo -j , ~ quando nuo appareriio

~uO ere ' ,I' compI ai-os •
I

"',nClOS ue pl'llnelm nece''''u I 'f" .n lU. fllba, lUTOSe toucinllo' "It"l alt e,. CljãO, 111llho fari-. mu li te 4.S 12$000 rs. '

Art. 134.. NenlJllma lo'a
ou arll1a~elIl ou qualquer Jut ,ou, t,averna, cn~~Lde bebida
lecerá no municipio sem liCeI:~lCcl,:;1ld: neg?clO se estabe.
dos os annos pela forma de I' ~ J <1 q1lal t~ra lugat. em to-
tUl't:s. c ,U a a no::! artIgos de:3tas pos-

Art. 1?5. E' pl'Ohibitlo nos IJ~' " •
que nuo Sejão de metal, medidu' d.eI'l??Ie", aferIrem pesos
mara: penu de perda tio ellllJl'eo'o" elvell"aSdtlo padl'fio da ca-

"" mu ta e lOS a 205000 r,,'

CAPITULO 7.o

Dosimposto,ç, sua I. arrecac açlio e applicaçlio'

Art. 136. Sel'ão arrecntlatlos . . .
do ,cof;'o m unici paIos impo::;tos ;~~. 1~1Ut1lCIPIOem proveito
,~1. 2~000 por cnda liconcn )UI':=' mntes:

çuo de cll.sa de neo'ocÍ') de f''.I. 11 <1 abertura ou continua
de fór di<=> azem as seccas e I ' -. a, event o pllo'ur mais 2S000 ' (e molhados
CIO.ou separatlllment~ se vender rs. se no mesmo editi-

~ 2." De cada casa de neo'o' gcneros da terra c sal:
molhados de f6r11, de imposto C:~l d~ . fazendas seccas e de
, ISe vender somente o'oneros dInlClpal 28000 I'S.

lIcença :J8000 rs. e 1"00'0 'd . a tena ou sal, custarÍl a
í: 3" 8""0" ' .~ r", e Imposto m "
~. .-W \lO PUl'a abertura e . lllllClpal.

4.SUOO de Imposto municipal. COlltll1Uaçao de boticas e
TO~O XXXIlJ. PARTE 1..



( 175 )

~ 1.0 1~OOOrs. pcr carla Vllr11011 covlldo.
~ 2 o 1SOOO1':0. por cada balança de pezur ouro, l'Etrós ou

dl'ogas.
~ 3 o 600rs. por qualquer outra balança de concha ou

gancho grande.
~ ~.: ~50 rs. por cada p~so de q ullrta pllrn cimll.
~ 5. 300 rs. paI' cada mo(hua de meio alq ueiro pllra bai-

X(\: pel1u (lo duplo no contrllventor alem do imposto.

Art. 140. A camllru destribuirÍl Ilelos eucarreO'a(lo~ ('1', I" lI" b ::; ,1arrecu( açho (I1S ren( as rnulllclpaes. pesos e meuidlls COI_
fo_r~le os padrões, parll no ~Iullicipio se fuzerCllI as afcrL
çue::;.

Art. H.l. Feitas ll:> afer'ições ou redstas, os ntferido-
r~s darão aos dono" dll~ balunças, peso:; e mediuas um
bIlhete com. ~ uata do dIa ~ rnez e a!lllO assignado, e COI1-
tendo e,;peclticadament~ l~ !mportanl;Ia da afm'içào que fi.
serem, ou declm'ução lI11iJvlduada da revi"ta.

Art. 1~2. O" carreiro~ que nesta Villu e seu Terlno
se .empregarem a cOl!(.Imm a frete, ou pal'll vender ma-
tel'laes para cOllstrucçào, 011 outros q ullesq lIet. generOl::
excepto a lenha, pagar.íõ de licença anllualmente 2$000 r;:

~rt, 1!~:J. De ca(la rez que se matar pllra '-eu der 11
talho 18900 rs., e de cada porco que se matar Ilar 1
mesmo fim QOO rs. l o

~\~'t. 144. ,~;; encl1l'l'egados tle nrrecadnçào das rendas
ml1l1lClpae" .farau nnnllullllCl1te lançamento l'specificado I '
pessons obl'lgadas no pag'llmento dos impostos mIII)I'CI' ,( /1::>

.1'11'.' - I 11 . , C., U' P,Jese u, <lbUI~e udumDa.C0'pIl\ a amarll, a lxarÍlO outra nos luo'a:
res pu ICO~. os l"ll'lCtos" e por e:ote lançamento no q lJut
dc,'c especlÍ1cUl' todos os Impost.Oi; a que cada u'lI) e't~ se. 't f '- ,. O ::;d su-JeI, o, a:au 11 cOUl'aI1~a.. " lanç~lInetltos devem ser feitos
ate o !neado de Fe: erelr? e ate meado de Março devem
as copms ser remettldas a Carnllrn e affixadas.

Art, H5. Fica adoptado neste Municipio para nrl'e-
cada,ç~o dos bens do evellto, o regulamento da Cam ..
IlluIllclpal ue S. JOãO d'El-Hey 1lI,1

Art. 146. De cada rez creada no municipio que se
TO~IO:XXXlII. PARTELa

Art, 137. ToJo o empregado publico de nomeaçflo do
Gon~rno Imperial 011 Pr0vincial, cujo titulo deve SCl' re-
gistrado nos ]i aos da Cllll1ara, pagarú ílelo ;egistro 2S0fJO
1'<\. seu<lo os empregados de nOllJea~ilO da Call1ara, pagu-
rflo 1S000 r".

Art, 188, De eada um barril de aguardente exportado
lle outro município, c que neste for vandido 32U 1':3, E'
1'CSpOllSllvel por este imp:J"to o compmdor.

Art. 130. Os fazendeiros, tropeiros, negociantes, e ta ..
verneiros são obrigados II aferiI'etn 8ua;; balanças, pezos
e medidas llnnualmente, e como afericçào se cobrarú o
seguinte:

~ 4.0 8g000 por cnda mni;cnte de fazendas f'~ccas, ferra-
gens on dl'ogns, para mnscatearem os sobredItos generos
junto ali separadamente no termo, ou parte delle, ~leven-
(lo-se cobmr somente 2::1000 quando os mn~cnte" tIverem
comprado seus genrroi; a negocinntes dentro do municipio:
exceptuãO-se os mascate.'; quuIlllo forem negociantes de pOI'.
ta aberta, e tenhflo pago o imposto da Iicençll:

~ 5." 208000 por cada licença pam exercel' no termo ou
pal'te delle a Ill'ofissflO de l'eu'alista.

~ 6.0 10g0UO para mascatear no termo ou exercei' a pro-
fissflo de cal(lereiro 011 folheil'o ambulante:

~ 7." 50;\\000 paI' cada licença para mascatearem no ter-
mó ou em pal'te uelle obms de ouro, prata, peul'a" precio-
sas ~ outros objectos de joalheil'o.

@ 8," ::WSOOOr", por cada espetaculo ua curro on tou-
ros.

~ O o 58000 rs. por cada ei;pectaculo de cavalhadas.
~ 10. 5S000 ri;. por cnda pre3epe,
~ 11. 10S000 ri;. por ca(la um ontro espe~taculo publico.
~ 12. :WsOOO1'3. por cada dentista que pozel' dente" ar.

tiflciaes pura exercer no Termo sua proti~sãO,
~ 13. As licenças para cnza~ esta~elecldns .0lI abertas

serilO til'ada" nnnualmente do 1° a I <J de .1anmro, e para
as que denuvo "e abrirem. quinze dias depoi;; da auertu-
ra e to(las ns maIS menCIOnada" nes' as posturas, antes
do' exerci cio da industl'ia, proíissilO, ou espectaculo: Illulta
do J uplo da licença, alem da ill1jlortuncia da mesma li-
cença.

( 1ir.. )
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O Dou~or. José da Costa Machado de Souza, Presiden-
te da P!,0v~nclll de l\linas Geraes. Faco saber a todos o~
seos habitantes que a Assembléa Leo'islativa Pro\'incial sob
proposta da eamara municipal da cidade de Tamanduá de.
netou a resolução seguinte.

HESOLUÇÃO N." 1:4Gl-DE :~1DE DEZEMBt\O DE 1867.

(:a I»Unlo :I."

DISPOSIÇÕES GERAES.

ApPl'Ora as po;luros da call1ora municipal da cidade de TOlllandl\~.

Art. I.. Ha contravençfLO, 011 infl'l1ccUO, quando se não
C1;Jserv:\ o ,det,erminado. em qualquer artigo, ou parugTtt-
lJ,1O de po"tUlas, e c.lhtaes. que dellas fação pl1rte,

COlltraventor, ou lllí't'actor e o que commette contra-
\'(-1 lH'ilo.
'. °Art. 2.0 lIa reincidencia, quando o contra ventor foi
.la coudelllnado neste municipio, por ter n'eUe commetti-
do a mesma contravenção. .

_ t~rt. 3.0 PI'aças s~o os lirgos no interior das povo-
l\~ue), .e haven.do duvIda se alguns largos devem, ou não
ser aSSl!fJ comndel'Udos a camara o decidil'ú. em editues,
que ficarão fm:endo parte das posturas.

Art,. 4,. Quando depois da disposiçll.o de qnulquer art.
se segUIrem as palavras-prisilo-multa-ou obrigaçno d~o Ul\O-Plm'l'O. 1868.-TYl'. DEJ, F. DE PAULACASTRO,

exportar delle se cobrará: sendo vaccas 2001's, e bo's
100 1'8. por cnda cabeça: os proprietarios ou vendedores
suo responsavejs por este imposto: multa do dobro ao con-
traventor.

Art. 1H. Alem do imposto de 200 r". sobre vaccad
e 1001's. sobre bois crendos no mnnicipio e exportados,
cobrar-se-ha 200 r", por cada unnimal cavalar 011 muar
llas mesmas cil'cunstancins.

A.rt. 1UI. FicãO revogadas as disposições em contra-
rio.

~iando portanto. a todas a:; autoridade", a quem o co-
nhecimento e execucãO da referida l{esoluçãO pertencer, que
a cumprão e fação ê~mpl"Ír. tão in~eil',amente, c,omo, n~l,la se
contem. O Secretal'lO de;:;ta PI'ovlncla a faça Im'prImll, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Pre;:;idencla da Pro-
vincio. de ~linas Gerae;:; aos trinta e um de Dez,embro d?
Hnno do Nascimento de Nosso Senhor ~esus Clmsto de 11111
oitocentos e sessenta e sate, q uadl'ageslIllo sexto da Inde.
pendencia e do Imperio,
(L, S.) Josí,' DA COSTAl\L\CII,\DODE SOUZA.

Forlunalo Carlos Me!relles a fez.

Seltada na Secretaría do. PI'();:;idencia da Provinciã aos
31 de Dezembro de 1867.

Cesano Augusto Gama.

Nesta Secretaria do Guvel'1lO foi pulicada a presente
Ue"oluçãO em 21 Março de 1868.

Graciliano Aristides do Prado Pimentel.
Impressa e revista ne::ita Secretaria por ordem do Go-

verllO da provincia.
Graciliano ,Iristides do Prwlo pimentel.



. Art. ~8: Quando nestas postUl'as se estabelece o mu-
);,11110 e mllllmo das penas, o mOllio SOl'!\. tomado entre os
termos dados. somando-se u" duas quantidades, e applican.
do-se a metade.

( 179 )F. N. ,9.

Art, 1!~, qs fiscaés (~os districtos de fóra participa-
1';\.Oao de"ta clcIade os mao" trutumentos e nctos de cru.
cIdade, q ne POl' ventlll:a ?s seuhores costulllarem a prati-
cal' em seo.s eSCl'a\'OS, l/J(!lcand~ o meio de prevenil-os: o
fi:>cal da Cidade procedem ,na forma do art, untecedente
formando desta exposiçüo um capitulo separado, '

Art, 15 Nos casos dos artigos 15 e 16 a camara pro-
cederá na forma dos UI'ligos 58 e oU da lei do 1.. de ou-
tubl'o de 1828.

Art. 13: 9" fiscae~ dos dis,trictos de fóra participú-
r~o !:o do dlSÜ'ICtO. da ?Idude as mfracções de lei e pre\'u-
rlCaçoes, (lU neglIg'encla le todos os empregados, e as COIl-
tl'~vell!:Oes l~as postur~IS, que tivol'em Jogar cm soos' (lis-
tl'ictos, O fiscal ~a clda.de. collegindo todDs as infrucçüc::l
que p~lo sobl'e dito meto chegarem II seo conhecimento.
e ad~LCI,onando .lhes. as obRel'\'açoes reluti vas a seo distri-
cto! tara. um relatorlO para SOl: pre"ellte a camnrn no pri-
meIro l!la de cada seS::iilo ordlllUria.

determinadas pessoas o cumpl'irnento dns postUl'as será a ae!.
vertencia feita POl' ordem do delegado, ou su'bdeleg-ado
e p~!o i;tilpector de qUlIrteirã? eSCI'ivãO O~l,qualquer officiai
de JU:5tJ(~a,que lJaSsuní certldilo da notlÍlcu('ãO. . .

Art. 1~. Os fiscues sempl'o que sahirem, o anelarem
lIO cumpl'lmento ~e seos deveres, far-se-llno acompanhar
do eSCl'lvão de puz ou subdelegacia, ou de qualquer of-
ficial de justiça. que de\'erno requisitar da nutol'idade pc,-
TOMO XXXIII. PAUTE 1.'

Art. 16, O prOCl1l'adOl' da camara é autorisado fi fa-
, 7.et' as de~pezlls no intervallo de cada sessã0, IIue não cx-

cedao li sessent'1 mil rei8.
_ A,lt. 1i, As penad estabel~cidas nestas posturns não
lzentno I)S contrlnentores da Obl'ig'llÇão de satisfazer o dam-
lJ(), que du contravelJção resultar,

( t '73 )

razer. ou desfazct' t1esiO'na-se a prizn:o, multa ou obriga-
ÇãO fi qlle fica sl1jeito b fi contra\'ent~r pela cOl~tl'UVençil(}
de cada urna dus JisposiçOes estnbelecll~as no artIgo, salvo
quundo no mesmo se fizer expressa d1fferença.

Art.' 5." O termo-pena comprehende pr!sno, multa, e
quando em um art. se decla"a. que pena e. a de ~utro
art' se entende que o contrnvéntor fica sllgelto á pI'ISnO,
ou' multa estnbeleéida no art. a que se tefel'e, e empl'e.
O'uo-se os termOS -multa ou prisflO, quando o contrí~ventOl'
~ãO fica 5ujeito senão fi uma da::; penll:'l estubelecldas no
nrt. referido.

Al'L a,. Nilo serà impósta rena de pri:::no, oU multllj
que não seja estabelecida em quulquel' art, ou purDg'l'U-
pho de"tns postura", ali edit31 que das me"ma" faça purte
nos casos expressos,

Art. 7.. Quundo o multue:o fOr escl'avo sel'iL 5"0 "e-
nhor obrigado pela multa.

Art. 8,. QUlu:do o:;tas pOfltm'us impõem a nece~,itlndo
tIe licenC'n, c não se decl111',i a qucm se 11ft ~e pedll'. en-
tende-se' quo nesta cidado a concederú o. prpsldeuto dn ca-
J[llll'UI e no::; districtos de fom o,:; respectivo,:; su!Jdeleg;l(lr'::i,

Art. 9,. O" qne se "entlrem llg-g'l'av'ados pela Conco,.;.
são ou denegação das licenças feita:; pelot; sllbdelegnd()~.
~JUpresidente da camnra, no~ casos om qne são aLltor~-
:'luclos. ]lc,dm'flo rocorrol' a Call1lll',h exp~ndo em 1'04n01'1-
mentos os n:otivcs de aggravo:'l Oll qnelxns.

Art. 10. o :\" milIta" o ill1]Jortnncia das .li~ença5 iltlO
destinadi\ti a:; 'despl'zas da callJara.

Art, 11.. QilllJCJuer C]nlln,tia pertencente ao cofro d,a
("lmara mnnicipnl :'lerá rcc:e!Jula polo 11l'ocnrallOl: d~l me,,-
" o qunl devorá ter um agente em c:ada, cllstl'lc:tO de
I:}~~PUl'U reCeb81' lIS multas, e prudllcto das Jlc,ençn:: etito::;
~Io'ontes ~()rão nOlnoados pelo ;Jl'ucnt'llllol' :.;0]) "ua lespon-
::s:7bilidac!c, titülaclos c juramcntado::i pela camnrll.

Art Il,. Quando nestas P,)3tUl'U,; se m:lnlh ad\'e~':il' Ú



Art. 28. A cnmarll em sua primeira sessilo lle caLla
nnno designal'lÍ n ma g'rlltiticnr.ào 110 fisl'al da caber.1l do
distl'ic~o da cidade em remunel'llçfio de seo tra /)11)110 110
cumprImento do seos devoros, n qual não excederá a oitoll-
ta mil reis. (808000).

( 181 )F. N. 9.

Art, 21>. Quundo os infrllctores forem condemnlldos o
llppel!nrem pal'll o juiz de direito da comarca, o procura-
dor da camara, ou o fiscal do di::;tricto da cidade, nos pro-
Cessos e.x-officlO ,começedos, ou uaquolles em que as partes
não quelrilo contllllllil', Jll'ocul'l1rúO obter vistas om tem-
po o arrazoarão os autos conformo o direito alloo'undo e re-
querendo o que convier. to

. A1't. 2G. Nos proc~ssos P?r infracçào de posturas que
forem tentados e conclllldos ate a execuçào a requerimento
do I?}'ocurlldol' da camarll, por seos ngel1tes !lO::; districtos
de 10m, terão os mesmos direito II metade ua quantia liqui-
da (que tiver de entl'ar para o,; cofrus da camllra, sem que
da outJa metaue vença mais pOl'centagem alguma.

, Art. 27. ~empre que para a cobrança dos impostos, 011
lJc~nça e omOlnll1e~ltos' de que trat.a o titulo í o em. soos
urtlgos for necessarlO o ompr!Jgo dos meios judiciaes, C'lre~
c~ullndo-~e a penhol'a. o execntllllo é o!)l'igado 11pag'al' mais
YJIlte e ClllCO POI' cento sobre u qUllntia pela qual soíl'1'Ct.
execnçi1o, observando-se o disposto no art 72 da lei do I. U
de outubro de 1828.

. Art. 29. Q:muuo dous, ou ll111i"iudivÍlluos requererem:
S~ml:ltllnealllente um mesmo logal' dentro da povoacão da
(;ill~lde O~lem ~oos subnl'l)ios immediatos pal'll edificar. cllsa~,
tera preler~ncl<.1, aq,llclle qne melhores condições oifere.
t:~I' a re.spClto do llforlllO::Rnmento da puvoação, procedendo
liloramellto, ou llnendllmento, ou mesmo compra, na forma
dos IIl'tS. 42, 43, 4ft.da lei do L" de outabl'o de 182~.

_ . Art, 30. A camnrn adoptarú um meio mais 1'11Ci1 c vall-
taJoso pnrll fi al'l'eCudu~:;10 do :ilIas renJas POI' ndmillistl'Uf'ào
al'l'ematnção 011 por um 011 mui" nlTccndadores, e lhos l!nl':i
IIlI1 rcgulamento glle ::ie 1";1o obrigados li em tudo eUll1))('it'.

1'0:110 XXXIII. PAUTE L"

( 180 )

Art_ 21. Os antos de achadil e infl'acção de postura:'!
serão feitos em presença do fis~ul, e:3cl'Íptos, pelo escr.l-
vilO, on ofl1cinl de jnstiça, e asslglHHlos pelo fiscal, pen-
tos e dUHs testemuuhas, que serl10 chamadas por ordem
do fiscal.

liciul do' d's~ricto, e serão conservados no emprego em
quanto bem servirem.

Art. 20. Quando a infracção consistir em alimentos ar-
l'uinauos ou a1ternuod, remedios poure", aItel'ados, oa d~.
teriorauos & serãO chamauo" peritos e pessoas entendi-
das na mnteria.

Art. 22, Lavrndo e assio-nado o auto de que trata
o art antecedente, se o infl'~ctor não png'Ul' incontinenti
a multa e custas a que esti','er slljeito. e nüo se entregai'
vo ltllltar!U!nellte a Pl'iEãO, sendo caso d'ella. l'eqnercndo [Ja-
ra isso fi autoridade competente, salvo p.ngando 11 j'uSil? de
'~SOOO rs. por cada dia de p.ri:;ão ~ que ,l.g'ualn:~ll,~te :8tl\;er
sujeito. nimla mesmo depole. da sOllton\;U, o fi::;cal lemt"e-..' ° ai.lto ao IJrOCllradol' da Cfunara, ou 11 seo :lgeute nos
~i~strictos, ou directamente e COlll orficio a autol'ldade com-
)etente para que se proceda nos termos do cO(~. do Pl'O-

I'e-so J ei de 3 de dozernbl'o o reg. li, ElO de 31 de .l:1-
~eiro' de 18 d-.No caso porem do pagamento HI!tes d.o .IH")-
.cesso a malta e pl'isãO serão sempre a <.lo g'rao 1ll!1l11ll0.

Art. :n. As testemunhas, peritos, e;;crivàe,;?U otncia:s
tle justiça quc se l'CCIISf1l'Olll ao .ch,am:!do, do. tiS,~.l.l~~~3~';~O
autoados () sof1rCl'úü n milIta tle dez ,I lllll.t,] unI 1OI::;,::;~lt.\O
estunuo os e:;cri,,'<1e:o:, 0\1 omeiae:> de just!ç;;t ll:U e:"?I'CICIO.
OH nào tcndo jJl'ocedido :llltol'isa<;ão do JlllZ lJ1Ul\!Clpal 011
do delegado, ou :5Iihdegndo, e a.s to~temunhns devel'<1o ser
sempre as pe::sons as .ll1<.lispl'OXlmaS do lagar.

Art. 2-1 No::; lJ1'(;c(Jssos COllJeClid08 c tOl'milla~l.9:> ou so-
mente pI'omovil1o:l até cer~ú. punto p~l() ~)J'~)~:II:;:do~',. s.eu.~
no'entes, (j:-;cnes, ou. ex-otliclO \ ü;; tellllO., tidde" da::; LXI.
c~H;ües jJoderno ser jJl'omovido::; pelo,s mCillllUS, Ui! por qua\-
qUCl' outra pessoa do JlO\'o.

TO)JO X:X:Xlll. PAliTE I.U



. Art. ~9,. O alinhadot' qúe sem licença aliltlt~lr e per-
1I.l11t'o edlficlO, cOllccr!.o, 011 oom inconcl'á na multa do ar-
tigo antecedente.

( 183 )F. N. 9.

mUj de mau.eira que as distancias, e conseguintemente a~
despezas seJão as menores possiveis Os mesmos alinhado-

• res yencerüo o salario mUl'cado no capitulo e art. do res-
pectIVO reguJumento.

, Art. 36. Compete ao almhudor ulinhur e perfilar o edi.
fiCIO, conf?t'me o plano das povoações (se o hon ver) ou se-
glJnd~. as ltJstrll~çüe:;. q ue ~he Corem apresentadas pelo fis-
cal. l<tca desde J!l estabelectdo qne nesta cidade nenhuma
c~su se edificará, ou se reedificará com pé direito inferiot, a
Vll1te pnlmos, contados do nivel da rua, e nenhUllJ muro
com rnel!os de dez palmos, sob pena, para os inft'uctores
de desfaztmento da obra e preenchUl1ento da altllt'a e muI:
ta de t 0$ a 308000 reis. '

AI'L 37. O ulillhadOl' qne contraviet' a disposiçno do
art. antecendenle por eno ou POI' outm qualquct, cau:a
será mnltad~ em Um mil reis, e quando. o edificio ou ob;a
offenda o alu,lhamento, será desfeito a sua custa e tOl'llado
a le\'antar ate o ponto em que estava quando foi desfeito.

~i't. 38. Xesta cidade e nos arraiaes não se poderú
:;am llcençn:

~ 1.° Edificar ou reedifical':
~ 2.° . Fazet' concerto 011 qual{jUel' OlH'll que possa Ofl'éll-

dOt, ? llllllltulllen.to: multa de trez dobros da illl[lortancia do
~UlarlJ que havJn d~ VOltcel' o ~lliltltadol'. e quando o edi/kio,
concet'to ou obra o/felldel' o allllhamento,. será de5ft:ito to-
do, ou na parte que o/fender.

A:'t, 40~ Ordenado o 11c.~fl~7.imentodo edificio corúrto'f:u ob~'a, será lloti.rica(~o,o projirie~al'io, Oll o se", p:'oCUt:ador,
1. em Slll~ f,!]~a o llJ(jl,illnO, e o allnlllldOl' nos casos úo Ilrt. :17
para jH'll1clplar a éxecnçl10 dcntl'o de 2í !lot'as, e findar em
lIm termo rllzou\'el, ll:;,sig-nando terllJO :;ob pena de SOl'exeCll-
~nd(J a ~lIsta da propriedade, e não )Joder o notificado pedit.
llnd(:m~Jtsnçao ~lgllma O incjltilil.1Onflo poJe ser obrignclo ao
t.edazllnento. Se 110:; termos aS::;Jglltldo:; nüo fOI' princ'piadl
l'())lO XXXIII. PAHTE I."
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~'it ••lo 2.°

DO ACEIO DA.S POVOAÇÕES.

t:a.titulo •. 0

DO ALlNHd~IENTO.

No caso porem, de arrematação não terá esta lagar, senão
passados dous anuas de observaçíl.O destas posturas.

Art. 31. Quando nestas postllras se impoe a obriga.
('ão de fazer ou desfazer, seI'á assignallo o termo de vinteo quatro horas para começar a cumprir a obrigaçllo, e o que
for razoavel para ultimar, e quando se no..o observ~ ? de-
terminado na sentença, mandará a uutol'ldade policial fa-
zer, ou desfazer u custa de quem a isto for condemnado .
na sentença.

ArL 32. Quando e:3tas posturas impõem. a obrigaçno
da fazer qualquer serviço" ou o?ra, se o ~brlgado a T;làO
cumpri!' no termo que lhe for asslgnado na forma do artigo
antecedente, será posto em praça o seL'viço ~Il obra, e ar-
rematada por quem fizer com melh?res cond.lções. Til~ap.
parecendo licitante::; e não excedendo sua HnportlluCJa a
cem mil reis a autoridade policial a mandará fazer e se
procederá contra o infmctor execntivamente para a cobran-
ça dusde:»pezas que forem feitas. .

Art. 33. A camara autorisará aos snbdelegados para
mandarem aos agentes do procuradot' da cumara' ~e que
trata o art. 11 que pagueil1 quue:3quer ~e~pezas o~JJrnaes
ou dará outms providencias, que os habilitem para Isto, se-
gundo o costume no districlo.

Art. 3.L Em quanto não houver planos, os alinltadores
srguirilo as instrucçõe5 que lhes forem dadas de ordem da
clIIllara, apresentadas pelos fiscaes

Art. 35, Haverá os alinhadores necessarios para esta
cidadP, e arraiaes do municipio. Os alinhudores ser110 no-
meados pelu caIDara e seo numero será fixado pela mes-
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, Art, 45, Os rr.oradores São ob" o' li
ltmpas as testadas dos quintaes e ca~ I~ a os a conservarem
bem assim tl'azel'em cOI'tados os rralh~~ ~m q lIe m~ral'em, e
dos e folhas de bananeiras que deita' e todos os urvore-
I'uas, e ~il'!ll'em as hel'vas de pas;;arillll em Sll~a ?S praças e
seos qUllltae;; e clt"lCaraS o' lOS o" UIvoredos de
multa de 58 a 10g0'00, e ~ (lU ye o ~lã? ~zeyem,. s ffrerão li
comprehellde metade d') rua Poo nu::; I elllcldellclUs: testuda, ,u praça.

Art,. 46. Os m~smos moradores tanto d 'd
do~ ar;'alaes são obl'igados até Odia i5 de llbrt1 dCI ude como
~ 1., A rebocarem o c')iarem a' 'd e cada unno.

casas novamente feitas e dOllstrllÍd:!-,lre es extemllS de SUas
~ 2.°, A caiarem as frentes e lado: .t

que morarem, sejào donos illqui!illO'::; oex ernos da~ casas em
~ 3 ° A I " ::;, U arr'l'I'eO"luO"
;j)' ca Clll'em com pedra;; (quant "'''' ",' ".

cidade) cinco I;ulmos .de sllas te;;tauas de
o
r~~:' moradores da

ta ~d;'~I"ti~;I'~~l~~~~d~~~~S,ase livres as lllesma~ testauas: mul-

Art. 47, Velarão na rrl1'lrfla d 't
gado::;, subuelegados juize~ de l' .e::; as posturas, os dele-
us ruas e praças de s~u£ di~tl'icto I,,IZt .e fi;;clle;;, p~rcorrendo
mez. ::;, fi e o q uarlo dlll de cada

A~t, !~8, E' pr'ohibido empacltur llS rUllS '
matel'lUe;; ou qualq uer {)'euel'o de e t II c e praças com

(~?t~0?00~i~~~ilr~ll~dao~bNf;~1~~11~_~~I~S~~~.~\II~~~7~c~~~WI;~11~\ ~ t~g~
Si. 1. De necessldaue, ue maneira quo se '

perIgo, ou grave prejuil:O pedit, 11 liceu' n~o pos~a sem
neste ?aso de\'er-se-ha redit' a licolH:a deÇ,~,d~ ~ rgulllto, e
.esta Cidade, e de trez dias I)Ul'Uo' UI:r" n, Io ~ 2 ~horas purll

g 2. D t'l'd d ::; dlues.~. e u I I U e publicll ou purticula b
antes a competente licença: llluita de !JS a. lO;\\~OO o teuuo-se

Art. ~!:l. Em quulq uer dos casos do fi 'f O'

nunCa sera embal'llç.ado o livre 11'o "a' l 1",0 antecedente
t'," b'd' >j u ::;ruas e IJI'açll'" o'l\elemO ti ollcençaSel'ãOobricrados' '1" >j, ,>j f['le
das corno lhes for uelerminal!o )u~'a ( ,1 por uze::, Ol! g'1l1l1"
teça ao publico ou aos I)UI'LiculuII'e" (Ile Illte.~!llIlll.darnull aCOll-

• T ", lllll 11 ue 2S 11 GSOOO.
Art. 50. Na sentença em Cjt'e r .. I u

'.'ãO, e impostas as lllllitUS, será 'o ~~n;I~~~~~ltll,u Cbo.l.ltr:lVCII-
TO~IP XXXIII. PAUTE l.a . .01 o IIg'ado il

£'al)I(IIlo ~. °

DA LIMPEZA,

Art. 43, O que obtÍ\'er licença para o lévantamento de
casas, é obl'igado a principiar a obl'a dentro ele seis mezes,
e terminal-a no prazo de um anno a contar-se da data da
licença, u qnul deverá ser registrada em livro competente.
Os prazos para as reeuificações serüo fixauos pelo respecti-
vol fiscal com recurso para a camara. O que nüo cumprir a
primeim obl'iguçi1o deste art .. quanto ao começar da obra,
cntcnder-se-ha cahida em commisso e perderá o direito ao
terreno, o qual poderá ser concedido fi outro, 011 declarado
pela camal'a para uzo e logradônro pnblico, O que tiver co-
meçado a obra e não concluil-a na forma da segunda obl'i-
g'açi1o, será obrigado a pagar um aforamento de quinhentos
reis por braça annlwlmente até co'nclnir a dita obm. A ca-
mum poderá prorogar o Pl'l1Z0por mais de um anno, ha~
vcndo circunstancia::;.attendiveis,

Art. 44. E' prohibido:
~ 1.0 Lançar immundicias de cheiro deslÍgradavel nas

rIlflS e praças; ainda que seja por encanamentos:
~ 2.0 Fazer estrumeira~,
~ 3.0 Lançar animaes mortos ou moribundos: multa de

411 a 125000: Os animaes mortos devem sei' enterrados nOi:!

'<}uintue's, Ol!fora das povoações,

Art, t.2, E' prohibido edificar ou fazer qualqtter obra
em terrenos publicas sem licença, na fl)rma dos arts, 38 e
3!:l: multa,de 48 a 16$000, c perda do edificio, ou obra para
a camara. São terrenos publicos n'esta cidade os ja como
taes reconhecidos, os que estiverem abertos pelo espaço de
um anno, contado da publicação dei>te artigo por edital da
carnara,

Art. 41. As licenças exigidas neste capitulo serão con-
cedidas por despacho, ouvido o respectivo fiscal e custarão
dous mil reis.

ou nlto for finda a execução, l\ autoridade policial manda-
rá proceder:ao desfazimento.
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prestações para indemni~aç~ <1
ma da lei de 29 de Ilrrosto J o18~~ emprehendedol'es, na for-
outubro do mesmo ll~no. e ~. e IU't. 'J7 da lei do LO <1e

Art. 55, Quando a!O'um " I
propozerem a fazer uaesb ,par"l~U ar ou particulares se
deverão se conform~r COI~~elldas YltllS obrll';; Il slJa custa,
cença que lhe l"., . P anl- (a camara, e obtel'ão li-
208000, alem d~~r~b~.l~.~lçl~oandlentdecroncC',dida: multa de 55 11

o' e es azer II ollra.
A;t, 56. R' prohibido:

g I. Arl'lliuarou de'm' I '
ou parte del!as ainda qtl~ ~;g~/llaal qU!lCsquer uas ditas Obl'US,

~ 2 o Ab.'. seJll.
;j' lU encanamentos IlUbl'ruas e praça::; ICOS, ou particulares uas
~ 3.0 Fazel' alpenol'es ou I)~ia~ 4 o Laur.ar mate " . , es nas ruas ou prnçlls
.' " IlllesequaesquerentuIl .os encanamentos publicos ou pa 't' I lOS, ou entupil'

30$000I's., alem da obrirrucllo delcUôu,l'e3:dmulta de 10S a
go estado. o • P I tu o em seu Ilnti-

A~t. 57. W prohibido:
~ ~'o ,F~m.odill'as calçadas de qualquer maneil'a'
.;j' lIal os encanamentos de U(~ ., ."

tICuiares, agua pal'a o uso pro' l' ll<l~pu bllcas, ou par-
dando-lhe outra dil'eceão sem ~~~0~~1~esvlal-a de seu CUI'SO,
paya !Ilal f~lzel', multa. de 208 a 30SÓ~Oe ~ompetellte, ou ~rS
)'elllcldenClas. 1::l., o o duplo nas

Art. 58. A cama"u poderA l'
q uel' dos fins dos ~ ~ 1.. e 3 o lo cO.I~Ce(,er lIcença para qual-
oall1no a terceiro e utilise 11'aíg'ul~~n',5h, quando não resulte

Art. 59. Os donos dns IIO'Il . I
seus ql1intaes ou Iluteos s"oo ~.s. nadscll as ou encanadas em
e C d a Ourl(~lI os a darelll,n anllrem, e sorte que não I r: , esgoto e
feitorias dos vi:iinhos: multa del dl~llItiql1em ~sl:l1aS e bem-
9'UÇãOde o fazel'. ez a vlllte mrl reIS, e fi ol)l'i.

Art, liO. 0" encanamentos s
pos e em 1l01Uestado 11custa d' e consedrvnr'ão sempl'o lim-
a 208000. ( e seus onos: Illnlta de lOS

Art. 61. Nas penas do nr'r o. t
dono do terreno I)elo qll I 100 an ecedente incol'l'er.'1 I)• 11 IH1SSIll'o enCUnl1ln t <
'fOMO XXXIII. PA I\TE 1.' ell 0, ou 011(;1111'1-

('ai ih_lo 3,0,

DAS OIlRAS PUIlLlCAS.

Art. 5'L A cnl1servação e reparos das muraTIws, pare-
dues, e olltras ooras' feitas para segurança de editicios. pri-
soes pu blicas, calçadas, pontes, poços, regos, chafarizes aq ue-
(luctos, tanques e quaesqller outras constl'Llcçoes em bene-
tieio COmll111m,011 pal'll déc6l'o das po\'oaçoes serilO feita"
pela call1ara. Exceptuada-se.

S LO A,:,ooras cuja fadura'até o presente não em da oOI'i-
gação da cumara, salvo quando fcrem de urgente necessi-
dade, e os obrigados a ellas uão ti\'erem meios pura satisfa-
zer: multa de 5S a lO~OOO,e ° quadl'llplo nas reiucidencias.

~ 2,0 As ooras que aClimara al'l'emutal', impondo certM
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limpe.Gll, de3empachando, ou pondo luze3 e guardas em um
termo razoavel, que lhe sel'iL assignado, sob pena de fazer~
se a sua custa, e do uuplo a multa nas reincidencias.

Art. 51. g' prohibiJo fazer cerca de madeira de qual-
qner e3pecie nus frentes das l'uas e praças desta cidade sob
puna de 10,jOOOde multa e sm' demolida a cerca,

Art. 52. 03 qnintae3 ou terrenos que nflo tivere:l1 casas-
nas frenle:; das ruas, sel'110 tapados com muros de adobes,
taipa, barro, p~dras, ou pared(}e" rebocados, caiados e co-
l)ertos de telhas, e com altura nunca menor ue dez palmos,
Se aca80 pOl'em cahil' lllgllm muro, paredêlo 011 parte delle
no tempo chuvoso. poderá o muro Sel' SU1)stituido por cerca
de madeira, com faCilIdade da camara, ou de seu pl'esidente,
nuo estando ella reuniua, assignUllo ao dono do terreno UlU
pmso q Ile for nece,sario p-al'a fllzel-o como fica ueterlUinado~
multa de 8~ a 16g000,

A.l't. 53, 03 donos dos quintaes 011terrenos que fizerem
fl'ente para as ruas ou praças uesta cidade, e que ao presen-
te ::e achare:n tapauos com cercas de madein's, serão adver-
tidos pelo fiscal de ordem da caumrn. e lhe será marcado
um praso rasoavel para demolil' a cerca e fazCl' a tapagem
11a fOl'ma do artigo antecedente: multa de 12:tP10:l; qUllndo
llào seja attendida a auvel'tencia, e obrig-uçilo de fazel' a obra;
a camal'U porem podedt prorogar o Il1.eSlllO praso quund0
llajào circunstancias uttendivei:i ..



llnte~IJ~n~~' A camara pOdeI;á prorogar o praso' do 3rt
cemiterio. ' quando dentl'o d elle não se possa fundar ~
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Heputar-se hão contra ventares dos artigos an~

F. N. 9.

Art. 68.
tecedentes.

Art. 69. As Irmundades que q .
Íl'mãos em lugar distincto dentro .1 U1zer~m ente:ra~ seos
Y61:ão concorrer para a c~nstrucã ...•o mesmo.~emJterlO, (~e.
te1'1ol' e exterior do ce 't' ç o. e aperfelç-oameuto m ..
irmãos e funelod de ~Ie e~~~d~~~n~)r~fs~'g;,o do numel'o dos

Art. 70. Ninguem poderá formar a " ~
bns, ou monllmentos nos cemiteriod n'e~u~~ello", cat,acum-
(~ades, nem particullll'es para pessoas de suds o~~ad1. ll'lnan-
Ilcençll, pela qual pagarão 6S000 q . ml I.as sel~
couservllçllo e reparo Jo re;;pectlvo u~e s~ra~appllcados a
:20S000. As licenças serão c~onced'd n1l erlO : ~ulta de
Cl1mara no distl'icto da cidade e I aiS p~lobd~ll'eSldente da
de fora. ' pe os su e egados nos

Art. 71. SãO prohibidos dentro das . ,
me" e qnaesqueI' outras f'lbricas ou n p~voaçoe::; os cortll-.u . d' (, I uUlliactul'uS que 1)05
S' o pre.1l1'Icm' a sllude publica. Tae' f b" .' ,-
I'ão estabelecer-se i:'em licença da cam~ ,a llcas não pode-
pr?v~do ll?r ella: multa de ÍOS a 20l.'0~~\' e ~m dlogull' I.lp.
rCll1CldenclUs. ,1 ::l., o up o nus

tl'ict~rt~~2'ha~s e~~I~~~I~'l;e;i1Je ~I,~da?o, que em seos dis-
prejudicar a sallde p~bliJ~e a ~;l~~~a 1;~;~tU~lliU~v~~d~~~
TO~IO XXXlll, PARTE 1.c .

~}.o Os fabriqueiros,
~.'2,° O1j s pI'ocuradores de Irmandades ou qtlem sfizer: ' uas vezes

no~ r~~int~S d~~r~ec~~~~os:ue mandarem fazer enterramentos

~ [~.o Os her:deiros ou testamenteiros que ma d '
tCl:rar a.n0~ recmtos dos templos. fi arem en-

~ 5. lodos o" que mandarem ou consentirem
faç.ao entel'l'111l1entos nos recintos dos temI)l ~ , que se
brlrem covas. o", e os que a-

(ISS )

Art. 1)5, E' prohibido absolutamente enterrar corpo:l
em qualquer outro logar, que não seja cemiterio publico,
ou particular, havenuo os na cidade, e arraíaes; multa de
20S a 30g000,

Art. 66. A camara designará os cemiterios das fregue-'
zias e capellas de fora desta cidade assiguando prasos ra-
zoaveis, passados os q~ae~ não será permittido, o enter~
nUl1ento senãO em CeIllIterlOS sob pena do art. antecedente.

DA SAUDE Pl'BLICA.

~'if ••l0 3.°

mentos. ao qual sendo feita a participaç1l.0 do dia e hora em
que se pretende fazer a limpesa ou concerto do encanament o,
o impedir. Exceptua-se o caso em que o dono do terreno
untes queira fazer a limpes!!, ou obra a sua custa, do que
admittir nelle pe.~solls estranhas, ou quando no dia marcado
lIingem se apresente.

Art. 62. Nas povoaçoes onde se não tiver ainda feito
os encauamentos e chafarizes de agua da serventia publica e
que esta corra em fontes. serão os lugares. d'eltas designados
e marcados n\~stll cidade pelo presidente da camara e nos
urraiaes pelo subdelegado com llssistencia do respectivo fis-
cal, tendo-se em attençao 11 cornmodidude publica.

Art. 63. Nos casos do art. nntecedente, depois de mal'-
cndas as fontes e construidns, é prohibido.

~ 1.0 Tirar dus mesmu". aguus para outl'a fonte ou al'-
l'ninal-us, antes de pasEUr pela fonte marcada.

~ 2.0 Tirar d'ellas IHll'll senil' em pateos, ou quinta~
particulares: multa de r.g a 12$000 e o duplo nas remcI-
dencias.

Art. GI,.. O presidente da camara na cillalle, e os 5ub-
t1ele"'ados nos districtos, poderãO dm' licença para tirar-se
agu~ em hora determinada, com tanto que não prejudique
II servidão publIca.

(;allitulo 1.°

DA SALUI3RIDADJ4~ DO AH, AGUA E ALIMENTOS.
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so conhecimento, lhes mundurú (lar cur::;o e enxugar os ter-
renos, sendo necesst\rio, quando lhe pertencerem.

Art. 7:1. O" donos dos terrenos p.m que se estugn~-
rem as u"'uus de que trata o art. antecedente, sãO abri-
"'ados a ~ulllprir a di::;pasto no me::;mo Ilrtj salvo quando
faltarem-lhes os nccessal'io mcíos, Oll forem 1.1aturaes, ou
uccidentues lues estllgnaçoes. Sempre o qne fizer a estag-
nução cumprirá o dlsl1O::;to no art. antecedente.

O contraventor sofl"rel'ú a multa de 10~ a 20$000 rs., <:luan-
<lo não ob"el'var a adl'cI'tencia do fiscal lue lhe uSSlgnu-
rá praso raso a velo

Art, 7'~. QnanJJ In:1ver duvidi~ s~ as mnnufac.turll~,
ou eSla"'naçoe3 de ag'tllls podem pl'eJudlcllr a sl~llde publI-
ca pou~l'-se-hu recorror a camara, ou ao pI'e::;ldente, nào
estando elIa reunida.

Art, 75, Só nJS nntllt!ouros pllblic)s oli particulares
com licenca ~e poqer:l 1l1'1tur e e::;qniu't.ej'w rezes para.serem
cortadas e venuiulls ao publico. [)3pOl.S de o3qllllrteJadll fi
rez, é permittido á seo lhno condtl'l.ll-a. e vende-ltt pelo
preço que qUlzel', e on:le bem lhc conVier, cl)m tanto que
a venua seja feita pu~)licameule em c~sns abertas cm quc
se possa fiscalisu/' a limpeza e ,sulubl'll~aue da carne. e fi-
llelidade dos pezoJ: multa de 5::; a 10:)000, e o dnplo nas
reincidencias,

Art. 7G. O gado nM será nl'lrto sem que tenhão pas-
sado vinte e q uatl'O horas depois qne ti ver chegado ao I.na-
tadouro e ~em que o fiscal examine a rez, sendo para 1:;50
avisado 'pelo dono, ou pessõa i?CUlllbida de matar. O::;cur~
rues tel'ão cQches com ag-ua limpa para o gado beber, a
cnsta da camara, qnunuo n110houver arrematante, e no caso
contrario será a CU5ta deste: multa tle 58 a 10S000, e o
duplo nas reincidencins. .

Art. 77. Os Clu'rae::; e mlltadouro~ ~e conser~arão l.im.
P0i! quanto for possi veI. te~ldo . o carlllCClro e:5peclal cUIda.
do em não amontoar os dlSPOJOSdas rezes mortas de um
para Outl'O dia' qnando não for obsel'vadu a disposiçãO des-
te art. o fiscal' ali vertirÍl ao cal'lliceiro. e não sendo attenlli-
da a ~dvertenci'\. sofl'rel'l'l a multa de 5$ a lO~:lO:'> e o dq-
pIo nus reincidcncias.

ArL 78. O carniceiro é olJl'igado 11 repcsar 11 carne,
quando assim o exigir o comprador: multa de 28 a G~OOO.

Art. 'j!). E' prohibido:
~ 1.0 MataI' ptlÍxe com vencno:
~ 2.0 Vender alimentos corrompidos:
g 3.0 Fabricar quaesquer generos, misturando-lhes ou.

t!'as snbstllllCil)s que aUg'wentem seo peso, volulr.e, ou qUUll-
tl.dade: multa de 208 a ;I0S000, e o duplo nas l'eillCiden-
ClflS.

Art. 80. E' prohibido lançar immundicias, luvar roupa3
011 quaesq uer outras causas nas fontes, chafarizes, crmos,
ou regos que ~onduzem agua para bebida, on nos logu-
res á elIa SUpel'lOreS, e que 0lfend110 II estas: multa de 4~ a
88000, e o duplo nas reincidencias.

('UI_UnJo ~.o

SOnHE OS.MEIOS PREVENTIVOS DE EKFERMIDADES.

Art. 81. A caIDara pedirá ao governo ou ao com-
missllrio da provincia a vaccinu necessaria ..

~ Unico. Nesta cidade vaccinlll'ú o vaccillador nomea-
do pela junta de hygienc da provincia, o facultativo do
partldo, havendo-o; í'ur'l d'ella as pessoas que fOl'em 110'
me':ldas pela camal'll, tanto llquelle Como estas farão CJllS-
tur por editaes, o dia, hom e logar em que ha de vacci-
nur.

Art, 82. 'fodo o chefe. ue fllmiliu, preceptor, tutor ou
qualquer pessoa do povo, feIto o annunclO por cditaes Con-
\'id~ndo-os u se :'accinat'~m em dia certo, hora e loga/sel'no
obrigados por SI~ seas famulos, subordinados a compm'e-
cerem para tal fim. so~ peaa ou milHa de 2~OOO reis por
cada pe;:;soa que se ver/fique 11110ter sidc vaccinada.

Art. 83. Oito dias dep?is de vuccinados comparcccrno
de .novo pura serem. cxammados pelo ,llccinudor o bem
a~slIn para se tirlll' puz vaccinico para u pI'OJlagl1çã~ da vac-
cma: multa de I~OOO por cnda pessoa que faltul'.

Art. 8!~. Haverá PUl'Uestc fim um livro numerado e ru-
l'O~IO XXX/lI, l'ARTE 1.a
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Art. gl~, São prolJibiuos:

t. ~ 1.0, O~ jogos. de parada lias casas publicns de jO("O
:)~o~\'lla~, Joteq ums, (;a"as de pasto, ruas, pruças e r~n:

'd~ 2
1

,0 As loterias que não forem conccdidas POI' auto-
1'1 ae e competente, <

..~, 3,0 ,A~ rifas (~e quac::iqller objectos ou COu,;n~. O:lCon-
ÍI<l\el1tole" pagnl'1l1 a multa de l1>S a 30\:000 ,,', c 1
pIo na:; I'eincidencius, ,) I el~, o ( u~

lI'Âtlllo ".0
DA SEGUHA:ÇA PUBLICA.

CUIJUulo 1.°

SOnHE AR'1\FICIOS PRE,JUDlCIAES.

,,', A~'t. 92. E' IJI'ohibido (sem licença quc custará 58000
leI?) ,Jedl!' esmolas para quaesquel' invocac:úcs' multl~ (1>

lO~OOU reIs; exceptllão-~e, ., ~
~ 1.0 A l\Iiscricúrdiu,
,~_,2.° . ~:l Irl!lll~H!ml~s do Santissimo Sacramento das AI-

Il1d~, DIVll10 EspJl'Jto Santo, de São SebastifLO dos' Il'IIlão'
da ol'd,em tel'CClra de SãO Fl'ancisco 1):11"1c' hOSI)ita! l~
l'adroeu'a do 100'" > ti' ". J J (a, . ,oal, e oeusaqllellnsqlle tlvCl'em elllseo"
(;OIIlPl'OlllISSOSIlcel!ta pum pedirelu esmola~. .

, ~rt: !J3. ~os casos do artigo llnte(;cdente, quando 1'01'-
pelYllttJ(JO pedu' eSlllolas, é pl'olIilJido levar-se imao'em de
qua q.uer ~aIl1anho: 1II111~atle lOS a 20 ..~000 e o dupolo "!'c!uCldenclUs. ,,11,1::;

~b~erval', as ~brignçües que lh,e são impostas nestas postu-
~n~.' ~ ,n" que a cêlmêlru lhe Impozer no contracto, SCl';'L
d~ \ el tld? pel~l ~nei;(llêl, e não sendo uttendida a nO.verten-
CW, sera dClllIttH.IO do :;erviço municipal.

, Art: 93, E' pl'ohido :lC'11 licença tel' casa publica de
Jogo, ulIH.Ia mesmo licito; 1I11tlta de lOS a 2U; 000 l:ei~.
'l'o~1O XXXIII. 1',\111'1; 1.'

bricado pe10 vaccinadClr em o qual o secretario da cama-
ra fará o lunçament.o das pessoas que se vaccinarilo pam
deste modo se regulur o disposto nos artigos antecedentes.

Art •. 85. O medico, facultativo, ou cirUt'gião do par-
tido é obrigado a curar os enfermos pobl'es que acha.
murem. O curativo aos pobres será providenciado pela cu-
mara.

Art. 86, E' prollibido a t<)do o individuo, competen-
temente habilitado, ubl'jr' botica n'esta cidade e seo termo
sem licença da camam: multa de 208 a 30g000.

Art. 87. Os boticarios ou vendedores de drogas, 011
remedios que venderem em doses miudas substancia~ vene-
nosas e suspeitosas, 011 remedios ucti vus li eSCl'a\'OS ou
pessoas desconhecidas e i?uspeitas sem receita do professo!',
soffrerD.o a lDulta de 15S a 308000 e o duplo nas reinci-
dencias.

Art. 88, Os boticarios e donos li(} casas de negocio
que tiverem á venda dl'Ogas e remedio:l adulterados, serão
punidos com as p~nas do urtiga antecedentes alelll de se-
rem as dl'Ogas e remedios logo inlltilitiauos.

Art.. 89. A camUl'a, quando lhe parecer, poderá orde-
nar aos fiscaes que, acompanhados do medico do partido,
ou de uma pes:loa nomeada pela cumura, visitem as bo-
ticas e casas em que se vender drogas meuicinues. Se o
boticllrio, ou vendedor de drogas ou remedios prohibi-
tios, se oppozer a entrada' em sua botica ou casa de ne-
gocio, pam o exame sobre os remedios e drogus; multa
de 20~OOO e o duplo nas reincidencias. E não ubstante a
opposiÇflO proceder-se-lIa ao exame independente de sua
vontade, lavrando-se de tudo o c0mpetente termo. E se
pelo exame veritical'.se que os mesmo:::. tinhão à venda dro-
gas e remedios ndlllte\'lluo:" sofl'rerão o triplo da pena
estabelecida na primeil'/l purte deste artigo.

Art. 90. E' prohibido exerceI' n'este municipio fi pro-
1issno de CUI'aI', pes,;on desconhecida sem que apresente
::;eos titulos a camllru: multa de 20~ u 30;?OOO e o duplo
pas l'eincidencias,

Artr 91. O medico ou cirurgiãO do partido ~ne nàq

( 102 )
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Art. 1O~'. O" ec1ificios; mm'os, CI1SUS011 obras que a-
meaçarem !'lllll~:t de que POS~ll resultul' <1amno aI) plluli-
co ou partIcular 801:flOdemollilos ou reparados de manei-
ra qne cesse o perlg'O. Quando pllrte somente do edificio
muro, casa ou obra ameace ruina, só esta ficará compre-
hendida na disposiçãO deste nrtigo.

Art, 105. A oUl'igação de desfl1zCl', ree<1ificar ou con-
certar pertence aos Pl'opl'ietarios, ou a se os procuradores,

A.tt. 106. Se no praso nssignndo não for o el1ificio
mUl'o, ou obra desfeito, 011 se o ~deficio não for habitn~
do, ou não se soulJer quem é seo dono ou se na opini-
ãO de peritos não pocler demorar-se a demolir.ão será im-
llledilltu~n.cnte desfeito. a c~lsta da IH'oprlerlade; fic~ndo sem-
pre obrl~'ado o proprJOtarlO, .quandu não sejrro :::ufficientes
us mnterJaes, que serao vendIdos pal'1l pagamento dus des.
pezas.

Art, 103. Os fojos e laços nunca se farão nus divisas
não muradas dus fuzendu:::, chacaras ou quintaes: multa de
58 a 208000 reis.

vidOes e obras pu!Jlicus, sorilo concertados pelos donos dos ter-
renos em que estIverem, quando Ilào seja publico, O fiscal ad-
\'ertil'á o .obrigado no cún.certo pura qllC O faça, e não seu-
do attentlIdll a ad vcnencla no praso que lhe for assigna-
elo: multa de 88 a 108000, e olJrigado a fazer o concerto.

Art. 102. A Cllmnrll concec1el'Ú licença pura: as esca-
'v"uçOes do ~u'ligo antecedente, quando d'ellas nenhum dam-
no, ou pel'!g.o p::>ssa resultar, impondo fi obrigar.ão das
guardas, d!VISUSou Iuze~, Os que, tendo obtido a.licença
não cumpl'lrem as condlcões nella declaradas: multa de
58 a 10~OOO, o

Art. 107. E' pl'ohibi<lo:
~ 1.0 Fabricllr pol\'ora no interior di1S povonc(jes.
~ 2,° O fogo ou tir0 de roqueiras, .bolnbOes e buscapes,

multa de 1U~ a 15SOOO,

Art. 108. H' permittido pOr-se fogos do ar, sendo 1an-
1'0:110 XXXI1I. PAUTE 1. o.. 'os IJl'oximos ús :ie~'-Art, 101. As escllvaçõe8 e preclplcl ,

( 1n!~)
Art. nG. E' prohibido aos e3cr.avos e Il!enores de 21

annos, e 1i1l:03 fun~ilia:>, toda a qualldade l~e~o~o, tant0o-el~
ca'u de joo'o liccnclUrla, como em qualquel casa, ou lOcaI,
u~r publko quer particular. O tiono da casa, ou logar
4uo consollti~', ou, adm.ittir jogo. COll! eSCl'Il\'.?~.'men~r~.s, e
tilhos familias, sem punIdo com OItOdws d,e Pll::>àO,o ~Oi:lOOO
de Illulta. O escravo qllC fOI' apullhudo jogando s~m.pu-
nido com cinco dias tie prisào, e o duplo lias relllclden-,
C"lS. A penu de prisãO não terÍl logur, pagando o. se.nhol
d~ escruvo a multa de 5SUOO reis, e o duplo nas relllclden-
cias.

Al't. 97. O homem livro apullhado n jogar diuh.eiro,
ou couza qne o valh:t, com e"cl'1lVOS, mell:)l'C", ou tIlhos
familias, será mult:tLlo em tOSOU:>, e slJli'l'el'á oito dia::; de
pri'!i'lo.

Mt. 93. E' {ll'ohibido.
~ L" Fingir-se in3pimdo POI' potell~i~s .Í1~v~s~y~i,;,ou

pt'edizer ca,;Q" ll'iste,; ou alegt',e,; .• ou e:-.:LlaOldIllUllO" dos
l uaes resultem ualtlno, ou pl'eJUlw ~\ alg'ue~l., .",.
1 ~ ')" Inculclll'-so cur:tdol' de eiltcll'fUlUad~ 0,1 mc!e",tltb
JOl' ~;leio de ftljti(~03, ol'açõe". g~dt?S, l1~(;lOnutlus; mulla
~ e 15~ a 30;'j\OOO e

O

o duplo nas relll(;ldOllCHlS,.

i:aK~itulo ~.~

SOBRE 11.EOIDAS PHEVEN1'IVAS pE D<\MNO:3.

A,.t. 9U. 08 fiscaes m~n~l~rüo pôr guanllls ou di\'i~~:
junto llS escavações e preclplclOS que. I~ouvcrem l:as)~~~:,.
ou servidões publicas, o.n nus sl~as vlsllllH~nças, e I
rilo C0111a POSSIvel bl'evldade o ~eu COllcel to.

Al't. 100. Quando as e~cavaç?~s e pl'e~ipicios de ~.lle
trata o artio'o 11l1tecedente forem 1eltas ou cau~adas paI al-
')'U e'll será c este obl'igado ao concerto, e r~pOSJçàO de tudo
~m ..~o antio-o e8tauo: multa de 30!~OOO l'OlS, se l!àO atten-
tlel' logo a a~v el'tencia do fiscal, alem ~u o!mgaçfLO tio
ftl zer o concerto.
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r\rt. /20, O bebado achado nas ruas, pr:lca5 e.:itra-
{las, ou outro;; logares publicos sel'<'l pre:>o nos d.cu~ cuso,;.

Art 117. li;' prohibillo soltar unimo! damllllllo, que
se pode conservar pt'eso, ou matur: multa de 10g000 I':>.

k:' permittido matllr o uni mal damuado.

. Art. 118. l'~'prohibido lIUS povoações condusir carros
.puxados por anlmaes Sl:m candieiro, oLIguias multa de 4::;
a 8$0000rs.

Art. 11G, Cond uz!r .se.ltào sempre presos pelas ruas, pra-
ças e estradas publIcas, os auiulaes hl'a\'OS que possão 01'-
f:ender os que enco~ltral'CIl1, e quuudo j"to "e não POS311
fazer sem g'l'!lIIde dlHiculdaue. os preccdcrú um dos con-
ductores avü;nnc!o o publico com as voze:; do costume: 1I1ul"
ta de '15000 por cada !lIIimal,

1.° Se o::;th'er em estado de fazel' mlll
') S' .. -. ° e corlor pol'lgo pela sua pC.:isoa, não podendo a-

cautelar-seI do. q ualq ~el' lIlaI que lhe possa SUCCedúl'.
Pl'~;';o que :;eJtl, sem entregue a :;ua familia. ou cOl1dul:i.

do a sua cusa, quando nem 1Il11lle nom olltm tenha 110lo
gur, ou nilo lllljiio .visinhos quo o queirilo receber, será C(JIl-
sen'ado em custo(1ta durante a embl'iaguez,

. Art. 1~~. Os 10llcos furiosos se:-ilo pI'esos e en!,I'egllc:>
a suas farnI!ll1s, e quando as não tenhão, on elJas não quei-
1::10el1cilrr~gctl'-se d'elles, serilo recolhidos as CU;;IlSque lho ..;
forem destllllldas, e em q !lanto estas 11110se e.-;tabeleccrcrn,
poderãO ReI' conservados nus pl'i,;ões publicas,

. Mt, ~22. Nos cas.o? (los 1HtigO,; antecedentes SUi'/!pr0-
.ferlvel ansar-se a fumtlla ou dOllleslicos dú uobndu 011 JOI1-
co..; para ~il. recolh t'edl e gUl1r.I.l!'uln, não !ta VÚIllo na <10-
1l10l'il preJ 111;',0,Oll dalllllO Jl'I blil'o 011 partic!.! lar.
TO~lO XXXII!. 1',\HTE 1,'

• "Art: llD A camal'!l p~)(I~l'ú por editaes prohibir naf;
.e",t(l~õe" calmoslls, ou nas occaSlões em q ne llppnre",erem' cãO,;
dnmnatlos que se c(!nsel'vem os mesll1()s solto:> pelas' rll-
11'; e l)I'a~as desta cHlade, e suas povoações: multa do 5S
li '10~OOO por cnda !1nimal. '

~ 1.0 Lançar fogo nos c~mpo~ proprio~,. 0\1 de ql~: se
tenha disp05i~~ilO, som prevlO a VI50 ao" vlslllho.> conti.lan-
tes: . .

~ 2.° Queimar n propria roça sem .t~I' fUlt.o aC~ll:o de
vinte palmos pelo munas, e sem partIcipar. ao.> Yl::llIl}(lS
confinantes o dia em que se pretende quelmul', Quando
pela contravenção de qualquer d.~st~~ ~ ~ pa55111' fogo no~
campos. matos e plantações dos VISlllhos, o cOI~trnvontol
sotfrerá a multa de 158 a 33g000, alem da obrlgaçào de
indemnisar o dumno causado.

Art. 11&.. R' prohibido corl'er a cavaI:"; de_,~lia on, ~e
noite nas ruas e pI'llça..; d:ls povoaçõe.3: l.nult'l de n~ a .10~OllO
reis. Ex:ceptuão-se O.:i Ctl.:iOSde urgencIll, ou do servIço pu-
blico.

Art, 115 E' prolJibido ter soltos nas portas das ~asa:;,
ruas e pracas 'das povoações e e~tl'Udas publicas anllnaeil
bravos que. possuo olfender os tl'am;~un.tes: I~ulta de 4~OOO
por cada animal. e o duplo nas rell1cI.dencllls. O a~l1mal
poderá ser morto por qualquer passageIro, qr,antlo seja POI'
elle accomettido, .

( H)G )

Art. 109. E' permittido com licença fubricar polvora
fora das povoações em lugar designado pela CUIDara: multa
de 20$000 reis.

Art. 110. São obrigados os pedreil'os, carpinteiros,
ferreiros, e jurnnleiros, 11acudir ao fogo que pegar em q.uül-
quer edificio nas povoações: multá lIe 5$ li tOSaOo reIs.

Art, 111, O:> sachristiles e cal'cereiros são obrigallo:>
a tocar fi fogo, log'o que for noticiado que está pegando
em algum edificio: multa do Ult, supra,

Art, 112, E' prohibido lançar fogo ao campo ou ma.
to alheio: multa d.e lU8 a 30S0()0 reis.

Art. 113. E' prohibido:

çados nos lagares declarados em editaes da camara, ou
:jendo inclinados para fora das povoações: multa de 58 a
10,000.



ço. de roçada, derrubada, ou de qualquer tl'abalho de '1-
g-rICultura: '
~ 3.. De espudirn aos magi::itt'Udos e pessoas gradas.

A,t. 131. . Poderào USut' de l1t'mas offensivas <}ul1esquer
q ~e ella::i ~eJ.ào.' os sollll~~~s poJidaes, pedestr~s e Jesso-
as que UUXIII,Uem os ofnclUes de justir.u U'IS l)ri ,- [
{)rehens-e .1 J ' ' :oves, up-, ~ ~ ue )en~,. ou outras quaesquel' diligencias,
0" oflicllles d<1othclO podel'ão usar de seeis iu,;tl'uttle t '

dentro do fugar em que trabalhal'em no exercicio d n. Os
trabalho. 'e seu

( tlH> )

O tllvemeil'o, negociante ou 'J ual(]IIl.:t' ou-
PAliTE I.a

F. K. 9.

Art. 1.32. E' prohibido tocur caixa peias ruas e I"
ças' sem lIcença: mU.ta de 28 a 8g000. Exceptllli-"e 1 ~a-
que de CaIXUS militUt'es ql/e é independente de liceo .. 0.-
~ os que annnnci~rem quaesqucl' espectaculos, para o>; Il~.'b~
Jll se teulta obtluo liceuça ".qllde,.,

"o ••AI't.1:33. '1',0<10 o que tiver pasto (le aluguel serú 0-
J!lloddo a tel-o, fechado. Se o animal flJO'il' ou sumi!' ,
1alta de segut'Unçll UO pasta, o contl'llVent~r paO'Ul"'1U II ]JIOtltle l,.cOUO r . . d' b' lU a

<l . ClS P0l' ~a a Ulll anImal. e será obrio'ado a ma .
~lar pl'.ocurat' o unJlJ1al ou animaes ú sua cust~, ou )'I~"IIII'
1tt1/UedIatamente ~ sea valOI' ao don:l, senào I1PPlll'eC~;' ~~n
teltlp? deste segUIr a sua vingem, ou dentro do 1)1"150 I
(Iez UlI1S se o dono for tlJol'ndor 110 {oo'ur. No pt'ilre'iro l, e
so se o CotltJ'aveuto'l' recusar-se u ° pu:;'umento ou U1àO ,C,I-
l,;onco"dllt, no I d . I b , cou-. .' va OI' o llUllllU , sel'á este fi requerimeto I
ll~llo ~I:~}ltrauo, por uous !o u vados Ilomea dos pela autoridlll~
~Ie poll.clHl, e feita a avalJa~ão, se o contruveutor não pa"" ,
lUl!llCdwtumente; se expidit'á luundado contra o mes[tJo.bdl

, AY,t. 134. W pro!J,ibido fi todo e qualquel' mascate, ui-
t:IlldeJlo ou qllttandelra veudeJ' seos o'eneJ'OS em qU'11q, ,
lazendu sem Il(;ença de seo dOllo ud;J~ini::Jtradúl' 'f ,tj u~~
lpllJta de lOS a :!O~1000rs.' , ou Cltúl.

(,"UI.ituRo 3••

SOBHE CO~1~HAVENÇ0ES CO~TIL\ ..\.S PEi)SO.\~,

Art. 135 ..
'1'0)10 XXXIlf

Art. 123, Não haverá espetaculo alg'um publico sem
licens:a; multa de 10ga 20~000 rd. e o duplo nas reincidencias.

Art. 12.j. O" pl'esepes nM' terão passag'ens da Escri-
ptura Sag't'ada: multa de lOS a 208000 rs.

Art. 125, E' pl'ohibida 11 dança de batuque dentro.das
povoaçoes de dia, ou de noute: pe"a de se cle"fazel' o aJuu-
tamento: multa de 128000 ao dono da casa. e de 4g00U 1'5.
a cada um dos que se acharem no ajuntamento: nas rein-
cirlencias sott'rel'ú cada um o duplo tia tllulta, e mais cin-
co dias de prisão, .

,Art, 126. São permittidos os quimbetes, ou reinados
que costumfto fazer os pretos. acompanhando os Juizes per •.
petuos das irmandade,; do Bosario, çom tanto que não se-
jftO de noute: multa de ft.g a 8!?OOOI'S.

Art. 127, Quando em alguma rua houver ajuntamen-
to, de::iorrlem occllltn<.:ão de criminosos, ou incenuio, os vi-
sinhos serüo olll'igaaos a illuminarem as frentes de suas
casas por aviso do tbcal, inspector de quarteirão, e sllb- -
delegado: o aviso bastará que seja vocal: multa de dOUd
a oito mil rei;:;.

Art. 129, E' prohihido nas povoaçües o n50 de armas
oífensivas: multa de 108 fi :W~OOOI'eis, SãO armas of1'en-
sivas a-pistolla, clavinu, clavinote, bacamarte, revol\'er, e:',;..
pada, sabre, reme .• espadao, azugaia, lança, dlUÇO, fouces,
de qvulguer tamanho que seji'lO os cabos, machados, faca,
de POlltll, pnnhal, sovelilo, estoque. O contraventor deste
artigo, 1l1elll da multa :;:ofli'el'ú mais cinco dias de prisào.

( 198 )

Art. 1:l0, E' permiUido independente de licença o uso:

~ L. De faca de ponta, foucinha, manguala de ferrão
aos boiadeiros, tropeiros, e cat'rerros, estando em exerciclO.
3 2,. De faca de pauta, fouce machado, fuCãO aos cm',

l'inteiros, lenheiros e trallalhodore.3 empregados DO servi.

Art. 128 A camUl'a, logo que Sl'as rendas o permitti-
rem, proverá u il1utIlina~ão na::i noutes que nüo forem de
luar.



Art. 14/~. Se o jogo for de laranjas, ou limões na-
tu!'ues, .ou quaesquer outl'ascous!!S que pOS:3ilOilldui:ir pe-
rigo ou causar dô!', ou for com agua fetida: multa de lOS
n 208000, e 5 dias de prisãO.

Art. 145, Os limões e lm'anjas arteficiaes que forem
expostos à venda pelas ruas, serilo tomados e imm edinta-
mente quebI'ados. e o conuuctOI' pagará a multa de 58000:
'1'0)10 XXXIII. PAUTE

( 201 )F X. 9.

~. 2.° As voserins, gI'itOS, alaridos de noite nas ruas e
praças sem que dellas pos::lãO resultar ntilidade alguma,
ou sem que U isso obr'ig'lle a necessiLlude ou medo: pl'isão
por 8 dias a qual não. leI'á lagar pagando o contl'Uveutol'
a multa de 108000.

A.rt. 1!J.1. E' contra venção, OlI infracção:
~ 1,° Imputar a alguem em publico contravençúes, ou

defeitos, q ne o exponhão á ridiculo, vexame, Íl'I'iSãO. sus-
peita ou má reputação:

~ 2.° PraticaI' contra a1glIeIl1, actos que na opiniãO ge-
ral São reputados oft'ensivos:

~ 3.° Espancar animaes mansos alheios, cortar-lhes as
crinas, ali eaudas, ou maltrataI-os só por mal fa~er:

~ 4.° Escrever disticos, ou letreiros nas portas, oli pare-
de::;, em affronta aos donos, ou ú alguem. ou sujar as mes-
mas pOI'tad ou paredes com immundicias:

~ 5.° Escrever pasq lIins satyrando, depreciando, ou di-
vulgando a reputação e faltas ulheis. Aos infllctOl'eS dos
~g 1.0 2,° e 3.° multa rle 53 a lOg000, e os dos ~~ 4.° e 50
multa de 208 a 30~OOO e prisãO por 8 dias.

Art. 1-12. E' prohibido:
~ 1.° Mostrar em publico as partes pudendas de pro~

posito, 0:1 seja por ataque, alI despejo, ou qualquer outro
. motivo:

~ 2, ° Praticar em publico, actos qne na opiniãO com-
mum sejã0 reputados libidinosos, ou em illlmelliuta oftcnsa
da religião,. e dos costume;;: multa de 20$ u 30800 O, alem
de 8 dias de prisno.

Art. 14:-1.. E' prohibido jOglll' entrudo nus ruas e PI'U-
ças dus povoaçOes: m:llta de 25 a !J.gooo por cuda pos-
:-;oa. .

( 200 )

tra pessoa qlle comprnr ú escravos objec.tos ou cousa,s que
1IàO costu mflo ter, som qno sejflO autO~'ISlldos po~' bllhe~e
'le soa' ~ellhoreii ou ao menos da 1)eS::loaconhecIda: 111111-
( " ~, 1; • '.1 • 1 Ita de ()S n 12::;000, e o duplo lIUS rell1CluenClllS, a e:n ( e
oito dia::; de pri::;flO.

Art. 13G. E' prohil.Jido: ,
~ 1.0 O~cnltUl' e::lc!'a,vos fngiuos, on c?nsentll-os n~, pro-

wia casa sem participaI' a ::;eo senhor, ou a ~utoll~adB'
~)Qlicial dentro de vinte qnatro hol'Us, sendo mor adore" no
llJO'UI' ou em di::ltuncill de duns legoas, ~ de quarenta e
oito l~orl1s, não ::;endo em ui::;tansia de mms de quatro le-
o'oas por di;]: ,
,., ~ 2.° Gnlll'llar cousas qne os 3f>Cr,lVOSfurtarem: mul.a
ué 10~ a :W:r"OOO.

A 't 137', O sonhar do e;;cI'uvo a quem se fi~e!' a par-
ticipl1~il;) do:si 1.° do artigo antecedente, será obl']gado li
paguI:' todus ~;; despe.!>u;; (lue;;e fizer com a me3mll e com
o escravo ou t~Cl'UVO::;'

A 't I"R 1'" Ill'ohibido ne"'()cillr Ci;Cr<l\'OSO~l anirn~es
1, ólJ.' ,., I l' d s Clo'acom cio"l1lo::; e pe3::l0US :3Uspeita::; e l esc~n leCI u, .~
n' I' 'o II'e-te Ul'tJo'O os que ~uo110:-:, e sn,;ppitos se (on(ll1ln.. :>., ~ • LI t' _

paI' toes havido;;, e CO::;tUlllàOnegocIar POI .meI~ e 1,0
cas, e compras de aninaes c escravos, e nua sao ~Ol ~-
dores estabelecidos em municipio algum, e ne[f\ tenhao pe,,-
::;011 Ca Hl~ que o:; abone e c,olll.le~a; os qu,~ fOI~m en?on-
11',1(105

1 n neg{Jcial' com tu e;; IfllllVIduos, SCltlO HhIltado" em
1US a 30SUOO l'eis. . . .t ' I e'1'

l'ia mesma pena incorrer1\o O,::5.Clgunos,e ,SllSP:I o",a(J' .:
de ser-lhe ::;eqllestmda toda l~IObIlIlle não HeI-lhe" entI eo nc
em quanto n1\o prc::;tfll'eln. fUll1!ja,

A't 139 A all toridnde policial ne3ta ciuacle e se.os (lis~
t 'ictos

l
;lãO consentil' ú qnc\ n'elie;; s.e demor~m os :1~aI:~:-;

101' lwlis Llc \'inte qnutl'o !lOt'US, findas fi" qune~, "eI, o
_ ~xpuls~s 1110::;[no.contl'il v?I~~ade, ,s:ll~o caso de molestm gm-

'le que 0::5 pl'~hlba, ou fOl\;a llJ,llOI.

Art. 140, 8,10 prohibido":
I I 1'1 .1,0. fu'!,!'O(!:ldas de noite~ 1.0 Os tiros (e q~lil quer ara, u_ ~

de 1t1'Odas povou!joo .•



sem licença de seus donos, salvo em caso ele necessidael e,
se forem pessOas insuspeitas: mnIta de 5~ a 108000, e o du-
plo nas reincid~ncias.

Art. 152, O escl"UVO que for encontrado em planta~
~õos alheias, ou casa alheia, e se tornar suspeito por não
ter motivo algum justo, será punido com 8 dias de pri-
são, e o dobro nas reincidensias. A pena nilo terá lagar
pagando o senhor do escravo 58 il 10$000.

Ar~. 153. E' hrohibido nesta cidade, e nas povoacúes
o passeio de escmvos depois da corrida do sino das 110ve
horas, excepto COlO escripto de seos senhores, ou ele pes-
soas ele snas familias, ou de pessoas visinhas, quanelo aquel-
les não saibão escrever, ou mesmo quando apresen-
tem um signal conhecido. O contra ventar som'erá a pena
de 2 dias de p"iSãO, a qual nilo terá logar pagaudo o
senhor do escra \'0 dous mil reis.

Art. 15"'. Os que de proposito metterem gado ou quaes-
que,' outros animaes nas ten'as cercadas, ou plantacões
alheias, abrindo para isto cercas e porteiras, ou frunque-
Iludo quuesquer outros tllpUme.5, serão punidos com a mul-
ta de 10g li 30SOOO e o duplo na~ reincidencias, alem ela
intIemisação tIo damno' causado.

Art. 155. O dono do gatIo encontrado nas plantucõe::l
alheias, ou nas terras tapadas, ainda que não plantadas,
pagará a multa de 2~000 por cada cabeça de animal ca-
valar, muar, ou vacum, uma vell que teuha sido avisado
por ordem da autoridade policial, ou do fiscal. Entende-se
por tel'l'eno ou plantação cercada a que estiver circunda-

. da com cerca de cinco varas amarradas em mourões af-
fiucadas em distancia ele dons cavados de um a outro, cer-
ca em pé, valIa, muro, cavas de sete a oito palmos, ar-
bl1stos de espinhos bem unidos, ou pantano" capazes de
obstar a passagem a qualquer animal de porte grande.

Art. 156. R' prohibido aos sacias ali coherdeiros metter
gado, ou quaesquer outras cI'iações em terras de cultura,
ou lavoura de que não houver divisão entre os mesmos,
sem que nisto convenhão todos, urna vez qlle sejao ta-
padas ou hajão n'elIas plantações: multa de 19000 reis
P?l' cada cabeça de animal, alem ela obrjgl1~no ele indem-
lllSal' o elamno causado pala crea~ão.
TO:'110 XX.XI. PARTE 1. o
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t so pao'ará a multa o seosalvo sendo escravo, e nes e ca n' d' 'd'to' li-
que tiver mandado ven er o:> 1 Ssenhor, ou pessoa

môes.

'I'itu lo (i.o

SOBRE A ABASTANÇA DE VIVEHES.

£'altUulo, •. 0

SOBRE A INDUSTHIA EM GERAL

Art. 146, E' prohibido tax~r os preços do ..~ado o~
quaesquer outros generos, nem Impor-se-hão 011tri~~q~~::_
quer restricções a liberdade de seo.~ ~on~~"que 30g000. Os
jão marcadas nestas postnras: multa e . :) a I aes
',lonas dos "'eneros o.~ vendel'ã0 pelos preço,;, pe os i~xa
se contrata~em com os compradores sem attenção a ..

Art 11&-7 E' prohibido nesta cidade e povoações:
~ Uni'co. Soltar cal)l'ito, ali cabri,tos sem est.~rel~l pea~,

I s de maneira que não possão alIender ou preJLHlIcar a:>
~)?al1tacões alheias: multa de 1$000 por cabeça,
1 Al~t 148 Quando não conste de quem seja, ou á qlleI~
)ertenc; a ~abl'a on cabrito apanhado l.J. fazel' damno, s~rcÍ
!memata'do n'a pl~imejra audiencia do subd~,IE'S:a,d~" ~ne p:=
rá publico por editaes, e seo Pdr~d~~to~a~l~a a~lit.~e~l~rar
;.ms, será entregue ao procura ar a '. .
com elIe para o cofre.

Art. 1I~\J. Os clll'l1iceiros são obrigados ~ cOl:s~r~a~
por tres dias, mas nunca nas ruas, ou CO~I'O" dJ:i, l~~~~

atarem e a nillO'uem estorvarão o exame Os I
;~~~~~uros: :nult~ de 2J a 6g000 por cada CO'lro que oe-
cultar.

Art '50 A can1ara poderü õbrigar aos que tiverem
.• . õ ' li entre,ra-l1e cortal' carne ne:lta cidade e suas povoaç e", f' d"

rem ao respectivo fi"cal um bilhete cunten~~~ 8 6lroca(i~
rezes que hão de matar: multa de 4g a 8:) O por
rez, ClljO ferro não fuI' apresentado; quando a camara Q

exija. II .
Art. 151. E' prohibido entrül' em plantações a ~eras

F. N. 9. ( 203 )



:ro~IO XXXIII. P.\IlTIi I.C

:\1'1. lü'~,' O:; proprieturios de pomáre3 na citlaue. e po-
,'oações t:ão obrig'ados 11 tirar li htl"va de passarinho das
urvol'es f1'llctifel'aS lias qn6 lhe fiquem contiguas, sob pe-
na de 4$000 de multa e de se IlIandar cortar as UI'VOI'OSli
Sua CIlSta,

( 205 )F, N. 9.

silO obrigados a cercai-os com tapumes fortes pelos la-
dos dos mesmos logradoul'os. O proprietario ou la Vl'IldOl'
que uao cumprir o disposto n'e:;te UI"tio'o, quando oft'ell-
dão, pagará o àamno causa'lo: llIulta Ode I~OOO por cada.
cabeça,

Art. 161. Os donos das terras tapadas ou plantnções
em que forem encontmuos ani lllues cum infraccões de po:;-
turas, poderãO retel-os até que se avise no fiscai para.fazel-
os recolher ao CUlTal dJ inspector de quarteirllo: se o !is-
cal residir na tlistancia de legoa e meia,

Art. 162, A Ca~llll'a proven\. pnra que em termo bre-
ve se fação CUl'l'ues nos districtos do Illunicipio, Ú fim de
que n'elles :;e l'ecolhl1.o os animaes apprehendidos. Em q uan-
to nãu se. estabelecerem os CUlTues, o fbcnl fal'á recolhel'
'os animae:; apprehenditlos em pasto seguro, pagand0.se
lIO dono do pasto á custa do dono tlos animaes, ou da
cnmara o aluguel co,~tulllado, O dono do pasto lJ ue a is-
to W oppuzer incol'l'erá 1111 multa de 300 reis por cal!1l
•.mimaI.

Art, 1G3. Todos os moradores desta cidade, e de seo
municlpio, em cujos predios. fllí~entlM, ou t.erras houvo-
rem fomlig-ueiros serão obrigados a tiral-os, c extin"'uil-os,
principiando polos mais nocivos: multa de 5,., a tOsuon. ti
o formigueiro será extincto a sua custa, A camam seri!
obrigatlll a timr os formigueiros nos logare;; e 10g'l'ado-
I'es publicos da cidalle, ainl!a 11<10habitados, ou conce-
didos,

AI.t, 165, E' prohibido matar emns, sericmas o UrUIHI7.;
multa de 2~000 POI' cabeça. Na mesma multa illcol'l'erflo
os que rnu~arem perdi2es e collomas do 1.0 <le Agosto lIO
ultimo de Fevereiro. QIIIlIHlo Ilao se POSSll \'el'ilic<l!' o illl-
me!'o sotl'rel'fLO a multa de 5S000 e o duplo nas l'eiIH'it!Pll-
ti,lS,
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Art. 157, E' prohibido aos sacio;; na rropried,ude do
cultura, ou campos de creur, empI'egar malOl' serVIço, ou
distribuição e Gortes de mattos do que Ihe,s compete, a
respc::ito, e contra a vontad.e dos outr~s SOCIOS, ou coller-
deil'os, igualmente a respeito dos ammaes lan.çados nas
fazendas e campos de crear pel? que a reqllel'l~ento de
qualquer dos socios, ou cohel'dell'os que não conVier, com-
parecerão todos diante da autoridade P?licial, e nomem:!lO
arbitros que declarem o numero de am.1lJaes que poderão
ter nos campos, ou pa"tos sem destl'lllçãO destes, e o
llUll1ei'O de alqueires que cada nm pouCl'á ;Jlantar a.nnual-
mente, de mattos e capoeiras se~n. uniquilnção das mesmas:

~ Unico. A' autOl'idade po!JcwJ, tendo em attenção 11
parte que cada intereilslllo tem nas t~lTas de cul,turas, e
campos, designará a cada l1lll dos sacias o numelO de al-
queires que lhe toca plantur annualrnente, o numero de
animaes que poderá ter nos campos ou pastos, O con.
traveutor será castigado com a ~nulta de. 308000 e o un.
pio nns reincidencias, alem de retirar as crlUções que de-
mais meter' nos pastos, ou campos. Nilo ?o.mplll'ecend~ a
parte, ou partes citadas, a a.utoridade pohcwl nomeara e
approvará 0l? arbitros fi reveha do:; mesmos,

Art. 158. Quando ,iS terras en-, commllm forem de cri-
açã'o e alo'um dos sacias quizer plantar em algum capão
ou ~apoeir~, será obrigado a cercai' sob pena de perd~r o
direito do damno cun:mdo pelas cI'eações e de pedlr 11 Im,
posiÇãO da multa. pela entl'ada deiltus IPS plantações,
Qando as terras forem de c.ultllra, O~l lavoura, e lIÜ? hO~I-
verem pastos tapadüs, o sacIO que ql1lzer ter creaçao e obl'l-
gado a conservaI. a em pastos s~glll'OS, e a veelar 9ue of-
fenda as plantar,õe.:; e culturas alheIns: ~n~lta de lOS a :>03000,
alem da obriB'~~üo de pagar os [lreJUIzos causados pelas
creacoes.

~rt, 15!). O.:; proprietarios ou lavmdol'es que fiz erem
plantaçoes nus divÍ;,:)s ou, t~rras confinantes, em as.. qua~s
pa;;tnrem criações, ou eXlst.lrem pastos d.e seos VISlllho:>,
deverãO cercar na parte que confin.ar com as terms destes,
mr.a \'e~ que recipl'ocalllellte :;e SIl'vilo uellus para pas-
tos, ou assim tolerarem,

Art, leO. Os proprietarios de terra de culturas, cir-
cl1mvisinhos das terl'as qne sã') de Uf)OCOlllmum, e q110
l:lCn'plll de log-rndonro pilblico da cidalle, e povoaçõtl.':,



sonHE SERVIDÕES PUBLICAS E ESTHADAS.
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Art. 169. E' prohibillo:
~ 1.0 Deixar de proposito abertas as porteiras que \'c-

tIüo as entradas das fa%cndus, ou das creações llUii plan-
tações,

~ 2.° Inutilisur. desfnzer, 011 arruinar obms, ou servi-
ços alheios, embarnçar' ou desviar agoas que tiervem a Ol!-
trem, que das mesmas estejilo dc posse. Os contra vento-
reI; do: 1.° incolTerãq na multa de 5S a 20S000,e osdu
2° na de 20S a !lO$OOOe o duplo !las rcincidenci!lS, 8 di(~,;
de pr'isilO, e obrio'açilo de l'epor tudo !la seo antigo e pn-
mitivo estado, a!<~m das penas e despezas detel'll\Íl1adus pe-
lo codigo criminal relativamente ao dalllno,

Art. no. As disposieôes do Ul'tigo antecedente, não
c')mpr'eliendelll os factos jil'llticudos pelos l)['oprietarios em
desforço incontinente em prejuizo dos q uaes são feitos os
fler'viço~, obras e porteiras,

Art, 171. E' prohibido a qunlquer' pessOa CCI'CUI', ta-
par, ou tOl'llnr de seo uso (lxclusivo quulquBr' parte de Ulll
tel'l'eno que de longo telllJlo pertença !10S moradores eUI
commum ou sirva de !:"Jug'radoUl'o pub!Jco. O contravelltol'
Il1COI'rOl'úna multa de lOS a 20g000 reis e nu obrig-a~ilo
de dc"fazel' o tapume ou obra feita no teneno,

Art. 172, NãO poderãO os proprietarios impedir qne
em suas terras se fação estl'adas de comprimento e ]nr-
"'uras necc;;snl'ias. As estrudas publicas U1ullicipaes terã(1
pelo menos, sendo possivel, quin%c palmos de larg'llI'u o
dez pulnlos de deseortinllmento de utn e outro lado, e 0;;-
gotas de duas em duas braçlls de distmda um do outro
salvo nos lugarc::! em que seja isso impossivel ús fOl;çns do
dono do tencuo; o que recusar-se a e,-;.te,onus. ser'a muI-
ta de lOS a 30g000 reis, e duplo na relnwlellclU.

Alt. 173. Ql1undo o contraventor tenhu de qUUlql1l\I'
maneira emburuçado a e,-;tradn, set'ú multado de 2)~ 11
:Jogooo reis e o duplo nus reiucidellcias e condrmllado a
repor tudo IW antigo estudo,
'ro~o XXXIII. PAliTE

Art. 167. Quando amigavelmente não se coneordarem,
será o aviso de que trata o Drtigo anteced~nte feito por
oflicial .de justiça em virtude de ordem ou dlspacho da au-
toridade policial respectiva,

Art. 1 Gtol, As cercas ou tapumes rli\'Ízorios de que trac-
tão os artio'os antecedentes, serilo feitos a custa dos mo-
radores 011'"proprielurios confinantes e observando-se as re-
gras seguintes: ".
~ 1,' Quando os visinhos não se concordarem a fazer.o

tapume sobre sua qualidadE', serão as partes recusantes ob1'l-
(I'adas ti comparec('rem na audiencia da autoridade poli-
~ial para a qual forem citadas e n'ella nomeará umu das
partes um louvado, que, com outro nomeado pela outra
partI!, Irão ao logur, e Je~ignarúõ. a natureza d~ tapume
e sua dit'eCção cm attençüo a localIdade, economlll, segu-
l'nnca ou duraçüo,

~ '2 ° Na falta do compnrecimentO da parte l'ecusante. li
autoridade policial nomelll'á a sua revelia o lou \'ado, e fartl
o que dispõe o ~ antecedente:

~ 3.' No ca?o de di\'ergencia na opiniãO dos ~o~lvados
llecidirá o pI'e,mlenle da cumal'n, adoptando fi 0pllllão de
11111dos Ifluvudos.

~ 4.,0 Quando a duvida (lU II opposiÇãO da parte recuzante
\'er,,3r sobre II direcção do vallo, cerca ou muro prGce-
der-so,-ha com louvados ou arbitras na forma uos ~~ an-
tecedentes n'aqldlo em que f~)r applicavel. .

~ 5.° Na uecitiào do presidente da camara que confir-
mUi' o parecer dos louvados, sel'á 8ssignado um termo jlfll'a
us partes comoçnrem a obru, e.outro puru a conclusão della.

~ li.O Findo O Pl'HSO mUl'cudo pal'll começar a obra, se
II parte recllsante não o tiver feito. a outru pal'te cOllti-
nuará com o tapume n I fOl'ma que tiver sido designado até
onde deva sei', fonnando uma cOlita COITente de toda a rlm,:-
pesa da obm, com declaração separadamente dos jOl'llaes,
;mstento e mais despesas que possa pI'ovar, para ha\'er
da parte recusante metade da somma em que importar
toda a extew:;ão, ou pat'te qlle tocar pl'o-rata,

~ 7,° A couta conellte fOrllH\Ua e assignaua em obsor-
"ancia ao ~ antecedente faz pl'ova no caso vertente, e a
parte contl'Hria não poderú allegnr senão erTO nu conta,
ou cngano !la somrna.

~ 8.° O que r'ecusar-se ou de qualquer mouo 0ppol'-se
serú multado em 20g a 30SOOO reis.

( .206 )



ttll'u. creação ou mineraçãO, como até agora, são obrig'u .•
dos a fazer pontes sobre os l'ios. ribeil'ões e cOl'l'egos qu~ não
tiverem mais dd setenta palmo;! de larg .. ra no lugar ou
immediaeões da estrada Oll caminho: milIta de. 20g a 30S000
e o duplo nas reincidencills, alem de fazer a obm a sua
custa. Na inesma pena, alem de oito dias de prisilo in-
correrão os que de proposito lU'l'uinarem, 011 demolirem as
ditas pontes, sem consen ilOcnto de se05 donos,oll Iicen-
çu da call1aru, .

Art. 178. Quundo o caminho for de algllns moradores,
sàO obrigados os que d'elle se "ol'virem, a concertaI-o cada
11m na sua re:5pectiva testada. Quando al~'lIm. on alguns
dos moradores se recn"arc:n, ou nào C!lmpl'l rem c-te dever,
poderá qunlrjlHlr d'elles depois de ter participado a anto-
ridade policial a contumncia de seo visinho, e (l'elle al-
cançando orllem, fazer o e011certo ou limpeza, c haver as
despezas dos oll~ros qne llM eoncorrcrüo, sem Ilne possUo
couza algumu oppor-se II qnlllJtla despendida. Qnando ne-
nhum dos moradores quizer fa!:sl' tmbalho se po(lel'''l tambern
recorrCl' a uutol'idade policial para lI1undnl-o fazer a CUStl\
dos moradores, Oll donos. Esta dispo.;;içc10 comprehende os
herdeil'os de UJJla fazenda ou terras qne não c;;tej:lo devi.
didas, 0:1 que estando. a te ..tada pel'tcnç,l fi todos POI'
direito ou lJo'\ razão: multa de IaS a 30S000 l'oi5 alem do
pagai' as de5}lczus.

Art. 1';9. A di::Jpo.,ição (l) artigJ f 77 é ex:te:I"i\'a a
pontes dJS caminhos p:.tl'a q'l \Csquer morudores.

Art. 180 .. Nenltllm pI'opri tario Oll pessôa q'Ie suas
ve.~e5 faça poderá estorvar o corte de madeil'as nas suas
maltas, nem o at'l'ancllmento de pedras para constl'llcções,
ou concertos de ponte5, e e:itradas on quaesqller obl'us
pllblicas, uma vez qtl.e se pUg'ue o seo valor, segundo a
commurn e geral esllIunçi\O do lugar, O pI'oDrietario, Ol!
quem suas vezes fizf)l' será avisadu pum dosio'l1m' a ma-
deil'a que s':!ndo igualmente apta pam a. con~hlJCçãO, 011
concerto lhe é lllenos necessaria: multa de 10g u :J08000
alem de se tirlll' a madeira ou pedras por ordem da au.
toridade policial, depois de udvertillo o recllsantc.

Art. 181. E' prohibido usurpaI', tapar, inundur estrei-
tar, entulhar, ou de qlIalqllel' modo ul'l'uinar ou damni-
TO~IO XXXIII. PAUTE 1.'
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Art, 17!J., Os onus de estradas e servidões publicas,
comprehendem o de dar esgoto as aguas e as ilnmnmli-
das que llrrllinttO, e fazem menos com modas as mesmas
servidões, QUllndo se nào plldm' consep-uil' o .esgoto sem
(111e se dirijão, 011 lancem as llg'llaS, ill1mlllHlicillS para 05
Ij lIintaes, tel'l'eiros, ou plantações, ou sem que se fação bu-
racos em muros, ou quaesqn~r tapumes, o propl'ietario ou
(l!Iem suas vezes fnr.a, 111\0 tem dirt'ito 1\ obstar, quando
lhe incumbir conser~'ar limpas sll:ls'testadns, serú seo mai-
or cuilludo dar o dito e,;goto: multa de GS U 12S000 reis
e o duplo nas reincidencias, alem da obrigaçào de fazet'
a obra.

Art, 175. No caso do ai'tig'o antecedente se proce-
üerú com a maior model'nçãO nào fazendo o esgoto sobr e
plantações Oll qnaesquer bemfeitorias, senão nu caso de ne-
ce5essidade. 1.e.'ile CH:iO deverá ser o propl'ietal'io a vi5a-
elo, ou quem sua" vezes tizCl' pr.I'a indicar o lagar pelo
(lual menus o prcjudiqlle li pas.::Hlgem on lançamento dai;
aguas, e immllll(licias, sem que a servidão pnblica som'u
com esta e5colllll, (~,lnll(lo nà'l haja qnem iJHlique o lu-
gUl' os lugares, on 1'11Indo ti necessidade for tflo urgen-
te que nào admittn ::ielll pel'lg'o 11 demom do avi"o au cha-
mamento, o fiscal mandará proceder no eagoto, guardada
li moum'açfl0 recolll:nenduda na primeira pal'te deste
artigo, E"ttl me"m'\ obrigaçãO e debaixo das mesmas penas
incumbe aos poasllidol'e" de terreno doconaelho, ou de qual.
quer outra c0l'llOrllçào.

Art. 17fi. Em quanto se nãO executa a lei de 19 de
Agosto de 1828, contilluaráõ os proprielarios u concertar
e trazer limpus e desempach'\llus as e~tl'lldas que passão
por suas tel'I'as, P. fazendas, daudo esgotos as ag'ulls, uesas-
som brando os caminhos, quanto fOI' necessario na forma
ol'denada no art. 171, e faz('ndo as estivas e aterros onde
f'll'em indi"pensaveis, quando não exceduo de cillco braças,
O que a isto se recusar depois de au vel'ti<.lo pelo fiscal,
ou pela au toridllde policial, será intimado por ordem d'-
esta, que lhe marcará nm ]Jl'llSO razoavel puru COllCel'tal'
ou alimpar H sua testlula na forma d'este artigo, e do ar-
tigo 171, e findo o qual núO tendo cumprido o determi-
nado, será 1Il1lllado de lO~ a 308000. e o dnplo lia;; reill-
cielencias.

Art. I i7, O;; fazendeiros, 011 donos de terras de cu~-
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Art.. /91, A camara fl11'Úc[)l1"lruit' 0ppol'tunamente uma
1)J';l('1l OI] mercado no 11Ig'ar IIIUÍS conveniente d'esta cida-
de, • com as IlccommollaçO s ]lI'ecisas, balanças, pesos, e
lIle(I:d '1.';, ou ele se venuel'ão todos os genuros alimcnti-
(;ios, e qlinesqucl' outeos (lue entre para o consllmo da ci-
d:llle. 19t1ae" PI'UÇUS ou mel'ca,!Js se rlU'ao. r~as de mais po-
Voltcües do tel'lllo, logo q no o cofl'e lllUl1lClpal pos.~u com-
JlJrtll' estas despezas. Hwel'A pam este fim um regula-
lIlento pl'e\'iumcnte appl'o\-ad) pela exm.a presidencia.

Art. I !l2, O disposto no artig'o 18,.. nas Jlovon~ões do
er1110, fica 11 cargo dos n:;caes. '
t

AI't. 1():l. E' pl'Ohibido dentro do município sem li-
cença:

~ l.0 Abl'ir ou con"el'\'Ul' aberta Casa de negocio qU:lI-
TO)IOXXXIlI. PAUTE l,C

generos segnintes: milho, feijão, toucinho, farinha de milho
c de mandiocll, arroz, sal, café, assucar, o rapaduras, OH
q unes são consiúerados de pdrneira necessidude.

AI,t. 188. No caso elo llrtigo IS6 ningllem poded atm-
ve~sUl' ou comprur em grosso os genel'os mencionados no
artigo antecedente sem qllv sojll.O conduzi(lns no.:; luga.
res em que se fizer a venda: pena de pl'ÍsãO Jlor cinco
dias, e. ',W~OOO de multa ao atI'avessadol',

AI't, IS(), São considerados atravessadores, e como ta-
es incursos nas penas do artigo antecedente.

~ l.0 Todos aquelles q:lC sahircm alem dos limites da
cidade, ou que se servirem da Outl'OS quacsquel' meios
para contractat' g'ener05 eom os tropeir'os ou cOllductores
dos mesmo" generos, real bando por quulquer' maneira a sua
compm em grosso:

~ 2.° S<1o tl100em cOlls;c!m';Hks atl'uve:::sadores aquelles
IIue a ti til lo de encommenc!as, ficurem com g-eneros cons-
tantes do urtigo 187, uma vez que não ycnhão conduzidos
directamento em trHnsporte seo.

Art. J()O, Na coso do lll'!igo 186 devo comparecer 11
llutol'idacle policial e fiscaes nos lugares em qlle se tjz eI'
a nmda p:Il'a neHes fa lO I' lII:l11tr.l' a ordem c pt'cvenire 111
<l::' disclIs:;ües.
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fica!' ns estradas, caminhos, pontes ou quaesque~ ?brllS
)ublicns: multa de 303000 reIS, e o duplo nas relnclden~

~ias alem da .0brigu~rlO de por tudo a sua custa no all-
tig-o estado,

Art, 182, E' pl'ohibido abril' nGvas e,stradas em te~'.
. lhel'a~ selll consentimento do dono rI estas, e sem lt.ras a I::; l f' .
cenca da camara, que resolvera como vI' mIllls lCOU1\i0'~I1l~
ente, depois do ou vil' o dono das terras: m u ta (e ~I a
~OSOOO, reis, .

Art, 183, As cel'cas de espinhos na beira das estl'<l-
1 serão vil'adas para dontl'o do tOl'l'eno cercado, todos O:'l
( as . I I /'\,1 100000 alem'lllnos no mez de Janeiro: mu ta (e <>" a ,),'
~la obrigação de pagar as dC:'lpel.us que o fi:;cal fizer com
esta operllçao. .

Art. 18'~. Fica0 prohibidas nas estr'ada" pu bltcas ai!
)Qrtoiras de varas, o as (lo batel' que fie colloc:ll'~Ill, o li

1, .',t' 'em' deverão ser levianas de 1ll0ÚO. que facIlmente
~:I~)~SSãO abril': mIlIta de 5S00) e a obrIgação de png'ar
as despezas de sua remoção,

Art. 185, Nos ranchos ou lugares. em que se url'nll.
cllllrem os tropeil'os, deverão os ranchClros aJ'l'al~Clll' ll? e,,-
tacas que houver'em fincado, para, II 'lia atill'em os :mlll~a.
's 10"'0 que d'ellas .ia nrto precl::'E'!1l VIra o lll~Sllll) (!la,

be~n C~tl10 não fillcarilo e"t~lca;.; n.o leIto da:.; e.:;tl'adl1s ou
caminhos: muIta de 5S a 10:5000 1'C1::;.

CaBtltn!o :J."
SOnHE A VE~D.\. DOS GE:\EI\OS.

Art. 186. Em tempo de Lmc Sl'I'fI:) obt'igll~lo,.; o;:: e(~ll-
(illetores de g-ellero,-:, de qllc faz lllel~~ilo o lII't,lgO seg'lIl11-
t a conduzil-os dos lugares qnc forem deSignado:,; CIU
~litacs (la Cllmllrn, c ahi \'enderflO a retlllho ao po.vo pelo

~reco qlle li\'remente fixarem (JilHn~lo IH10 llppare~uo CC'II1'
in'aclore:" podel'lio entlio \'~ndel-os 11)1'<1tio.:; Iilg-al'c:i IUUI'-
cados: multa de 10~OOO reIs.

A rt. i87. Ha fome quando a pl'Odllcç~1O fUI' tão l!li!l.
"'oada on lwja falta llas PO\'011£Oe,;, que "'CJa l'l'O V,.1\'l:' llHO
la<::tar para 'suhiiistencia do JlOI'O ou por qllHlljuor IIH':ldell-
l~ ~temporario, ou extruordinurio, cleY:lrcl11':'c os JlI'l~~<ISdo,;



tl'aventol' incorrerá nas penas de cinco dias de prisãO e
15S000 reis de multa,

A.rt. 198. O nferidor que fizer a aferição por menO:3
da marca dos padrões da cumam SOffl'el'l1 fi multa de 20~0(l0
reis,
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Art. J 99. 'l'odo;:; os peso;; serilo dc metal, e as me.
didas da figum da:3 do padrãO da camara .

Art. 200. A Cllmara distribuirá aos fi:3cae;; os padrõe;;
dO:3 pesos e mcdidas pum por elIes se guiarem nas C01'-
rec\ju 9:3.

Art. 201. E' prohibido:

~ 1.0 O u;;o de faleI' accre;;si mos ao;; pesos que não fo-
rem soldados de muueir!l quo se não P0.'i:3l\ mais separar:

~ 2,0 O uso de pe"o:3 de argolas. ou de ganchos que
se possa tirm', ou por facilmente: multà de G$ a 10~OOO reis.

AI't. 202 Torio;; 0:3 pesos e medida;; deverãO estar lim-
po;; sem fendas ou quebl'lldllra.:t de maneim que não seja
prejudicado o publiL:o: multa de 5~ a 8S000 reis.

Art. 203. A ncnhum e;;cra\'o se concederá licença para
tel' CU"ll de negocio. e qutllHb for concedida, por se oc-
cultar mnliciosalllCn:e e"ta qualidade será multado cm
125000 rei". Em ambos os Cll:30i; a ca;;u 110 llegoci{) scrú
immedlUtamente fechada. Poderá p:)l'ern conceder-se a liccn-
('a sendo autorisauo por seo senhol' que tome sobre si te da
;1 responsabilidade.

Art. 204. As tavernas llrmnzens e quaesqllcr ouil'as
'Casas em qae se vcndüo bebidn;; e:ipirituosas, se fechurllo
ao toque tle recolhilla que será as uove 110ms da noite:
multa de 8S000 reis, Nesta cidade a recolhilla será to-
cada no sino da cnrnam, Nos outros lugares 0:3 sacl1ris-
tà es tocal'ão 110::'sinos uas Matl'izl's, ou capellus.

Art. 205. Os fi:3caes poderãO alugar nos uforidores os
pesos e medidas de que trata o al'ligo 200, para fazer
a:3 aferiçue;; em seos lli"tricto~. A importuncia dos alu-
gUCl'es sel'á para a camal'U. O" fi"cae;; re:3pOndm'flO pclos
pe:;os e '.neJidu:3 q Ile lhe" fo:'em entregues.
TO~IO X:XXIlJ. I'AUTE I."
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quer quo clla seja. loja ou tenda de qualquer oflieio ou arte
mecnnica, cOlOprehendidas as oflicinas volantes:

~ 2 o i\Iascuteur obras de OUl'O e prata, fazendas e, re-
medias:
~ 3.. Vender s:ll, quer nas povoaçuc,;, qllcr fora dns me,,-

ma,;, sah'o aqneUe,; que venuere:n o sal em casa de ne-
gocio:

~ 4.. Tirar retrutos por machinns:
.~ 5.0 Ter rancho de tropa Clll q ne se ven la milho:
~ (j o Ter cn"n de pn"to ou estalngellJ:
g 7,0 Ter ca1'l'0s Cal'l'ctõe3 ou (Hltro qllalrl'lcr vtJ!licn!o

lle quulquer denominaç,10 qlle ~ejil, C(llC "e d:;).5tine a con-
t1I1CÇi'1Odc materiae" para negoL:io, com,) seji\o madcira.;,
pedra". telhas e Outl'.)" objecto:;: c:(ccptnüo-so o" C:lrros em-
pregado" nu eonclllcçào de g nel'OS de pl'imeil'll nece""i-
dade, como sejl10 os alimentos o co;nbn"tiveis:
~ 8.0 Vender ngllardente, on restillo de cana, seja e:n

CfL:3Ude ncgodo com porta abcl'ta seja em ca:3ll Plll'ticu!ar.
~ 9.0 Abril' bnrl'llcas Oll 1)otiq1lins tempoI'ul'io". O., in.

fructores i:1correrão na multa do lOS a i'0~0~0.

Art. In4 'liouos os que vellllel'e:n generos que deY,10
ser pe"udo:3 ou meclidos, terão os uece:3,urios peso:3 e me-
dicl as e bl~11111ÇI1SI1feridas aUlll!almente uu fOI'llla das pos-
turas, e umda. quc alleguc:n falta de quae3qnel' pe:;o" 011
111.edida~, .uno ficm'no p~r i:;s.o izento::l de pagaI' a respe-
ctiva n!el'lçuo. Nesta diSpOSIÇão estilO COll1pl'chendidos 0:::1
l' uucheiros q Ile veuclerem genHl'CS a retulho, Oll n vareio
nos rfiuchos, c uas estrada:3. Os infracLrcs incorrerão l~U
multa de lOS a 20~OCO.

Al't 19:5. O qllerecus:l1' nfel'ir se as PC:30S c medi-
das serú mnltndo em 10SOOU rei~. e Ilfi:l me;;IIllIS penas Ín-
t;oncrl1a 0:5 q lIC rCCUSHl'om nprcson tu I 0:3 ao tbca! em CUI'-
recção Jlara exull1i uul- os.

Art. 10G. Os pcsos.lr.editlas, e lmlnnçn:3 serão afcl'i-
dos aTllll.nln:cl1te no principio lIe cada anno. 0.-; afCI'ido-
rcs serilo obrigado::! a dar bilhetes datados, e u;;"ignadr),;
em qne declmcm a qualidade e quantidade dos pe:3o:; e
medidus qne aferirem.

Art. 1!fY'. Se as medidas, buJllll~as e pesos uão afe'.
lÍdo:> forem fU!:'O~'1ou falsiticndo::l depois de uferido:;, o con-
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')' halo G,o

SOBRE EDUCAÇXO ESOCCOHIWS AOS EXP03TO",

(,'llltihllo 1.°
Art, 210, A. Cllmara logo que poder e:;tabelecerÍL uma

Cllsa destinada a recepcão dos exposto,;; pam depois se-
rem destl'ibuidos por alijas. Ha verú IlUcasa a roda dos ex-
]>O:;t08 IIllla ama de leite para 1l1l1lltnent.ar o;; meninos em
(lllanto não forem dados fi q'lem os crie.

Art. 211. P,lgl1.r-se-hll a mesma quantia, 011 fi que f.k
razoa\'e!, que até aqui se costum:l ÍL pU""<ll'pela crearão e
edllCl1çUO dos expostos até a idade de sete IlnllDil. Os. pai:;
dos cxpostos que os recouhecel'em sel':10 olH'ig'ado.3 Ú P:l-
g~l' a sua crea~ão e edllcllção até os sete llnllOS Os mo-
1l1ll0.3ol'pllãos, publ'e.:i e de.:;amparados e o" expa5tf)S sel'ilo
cntl'Cgues ú quem os e luque até a idade de 17 annos, J;;
quae.:; sel'\'il'ilõ aos seu,; educadores gratllitalllente, duran-
te este tempo com declaração de qll'~ aprcnt1el'úõ li ler, e,;-
CI'C\'CI'o C(.lltUI'.

contl'aventores sOffl'erilo a multa ele 58 a 10$O~O e o duplo
llas l'eincidencius.

~altihl:o ~ ..
Sa3HE E.;COLAS DE PBm:Wl.\:) LE l'HAS,

AI't. 212. A call1um in:lpeccion:J.riL as e.1cola,; de pt'i-
meil'ns letras, tanto 113 qne forem pl1gas pebl fazenda pro.
yincia!, COIllOas particu1;u'c.:;. A in5pel;~ào con~i::;til"á no exa-
me do lllOdo pelo qual os pl'ofe,;;;ol'<.l.; ue.:ie:npfJnltão seo::;
deveres e serA feito pela camam, pelo n.:;cal do Districto,
ou pai' qualquer cOll1mi"::iàopela callHll'a nomeada, u.~li:l-
cae;; do.:i di"trictos partkipal'il..J a Ca,Il'Il'cl o q ne ti vel'em
Botado e:il "eo.:; districtos :e!utinunente:a.:i e::;colas de ellsillo.

Art. 213. Kenhlllll [11'ofc.3':;01'pClllerá em bl1l':lçnl' a que
0.3 ue:óignu,!o:l no artigo,) ll11te:.:ü.1,lltO as::;i.:itiL,lns liçü~; lJ
IwjãO todos o.; cOIl!lecillle:ltC:l e infJI'Ul \CÜ":.; pill'lt se f01'lIl:11'
jllizo da llla'leira pe.a '1:1.11 é e,l'iIlJ.(1 a Ill)jd'\(le: lllul,
ta de 20;?000,
T '-'ClIO XXXIII. "AHTE 1."

[:81)'t ••lo ".0
SOBRE DAMNOS E HIX:\S ENTRE AS PESSOAS.

AI,t. 206. E' contmvençflO tomar, reter, ou occultar
ferramenta de qunlq uer especie, trastes, roupas. animaes
e arreios de camllradas, e trabnlhadore.~ de qualquel' es-
pecie sobre prete:to de terem os mesmos recebido quan-
tias ou causas adiantall!l3, a troco ou por conta de ser-
viço e não o tel'em feito: multa de 5~ a 158000 alem ua
obriguçilO de restituir os objectos,

Art. 207, E' contravenção contl'uctar-se algl'em pura
qualquer serviço de cano ou tropa de cerca ou valia, de
roçada ou uerrubada, de capinas ou colhetas e tendo re •.
cebido o jOl'llal, mensalidade, trimestre qlluntia conven-
cionada, ou parte de::ita, não fazer o seI'viço ajustado, ou
não preenchel' os dia.3 equival<111tes a quantia adiantada) ou
finalmente desamparar em camillho o gado vaccum, caval-
lar, muar, lanig"ero; carro, tropa ou quaesquer outros ob-
jectos antes de chegar nu lugnr de::itinado, ajustado, e con-
vencionado: multã de 10$ a aogooo prbão por oito dias,
alem do equivalente a quantia adiantada, e exigida pelo::i
meios ordinario::L

Art. 208. As disposições do artigo anteceden te C0111-
pl'ehendem os serviços de cnrpinteil'O, ferreiro sapateiro
e de outro qualquel' omcio semelhante, Nus casos de.:;te
artigo e do antecedente as quantias adiantadas deverão
COllstar de declaracào escripta, assigllaua pelo que rece-
ber a quantia 011valor, ou por dllas teste!llunha~ presen-
ciaes, quantlo aquelle não souber e"crever. Não sotfrerão
porem as penas do referido altigo 03 que por enfermo nüo
pO'lerem trabalhar, os que aute.') de se l'etit'arern, restitui-
rem a quantia recebida, convillllo nisto o que a tiver adi-
antado, os que forem empregados em deligencia, ou sei'.
"iço publico. .

Art, 20n. E' prohibido uas casas de b~bidas e taver-
lWS e geralmente- em todas as cusas publicas.
~ 1 ° O ajuntamento de e5cravos que não e.3tejão com-

prandJ, O ajuntamento de pessoas com tocatas de danças.
~ 2.° Vendet'-se bebidas esperituosas aos q:.re ja esti-

verem embreag'udos, ou trouxerem armas prohibidas. Os
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18." Para vender polvor3 e urmas 28000 reis.
.1~" Para mnscatear qnae~qller obras de ouro, pra-

ta, JOIU de 01:1'0, ou prata e pednls pl'er.iosas 308000.
20," Para ,.;auteirm; 11ll1blllall~CS10 ono l'ciR.
21." Para cClllitel'ios particlllures 10~OOO réis.
:22," PlII'a fOl'lIllll' cal'lleiras, Oll cutacumbas 110 cillli-

teria p:era I 10:,000 reis.
. 23," Para cada barraca, ou botequim temporario 2~000

nns,
2"," De qualqner licença 11110especificada 3S000 reis.

~ 2," De afl'eriçõe~.
L" De vara 500 l'eis.
2." De covado 500 reis,
3," De marca, e qnaesquf'r outros pesos uo balança de

pesar ouro, rpll'OZ, ou medi(,8mento~ 19noo reiE.
4," De todos os pe:-og desde o de qUl\rtu até o de ar-

roba e d 'ahi )'HI'a cima 18000.
. 5," !lI' todas as meditlus paru vender tlguuruente re,:;-

11110etc. 380UO, '
~ 3:" De cada .rlo7.qne se mutur para vender de qnalqncl'

maneIra 1; 600 reiS, Havendo arrematante pertencer-Ihe.Jut
tlsta quantia •
. ~ l•. " ,Fica a ?nmnra autorisnda:'t arrecadar de cada bul'-

1'11.de OIto rnedlda~ .d~ aguardente, 0U I'estillo que :-t~
vender n'este In UlIlCIPIO, sendo de nlllnicipios <le fura
300 rl:'is sendo dest.e ml.mi('ip!o 200 reis, O que malicio-
samente se sl1btralur a Impo~J~nO deste pnragl'apho, será
multado em 5~000 a razilo de cada bnrril subtralliuo.

Al't. 215, Touo o emprego publico de nomeacão do
B'~verno ~'~ral. Oll. pr~)villcial, do juiz de dil'eito, .ou do
JlIIZ mUlllclpal, CUJO titulo devlI ser registrado nos )ino:;
J.a cnmnl'll, pagará I~elo registrõ t SOa0 rei:,. A mesma quall-
t:la pagarú pelo registro de seo titulo qualquer olllpl'cga-
Cl? ~le u.ollleação lia catnara, ql!e DlI forma dll:; leis tenha
llll'elto a ?rdennl1o, por cento::, ou emolumentos. A llles-
ma quantw se pllgnrá pelo registro l1e nttcstado;:;.

. Art. 216. Os mnscates. dOlltUas, l'otl'lllistns e cald _
rOl:os, ou qualquer olltro mestre, ali omcial do omcio POI'-
tatJI e volante de:'erno trazer cOlllsigo as licOll(;:lS o apre-
senta-Ias as au tondacles policia0», fi.:;cnl: juizes de pnz, Pro-
TOMO XXXIlI. I'AUTll

1'it.ul0 7' .-
£altiCulo I."

SOBHE IMPOSTOS :MUNICIPAES.
Art, 214, A camara municipal da cidade ele Taman-

duú fica autorisaela pam llrreca~ar annualmente em seo mu-
nicipio as contribuições segull1tes:

~ •. " De licenças, .
L" Para abrir ou COll~ervar aberta casa de negociO

qualquer que seja, botica e açougue 48000. .
2." Para eeliticar, ou reediticar casa na Cldaele 28000

e nos arraines 18000.
3.0 Para mascatear fazendas 158000.
4." Para ter carro, CUlTetüo, ou quulquer out1'o n>-

hiculo, na forma do ~ 7." do art. 193 destas po~t.u~'a? 38000,
sendo deste mnnicipio, e sendo ele ontl'os lUUl11CIPlOSpa-
garão seos donos ou conductores 18000 por cada vez quC'
entrar nos marcos da cielaele, .

5." Para ter ranchos de tI'opas em que se venda mtlho
28000 reis. .

6." Para ter casa ele pasto, ou estalageI? .58000 I:Cl:i,
7," Para ter caSlJ publica ele jogos pel'lUlttJdos 20S00G

reis.
8," Para se vender somente sal 23000 reis, m'
9," Pam ter loja ou tenda aberta de qualquer o lCl(}

ou urte mecauica 28000 reis. .
10. o Para 0lTicin3s portatc;s ou volantes de caldel ~

reiros 10g000 reis,
11." 'Para qunesquer outras officinu~ volantes, ou arte

mecanica excepto os ferreiros 2~0::0 rCls. .
12" Para dar espetacl.llo lucrãtivo por cada UlU,OU

noite 15~OOOreis. sendo presepe 58000 reis. .
] 3." Para exercer a protisSil(l de dentista 1?SOOO, reI;:;..
V.," Para tirar retratos cem qualquer machma ]5S00U

reis.
15." Pura fabricar polvora fora dns povoações em lu-

O'[lres desiO'naclos pela cumara 5g000 reis.
b 16.0 Para vender bebidas alcoolicas de qu~lquel: es-
pecie, sendo nacionaes ]80001'5., sendo e.3tl'ungell'US 3$200
reis,

1i." Para vender .medicamentos onue não houver bo-
tica 45000.
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Nesta Secretaria do Govemo foi pulicnda l\ presente
nesolu~ao em 21 Março do 1868,

Graciliano Aristides do Prado Pimentel.
Impressa e revista nesta Secretaria por ordem do Go-

verno da provincia.

Graciliano •.iris/ide: dI) "Nado Pimetl/1J14

OURO.PRETO. 1868.-Tn. DE J, F. DE PAULA CAsrno,
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CnradOI" da cam'u'a, e inspectore" de q'tarteirües, logo que
for u",im exigido. O que a isto so recusar, tendo licença,
::;O!fI'et'Úa m uita de 4$ a 8g000 reis, e não tendo -a, SOffl'O-
rá a milIta de 15S a 30g000.

Art, 217. Quando os imp03tos mnnicipaes uno forem
pagos nas epocas marcadas. pl'OCedel'-se-ha judicialmeu-
te a cobranCll do" me,mo", e o:; contl'llVentol'es pugarão
a multa de- 10$000 rois.

Ce.~arlO A ll!Jlls(1) Gama ~

Al't. 218 As licenças dl artigo 214 silo obrigatorias,
c SCl'ilo tiWI1a" cOllfol'me n camal'U determinai" e:ll editaes.
o.; editaes ela Ci\:n'll'a, que contive['eru dispo,iç<Je" admi-
nj::;tl'ativas e policiaos, e com!ninarelll penas com declm'u-
(:110, de qne fiCão far.endo parte de"tllS POStUl'US, dependem
(la approvação da ll;HetUbléa pl'ovincial, entretanto pl'odu-
;.:il'UO todos O:i seo" effditos '1egiles, e tel'ilo inteiro vigOl'
por um anno, sendo apP['ovlltios pelo governo provincial,
l.:ontudo o anuo da, datu da npprovaçllo.

Art. 219. As maltas impostas nestas posturas POI"ca.,.
beças de anim 11 \'aCCIIIll, cavaHar, final', etc .. nno obriga.,
1'110a um só contmveutor a n~:1isde Gogooo qualquer qqe
;;eja seo numo!,o. .

AI't. 220. Fici10 revogadas cOsem vigor as posturas aH-
teril)ro" e quae"quel' disp03içoe.> em contrario.

:.iJanuo portanto 11 todas as autoridade", fi quem o co-
nhecim nto e ex.ecução da referida ResoluçilO pertencer, que
li cnmpI'ão e fI\Çll!) Cllll1pl'Ír. tão inteil'll,meute, como nelio. se
contem. O SacI'ctai"io ue"ta Provincia a faça imprimil', pu-
blicaI' e COI'I'CI'. Dada no Palacio da Pre.>idencia da Pro-
víncia tIo Mina.> Gemes aos tl'inta o um de Dezembro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e so"senta e sote, q uadragesimo sex.to ua Inde.
pendencia e do Impel'io,
(L. S.) .JosÉ DA COSTA MACHADO DE SOUZo\.

Forlttnato Carlo.~ J1lelrelle.~ a fez.
Sellada na Secretaria da Presidencia tIa Provincia 11 o:::

P! de Dezembro de 1867.
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O Dl'. José <laCosta :Mnchado de Souza pre3idente da
provincia de Minas Gemes: Faço suber 11 todos os seos ha~
bitantei\ que a Assembléa Legislativa Provinci ai sob pro-
posta <la camara mnnicipal <lacidade de Passos decretol~
a resoluçao seguinte,

'I'~••lol.O
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 1.0 Hu contmvenção ou infmcção, quando nM se
observa o determi!1ado em qualquer artigo, ou parugrapho
destas posturas e editaes qlle d'ellas fuça0 parte, Contr3-
ventor, ou infractor é o que comette contl'!\ 'lençllo ou in~ .
fracção.

Art. :l.0 Praças silo os largos no interior das povoa-
ções, e havendo duvida se algum largo deve ou não ser
assim considerado a camara o decidirá em editaes que fi-
caráü fazendo parte de suas posturas.

Art. 3,. Quando depois da disposiçãO de qualquer ar-
tigo, ou paragrapho, seguirem-se as palavras prisãO, mul-
ta, ou obrigaçao de fazer, ou desfazer designa-se a pri3ão.
multa, ou a obrigaçãO, á que fica sujeito o contraventor deca-
da uma das disposições estabelecidas no artigo, ou parugm-
pho, salvo quando no mesmo se fizel' expressa ditl:ercnça,

Art. 4.. O termo-pena-comprehendc prisilO, multa,

Approm as Posturas da Camal'u muuicipal da Cidade llc Pas, os.

HESOLUçl0 N.• 1!~62-DE :.lI DE DEZEMBRO DE 18G7.
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Art.':tO .. Os fiilcnes dos Districtos de foru participarão
ao da Cidade os múõs 'tratamentos, e nctos de cl'ueldade,
IIue por ventura os senhores c?stllmarem a, praticar COliJ
seo's escravos, indican(lo o melO de pr'evellll-.os. O fiscal
da cidade p!'f)cededl como c;;tá, detel'minado. no llrtig'o an-
tecedente, fOl'lnudo desta expOSiçãO um capllulo sepal'Udo

Art. 11. A Call1ara quando tenlHl de rmprcgur quul-
qúer dos Fiscaes dos qistr:ctos cn~ ,commissüo, qne, excedl~
de 3 dias, lhe:; 1I1a1'cara uma gratlficuçãO, pl'oporclOnal a
importanciu do serviço e di8tuncia (pe percorrOl'.

Art. 12 Nos pI'f)cessos POI' infl'acçào de postura, que
forem intentados e concluído:; até a execuçfLO Ú l'equel'i-
mento do ProCllmdot' da Camaru, tel'A o nllH1I10 dir'eito à
metade da quantia li1túla, que tivel' de enLrm' para o cofI'c
Il1Ul1icipal. .

Art. 13. Sempre que para cobrança dos Ímpo:;tos, li-
ccnca, ou emolumentos (o qne tudo con,;tituc renda muni-O
cip;;l) for neces:;ario o empt'cg'o dos meiosjl1diciaes etl'etuan-
do-se penhora, o executado é obl'ig'udo Ú pag'l1l' mai,; 9 POI'
"/. ad instar dos devedore3 fiscues ~obt'e a quantia, pelu q uul
sotl"re a execução,

Art. 14. Na concessüo de tencnos ou logares pura edi-
ficação de casa, ou casas, a Camlll'll deverá regular, do
modo que a povoação com.ece do ~entl'o para llS extre-
midade,;, evitando-se que SC.lãO habitados os arrabaldes an-
tes de estar o interior occupado, e que nu:; ruas não hajão
longos espaços entt'c as casas. f- ~ ,"'> ~ 1r-

.Art. 15. Quando dous, ou mais individnos requererem
simultaneamente Utll mesmo logar pl'etil'irá aquelle que
se obri"'al' pai' termo á euifical' casa de sobmdo, ou em
praso J~enor'; ;;en10 .03 editicio:; iguaes, a sOI'te dicidirá
ha vendo igualdade de circ unstullcillS.

~'itulo ~.'
DO ACEIO, REGULA.RrDADE E EMI3ELLES A.:\fEN'1'0 ,

DAS POVO<\ÇÕES.
Art. 16. A cumara nomeará os alinhadol'e.s nccessul'Íos

TO~IO XXXIII, l'AUTE I."
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(1)rigução de fazer ou de nilo fuzer, E quando em um nrtiO'o
se declara que u pen~ ,é de, outro artigo, se entende q~e
o cor1tr'uventor fica sUjeito a prisão ou multa ou obriO'u-
çiio estabele.cida no artigo á q.'18 se refere E 'se especifica
a palavra pr!s~o, multa, ou ~1Jl'lgaçllo quando o contru\'cntor
não fica SlljeIto senão á alg'ullla das penas e.~tabelecidati
no artigo referido.

Art. 5.0 Quando se impõe a nece.5sidnde de licencu
e.não se decllll'll á quem so .Illlcle pediJ', entende-se que nesta
(~rdade 11conceder~ o I'r'es:dcllte da Cilll\Urn, c nos Di.5trictos
de f01'11os r'espectl vos Sllbdoleg'aclo~. Qucrll ii!: sentil' ugg'l'a-
vado pela conccssão ou dw,ell'l1C'à') .d'es~a!'l Iicel)('a~ lJoderá

, (' •••...•• oi '.1 •• ,
1'ocorrer a ,umara, expondo om requerimcnto os motivos
do aggravo ou queixa. .

Art. G o Quamlo ~e iilll)C1e obrio'neão (le fazCl' ou de,,'-
f' ,. lO. ,az.el' ser:a asslgl~a( o o tel'lllO de ,j8 !loras plll'H começar-so
a, cumprll' II obrigação, O o que ~'vr rmwavel para ultimar.
)~quantlo nào sc obser're o determllllluo na scntença, lllllrH1a-
J'\L o Delegado ou Sub lelegado fazel', ou desfazer Ú CU:ita
ti aquelle, qL'e a isso for cOlldemnado na scntença,

AI't. 7.0 PilI'a levar a-efreito a ultima parte do arti"'o
antecedentc serú P0:ito e:n pl'aça o sel'l"i(~oou obm, e lll'I~-
matada por quem melhot'es condições ôtf~recer'. Kào appa-
l'ece~ldo lallçn(~or c nfw excedendo a cem mil I'eis a i'npor-
t'mera do serVIço o Delegado ou subdelegado mandara fu-
zel-o, e procederÍL contra o infl'actor a cobrança executiva.

, l.rt: 8 o Q,lando fie n~:ltHI,~ advertir ú alguma pessoll
oCllmpl'.llJ1C1!t.Ode IIlgn.ma dl.~POS1ÇilOdas postlll'IlS, sei'à a ad- .
vert~nCl!l j~lta. pOt. Illtel'luedio do E~el'ív<1o, on qnnlquCl'
oiliclUl de jnstH;n, q1te pas:;mlL cet'lidflo da notilieaçilo ...

A!'~, n," O..;. fi?ca~s do~ [)istl'i~tos de fom partieipurÍlõ'
ao. da ClJade as Jnll'ucções da Çon~titniçã'), IICIOadiCIonai,
le~s, e .regulamentos e bem aSSl1ll as prO\'I11'icacõe3 (lI! ne-
glIgenCIa do t?do:; os empregau03; e as contl',l\'ençoes de
postnra, que tI.'or'em logur nos seOB Distl'ictos, O fiscal da
Uidatl~, c)lligilldo ~Od:lSessas ilJful'm"ç(jtJ~1 o adicionnndo- .
lhes o que for I'elatlvo no seu di:itriclo, Lu'à u;)) relatoI'io
para ,er pre"ente 1'1 G t:l1:1l'1l no 11l'i:neirJ dia docnd.l uma'
<le suas sessü e., onli n:ll'ins,



poderá ser concedido à outrem, ou declnrndo para uso ou
logradouro publico, senão tiver começado a edifícaçllO, no
caso, porem, de ter começado a obrn, sem terminar a fr'ente
no praso, pngará um aforamento annuul de $300 a 8600
1'8. por braça de fr'ente. A camara poderá prororpar o praso,
havendo cir'cllllstuncias attendiveis, b

. Art' 25. A obrig'uçãe. do artigo antecedente é exten-
sIva á todo!;, que no plltrimonil) das povonçoes possuir'em
terrenos sem edifícios. A Caillaru rr.arcará por editaes o dia,
em q \le cOll1eçarIlo a correr os prasos prescl'lptos para co-
meçar as edificações.

Art. 26. E' prohibido nas ruas e praças:

S 1.0 Lançar ill1mundicias, mesmo que sejao por encana-
mentos, que as despeje.

~ 2.° Fnl.eJ' e:lu'lIl1lei"as:
~ 3.° Lançar unimaes mortos, ou moribundos: muIta de

!"S a 12~OOO rs.

Art. 27. 05 morador'es são obrigados a conservar lim-
. pus as testarIns dos quintaes, e casas, em que morarem:
As testadas das. ruas comprehendem a metade das mesmas:
flS das praças 50 palmos: multa de 5$ á 1OS000 reis, e o
dobro nas reincidencius. .

Art. 28. 03 moradores das povoações do Municipio
são obrigados á conservar' rebocadas, e caiarIas as fr'cntes
de suas casa", taipas ou muras, sejl10 inquilinos, IlggTe.
g'udos, ou donos: multa de ft.S á 12SOOO r;;. annualmento.

Art. 29. Vellarão nn gnarda destas posturas ::>sSl,bde-
legados, e Fiscaes, pel'cor'rendo as ruas, e pr'acas dc seO.3
Districtos ao menOi! uma vez annualmente. '

Art. 30. E' prohibido obstl'llir as -r'uas e prncag com
materinet:, ou qualqnel' genero lIe entulho: multa' de I~SII
tiSOOO. alem da obrigação de desentulhar immedilltamellte
depois de ser intimado, Exceptua-se o caso de urgente ne-
ceso:duade, impetraudo licença, o ne"te caso evitarão que os
mater'ines embaracem o livre liSO das ruas, e pr'aças, con-
servando ú noite luzes ou divisas, li fhn de não Cnllsar
damno ao publico: multa de iH a 4S000 1'8. A multa sbrá
dupla no caso de reCUSllr o contl'llventor' a desentulhar' !lO
~O~lO XXXIII, PAUTE l.a
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para os diversos llistrictos do municipio, e lhes marcará o
sulario, que devem vencer.

Art. 17. Compete ao alinhador perfllar, e alinhar os e~
diflcios em conformidade com o plano da povonção, (se o
llOuver) ou seg'lllldo as intrucçues que lhe foreU! apresen-
tadas pelo Fiscal.

Art. 18. O alinhador que contl'avir o disposto no a~tig:o
antecedente sOI'á multado em 2S000 r:,. E quando ° edrficlO
oirender °plono, ou ini'trucç~es ser'á obrig'ado a c1e"fazel-o e
reconstruil.o á sua custa ale o ponto em que se achava.

Art 1!), Na Cidade de PllSEOS e mais povoaçues do
Municipio não se poderá. ~ern licença:

~ 1.0 Edificar OLIreec1rficllr. . '.
~ 2,° f'úncertnr ou fazer qualquer. obra qn~ oflenda o

alinhamento: multa do tr'iplo do snlano, qlle tmIm d~ ven-
cer o alinhador, e obrigação de desfazer tLIdo que ofIender
ao alinhamento.

Art. 20. lncorreJ'h na pena do artigo antecedente o
nIinhadol', que sem licença perfilar, ou alinhar qualqner'
edincio,

Ar!. 21. Ordenado o desfnzimcnto pre:,cripto !10 .~. 2°
10 "r.tl'0'0 I 9 será notilicndo o obrigado para IH'lnclpIar'( "", , fi 1 .a execuçüo 110 pl':rso de 48 hor'a", e lH ar no terl~lo r a-
:'.Davel. que lhe for rlssignndo, 80hre p.eny de s~ ln..zer a
execucão ú sua custn, e não poder pedI!' mdemIllsaçuo por'
ljuulqtier prejuizo som'ido,

Ar 22. As lice:Jçns e"igi,las 1113nr:t.i~os In e 20 se-
tão gl'utuitnmcnte c')ucedi(ll1;; pelo pl'e".ldel~t(' da c,amam,
1I0 Districto da Ci(lnde. pr~co(!endo aud,enc!l1 do fi.:'cal, e
pelos Sllbdeleg'udos lIC'S DI:ltr'lct08 de fora, semla tao bom
oll\'ido o fiscal.

Ar't '>3 E' 11rohibido ~em lirenca edificar, ou fazer, - . , '> "(jualqucr obra em terrenos rublicos: multa d~ lOS_11:0:; r~,
Ar,. 2r... Quem obti\'el' licença para edrficnçuo e obl'l~

"'ado n principiar n obra, dentro do prnso .de um muro e n t\r-:
~linar a frerlte em tro:'. nu nos. lo:~i3l1s1)(e!l~IlS : el'iio reg'ls-
trndns ('m ~1l11lino pnra isso ~Ics~~nn.do.A lllfr.l:~l o deste ar-
tigo é purll(lu com a perda 1,0 u.rerto no terreno, o qUal
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que não' prejudique as rnas e praças: no aeto ua arre .•
matação se obrig-ará n fazel-o em praso fixo: pena de multa
de 5S a) 08000 reis. e de perdimento do direi to 80bl'e o
unel d'aguR.

Art. 39. O arrematante das obl'lls mandadas fuzer pe-
la Camara, será obrig'ado á conservai as 111l1'ante o UllllO,
(lue seg'uir-se á data da entrega das mesmas. E~tn. con-
dicão fica sllbtendil1a ainda mosmo que llflo esteja exara.
dti no contracto.

Art. 40. Se no decurso do linno vel'ifica('-se pOt. e:m-
me, ordenado pela Camara, deterioramellto .na solidez da
obra, será o empresado obrigado a reconstl'lul.a no Pl'US?,
que lhe for assignac!o, sob pella de pagU!' 1\ multa e~tl-
pulada no contra~to. Exceptuilo-se os casos de força mmor.

Art. 41. E prohibido: , .
~ 1.0 Arruinar qualquer obra publIca ou parto d'ella,

aluda que minima seja. . .
~ 2.0 Abrir encanamentos pnbhcos, .on partlCulure.s !l~S

ruas e praças sem l~erticipação ao FIscal, que aSSistira,
podendo: .'
~ 3.0 Extraviar agua de servidãO publIca, ou pal'tICnlm'

do seo lei~o, ainda qne seja pura rego de plantaçãO, ou pura
!lUlç'lr em formigueiros: . .
S l~.o Entulhar, ou entupIr encanamentos 'publIcas, ou

pa~'ticulares: multa de 10~ U 308000 l'eis, e obrIgaçãO de I'e-
por tudo no estado, em que se achavu"

Art. 1J.2. E' igualmente prohibido:
~ 1.0 ,Fazer escavações nas ruas, pr,lçfls, ou suas visi-

nhancas:
~ '/0 EsO"ravatar e tirar fi terl'll ent('e as calçadas:. ~ .3:° La~car nus r!lIlS e praças entulhos de (pw.lq net'

g-enero: lllllltu de lOS 11 20~OO) reis e o dobro. nni> rClIlcluon-
das.

Art. lJ.3 •. A Cumara poderá.cnnceder licença para o fim
do ~ 1.0 do llr~jl?'o unt~ceden~e, quando não resulte daIl1no
ú terceiro e utllldade li alguem.
, Art. 4lJ.. Os donos dus aguas nas~i Ins, ou encanada:>

em seos quintaes ou patc03, sãO obrlgddos a pI'overem de
'l,Ó~10 X-XXIlI. PAliTE La
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praso que lhe niarcár li sentença, procedé:ülo -se nesta 'hyi)o.;
these o desentulhalllento li sua custa,

Art. 31. Ha obrio'ação de cortai' os galhos pendente,:;
dos arvol'edos, que e'mbaracem, ou desfeiem as ruas e praças,
e tarnbem é pI'ohibido conser-var na Cidade bananeil'us, que
não sejão dus chamlldas-anãs-e da tCl'ra: multa.de r.:t> li
8~OOO ril. sobre os moradores. '.

Art, 32. Nenhuma casa ser{l edificada, ou reedificada.
sem ter pelo lllenos 18 palmos de pé direito medidos (la
soleira á linha do telhado: os sobl'lldos terão pelo menos 18
palmos até o pavimento do 1.0 undar, e 16 até a linhu do
telhado. E"ta diilposiçliO não abl'l1ng'e o" predios edificados
fól'à das povoações: mnlta de 2' á 4.S000 CúlU Obrigação
de demolir,

Art. 33. E' p['ohibido abl'il' nas casas das povoações
janellas e po'rtas que embal'l1cem aos visinhos construir
novos edificios á ellas unidos: multa de 2~ á "'5000 rs. e I

obrigação ao fechamento das janelJas ou portas.

Art. 3:1, Todo.;; os tm'renos que ostivel'em enh'e l)l'edios
nas ruas e praças se('àO t.apadoil pai' seos proprietarios no
praso de um unno, ou seja com frentes de casas, ou com
muros de dez palmos de altura, os quaes serão rebocados
e caiados: multa de 23 li lJ.gooo reis. por cada um anno, em
IIue proseguir a infracçüo.

Art. 35. A Camara proverá a conservação e reparo (las
muralhas, paredões, e outras obras feitas para segurança
d.e edificios, ou prisões publicas, calçadas, pontes, chafa-
rIzes, regos, nqueuuctos e qualquOl' outra constl'UçllO em
beneficio publico,

Art. 36. Quando algum particular se propozer ú fazer
qualquer obra municipal li sua custa, conrormal'~se-ha com'
o plano da Camal'll, e lhe será c oncedida licença g-ratui-
tamente: pena de desfazimento do que houver feito.

Art, 37, Qllando a Camara fizOI'chafarizes na Cidade,
ou dlBtrictos do municipio, poderá distribuir as sobras
d'agua e a':! agqas servidas em uneis, q'le serão vendidas
em hasta publica,

Art. 38, O dono de auel d'uguu, a encanará de modo



Art. 57, O carniceiro é obrigado a repesllr fl carne, se
o conprudor assim o exigir: multa de 2!~á 4S000.

Art. 58. E' proltiLidu.
g 1.0, Matar peixe com veneno:
~ 2.0 Vel\ller viveres, ulimentos e bebidas uel'l'ancaclD:s,

ou cúrl'o)':pic1ris:
3.0 Falsificar quaes'luer g'eneros alimentícios ou bebi-

TO:l10 XXXIII. PAUTE 1.a

as a[;uas de que trata. o artigo antecedente, ou -qualquer
pessoa, que tenha occnslúnado a estagnaçllo, serno obrio'ados
ao que determina esse artigo, salvo quando lhes t~ltem
meios, e as esLlgnaç,jes forem accidentnes: multa de 108 á
20S000 reL", quando o (jbrig'udo nllo attenJet' á ad verlencia do
Fiscal, que lhe marcará Pl'USOrazoave!.

Art. 53. Quando houver duvida se as manufacturas, ou
estagnuçües potiem, ,ou não prejudicar a sllú~e puLlica, po-
t1er-se-ha recorrer 11 Cumara, ou a seo PreSIdente, não es-
tandoJ eUa reunida. '

(- 229 )F. N. 10.

Art. 5l~, Só nos matadouros publicas e com licença se
poderá mutar e esrr Ilartejar re;-.es para serem cortadas e
vendidas ao publico. Permittit'-se-ha aos donos do gddo,
conduzil-o depois de esquartejado, e vendeI-o pelos pre-
ços que qui7.el'em, e onde bem lhes convier, com tanto que
o fuça0 em Ioga!' patente, em rrue se possa fi,;clllisar a lim-
peza, salubl'idade dos talhos da carne, e fidelidade dos pesos:
mult.u de 5'ljl á 10:j}00J reis, e o d.jbro nas reincitlencias. ,

AI't, 55. Não se matal'l'1. a rez, sem que tenha passado
2l~ horas, depois '1ue tivel' cheg'ado ao matlldoul'O. Os cur-
I'ues lerno cochos C0rD llgua limpa para o gado beber: multa
de 5S á logooo reis.

Art. 56. Os currnei ~ matadouro~ se conservarão limo
pos, quanto for possivel, tendo especial cuidado o cal'lli-
ceirv em não amvntoar os de,;pojos das rezes mortas, de uns
dillS para outro,;. Quando nãu for ohsel'rarla a disposiçãO
deste artigo, o Fiscal ativil'tit'á a'j clll'lliceiro, o qual se desat-
tendel' sOl'ú-multado na quuntia de 58 á 105003 reis, e o dobro
nas reincidencias, _. - --

/

'l'Unlo 3.0

( 228 )

DA. SAUDE PUBLICA,

sorte que não damnifiquem as ruas, e nem obras e bem-
feitoria;; dos visinhos multa de 10$ u 20$000 rei,;.

Art. l~5. Os encanamentos se conservaráõ sempre lim-
pos, e om bom estado á custa- de seos donos: multa de 5S
á 108000 e obrigação de fazel'.

Art. 41}. Nas penas do artigo antecedente incorrerá o
dono do terreno, pelo qual passar o encanamento, ao qual
se havendo participado o dia e hora, em que se tem de fa-
zer a limpeza, ou concerto do encanamento, queira impedi!-_
6. Exceptua-se o caso, em que o dono do terreno, anles queira
fazer ú sua custa l1limpeZll, ou concerto, do que admitir em
seos terrenos pessõas estl'anllas.

Art, h.7, E' prohibido enterrar-se corpos hUlI'anOS na
Cidade, ou nos districtos do Municipio, em outro logar que
não seja o cimiterio publico (havendo-o) mlJ.lta de 208 Ú
30S000 rs.

Art. h.8. As Irmandades, que quizerem enterrar seos
irmãos em lagar distinrto, dentro dos mesmos cemiterios,
deve rão concorrer vara o aperfeiçoamento do cemiterio e
sua conservaçllo em proporção do numero de irDlllos e fun-
dos, de que poder dispor.

Art. h.9. E' permittido aos particulares formar carneil'as
ou catacumbas no cemiterio geral para enterramentos de
pessõas de suas familias, obtendo para isso licença que cus-
tará 10$000 reis.

Art, 50. E' prohido estabelecer no interior das povo-
acões cortume de couros, ou uutra qualquer manufactura,
que possa prejudicar a saude pnblica.

Art. 5 t. Os Fiscaes terllO cuidado, em que nos seos
Districtos não haja estagnaçllo de aguas infectas, que pos-
são prejudicar a saudo publica, E a Camara logo que tiver
disso conheClmento, mandará esgotar as aguas, e sendo
necessario enchugar os terrenos, pertencentes á l\Iunicfpali-
dade,

Art. 52. Os donos dos terrenos, em que se estagnarem



SOBRE MEDIDAS 'pHEVENTIVAS DE D.\.l.\IKO.

Art. 69. Os Fiscues mandarão collocar divisas, ou
o'uardus junto as escavações, 011pl'icipios, que lto~ver nu:!
~bl'as e'servidoes publicas, e pl'overão com II pOS51yelbre.
vidade ao seo concerto.
TO:lIO XXXIII. PARTE 1 .•
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Art. 64. São prohibidos:
~ 1.0 Os jogos de paradas,. e ~zar nas prnças. ruas e Ca-

sas publicas, tavol'llas, e botIqums, ainda mesmo sem ta-
bolao'em:
~ 1.° As loterias, que nno forem concedidas por au.to-

ridade competente: multa de 308000, e o dobro nas rem-
cideIJcias., .

Art. 65. E' prohibido ter casu publica de jogo sem
licença da Camum que custará 30S000 reis: Im~lta de ,308000
reis e o dobro nas reincidencias, e obrigaçllo de tIrar a lIcença,,

Art. 66. E' prohibido nos escravos, e 'aoil menores dB
21 unnos toda a qlIalidade de jogo ainda me8m? nas casu,;
publicas, licenciadas pal'l1 jogo, em casa de negocIo, ou qU~ll-
quer outro lo""ar publico. O dono da casa, ou do negocIO,
que admittir ~ consentir jogo com escravos, o~ ~neno~'es,
sel'á multauo em lOS á 30S000, e o dobro nas remcldencIas.

Art. 67, O homem livre que for encontmdo á jogar
com escravos e menores de 21 anuos, dinheir? ou cousa
equivalente, será multado em lOS á 208000 l'etil,

Art. 68. E' prohibirlo:
~ 1. o FiJlg'ir-se inspimdo p')r potenci,as iI;lvisiveis, ou pre-

dizer casos tl'istes ou alegres, e extraordmUl'lOil. com qut: cuu-
se damJ10 á alguem: . .

~ 2.0 Inculcar.se curador de enfermidaues. 011 molestIa,;
por meio lle feiticos Ol'acOes ""estos, OU-flcclOnados: multa
lle 308000, e o dobro nüs r~il~idencius. Nesta mesma muI-
ta incorl'el'1ÍO os chefes de fmnilias ou quaesquer pessoas que
se prestarem e derem as::enso a taes embustes.

/
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DA SEGURANÇA PUBLICA.

Capitulo 1.°

somm ARTIFICIOS PREJUDICIAES.

das, misturando.lhes outrassubstancias para ullgmentar o sea
volume e quantidade: multa de 1U8 á 308000 e o dobro nas
reincidencias, alem da obrigaçao de inutilizar 03 generos
falsifica dos,

AI't. 59. E' prohibido' lançar imrnllndicias, lavar 1'0';'
pa, ou infectar de q ualquel' mudo, as foutes, chafurizes, Oll
canos, que conduzem agua para beber: multa de 41\1á 8~000.

Art, 60. A C,amara marcará por editaes, quues os lugares
que tem de servil' para matlldúurCll publico, l1a Ci(lalle e nos'
DIStl'ictO do municipio, em quanto nilo forem elIes cO!1strui-
dos.

Art. GI, E' prohibida n ent:-ada de b3xignentos nas po-
voaçoes, o l')go que cheJ'ue ao cl)u!leciment0 do Fiscal, quo
existe algum, convidará o MedicI), si Louver, ou !,es:::iJas en-
tendidas para verificar, si é ou não, essa infer:nidnde. No
caso awrrnativo participarú immediutatnellte ao delegado e
Subedelegado para fazer retirar o 1Iexig'ueatl), afim de SOl'
tratado fól'll da povoaçao á sua cu"ta. A Camara se incUlobi-
rá de tratar uos llliseraveis.

Art. 62. R' prohibillo pddiI' eSnlolrt pam qualq lIer ill-
vocaçao sem licença, que custará !'SI)U() reis: multa de 88 <'L
168000. Esta dispo"içao é exten"iva á feilteil'Os, e pe'Iinte".
Exceptufl-se, porem: ~ 1.o A à'Iis3I'icor(lia: ~ 2. o A IrJ11anda-
(le do SJ.utissimo Sacl'amento, o as llue tiver'1m eUl seo
compromisso ob:'igaçao de pedir esmolas.

Art. 63. Mesmo nos casos em que é permittido pedir
esmola é prohibido levar imagens, caixinhas e folias: Ullllta
de 8::11 á 16$000 reis sobl'e cada pedinte, ou chefe da folia
~ pam 03 coucumitl\lltes prisilO POI' cinco dias.
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nos v~si~hos. confin,nntes: ~ 2.0 Queimar 'a propria rc.çn sem
ter 'f~l~o acelro d~ vmte palmos'lJa capoeira e sem participar
ROS vIsmhos confinantes. o dia em que se pretende quei-
mar. Quando pela contl'avenção de qualquel' destes ~~ passar
o fogo. aos campos e muttos dos visillhos: niulta de 108 á
30$000 reis, e o dobro nas reinciuencius.

• , • f

Art. 79. .o embring-ado. ~chado nus runs, prnçns, e:'jtrll-
das, ,e outro,s l?gare:!- Jlu bIJcos. serú preso nos dous ca:,os
segumtes: pr~mett'o de estar em e.~t1ldode fa~er mal: segundo
de coner pel'lgo por nUo se poder acautelar de qualquer mal,
que, .Ihe possa suc~ede,r. Preso que seja s~I'á 'entregue Ú sua
famlIJa. ou condu~ldo a sua casa, e quando nem uma nem
outru tenh~ no loglll', e nem haja visinho pUI'a onde possa
ser condu~ldo. será conservaJo em custodiu em quanto du":
raI' a imbriaguez.

, Art, 80, .. Os loucos furiosos serão prosos e entregues
as suas famlIJ,us, e q uanJo as não tenhào no municipio, o~
eIlas nllo quen'uo ellCal'l'egl1I'-se d'eIles. serila recolhidos nas
casas que lhes forem destinadas, em quanto estas nilo esta.
belecerem -se, poderãO ser cellSel'\'lldos lIUS pI'isões publicas.

A:t. 81 .. Nos casos do,s dous at'tigos a'ltecedentes' serú
preferlvel aVlser-se Ú 111nulil1, ou domesticos dos embrillga-
dos, ou lpucos Faru a recolherem, ou guurdu rem, não huvendo
nu demora damno, ou lJrejuizo ao puLlico, ou a particulares,

Art, 82. E' prohibido correr á cavulIo nas ruas e praçns
dus povoações, salvo no caso de urg'ente necessidade ou em
set:viço publico: sendo de dia multa de 2~ á 4~OOO l'<J'is,e de
nOIte o duuro.

Art 83, R' prolIiLido:
~ I,o Ter.s~ soltu .nus ruas e prilçlls das povouÇucs, e nas

estradas publlCIlS, ll111mnesbmvos que posMo olfender aos
tronsenntes: nmlta de 4~JOO reis; púdendú o lltlilllal ser mor-
t? POI'qualquer passageiro, q ne fuI' aculumettido uu euves-
tido por elIe: '

~ 2. o Ter s~1tos pelas rnas e praças das povoaç0es porcos,
cabra~, .cUl'llelrOS, cUes (excerto o perdigueiro) multa de
. 4~OOU I'els, ulem de sel'em mortLls por ordem do Delegado,
1'0:110 XXXIlI. PAllTfi: 1.•

Art. 75. E' prohibido:
S 1.0 Fabricar polvora no interior das povoações:
~ 2,0 O fogo, ou tiro de roqueil':ls, buscij-pes: .
~ 3.0 O fogo do lU' e girandolas que, forem mal feItas o,u.

mal encaminhadas por quem as soltUt',mu!ta de tOSOOO reis
e o dobro nas reincidencias.

Art. 70. Quando as escavações e preci;?icios, de que
trata o artigo antecedente forem feitos ou causauus P/lI' al-
guem, será elle obrigado. ao c.)llcerto, e multado em tos á
205000, senão attenJer logo á àdvei'tencia do' Fiscal.

; Árt: 71. Ji'prohibido' fazer fujos ou laços oc~uItos, ain-
da nas proprias terras, sem flue se nótici,e aus \'isil~hus cun-
finantes: multa de 5$ á IOg000 rs. e olmgaçãu de os uesfa;.
zer,

Art. 76. São obt'igados os carpinteiros, pedreil'o,s ejor-
naleiros á accudir ao toqne de fogo: multa Lle lOg000 rd,

1 •
Art. 77. E' prohibido lançar fog'\) 110matto alheio ou

campo: multa de 108 ~ 30.;7J000 ril.

Art. 78. E~ pI'ohibido:
~ 1.0 Lançai; fogo pos campos proprios, sem previo[avidO
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Art. 72. 03 euificios, Cllsas, muros,' que ameaçarem,
ruina, u,e que i)ossa resultar. (lamn') ao Pl'UXil~lOou .~o pu-
blico, serno desfeitus e reeulfica(1u3, de maneira que cesse

• Jo perigo.

Ârt. 73. A obrio.acão de rle"fazer e reedificar. ou con-
certar; incumbe ao °proprietario ou ao ~eo procurador, ou
aos inquilinos, E"tes, '<1uando reeuiticllrem, ou concer-
taremus editicios, em que morarem, se pagal'uo nos alugue-
res, se o proprietario lhe nM qnizer satisfazer a despezu,

Art. n. Se no termo ll3signudo. de 48 !toms não. for o
euificio, muro, casa, desfeito; e se o editi~i~ nã J fuI' !t~tbltado,
ou se seo dono esti vel' auzente, e nu OP1l11ãOdos perlt03 não
poder demorar se o de"fazimento, será desfeito á cl~sta do
proprietario, senão chegal'em os m:1teriaes da pI'opl'ledade
para as despezas.
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DAS CONTRAVENÇÕES CONTHA AS PESSOAS.
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Art, 93. E' prohihidu ')ccu1tur escrav'Js fugidos sem
participar irlllnediatamente á sons senhores uentro (le .:!'~ho~
ras se fOt'errl !'1'mlUoI'es na lllllbito de dnas legoas, e lle 48
hOl'l1Sate mui,; ,le UllU,;lagolls e assim e'n diante: multa :de tOS
á .208000 r,,;. () sr. UÚ escravo a 'llleru se Hr.et' a partici-
pação sará (Jbrigu.lo a pagour a ,lespeza feita com a Inesma,
e com ú escl'tlVU, no que fuI' rllr.úavel.

Art. 92. O,; tuverneir:'Js que compl'Urem a eSCl'UVo,.;cau-
sas que elles não costUllll10 ter, sem que haja llutvrisaçflo
por IJilheto 'le S30 sanllJr: IUCllta d3 5:') u 205080 rs.

cional; quaar1,) farl1ados; po,lem levar armas os Officiaes de
Justiça em serviço e tamlJem (,s pedestres em exercicio de
seu officj.), Permitte-se af)S tropeiros e cal'l'eirúS o uSv da
faca quand;) em exerciciu 110 seu eCDpI'C'gú,

Art. 90. A Camara, :Jllllnrlr, tivel' recurs~)s, proverá a
illuminaçilo uas mas e vracas nas noites 'lue l1ão furem de
luár. . "

Art. 91, Nenhum mnscate qllitnndeit'o ou (juitandeirn po-
derá ven,let, em '1ualrpler fazenda, lOem licença 'lo seo llono,
feitor ou a(lllli'tistl'Uu,II': multa de 4-S a 8g0lJO reis e o dobl'o
nas reincidencias.

Art. 9'1. E' prnhibiJo negociar escravr1s. nnimaes e
objectos 'Ie val,,1' Cf)f:lciganos e J)cssoas .lesconhecidas e
::iUSileitas. Ciganos e suspeitos se ellomlllllo neste IIlti"l'o os
que sã::. pu" taes havi<lo:i, e que não tem domicilio sabido, c
POI' isso de,;C:lllhecido.5 :3 sem abono. O::; Ilue furem enCOll-
tradus a negociar com semelhunte gent3, illcorrerflo nu multa
<le lOS a ?'JI;lOtlUrai:> :.lua meS:U:l lIlulta incorrel'á .••o cig'ano,
ou SllSP3ItO:

Art. 05. g' pl'ohibido na.> prilcas e ruas (lus povoacoJJs
de noite, levantar alto::; gi'it')::;, 8011 que delles i}o..;sa I'e.:ml-
1'0.\10 :x:x:xm. PARTE 1.3

/
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Subdaleguilo ou Fiscal. As carnes dos porcos. cabras e car-
neiros serãO destinadas pam sustento dos presos pobres, 'C
nu falta destes para o::; indigentes.
~ 3.. TeI' soltos nas povuaçoes e logradouros publicas,

ea~'ullos inteiros, egulls, jumentos, e t(lUrOS, os quaes s~-
mo recolhid(Js ao curral do conselho: multa de 48000 rClS.
Exceptuão .se as vaccas de leit.e, cujos d~nos. nesta Cidade
i ni)etral'110 licença annnal, mediante um mil reIs de cada uma
cabeça: multa de 815000 rs.

Art. 84. No caso do ~ :1.° do artigo antecedente, o Fis-
cal annuncinl'r. por edital o numero, qualidades e signue$
dos animaes que forem Ilprellendi<ios, para qne seos donos
(lS prc,curern dentro do pms() de 48 homs, findas IIS 9uae,;
il'ão á h!\~tll publicri para :3erem urremattados deduzll1do-
~e de seo producto II Inulta e mais de::;pe~a::;.

Art. 85, E' prohibido soltar animal damnado que se
pouel' con5ervar preso ou matar: multa de 51>' a 10;'000 rs.
(~,ualquer pode Glutar animal damnado.

Art. 83. E' prohibidu conduzir de 110rte cal'ros pucha-
do,,; por bois ou Cltval10s pelus povoações, sem candieil'o, 011
guia multa de '~SOOO reis,

Art. 87. E' prohibiua a dança de batuque nas cusa~
das povoacoes, ou outra qualqllel' l1ançll cOJUgrande alga-
%anu de dia, 011 de noite, q ne incomrnode aos visi nho,;
pena do Jesfazimento do ajuntamento, e mu1t~ de 1SOOO
,;obre cada uma pessoa que f0r encon~rarla no aJuntamcuto
e de ~1\IOUO reis sobre qlll'm para esse fim pl'estat. sua casa.

Art. 88. São permittldos os quirnbetes ou rein~dos que
costumão a fazer os escravo,; acompanhando ús JUlze::; mo.
res da Irmandade do Hosurio, com tanto que lião seja de
lloite,

Art. 89, Süo armas defesas:
~ 1.0 Clavinas, c1avinote<:J, garruchas, e pistollus:
~ 2,° Espadas, sabres, refes, espadões, estoques faCll5

de pontas punhaes, canivetes grandes com !l'olla, aZl1g'U1a,
laneas e 'chucos. Exceptnão-se os espadills dos Magistrado,;
e i;es~oas gl'údas, espada;; com os officiaes da Guarda Na-



Art. 108. R' prohibiuo aos sacios ou cohel'lleiros me ttet.
l'OMO XXXIIl. r,\fiTE 1. •

Art. 107. E' prohibido caçar perdizes nos mezes <Iesua
procreaçuo, que é de Setembru á FevOl'eiro: multa de 28000
reis sobl'o cada uma,

( 231 )

a ningnem extorvarão o exame dos, mesmos conros: multa
de 2g000 reis sobl'e cada um couro que o~cultal'em,

Art, 102. E' prohibido entrar nos quintnes e plantnções
alheias sem licença de seos donos, salvo o C,!lS~ de I?Tonde
lIecessidade: multo de 53000 e o dobro nus remcldencH1s

Art, 10:1, 03 que de proposito ~letterem gado ou ontl'a
qualquer criação nas plantaçõe3 alhellls, e nas tenas cercadas,
abrindo para e3se flln cercns, Ol~ franquelln(~o quaesquey
tnpümes, serão considerados os al1lmae:; dall1l1lnhos, e IJl1111-
dos se'os donos, ou infl'atores com a multu de 108 0203000
reis e o dobl'o nas reincidencias.

Art. 104. O dono do gado que for achado nas pIa nta-
<~õesalheias, ou na" terrlls tapadas ainda que lIàO planta tIas,
]lUgará a multa de 18000 rois d~ cada cabe~'a de uniml~l
vacum, ou caval1ar, e. de 500 reIS de cada um dos demélls
animae::;, e o dobl'o nllf:: reincidencias. E' púrelu para i.,so
nece""ario que tenha sido uma vez advertido por orden~ do
subJeieo'udo. Entende-se ser terreno cercado o que estl Vei'
circulfllEldo por cel'ca de madeira em pé, ou deitada, ou
delllul'o, taipa, ou valIo capaz de ob~tar a entl'uda ue qua;,s-
quer auill1aes,

ir, N. 10.

AI't, 105. TotIos os moradores das povoar.ões dest.e mu-
nicipio, em cujos preuios ou chnc:ll'as ~lOnvore~n°~ol:migueiros ,
:;ào obl'jg'ados a tlral-os, e a extlllg'UlI-os, pl'll1clplando peles
mais nocivos: multa de 58000 rei:; sobre cada um forll1ig'ue i-
1'0 e estes serilo extl'l1hidos ú sua cnsta. A Camara é obri-
",dda a extillO'uir os formigueiro;; no:; lagares e log'l'udouro s
publicos da c/dutIe, ainda lIào habitados e concedidos.

Art, 106, R' prohibido matar êrnas, seriemas e corvõs:
multa de sgooo reis de cada cabeça, que matar, c o dobro
llaS reincitIencias.

CUltr, ••lo :1.0

DA INDUSTlUA EM GERAL.

tal' utilidade, cu ,sem 'lue á isso olJl'igue alguma necessi-
dade ou medo: multa de 5~!l 10S000 reis.
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Art. 98, E' l)J'ohibido jogar entrudo nas rnas e praçns
das povoaçõe:;. Quando o l'I'inqnet1u f.)r cOl1llimõe" de cheiro
e com rlecencia; multa de 2tP a 4:;000. I'ei", e o doLro n a~
reincidencias; e q 11lindo o hrinCjuell" for com outms cansas
q11e passa0 inullzil' perigo, ou causar dor, ou com aguas feti-
das, ou sul,stancias imml1ndus; multa de 83 a lG~OOO reis,
e o dobro nas reincidencias.

I r

Art. 97, E' prohilJido: ~ f.. Espancar animaes mansos,
cortar-lhes as came:; ou maltratai-os: ~ 2 .• Sujar a3 portas,
011.junellas de alguem com lllutel'Ías ill1muudas:, multa de
203 a 30S000 reis.

som\E ABASTANÇA DE VIVERES.

, , ,
Art, 96. A disposia(J do urtigo antecedente é extensi-

va aos til'os dados de noite ou de dia nas praças e ruas das
povoações,

Art. t 00, O" que ti verem de cortar carne nU3 povoa-
eões serão o1.Jrigu,los a entregar ao Subdelegl1l10 um bilhete
coutendo os ferros das rezes que hao de matar: multa de
-!~OOOreis sobre cuua I'ez, cujo feiTO não for apresentado.

Art. 101 . Os carniceiros serila obrigados a conservar:por
trez dias no matadouro, ou em lagar proximo a elle ( nun.
ca em rua, ou praça) os couros das rezes q lIO maturem, e

Art. 99. E' permettido o divertimento <.locarnaval, pro-
cedenuo licença da Camara, que será concedida grati", pro-

,lube-se, porem; a distl'iI)[]içllO ,le ver3US, e o elUpl'(~g() de
palavras indecentes: o contm\'ontor será expellido do IJlmdo
pela autoriüul1e policial, e multado oml0g a 20g000 reis.

'.JI'UnIo li.•



g 1.0 Quando os confinantes nilO se accordarem amigavel-
mete sobre a qualidade do tapume, a parte recusante será
obrigada a comparecer na audiencin do subdelegado pam
fi qua.1 foi notiticadu, e ahi nomeará um louvado, o qual
com outro nomeado pela outra parte irilo ao logur e desi-
gnal'ao a natUI'eza do tapume, que de preferenci' se deva
empregur em attenção á localidade, facilidade, segurança
e economia:

~ 2.° Na falta de comparecimento de qualquer das par-
tes o subdelegado nomem'á á revelia o arbitn:

~ 3,° Quando os arbitros divirjao em suas opiniOes adop-
tará o Juiz a opiniilo que lhe pêll'ecer mais rasoavel:

~ 4,° Quando as duvidas das partes versurem sobre a di-
reccao do tapume se decidirá com louvado lia forma dos ~~
antêcedentes:

~ 5.° Quando o .Juiz dicidir a questilo, assignará um termo
uno excedente a 30 dias para o começo do tapume e um
praso razoavel pUl'a couClusilo:

~ 6.° Findo o praso marcado para começar a obra, sem
qUe a parte recusnnte comece-a, a outra purte contllluará
com o tapume até onde deva sei', formando tIma conta cor-
rente cle toda a despezll da obra com especificaçi10 <1osjor-
naes, sustento, e custo dos muteriaes, para haver metade
da sonllna despendida em todo o tapume da pat'te recu-
santr:

~ 7,° A conta corrente formaua, as~igna<1a e jurada, faz
provll no caso do ~ antecedente, e somente contra ella se
poderá nllegur erro na somma, P serú a conta cobrada exe-
cutivamente:
~ 8,° O que recusar-se, ou de qualquCl' modo oppuser-se,

será multado em 208000 a 30~000 reis, ,
Art, 115. Os que desfizerem, ou arruinarem obras, ou

servicos alheios, e os que de proposito deixarem abertas
as pôrteiras que vedão a entrada das fazendas, ou planta-
çoes, serilo multa los em 108 a 20~000 1's. e o dobro na"
reincidcIleiuS.

Art, 116, E' prohibido, cortar os mattos das origens das
aguas e bem assim o corte deljaboticabeiras, ou de qual-
quer arvore fructifera aLI de madeira de lei, sem um fim
util, e só para extrahir mel de abe:h'l, ou COUSllsemelhante:
multa de 108 a 208UOOreis,
'1'01110XXXIIl, PAUTE La

( 238 )

g'udo em tenas de cultura, de que não houve divislIo ainda
en.tre os mesmos, se.m que elIes convenhao,uma vez que
seJilo tllpada.s ou haja plantaçoes: multa de 28000 reis por
cabeça de anl.mal cavllHar, Oll vacum, e de 1$000 por cabeça
de outros alllmaes, '

Art. lO!). E' prohibido aossocios na propriedade de cul-
t~ra, ,ou de campo de Cl'ear, empregar maior ser'viço, ou
dlstl'U.lÇãO, e cortes de madeiras, do que lhes compete á
respel~o, e contra vontade dos socios; o mesmo á respeito
dos Illlllnaes Illllçados nas fazendas e Campos de Cl'eal', Ha-
vendo desav~nça, qualqllel' d'elIes chamal'ú os socios á pl'e-
sençu do JlllZ de Paz, e nomeando arbitl'os assio'nurá li par-
te que cada um pode disfl'Uctar de matto ou ~nmpo na fa-
ze.nda' commum, O c0.ntl'.aventor pag'urá a multa de 20S000
reIS, e o dobro nas relllcldencns. A nomeacão d(l arbitros
no caso de revelia, pel'tençe ao Juiz de Puz~ '

. Art, 110, E' p.rohibido n qualquer socio sem o consen-
timento dos consoclOs, dur aggregação na fazenda CQlumum:
multa de 208000 r~. e o dobro nas reincidencias,

Art. II 1. Quando a faz()nda commum for de Cl'ear e'al-
gum dos socios quizer plantar em nlg'um capa0, sel'ÍL obri-
gado li cel'ca~ sob pena de pel'l.let' o clil'eito ao damno ou
prejuizo occlsionado pelas creagues. Quando a fazenda com-
mum for ue cultur~ o dono das cl'eações serÍL obl'igado {~
c0n..tel-as ~m pasto fechado, .ou vedm'! quo oífenuao as pllln--"
t~çoes al~le~as: Nos casos acuua lllenclOnudos, a parte úifen-
dIda fura ll1tlmar aos donos das Cl'eações para conteI-as,
quauuo em cultura, e para cercar a roça, lJu'.ll1do em cam-
po de creaI': multa de 108 a ;~OSOOOre. e o dobro l1as rein-
cidencias, '

Art, 112. E' pl'ohibido fazel' cerca, ou quaesquel' ta-
pumPil divisorios no.., limites comrnuns das terras e fazen-
das, sem pl'ecedCl' pal'ticipaçao aos visinhos coufin'antes
multa de 10S li 30;';000 reis. '

Art. 113. Quando amigavelmente não se accordal'em
será. o aviso, c,le que trata o artig-o an~ecedente, feito po~,
Ofü::IaI de JustIça, e despacho da autondade do Districto,

Art, 1I !~, Os tapume", ou cercas di visorias, de q ae tra-
tão os artigos an ~ecedentes, sel110 feltos á custa dos proprieta-
pOS confinaL t(.:ls, observadas as regras seguintes:

F. N. 10. ( 239 )



(~O ) 1\ F. N. 10. ( 241 )

Art. 12'~. O;; fazendeiros, on donGs de terras de cultura,
seruo obrigados á fazer .pf)ntes sobre todos os ribeirões e
cOl'l'eg'os, que não tI \'erem mais de 40 palmos lIe larg'l1l'l\
no 1<Jg'Hrda estrada, ou caminho publico, bem corno' os pre-
cisos attel'l' JS, que não exccdão á llez braças de comprimen-
to e quinze palmoq de IUI'g'ura: multa Je lOS á 20~OOU reis e
o douro nus reinciduncim;, alem de fazel'-se a obru á suu
custa, ni'lo o fazendo no termo que lhe fuI' assignado. Na
meSllla multa iucorrerÍlo os que de ]lro]losito aruinl1rem 9n
demolirem a' ditas ]lontes ou 8tterr08 sem consentimento
<los dUlIOS,ou licença ,la cnmarl1. >

Ari. 125. No caso do urtigo antecedente a camurn
concorrerá com a metade do \':1101'ua obra, q \laudo O com-
primento da ponte exceua á 2;) palmos, e do atterl'() á oito
braças. Para execuçüfl do urtigo allteceuente e de~to, a
camaru manJará pelo li:;cal ou pessoa illonea fazer o com-
petente orçamento, ue accordo com os fa:r.enJeiros.

Art. 126. Quando o caminho for de.algum morador,
e nüo estraua publica, os moradores lJ ue delle se servem
são obrigauos a concertai-o, pl?gas ns despezus á propor-
('uO das te~tudas de cada UU1. Qnando algum, ou alg'uns
(lus moradores nl10 cumprirem e;;se llover poderá qual-
quer d' elles fn:r.er o concerto, ou Iimpe:;a, e 11l1\'er fi des-
peza dos que \li10 concorrcrl1o, sem quo POSSl10oppor COUfU
alguma á qunntm que se lhe exig'ir, sendo rnzoave!. Esta
desposiçàü compl'chende os herdeiros de uma fazenda em
commurn: multa de IO~ Ú 20~000 reis.
TOMO XXXIII. PAUTE 1."

fizer nãO quizer designar os loglll'es, ou designar tnes que
ni10 deem o preciso esgoto, ou quando ril10 compareça o pro-
prietario, nem quem suas vezes fizer, ou quando II nece~-
sidude for tn.o urgente que não llL1mita sem prejuizo fi de-
mora. da notificaçno (ou chamamento) o Fiscal mandará
pr6ceder ao esgoto, guardando, l.l maior modcraç!lo pos-
sivel.

Art, 123. Em qUfinto nuo se executa a Lei de 29 de
Agosto de 1828, continuHrúõ os proprietario~ á concilrtar
e trazer '!lmpas suas. testlldas, daudo esgoto á:; aguas, dc-
sassombrando os caminhos, quanto for necessurio, e orde-
nado li'estas posturas: multa de 10~ a 208000 reis.
. .

A.1't. 117. E' igtwlmente prohilJido o corte demndeiras
proprlUs para cOllstrllcção de predios, seIr.. q ne seja pura
um fim util; ~Qullll de 28 'a l6gooo reis.

';lldtnlo ~.o

SOBHE,~ERVID0ES PUGLICl\S,'ESTRADASE Nr\.VEGAÇ0ES.
, Art. 118. E' prohi~ido a qualquer pessoa cércar e tor-

nar de se~ IlS0 ~XCIUSIVOparte .do terreno publico: "nliritll
de !~Sa 8:).o0~ reIS, alem da oJmgaçíl.o de uesfazer o tapu-
me, e restItUIr tudo como estava.. '

Art. 119. Nüo poderúú os proprietarhs impeuir q 11Ú
em suas terras por ordelll do pOUl.Jl'competeute se facão
estradas do comprimento e largul'a q ne forem llecessm[as,
~s. estrauas teriío lmgura tal que por elta:; PllSflUOtI'allsilnr
lIvl ell~ente doas carros, e terão o uescol'tiJlarnento lateral
ue qUInze palmos, salvo nos logares onde haja graUlle uifi.
cll~d.aue ~e se lhe., lIar n .uitn largmu. O .llue so recusar
~IIJoltar ,a tal on~ls, 'pngll~á a lllyltil de lOS a 20g0úO reis,
e o 1I0blO \las remCIUCllCIaS, e far~fle-IH.l a estrada iuL1e-
penuente de sua "ontmlo. .

" <Art.' 120 .. 1\-0 onus de esthí.rJ:'lS e ,sêrviuú'e's P4!Jlicas
e con~p.rehellllIdo ° .lIa se um' e:;gl)to as agnas e as im-
ll~U:llhcws liue arrmnão ou füzem ll\onos cOlrlll1ollas as ser-
vldues pub!Jca~ ... Quando. nuo se )loJe!' conseguir o e:;goto
ser~) yu~ s~ dlrlJão ,ou. lanc;om, as aguas e illlll1unllicias
pU! a os qUlntnes, terreiros ou plmJtaçúes, 0:1 sem que se
fa~ão ~?uracos em ltlUrOS, ou .quaeslluer t,ap~lm.es, 6 pro-
prlOtallo, ou ql~emsuuJs vezes ÍlzCl', !lUOtera direIto a obsta.r,
e qualldo, lhe Illcurnbn consel'vnl' limpa sua test:llla serà
o ~eo maJOr cuitla~o dar o dito Ui:igoto: milIta ue 2S a 8~OOO
rel8, alem <la olH'lg'UÇãode fazer. '

Art. 1~1. No CElSOdo artigo. fintece le:ute se procederá'
CO!? n maIOr 11l0tlernçilo, ~l~O l:azenrlo esgoto sulH'e II,lun.
taçue~, ou. q uaesq ncr bemfdl torJas e deverá ser 011vido o
pl'o]ll'letar\O ou quem sua,,; vezes fizer, pam <lesio'har o lo-
gar pelo qual, mellOS pl'ejudique a passageLll oli l~llcarnOtlto
lh:~ ~glH~S .ou 111lll1~lldicias, Sem o aviso torá o proiíl'ielario
Ült'erto a lmdeml1lSaçfiO, : .

Art. í22 Quunl10 o proprietnrio ou quem suas \'eze:;



do arti"'o antecedente, precederá cf)ntracto, uinda que par-
ticular,o por escriptura, ou presenciado por duas teste'!1u-
nhas, que declarem as condiçoes e lJlJtureza dos serVIços
e salarios,

Art. 133. E' prohibido:
~ 1.0 Consentir nas tavernas ajuntamento~ de e~cravos,

que nilo estejão comprando. O vendedor tera ~ cmdado de
despedir os que tiverem comprado, ou não tlverem que
fazer alli. . t .

~ 2.° Vender bebidas espirituosas a?s que Ja es eJilo
embriagados ou trouxerem arnjas prolllbidas: multa de 58
a 10.:tP000 r~. e o dobro nas reincilellcias.

A1't. 134. Quando houver grande caristia será proh~-
bido atravessar uas estrad!ls e faz.endas ?s generos ~e. P!'l-
meira necessidade, quer seJão dos fazendeIros do .mulllCIP!O;
qUe!' importados de fOl'U: multa de 208000 reiS, assuu
para o atravessado I', como para o vendedol'.

Art. 135. Todos os pesos, ?,Je~idas e balanças deverão
ser aferidas antes que pela primeira vez se abra a casa
de ne"'ocio ou se estabeleça. o talho. O Procul'au?r da Ca.
mara ~ll seo agente fará clll'lmbar a balança, medIdas e pe-
sos estando certos com o p~drã~ do Cllmal'll. Oe q lIe nã~
aferirem na forma desta diSPOSiÇãO serno multados em 15~
fi 20S000 reis.

Art, 126. OB pesos, medidas e balanças 911e as casas
lio nen'ocio devem aferir, silo os de que servirem-se nas
venda; que fizerelfi. .A C~mal'U decIar~rá em editaes quaes
sejilo 0.5 pesos e medidas llldespensavels.

Art. 137. Todos os pesos serão de metal, e as medidas
da figura das da muuicipaIídade.

Art. 138. Quando fi rne~ida, ou peso fo~' menor, e n~()
for conhecido o culpado, sera como tal con.5lder/~do e PU111-
do o dono ou ndmini:3tl'lldol' da casa de negocIO, ou talho
que usar dos referidlJs pesos e medida:> com fi multa de
1 O~ a 2GSOOO.

Art. 139. Todos os peso~. me(lidml e balanças deverão
estar limpo~, ~em Cenlas, .n,.m qllebl'/.duriJ~, de modo que
n fio seja pre]! d,..:ndn o publIco. milita de 5~ a 20';; 000.
'rOMO XXXIII. PAUTE 1.-

••
( 242 )

Art. 127. NenllUm proprietario. ou pessoa, que suas
vezes faça, poderá estorvar o corte de madeiras em suas
mattas, nem o arrancamento de pedras para construcção
ou concerto de pontes, e estradas, uma vez que s~ lhes pa-
gue o seo valor, segundo a commlllU e gerul estimaçilo.

O proprietario ou quem Suas vezes fizer será avisado para
designar a madeira, que sendo igualmente apta pura a cons-
trucção e concertos)he é menos necessaria: multa de lOS
á 30~OOO reis.

Art. 128. E' prohibido uzurpar, tapar, mudar, estrei-
tar, entulhar, ou de qualquel' maneil'U arruinal' ou dam-
llific~r as estmdas, caminhos, pontes ou quaesquer obl'as
publIcas: llluIta de lOS á :l0~000 reis e o dobro nas reinci-
dencias.

Art, 129. A prohibiçilO e penas do artigo antecedente
são comprellensivas do caminllO particulm', ainda de ua:
só morador,

l:a!titulo 3.
somm RIXAS ENTRE PESSOAS.

. Art. 130. E' prohibido reter, ou occuItar machados
fo~ces, enchada~, ou outra qualquer ferramenta, roupa:
alllmaes, e lll'l'OIOS pel'tenccnt~s á cam9rudas, sob pretex-
to de terem os mesmos recebido quantias adiantadas por
conta de ql1uesquer servicos, que tenhão coutratado fazer
e não tenhao cumprido: nllllta de 5;) á 208000 reis.

A1'1. 13). E' igualmente prohibido contractar-se alo'u em
para fazel: qualqUe!'. serviço, o tendo recebido o t> jor-
nal, . qual~tla convenclOnadu, ou parte desta, llão fizer o
serviço !lJUSh~do, ou nfi~ preencher os dias equivalentes
fi ql1a~ltl1l adlantad.a, deIxando sem motivo justificado de
cumprir o tr.ato feito, ca1l8ando desarranjo e prejuizo ao
dono do serviço; pena de 5$ á 20l'P000 reis, alem da obri"'açào
de pagar a qUUl~tia recebida .. E~ceptuão-se, porem, ~ 1.. os
q!1e ant~s de retirarem-se reS~ItUlrem a quantia recebida, con-
vllldo 111stOo ~ono do .servlço: ~ 2.° Os que forem empre-
gados em servIço publIco: ~ 3.° O,;; que por doentes lJilo
poderem trabalhar.

Art. 132. Para se tornarem effectivas as disposiçõe:;

,
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~ 14.. De càda casa de jogàs permittidos 30~OOO reis.
~ 15. De cada ca'::>cça de g'udo vaccum que 8C matar

1:11>UOOreis.
~ 16. De cada casa em que se vender carne á talho

5S0UO reis.
~ 17. De cada dono de engenho que distilar uguurdellte'

de cuna 10;\\00U reis.
~ 18. Por um diu ou tarde de cavalhada 10g000 I'eis.
~ 19 De cada represetnçi10 theatral 10g000 reis. Exe-

ceptUl1o..se as r~presel1taçõ~s. dadas elll beneficio das _igrejas
ou de estabelecllnentos reilglOsos, e as representaçoes pür-
ticulnres.

~ 20. De cnda noite de presepe 10::POOO.
~ 21. De cada carro ou carretão que coi1duzil' para vender

( de Uluo'UCl',ou por propriu conta) madeirus, pedras. lenha
ou qualquer material 2;\\000. Exceptuão-se os que somente
trouxerem generos alimenticios.

Art. 142. Ficão prohibidos os espectuculos de touros,
ou ClllTOS:multa ue 30~OOO reis.

Ar't 143, Todo o fazendeiro ou agricultor que pos-
suir para cima de uez escl'aVOS, pagar'á. aunualmente 5~00()
reis, os que pos:;uirem pam men.os pagarão 2~()OO reis, e
os que posssuindo terras não posSlIIrelllnem um escravo pa-
garãõ 1~000 reis, ficando izeutos das aft'crições á que er'ão
sujeitos até o presente.

Art. 1I~1~. Todo a ud vogado queatÍ vogllr com escrip-
torio nesta cidade pagará 5~OOOreis annualmente. O::; em-
pregado::; publico", de nomel~ção do Governo Imp.eri.ul, ou
I'r'ovincial, pagar'áõ 2~00U reI;;, nnnuaes. Igual du'elto pa"
(l'arão os empregados. de nofhea~õe's da camara. 03 officiaes
de justiça. paganíõ 18000 reis annualmente, airHla.que sua
provisào seJu por menos cio tempo: multa cio dobl'O do lIUposto.

Art. 145. Todo aqueJle que exportar' deste munici-
pio g'ado g'Ol'do para o consumo da cOrte do Hio do Jllneil'o, ou
para qualquer outro ponto pagará de cmla uma cabeça
de gado exportado 2UO rnis. O cor1tr'uvcntor pagará .u
multa do dobro do imposto,

Atr. 146. De cada um carneiro, cabrito, ali porco quo
for exportad0 para fol'a do municipio 60 reis: uo con-'
traventor' multa do dobro do imposto.
TOMO XXXIll. I'AHTE L'
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Art, 1l~0. AquelIe que usar de pesos ou medidas fal-
sas PUl'U vender ou comprar, será multado em 108 fi 308000
reis, e som'erá de 10 á ;10 dias de prisãO e o dboro "nas
l'eincidcncias. '"

, 'UQI /I) G.

DOS mpOSTOS J\IUNlCIPAES.

Art. tld. A Camara l\Iunicipal é autorisa~lu'a cobrar
~entro do anno municipal.( que é do 1.0 de Outubro o ul-
tuno de Setembro) dos scos. n,uniclpes, os seguintes im-
postos:
. ~ Lu De cada UllJa casa de negocio em que se vender
fazendas seccas, fel'l'agens, Illolhndos importados, ou do paiz,
::lendo um só balCão IOSOOU, e mais 4~000, sendo dous
balcões em casa de um 1I1e,3mO<lona.

~ 2.0 De cada casa de negocio em que tambem se ven-
der drogas ou remedios pel'luettido;; ne:;tas posturas, alem
do imposto do ~ antecedente, mais 58000 rs.

~ 3. o ~e cada uegocio em q lIe se vender molhados de
fora do palz, louça. ~mle geuel'Os alimenticios S~OOOrs ..

~ 4.0 De cada casa de negocio em q lIe somente se ven.
der generos do paiz, aguardente de ca nu e restilto 6 iP000.

~ 5.0 1)e cada uma botica 8~OOOrei,;. .
~ li.O De cada um ma",cate que vender fazendas :'leccas,

e outros generos uo Termo, sem ter casa aberta 108000.
e se for morador no Illunicipio.

5 7.u De cada UlIJ mascate que vendendo os gener'os
do ~ antecedente uão mor1\r no ,\lunicipio 20~OOO. .

~ 8." De cada mascate que venuer auras de ouro, pl'Uta
e pedras preciosas, se morar uo ~IlInicipio 208000, se moral'
fol'll 1OO~OOOreis.

~ 9. o De cada Ulll dentista 20S0JO re",i.
~ 10. De cada um retratista que tirar rt1trutos por muchi-

na ;2OS000 reis.
~ 11. De cada loja cu tenda de alfaiate, sapateiro, ou-

l'ive-, ferreiro ou lllHl'cineiro 28000 reis.
~ 12. P.ol' um dia ou tarde de volantim 8~OOQreis.
~ 13. De cada noite de .cavallinhos. ou qualquer' ei;-

pec'tnculo gymnastico, ou magico 208000 reis. Exc~ptUl1o-so
os e.3pectaculos que forem dados em benificio elas ig-rejas.
ou cle qualquer c::;tn1)olecimellto religioso.

11'. X. 10. ( 245 )



Resnlução que a(lI)I'o,'a a~ postura~'da Cantara Illuuiclra! da Villa de Lavras,

RESOLUÇÃON. 14ü3 DE 31 DE DEZEi\1BlW DE 1867,

DiSPOSIÇÕES GERAES:

FOLHA. N.' lO',1''\ l\'l'E 1."

L1,1110 ])A LEI ~1INEIRJ~
t 86'1.

Art. 1.0 Quando nestas posturas se impõe a necessi-
daJe de Iicenca e não se declara a quem se hnde pedir. cnten-
de-se que n'e~la Villa a concerl~rá o Presilienlo da Camara, e
nos Dislrictos de fóm os respecll vos subdelegados ..

Art'. 2,0 Os quo se sentirem aggravaclos por concessã'o ou
denegação das licenças feitas pelos sub(~elcglldos, ou~Presidente
dh Camara, nos casos em quo são uutorIsados, poderao recorrer
iI Cum1fa, expondo em requerimento os motivos do aggravo ou'
queixa.

Ar!. 3,.0 Quaesqner quantias pertencenles ao Cofre da
Camara ~Iunicip:d, seriio recebidas pelo Procurador da 'mesma.,
o qual de\'en\ ler um agente ell1'Cac1aDistricto pal'a receber as
multas e producto das licenças. Eslrs agentes serão nomeados
pl'!o Procuradür, sob sua responsabilidade, titulIdos e juramen.
tidos pelu Camaru.

O dI'. José da Costa ~1:Jchado de Souza. Presidente dI'
Provincia de Minas Geraes: Faço silber 11 todos os seus hahitan-
tes que a ass<:mbléa logisialiv;l provincial, sob prop~sta da. ca-
fiara municipai da villa de Lavras, decretou a resoluçao.s('gUlllte:

T0\10 XXXIII,
/

( 2..tG )

Art. f q.7. Pertencerão' ás rendas I11Ull!ClpaeSos pro-
ductos dos portos no Rio Grande, que na sua margem es-
.<Juerda sahiJ'em neste municipio.

AI,t. f.1.8. Quando os impostos mllnicipaes não forlllll
pagos em prompto e nni! epocas marcadas, peoceder-se
'1m executivamente á cobrança dos mesmfls, como se pro-
cede á respeito dos impostos provinciaes.

Art. 1q.!} 03 editaes da camara que coutivel'o:n dis-
posiçoes adm:ni,trativas, ou policiaes e cornminarem pe-
l1llS com declul'ação de q fie ficão f1lJICndolHll'te das postu-
ras, dependem da approvllçilo da assembléa legislativa PI'O-
vincial, entretanto pI'oduzirilo tO(~OSo seos effeitos legae:>,.
e teriíO inteiro vigor por um an no, contado da da ta da re-
solUÇãO da caroarll, Sell(~O appI'ovado pelo goverllo provin-
cial. ..

Atr. 150 O ReglllllluelltJ pflra a boa ex:ecuçao desta.;;
posturas na parte relativo. á contabilídatle, cscI'ipturação,
e lluecadaçüo dos imp:>stos, e quaesqllel' rendas munici-
paes dependerá da approvaçã') do govel'tlo 'pI'ovillcia1.

Art, t51 Ficão revogadas as dispo.~içoes em contl'llrio.
7,1ando portauto a toda£, IB llutol'i<1al1e;; a q IIcm o .co-

nhecimento e exccuç110 da referith Re301uçl1Opel'tllncel', q no
a cumprl10 e fllÇ111cumprir, tM inteil'nmente, conw nolla se
contem. O Sccretario desta Provincia fl faça imprimil',IH,l-
blicar e correr, Dada no PIlIIlCio da Presidencia da 1'1'0-
vincia de Minas Geraes aos trinta e um de Dezembro do
SU1I10do Nascimento de Nos:oo Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos c SOi:lsentae sote, q uadl'llgesilllo sexto da Iude.
pendencia .0 do Imporio.
(L. S.) JosÉ DA COSTA ~IACUADO DE SOUZ.L

Fortunato Carlos Melrelle,ç a fez.
Sollada na Secretl1l'ia da Pr03icleucia <la Provincia aos

3 t de Dezombl'O de j 86'7. .
Nesta Secretaria do Governo foi plllicada a peesente

J\eiloluç:ãO .em 21 Murço de 1868.
Graciliano Ari.çtides do Prado Pimentel.

Im pre SSIl e revista ll&.-;taSecretaria por oedem do Go-
:verno da provincia. .

Gracitíallo ,Iri.~tide.çdo l'rudo Pimentel.

~n) PHETO 1868. -1'n>. DE J. F. DE P.\UL,\ CA.STU.o, -



Art. 1:l. Nos casos d::ls artigos anteccdentús, a Camara
proc~derá na -formJ dos arts. 53 e 59 dJ lei dt) L." de Ontu.
bro do 1828.

Art. 9 -" Os fiscaes dos distr iclos de fora parHciparão ao
d'esla Villa os máos tratamentos e aclCls de crueldade que por
venlurn os Senhores costumarem praticar com os seus escra-
vos indican lo o meio do prcvenil-os. O Fiscnl da Villa proce.
derá comu no artigo antecedente. formando desta cxposição um
cap:tulo separado.

( 2!~8)

Al'!. !•.." o ProcuI'3dor da Camara será multado em 30f~
rs. quando depois de um anno não mostrar que promoveu a
cobrnnça contra todos os devedores da Camara, que amiga-
velmente deixarão do o fazer; e na reincidencia será demillido.

Art. 5." Quando n'estas posturas se impõe a obrigação
de fazer ou disfazcr, será assignado o termo do 2!~ horas para
começar a cumpril" a obrig :ção, (\ que for rasoavel para ullimal',
e quando se não observar o determinado na sentença, mandará
a autoridade policial fazer ou disfazer a custa do que f'Jrcon-
demnado.

/
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Art. G." Quando estas posturas impõem a obrigação de
fJzor qU(llquor serviço ou obra e o ubrigado não cumprir no
termo que foI' assignarlo na forma do artigo antecedente, será
posto em praça o serviço ou obra, Q arrematado por quem o fi-
zer com melhol'es condições.

Não llpparecenuo lançador o não cxcedenuo sua importan.
cia a cento ecincoenta mil reis, a autor'idade policial mandará
fazer, e se procederá contra o iufraclor para a cobrança das
tlispesas e custas quo forem feitas.

Ar!. 7.0 Qaantlo nestas posturas se manda advertir a
determinadas pesso:JS o cumprimento da postur,l ou posturas,
sorá a advertencia feita pelas autoridades policia(l~, por interme-
dia do Escrivão, ou qualquer omcial de justiça, que passará
certidiio da notiflcaçâo, e tambem pelo inspcctor de qüal'teiriio
com participação omcial deste.

Ar!. 8. o Os fiscaes tios t!istl'iclOS de fora participarão ao
desta Villa as infracções da Conslituiçéio, lei" e regulamf ntos, e
bem assim ns prevaricações ou nrgligencias do todos os Empre.
gado~, e as contrn\'enções das posturas que tivrrem lugar em
seus Districtos. O Fiscal da Villa colligindo todas as infol'ma-
I~ões que pelo dito meio chrgnrem a sru conhecimento, e addi-
cionando lhe as observ~ções relativas ao seu Districto, fal'1i um
relaturiq, para s('r prescnte a Call1élrn no primeiro dia de cada
Sessão oruinul'ia, ou immcdiat1mcnte em caso" lIl'gl'tltc~.

------

Ar!. 1:. O Fiscal da Villa com autorisaçã'l do Presidente
d'l Cam1ra, podei'á fazer a despesa de GO~OOO no intervallo de
cada Sessão, ordinaria cum obras publicas.

Art. t 2. Qll1nrlo o infractor não tiver bens l1l'm meios de
pagar a multa em que for cundemnado, occultar, alhear~ ou dis-
por dos bens que possuir, será preso e recolhido a Cudêa, e por
tanto tempo qnanto equivalha a quantia, contando se um dia tle
prisãJ por cada mil reis, nunca excedendo a oito dias de pl'i-
são e trinta nas reiucidencias.

Não será preso porém, ou e5tando-o será immediatamento
sollo, logo que apresente ou alguem em seu lugar a quantia Oll
conhecimento firmado pelo ('rocurador da Camara, ou seu agen-
le do DistrÍL:to, do qual consto haver entrado com. a quantia
para os cofres municipaes.

Na fdlta do Procurador ou tio seu Agente, a autoridade po-
liciaI poderá nomear um deposita rio ou Agente interino, quo
sirva, communicando a Camara.

Ar!. 13 A Camara quando tenha tio empregar qualquer
dos fiscaes dos Districtos em commissüo que exceda tle trez diéls
lhes m~lrcará umo gralil1caçiio de l~JOO por leguél.

Art. 1 í, Quando.a infroção consistir em alterélç'io de
lllimentos e do dct.~l'ioraçiio de medicamentos expos\os éI\'f'llda,
serão examinados por facultntiYlls, c na fa\ln por pessoas ú[lll.'n-
didas Iln matoria.
l"O)JO XXXIIJ. ['MITE 1."
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Ar!. 15. Nos processos por infrllcção de posturas que
furem intentados e concluidos até a exrcllçào á requcrimenta do
l'rocurador da Camara, ou por 8ellS Agentes nos District(lS de
filril terão os mesmos direito a 3." parte da quantia liquida,
que 'tIver de entrar para os cofres da Camam.

Ar!. t 6. ~empre que para a cobrança tios impostos, li-
cencas ou emolumentos, () que tndo' constttue renda Municipal,
for 'nccessario o emprrgo de meios judiciaes, e effectuando-se,I penhlll'a, o executauo é oU!',igado a pngar mais ~ove por cen-
10 3d instar dos devedores hsráes soure 11 qurmtJa pela qual
so(ker a execução, com tanto que 3 multa não exceua de' 30i"ft
I'S. e o duplo nas reincidencias.

A(t. t 7. Nas concessões de lerrenos ou lugares para
construccão de casas a Camara deverá regular-se de sorlt'J que,
a povoaç~l11comece do centro para os lados,. evít.nndo-se quo
so' ão habitados os nl'l'Jbalue,,; ar.tes de est'lr o III tcrlOr occupado.
p;ira que nns ['uas entre um e outro morador d') hajão longos
cspnços.

Ar!. 18. Quando dous ou mais inrliviil!1uGs requererem
simultaneamente nm mesmo lugar, preferi rã aquelle que po r
termo obrig<ll'-se a edificar casa de sobrado em ml'nor praso:
em igualda:!e de cir cumstancias dQcidirá a sorte.

i],'itulo =.0.
DO ACEtO DAS POVOAÇÕES.

Do alinhamento.

Ar!. 10. A C.amnra em sua primeira reunião tratará de
formal' os planos desta Villa c povoaçõcs de fora, empregallllo
parn este fim, prssoas aptas, e os farão publicas por editar~,
que ficarão fasendo p:.rte destas posturas.

Alt. 20. lIa\'erá os alinhadoI'es necessarios para esta

VilIa e Dislricto, nomeados o titulados pela Camara, os quacs
vencerão do alinharem Il'ma casa de !JO palmos para cima 2/1
rs. e as menor'es l~COO.

Ar! 21. Compete aos alinhadores perfilar o alinhar o
edificio, conforme (I plano di! povoaçào, ::e o houver, ou segun-
clã as instrucções que lhe forem apresentadas pelo Fiscal.

Arl. 22. O atinh'ldor quo infringir a disp()siç[IO do artigo
an'eccdento por ~ssa ou por outr,! qualquer C<lusa, será mul-
tado em 1$.()O). e quando o edificio ou obra olTenda o ali-
nhamento, sorá desfeito a sua custa, e tornado 3 levantar at~
o ponto em que estava quando foi desfeito.

Ar!. 23. Nesta Villa c nos destrictos não Se podertí
som uma patl\llte :lssignada pelo presidente da camara, pela
(lual pagará 40$00) rs:

~ I. o Edificar nom ree(lifica r;
~ 2.0 fazlH' concertos eu qual'1llor obra que possa oII"I1-

der ao alinhamen'o: multa de trez dobros da irnportancia
do salario que havia do vencer o alinhado!', o quando o
€oncerto,odificio ou obra oITender o alinhamento será dos-
fl'Íto todo, ou a parte quo o offende.

Arl. 2'~. O alinhador que sem licença alinhar e perfilar
oedifirio, concerto ou obra incorrerá na multa do artigo .(\n-
1ecedcnte.

Arl. 25 OI't1onarlo o de5fa~irnen'o do cOllcert0, odificio
ou ohra, será notificado o proprielario ou 500 procurador,
e o alinhador lIOS casos do artigo 21 p'lra prinCipiaI' n ('xe-
cucào dentro de 2.'~horas, e findar dentro de um PI'lISOrasoa\'el,
<]u~ for assignal'o. sob pena de 501' l~xreut \fIo a custa da proprie-
,dade e não pôder o notillcado pedir in,lemnizaçào alguma.

Art. 26. As patentes (le flue trata o artigo 21, nos
di5trict()s de fora sorilo assignaJas pelo .subdel •.•gad " ouvido
o fiscal.
TO)IO .xXXI!!, 1'.\HTE 1.a



A1'1. 31. ~ Camara, quando o julgue necessarlo, poderá
declarar. ?Ol' edltues, qUI) fic,io fasendo parto deslas posturas,
quaes srJUo os lugare:; em que se podo faser o despejo, ou
qua(~s os em que Ilào se deve faser.

Art. 32. Os moradoros são obrigados a conservar lim ~
pas as testadas dns quintaes o casas em que mo rarom. A
tostada das ruas cOIr:prdl0n le .a metade das mesmas, e das
praças 50 palmo.;: multa de 5~ a 1(J~000. o o dobro nas
reincidencias.

Ar!. 33. Os proprietarios de casas ou Icnenos den tI'
de~ta villa, .na:; r~as que forem designadas por e,litaos da
camar;r, sorao olmg3dos a calçar o conservar suas tosladas
ou frenle com n largura de 6 palmos o declividade de 2
poh'gadas, dentro do praso marcado nos mesmos editaos.

Deste onus são Isemptas as pessoas roconhocidamcn lo
pobres fi juizo da camara, a qual mallllará f",er a sua custa
~ calçada. ° contraventor pagará a multa de 3J~OOO. o a
Camara mandará faser a calçada a custa do prOpril:'lario.

Ar'. 3!L Nenhuma pessoa poderá lel'an tal' cordões ou
fazer calçada de modo que altero o nivelamento conveniente
(~~Irua. Os quo 1.IOU ve~em ?e fazer laes obras, parlidpllrrlõ aO
['Iscal, o este d~slgnara o IHvelamcnto da calçada ou cordão.° c~ntravcnlor senl multado em 2~;}OO rs., e a obra será de .•.
mlJlHla a sua custa.

~I t. 35. r' Os carr?~l'Os gue residirem no circulo do legoa
I) mel<l desta' I1la, serao obrigados a darem annualmente dous
carros de p~dra para ourns m~micipaes, ou a quantia de á,~ rs.,
e os que nao pagarem este Imposto até o mez de Dezembro.
.paganiõ o dobro.' '

Arl. 3G. Os carreiras obrigados a disposiclio do arli"o
nntered?nte, srr~õ (~e5igr!ndos em edit.,1 que n C;mnra m3nd~-
rã publicar no pl'llllUlrO dlll do . reunilio de cada anno.

o Art. 37. .03 morador~s tnnt9. dest3 Villa, como tios Dis-
tl'.ctoS, são obl'lgados de 2 em 2 annos.
lO~lO XX~lll. l',\l\TE LO
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Ar!. 30. E pruhibido nas luas e praças:

~ 1.0 Lancar im"mdicias de cheiro desagradavel aÍnda que
(j J d .sejn por enr.anamentos, que as espeJcm:
~ 2:° Faser estrumeiras:
~ 3." L:IIlc;ar animaes mortos ou muribundos; multa d<3

41'P a 121'tlOOO. 05 animae::; mortos devem ser enterrados nos
quintaes ou fora das povoa~ões.

( 252 )

Art. 27. E' prohibido edificar, ou fdzer qualquer obra
em terrenos publicos, sem patente ou arrendamento, na for-
ma dos arts. 22 e 23: multa de MP a 2J$000.

Art. 2l. O arrenr1atario ou o que tiver patente para
levantamento de casas, 6 obrigado a começ:lr a obra dentro
de um anno, e a terminal-a dentro de o~tro, a conta~-se
da data da patente, a qual deverá se~ re~lstrada ~em IIYro
conpetente. Os prasos para as roedlficaçoe! sor ao fixados
pelo respectivo fis~al ~om I'e.curs.o para a cümara. O que
não cumpnr a pnmelra o\mgaçao deste art. quanto aO co-
mecar, entender-se- ha cahido em commisso, e perderá o ter-
ren~ o qual poderá. ser concedido á ou.tro, ou declar? do pe-
la camara para uso e l(lgra~ouro p~blico. ° que tlver .co-
meçado a obra e não conclull-a na forma Ih seg.umla obnga-
dio será olJri"ado a pagar um aforamento de 320 a 640 rs.
por' braça do f~ente, ~nllualmen~e. A Camara poderá. proro ..
gar os prasos soble-I.htos por maiS um ..anno havendo clrcums-
tancias attendi veis.

Arl. 29. Os proprietarios de terrenos abor~cs uaspraça.s
desta Villa e nas das Mercez, Santa Anna, 1\osano S. AntOniO
e travessa' do Calvario, serão olJ.riga~os um anno depois da
publicação das presentes posturas a edificarem casas. ou tapal-as
l~om muros, de 9 palmos do altura, rebocados e calados, sob
pena de pagarem annualmento a camara, 320 pOl' cada braça.

Cal,at,nlo ~O'
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~ 1.. A reboc<lrem e caiarem as pare;1es exteriores de suas
cazas n1wamente feitas ou construidas:
~ 2.. A caiarem as frentes e lados exteriorlls «Ias caz[ls em

que morarem, sejão donos, inquilinos ou aggregados: multa
de 2S000 1'5. a 8~000 rs .• e o duplo lias reinciJencias.

Art 38. Velarão na glurda destas posturas as autorida-
des policiaes e Fiscatls, e pllrcorreriio as ruas e praças Ul' seus
Districtos alé o dia 4 de cada mrz.

Ar!. 39. E' prohibido empachar as luas e prol/as com
maleriae5 ou qualquer geoero de entulho: multa de !~SOOO r5.
3 1O;1)JOO 1'5., alem da obrigação do desenlulhar incontinente,
logo que lhe seja intimado: ~~crptuão-es uois cnos:
.~ 1.. De necessidade de maneira que se não possa sem

perigo ou gra,'e prej\lizo pedir a licença do ~ seguinte. Neste
';(lZOchwel'-se-ha pedir licença dentro de 2A horas lIesta Villa,
c de 3 dias nos Districtos:
~ 2." De utilidade publica ou particular outendo-se antes,

u competente licença; multa de ',:tPJ..O 1'5. a 8;1)JOO rs. e o
dobro nJS reinei oncias,

Art. 40. Em qnalquer dos casos do artigo nntecr.dellte
nunca sérá embnraçndo o linc mo das ruas e prllços, e os que
tiverem obtido licença srráõ obriglldos á pôr luzes, divizlls ou
guardas como lhes fór determinado para que nenhum damno
tlconteça ao publico; nem aos particulares: multa de HtOOO rs.
ti 4i'i\OOO I'S. .

Ar!. 41. Na senlclll;a em que for julgada a contraven-
ção e impost3s as mult s, sorti I) e()/IlraVrr~l~r obrig~do a fazer
.\ limpeza, dcscmpachando, ou por luzes, dll'IS;JS ou guardas elT}
11m termo rnsoavel que lbe for IIssigllado sob pena de fazer-se
LÍ sua custa, !} o dpplo da multa nas reincidel1l'ias.

("Oltltulo ~J.
[DIFICAÇ.\O,

I

nas praças desta Villa sem ter 20 palmos de pé direito, e n33
ont~as ruas do 1.8 r,almos, o sendo sobrado, 18 pai mos até o
pavimento do primeiro andar, e 18 palmos até a linha do te-
lhado.

Ar\. 43. A" portas tios predios que so edificarem a u ree-
clific~rcm nas praças desta Villa, !la fórma do artigo antecedente,
teráo 13 palmos do alt~lr~ o as janellas 9 palmos, e os p redios
de 18 palmos de p~ direIto tel'áõ as portas 12 palmos e as
janellas S palmos. '

Os contl'aventor ~s dos artigos antecedon tes sofTreráõ a
m.ulta ~e i~JOO rs. e seráõ .obrigados a demolir a nbra que
nao estiver conforme á determlOaçào dos mesm os.

CallitnJo LI."

DAS onUAS PUBLICAS.

• Árt. 4!~. A cons~rvação e reparo das muralhas, pare-
does ou outl'as obras fCItas para segurança de edificio: ou pri-
sões publicas, calçadas, pontes, chnfarizes, rêgos, aqueduetos,
pôços, tanques e quacsqller outras construeções em beneficio
c ommum ou para decóro das povoações seráõ feitas pela
Camara.

Exceplullo-se:
~ 1." As obras cuja faclura até o presente não era da obri-

gação da Camara, salvo quando forem de urgente necessidade
e os obrigados a ellas não tiverem meios para satisfazer: mlllt~
de 5~OOO l'S. a 1071lJOO rs., e o quadruplo nas reincidencias:

~ :L" As obras que a Cllmal'a arrematar impondo certas
prestações parn indemnisação dos cmprehendedores na forma da
lei de 29 de agosto de J 8i8, e art 47 da de 1. ~ de outubro do
mesmo anno.

Ar!. 4.5. Quando um partic~lar ou pal'ticulares se PI'O-
puzerem 11 fazer qualquer das refendas obras á Sua custa, de-
veráõ con~ormar-se com o plano da Cnmnra e o!Jteráü patentes
que gratllllamente lhe será concedida, multa de 5~.)OO rs. a
20~JOO rs., alom da obrigat;ii.o de filzer 11 obra.
'1'0:\10 XXXIlI. PAUTE 1.'
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Art. '~G. A Camara, qUando ,tenha de faleI' chaf<lrizes
para o abastecimento de agua uesta ;YilliJ e Districtos, podcl'ú
uestribuir com igualdade ()m annei5 polos particulares as sobras
ou totnl di! agua, depois de passada pelo chafariz, pondo cm
hasta public'a para serem arrematadas por quem mais der.

Art. 47. As destribuiçõi:s dos an'eis dcvcrúõ ser feitas
sem prejuil.O da sorvidiio publica, c de modo quo quando POI'
qualquer causa a agua deminu3, O chafari~ cstrja sem pro abas-
tecido.

Art. 118. No auto dn al'l'rmJtaçlio se obrigará o al'l'Cma-
tante a abrir mão da scrvidão do nllnel ou annei5, quando ll.
Camara tenha do construir outros chafarizcs, indemnizarido do
seu custo, e da importancia do enCJnamerllo avaliado por lou-
vados.

Art. 4£>. O dono do armei ou anneis d'ngull. que a não
encanar bem, dc maneira que.prrjudiquc as ruas e pra:as será
obrigado a assignar termo de fazer o cncanamento córno lhe
cumpre, dentro de certo tompo, não querendo assignar o dito
tcrmo, ou nüo cumprindo o quo nelle se obrigou, porderá o
direito ao annol ou anneis d'gua que tiver, c incolTerá nJ mui.
ta de 5$000 rs. á 10:tJjOOJ1'5.

Arl. 5). Qualqucl' arrematante de Olll'ílS puhlicas quo
a camara mundur fazor, será obrigarIa alem do quo se CPII-

pro:nctleo no contraclo, 11responsabilizar. se pela illtrgridado
da oura dUl'anto um anno, conlado do dia da elltreo.1
condição esta que sorá subenlendidJ, ainda mesmo que ~à~
soja exarada no contracto.

Árl. 51. Se n:J déeurso do anIJo verificar-se p')£' exa-
me, ol'dehado p'oJa camllra, ou por donuncia do fiscal ou do
parliculares, que algumns das condiçõés da so idez ou be!lesa
r:onsignadas no contracto deixou de sei' comprida, o arremn-
tanto incorrerá na m uha do contrncto, SClliio refiscr :J 'oura
110 prnso quo. p~1n carnara ihe for marcado. Excepluão sr,
o casO de detellUramento que não provenha de malicia ou
£1610 uo arrf;'rnotante., mns sim di) fmça maior, ou de oUÚ'j\
l'il-lalquer caUSl imprevista quo lhe' sl'ja ()~tral,h\,

/

Art. 52. E' prohibido.

~ L" Arruinar ou dosmanchar quacsquer dns ditas oLrns
ou pnrtrs rI'eUas:
~ 2.. Abrir encan~r:tentos puhlicos ou parlieu!nres nas

ruas e praç:JS sem partlclpaçào ao fiscal, que assistirá, podon-
do:
,$ 3.. Fazer quaesquer escavílçõos nas I'uas, praças ou suas
vlsrnhnnç.1s:
~ ~..: Fazer nlpcnd:es ou poíaes nas runs 011 prrças:
~ n. Lançar 1.l1atorlaes e .qunesquer entulhos ou entupir

encanamentos publlcos 0\1 partll~uhl'Os: multa de 1();; a 3()~
alem da obrigação do repor' tlJdo 110 soo antigo estado. '

Arf. 53. E' igualmente prohiuitlo:
~ I o l~~gravalal' e tirar a terra en.tre as r3Içll~las;
~ 2,. llr?r d,)s encan Imenlo~ publIcas ou partICl1reS, agua

pal'll o propno uso, sem autorlllade competente, ou pílr a fa-
;wr m(ll: multa de 10~ a :20~J[)(). e o duplo uus reincidencias.

Art. 51., A cnnllra potlel'á conceder licenç,1 para ql1al-
quel' dos fins dos ~S; l.. e 3.. <.lo nrl. 52, quantlo não
resulte uamno a terceiro.

Art. 55. Os donos das aguas nascld,lS 011 encanadas cm
suas quinlnes ou patcos, sfio obl'igndos a d.lrcm Csoôtos e as
encanurl'm, de so: te que não damuifiquem as ruas. ~lem 'obras
ou bemfeitorias dos visinhos: multa de IO~ a 20$UOO.

Art. 5(j. 05 enc1namen1os se conscrvnrúô Sl!mpre limpos
c em bom estado a cu,;ta de suos donos: multu de 10\'il a
2JSOJO reis.

Arl. 57. Nas penas do art. aulecedente incorror,l o dono
do torreno pelo qual passar o ellt:,lIl mento ou encanamentos
ao qual tendo sido feit.a a participaç,io do dia, e hora. em qu~
6} prelende fner a Itmposa, ou concerto do cncannmentn
o. impedir, Salvo ljnanrlo queira fazor a limpt)sa ou obra ~
sua c~sta, par? não admittir nella pessoa cstl'anlw,
'J.'.))lO XXXIII. PAnl'~ 1.&
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Art. 61.. E' permittido aos particulares formar carneiras
ou catacumbas no cemiterio geral, para enterramentos de
pes!>oas do suas familias pagando pela patente a quantia de 10;'tl,
a bl'm da decencia, aceio o decóro do mesmo, obrigando-so
OS Fabriqueiros e Irmandades a concorrer com as dispesôs
que fiserem para osso fim.

Art. 65. Feitos os cemiterios se participari\ ú autoridade
ecclesiastica competentc para 11 necossaria brnção o quando recu.
so, intez por-se- hão 05 recursos logues para 11 autoridade com-
pQtente.

Art. 66. E' prohibido.
~ 1.0 Ter-se no interior dJS púteos o horlas, chiqueiros

que contenhã) mai,; do um pOrco, devendo lo-los sempro
calçados o limpos, e ser{lü obrigtdos 11 rllliral,05 da povoa-
',ão, quando 11 camal'a ju'gue necessario:

~ :lo o ESlabeloeer-se IHS povonções côrlumes de couros,
0..1 qualquer outra manufalutura que possa projudicar a sau ..
de publica,

Arl. 67. QUlIndo lIdverlidos pelo fiscal p:lra cumprir o
disposlo no an. lInlecedentc e ~~, não cumprirem 110 praso
que for marcado, seráõ mullados em 10;'tl a 20qpOOO.

Arl. 68. Os Fisciles cuidar,\ô em que nos seus desll'Íctos
nao haja estllgnaçào d'aguas infeclas que passão prejudicar a
saude publica, e a camilril, Jogo que tiver disso conhecimenlo,
mandará dar CUl'SO, o enxugar os lerrCW)5 sendo nece5sario,
quando forem perlencenles a camara.

Art. 69. Os donos dos lerrenos onue hou\'cl'om e:tas
eslagnaçõe~ cumpriráõ o uiSp05tO no art. antecedcnte, salvo
quando f,dt-Ir-Ih')s os neccssario5 meios, milita dn 11::' a 20~,
quando advcrtiuos pdo fiscal lIiio fiscr a obra lIecossar ia'
no praso rawavcl que lho for assignado.

Art. 70. JIavrndo duvida se as eslagnnçüfJs c lIl:tnllf,l-
CtUl'lIS pl'ejll'jicão a silll,lc p\lhli(~a, rccol'l'cr-sc-ha ~\earnara l)U

~(l presidenlo não cstnnt10 dIa rClllliuQ.
'!'()~W XXXIII. PAUTO: 1.~
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'l'U••lo 3.0

C"lti ••• lo • .-

DA SAUDE PUBLICA.

A 1'1. 58. E' prohibido enterrar.se os corpos humanos
na Villa ou nos destrictos, em oulro lugar que não seja o
cemiterio publico, havundo-o; millla de 20fi a 3.;'tIOOO. e o
duplo nas reincidencias.

Ar1. 59. A Camarll dcsignilrá os cemilerios das Fregull-
zias o capelllls UO fOl'a desta Villa, assignnnllo prasos rasoa-
,'eis, passados os quaes não será perrnlJllido o enlorrame'nlo
senão nos comi lo rios. sob penJ do arligo antecedente.

Art. 60. A Camara poderá prorogar o praso do art.
precedente, quando deulro delle não so possa lindar o cemilcrio
ou cemiterios.

Arl. G1. Repulão-se conlravento['cs destes arligos.

~ 1. o Os Fabriqlleiros:
~ 2 o Os I'rocurauores das Irmandadcs ou quem suas vezes

fizcr:S 3.0 05 PlIl'ochos que mandarem fdser os enterramentos
no rccinto dos Templos:

~ 4-.0 05 herdeiros ou testamenteiros quo m:lIldarem ~n-
lerrar no recinlo uo Templo:

~ 5, o Tod\ls os que manuarem ou consentirem fazcr os
cntcrramentos no recinlo dos Templos, e os que abrirem
cóvas:

A rt. 62. Aos Covciros será imposta, em vez de multa, .
prisão de 5 a 8 dias, e ~endo escravo multa do 2;'t1000. pagos
por quem os mandar.

Art. 63. As Irmandades que quisorem enterrar os seos
irmiios em lugar destlllclo dentro do mesmo cemiterio, deve-
rão concorrer para a mesma construção, e aperfeiçoamento
interior I e exlerior do cemilerio, em proporção do numero
de irmãos e fundos de que poderem dispor.

r

F. N. 10. ( 2~9 )



1'0llO XX.X.III. PAUTE L"

(;apU••lo .•..

SOBIlE OS MEIOS PRESERVATlTOS DE ENFERMlDADES.

Art. 80. A Camara pedir~ 110 governo ou ao commissa-
rio da I'r()vincia /I vaccina, e nesta ViUa o Facl1ltati vo do
par,tido, havcllllo-o, vaccinal'á; e fora deUa a, pessoas que
forem nomeadas pela Camara, e tauto aqueIlo como estas fa-
ràq constar por edit3cs o lugar, dia, e hora em que se vacei-
nará.

(UI ).ti. H. tO.

sem licença do dono. ou IDOS logares II elles supori res: multa
de 4" a 8~ ,00 rs.

Art. 78. A Camara jul~ando necessar.io poderá declarar
em editaes quaes sejão as fontes, chaTarises, e Oull'os lugarci
em que é permittido lavar ou quaes (I! em que é prohibido.

Art. 79. A Camara marcará por editae! qual o lugar
quo tllllha do senil' para matadouro publico, em qU:lI1to nAo
constl'Uir um que si,'va para esse fim, ,tl b,em assim um cur-
ral do conse.ho.

Art. 81. E' prohibiilll a entrllda e existencin de bexi-
guentos nas i" lvoações. e logo q!1tl constar ao Fiscal que exis-
te algum. convidará o morlico do partido ou pes'ioa entendid3
para eXilmlllll' se são, ou não b'lxigas; quando sejão, com-
muuical(í logo á autoridade policial. :afim de providenciar
para quo o mal não se propague na povoação, tratando-se os
indigentes á custa da Camara.

. 1rt. 82. O Farmltatlvo ou cirurgião do partido, será 0-
})(Igado á curar dontro desta Villa o:; enfermos pobres que o
chamarmn a SUAS casas, e o curativo dos ml'smos será pro-
,'idenciado pela Camara.

~rl. 83. E' permitticla a vl'nda de drogas u~s CllZasdJ
ncgnclOs rle fazendas, pe,lin(lo-~e para i3S0.especial.licença, 8
qu;tl cllst~rá o mesmo que para 11 casa de ne80ci\l; multa da
,.~ a 8.~1l00 rs.

( 260 )

Ar't. 71. Só nos mntadouros publicas com palente se
poderá mr.tnr e esquartejar rezos para serem cortadas o ven-
didas ao publico. Perrnitllr-se-ha aos donos dos gados con-
duzil-os, depois de esqual'tejauos. o venuercm polos preços
(IUOquizorom, e onue lhes convier, com tanto que o f ção em
lugares patentes á fiscalisnçiio da limpeza, e sn!ubl idnl!e dos
tu lhos ua carno, e fitloliuade dos pesos: multa de 51fl ~ 10~,
c o duplo nns rcinciuoncins.

Arl. 7"2. O g.1llo niio será morto sem que tenhão pas.
sado 24 horas depois que cheg:Jr no matndouro. Os curraes
toráõ cochos com agl)a limpa par3 () g~do beber: multa de
5H a l():tPOOO 1'5., e o duplo nns reinciuencias.

Arl. 73. 05 rurracs o mntadollros conservar-se-hão lim-
l)OS, tendo o carnicci.1U o euidllllo de não amontoar os despo-
jos cldS rezes mortas de um para o outro dia. Q',alluo nua
1'0(' obscrvada esta l!i~posiç[\IJ o Fiscal ill1vOltiriÍ ao carniceiro
e não senl!o atllcndid.1 a auvertencia: mulla de ô:;fr a 10H 1'5. e
o duplo nas reillciuencias.

Art. 74. O cnroiceiro 6 obrigado a pesar a carne, CIuan-
<lo o comprador o exigir, e a cortar os ossos com serrote.:
multa de 21fl á (J~1)j0 rs.

Arl. 75. E' pr'ohibi,lo.
~ 1.. Matar peixe com venenos.
~. 2.° Vender alimontos o bebidas derrancadas e corrom-

pidas.
~ 3. o Fnlsificar quaesquor generos alimentícios o bebíJa.

mi~turnlll)o -lhe5 outl'as suostancias, quo augmente seo peso,
volume ou quanti lade: multa oe 20$ li 30f~OOO rs., e o duplo
nas I'eincidêllcias.

Art. 76. Os quo incorrerem nas disposições do antece-
dente nrtigo, sel'líõ obrigados a inutilizarem e a lançar fora
os generos ú oebiJas uerrancauas, cOl'r~mpidas e falsilicldas.

Arl. 77. f: prohibiJo lançar immundicias ou lavar rou-
pas. ou 'luaesquol' outl'n5 causas na5 fontes, chafarizes ou 1'0..,
gos, que conduzem agu3 para o goso publico ou pal'ticul;jr
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Art. 8~, O ml~dico, ou cirurgião do partido, quo niio
observar as obr igal;ões quo nestas I'osturos lhes são impostos,
o as quo a Camar8 impozer uo cnntratC', será advertido pela
falta quo commetler, e não nttendendo será demittido do
seniço mun:cipal.

VapUnh) 1.0

rrrULO 1~.0

DA SEGURÂ~ÇA PUBLiCA.

Art. 85. E' prohibido pedir esmola p<lr<lquarsquer in-
vocllçôes sem licença, que 'cust<lrá ~:,i'lO.lO r:-;: multa de 8;;;
a 1G$OOO rs', o o duplo nas reillcidenr.ias. E-ta disposi~ào p
extensiva aós f'lsteiros e pcdmtes. Exceptuão.so.

~ f.O A Misericordia.
~ 2.0 As Irmanuades (lo S. S. Sacramento e as que th'erem

licença por seo compromisso pora pedirem esmolas

Art. 86, Nestes ca~i:is é' prnhibido conuuzir Imagens, .c
caixinhas: multa lIo 8;» n16,~OOO rs,

Art. 87. São prohibidos 05 jóg(ls de pnroda, c azar na~
praças, ruas o casas publicas, tavernas e botequinc:, ainda
mesmo sem tabolr!gem: muIta lIo :L~OJO rs. e o dobro nns
roincidencias.

Art. 8~. E' p.rohihido tor ca,:'o publica de jogo. sem li-
cença da Camara, quo custará 25~ 1'5.: multa de 30~ /'s, ,
o o duplo nas roir.cid, ncins.

Art. 89. E' prohibiJo 11escravos o menores de 21 011,..
nos toda a qualiJadu de jogo.> em CIlSIl publica 011 pllrticular
do jogo Iiceoceada ou não, cosa do llrgocio ou lugar pablico,
O dono da casa publica cu I}lllticul:l' d,; jogo ou nrgocio quo
lHlmiltir e cousentir jogo com oscrl\VOS e menorrs de ~1 anuos,
sor8 multado em 10$. e o duplo nos rcincidcncias.

Art DO. O homem livre ae!la<1o 11 jngar dinheiro ou
colisa quo o vnlha com fscnll'OS 0:1 menores, nos casos dos
nrtigos antecrt!l'n!c5, scnl multado ('m 1:),~ 11 ~O::,OO.). e pri-
f/ia por t; dias, e o dllplo rl(ls reirll'iul'rlCias,

I

Art. 91. E' prohibido.
~ 1.. Fingir-se inspirado por potencias ill\'isi vf!i5, ou

predizer casos tristes, e:trllordinarios ou alegl'f's , dos quaes
resulte dalllllo ou pl'lljuiso fi alguem:
~ :!.o inculcar-se cura(lo\' du ,enfermidades ou molestills

por moins de feitiços, or,1ç6e5, gnstos. ou accionados: multa
de 30:,i'lJOO. e o duplo nas rcincidencias.

£'u••itnlo ~.•
SOBRE ~IElHDAS PREVE~TlVAS' DE. D1MNOS.

, ,

Art. 92. Os Fi~acs man(1Jrâo pÔr gurdas ou divisas.
junto as escavações e precipicios, quo houver nas obras o
servi.10es publicas, ou lias suas visillhanças, o proverão co~
brevidade o seu concel'to.

Art. 93. QlJ<lnlJo as escavações 6 precipicios, de .qne
trata este artigo furem feitos ou causados por alguem, será
este obrigado ao concorto, O á reposição do tudo nu seu IIl1tigo.
estado, e sl~r<i multadl) em tO.~ a 21;'JOJ. se nuo allendcl'
logo a advertencia do fi~clll.

Art: 9!~. As escavações e prcclplclOS nas proximidades
das obras publicas, serão concertados pelos dunos cio tel'~
I'eno em que estiverem, quando l1<io seja publico. O Fiscal
adverlirá ao que fOI' obrigado ao concertei para que faça,
o não sendo atlen'liuo no praso', quo' lho for mJrcado,
será multado em 8:;1) a I ni'tloJo. e no concerto.

Art. 95. E' prohib:do fazor fllj03 ou laços occultos ain-
da nas proprias terras, som que se. 'puhliquu o noticie aos ve-
silll)IJs cõnnnanto~: multa de 5l1> 11 2J~JOO. o obrigaçiio UtJ
os desfazcr ou entupir.

Art. 96. Os fójos 011 laços do que trata esle art. nunca
5C fllr1Íü nas divizas n<io murnl\as, cercadils ou valbdas das
fazcn las, chácaras, ou quintaes: multa de 5,$ a :!O$OOO o'
obrigação de os desfazer e entupir.

Art. 97. A Camar;l concoderá llliGaor;a, q~l~clIstara 2!${)O()
TO~!O XXXIII. rA/lTE t."



, ~ 2.. Quoimar:1 propria roç:1 spm ter feito acoiro do :lO
palmos pelo menos, e sem p:lrlicipar 1105 confinantes, o dia
em quo 50 pretende queimar. Quanrlo pda r'oUlr.1VOliÇào dcs-
tes ~~ passar fllgo ao campo e mato dos visinhlls, sotrl'er'/1
O conlrnvonlor a multn de t O~ a 30S0110 rs. O o duplo nas
reinc:denaias, alem ao pagar o damno causado.

Arl. 105. E' prohibido correr li Cavallo nas ruas c pra-
ças das povonções, sendo de rlia será multado de 21J1a !.$oO(J
1'5, e de noile de.\$ a 8~OOO rs, Elceptua-se O ClISOde lll'-
goute wcossidarle. ou du scrviço publico.

Art. fO!i. E' prnhibido:
~I: Ter soltos nas portas dos casas, nas ruas e praças

da;; (1ilVOilÇÕOS.e nas estrarlns publir,as, animaes bravos qU8

possiio (,{fender' aos passageiros: milita de 4~0()() 1'5" e o
duplo n:IS reincirlencias, pndlJllllo 51'1' o animal morto por
quem dldle for imestido ou llccommellido;

~ ~,o Ter soltos lJas povoll~ões porcos, cllrneiros, e cabri-
tos que não e~tejào pêados, os llnimaes IIs"im enconlrados
serão logo recolhidos ao curral do conselho, e pllgl' rão de
multa I~()()lJ 1'5. boI' cabeça, e se no praso de lrez dias os
drmos não apparecerclII para pagar a mulla, seráõ declaradoS'
hens do evento, e como taes arrematndos:

~ 3.. Ter sollos nas POVOIlÇÕCSc logradouros publicos
cguas, jllm~nlos, touros, c Vnccas bravas; os que forem en-
conlrados serão recolhidos ao curral do conselho e pagilráô os
donos a multa do 4~OOO 1'5., o se 110 prasú de 8 dias, dupois de
editaf's, nào forem rcclamados os 11lImaes, senlõ arremalndos
e pagas 11 mulla e a dospeza, enlrrgar-se ha o reetante /10 dono
se o reclam/lr no praso de 30 dias, c 50 o não fizer será entre-
gue ao cofre municipal:

~ 4.. Esles anirnaes se forem encontra rios 11 fazer dnmnos
em planlações, ou terras tapada~. poderáõ ser condUzidos rclos
proprietarios lIO curral do consclho, procedendo-50 na formn
do ~ anlecedenle.

Art. 1 i7. Nos casos <.Jusarls. e ~~ anlocedontes o Fi~(;a.1
'fo~o X.XX.lII, .P,\UTll 1."

( 2G5 )F. x. tO.
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Art. 101. E' proh ihido;
~. 1.0 Pllbrir.ar polvorn' no interior das povoações:
~ 2,0 O ft,jo ou tiro do rouqueiras o busca pez: multa

lo 10$ a 20$OaO r5,

Art. 102. Os Sacristllos $Ao obrigados a tocnr, logo que
lhe5 foríanhunciado o incondio em qualquer ed,ficio. Ames.,.
ma obrigação tem o Carcereiro: multa do ~$ a 10~JOO rs.

Arl. 103. E' pro!libido lançar fogo ao .campo . ou mat,)
IIlheio: mul!n de t 0:;:; a 30$OJO rs. alem da Imlemulsllçllo dq
dllmno csusado.

Arl. 10~. E' prnhil.ti<l(l:
",~ 1,0 Lançar fugo uos proprins rampos ou (10 que se ~c~

Ilha d'~posição, sem ptcvio aviso aoscollfinantns;

para as escavações dos artigos nntocedentes, quando dt~lIas
não resultar nenhum perigo ou damnn, impondo a obriga-
ção das guardas, devisas, ou luzes: multa do 5$ a 1O~OQJ

Art. 98. Os edificios, muros, obras, ou cazas que amo.
ficarem ruina de quo possa resultar d lmno 110 puhlif'o ou
ao p:lrlicular, serão desfeitos o reedificados de maneira que
cesso o perigo. Està di~po~içào sujeita lambem exclusivamente
n 'p1rl~) do odificio, muro, obra, Oll casa que ameaçar ruina.

Art. 99. A obrigação de desfazer, reedificar ou concer-
tar incumbe 80 proprielario ou a05 sous Procuradores e a~s
inluilinos: estes quando roedificarom ou concertarem os odl-
ficios em que morarem 50 pagal'ão nos alugll}lros, se os pro.
prielarios não lhes quiz('rem salisfazer a desp,~za.

Art. 100. SB no lormo assignado nào for o edifido,
obra ou muro dosf"ilo, ou so o edifido não for h'lbilado, ou
não so soubor quem ó o dono, ou se na opinil10 de peritos nào
50 poder dem)rar o d"sfasimenlo, será immerli?lamClIle des~eito
á custa da propriedad~, ficando sem pro ohrlgado u proprleta.
rio, quando não sojão sumcienles os materiaes, salvo so a
pessoa for tão pohro que nllo possa fazer, fazendo-se nesle
coso á custa ~a Camara.
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SOnHE CONTHA YI':"Ç(II~S C0NTlU AS PESSO.\S.

( 267 )F. N. 10.

Ar!. 114. Silo armas olTt!nsivas:
~ 1.0 Espingardas, gunucha, clavina, c1avillo[c, pi-tol\:Js:
~ ~. o Espadas, sabres, reOes, espadões, e tóques, facas dll

pontas o punhaes:
~ 3.0 Azagaia, lança, chl1cho, foucinha, de qllulquor [;lrna-

nho que scj<io os caLos. Exc •.pll1ão-se os espadins nos magis-
trados e pessoas gradas, os nfliciaes o guardas nacionaes, qllun-
em serviço ou f,lI'(jados, os ollicia •.•s dtl jll;liça em deligl!J1ciu, e
os pl)\icias ou pcdlJstres em sl\rviço. Pflrmillll-se 1105 carreiros
U tropeiros o uzo das facas de pontuo ferrões. c fuucinha, em
quanto andarem cm effectivo serviço.

Arl. 115. Quando em algum'a praça ou rua houver ajlln-
l1mcnlo; desordem, occulLaçii') do crirnino,:os, ou incl'ndio,
115vesinhanças scráõ obrigadas a illuminarem immedialamen'c
as frentes de suas CaZilS, por aviso do Fiscal, lnspector cle quar-
loinil' ou lIutoridades policiaes. O aviso baslará que s.ja vocnl:
mulla de 5~ a :.OÇlJ>OOOrs.

Ast. 1 t ü. E' prohibido tocar Cilix.a pelas praças e rua~
sem lic('nça das aulorid,\( es policiles: mulla de !I~~á 12~OOO rs.
Exceptuào~se o toque de caixas mililares quo é independente
qe licença, e o que anllullciar espectllclIlo pal'a o qual se lenha
pedido' a licença.

f' Arl. 117. Nenhum mascateoll quilandeira poderá vm-
der om qualquer fazenda, sem lici'/lça de seu dono, feitor .ou
a,lmini.;lrador: multa do 6~ a 12;j\JO J I'S., e o duplo na:;; rOI!l-
cilh'ntia,.

Art 11 H. E' proh ilJibo: ....
~ 1. o Occullar escl'ü\.OS fugic,lns sem pnrllr.lp:ll' Immetl';lla-

'meute á seus senhores. dCllll'O de :.!~horas, sendo mOl'aJlll'e~
110 hl"ar ou em distancia de du.s 1<'3(135, de 'd horas n:1O. o'
)1'0'10 XXXIIl PAUTE 1••

/

( :2(jG )

annunciará por odital o numero, qualidade e signaes "dos ani-
maes quo filrem aprohendidos, para que os dono .• os procur('m
no pras() de ld hora". findas as quaes nào comparecen:lo o
dono, iráõ á hasta publica, pa.ra serem arremalados, deduzmdo-
se do producto, a multa e mais despezas.

Ar!. 103, Os animaes bravos de que trata o ~ 1.0 do
art. 10 ;i, conduzir-50-hão sempre prosas pelas rms e prnças
ths povoaçô(); e ()stradas, do maneira qll~ niio po:sào ol~lJnder
á5 pllssoas com quem 50 encontrar~~rJ.I; () quan'l'l nno possa o SOl'
conduzidos pros)s sum griinde ulfhculuade os procedern wn
,lo, conducloros, ,Hlvortinutl as pe-soas com as vozes dn cuslu-
mo: multa do 4~ Ill0 rs Nesta muIta oncorrernõ o; que ilman-
çarem animaos bravos do qualquer n.alurosa, nas ruas O prat;as
dils povoações.

Art. lO!). E' prohiLi,lo soltar animal damnado que se
pode conservar preso ou mata-: mulla de l.~"O,) a 2~ :Oll 1'5.,
e o duplo nas roinciu.)Ocias. E' pel'miltiLio a qualqu'~I' malar
05 animae; damnados.

Árl 111. E' prohibida a dança de batuque na s casas
das povoar.õcscom 310"'asll['I'a, !e dia ou do noilo, de sorle que in"

J f' d'commode a visinhll11ça: pena de des aSlrncnlo O ll,Juntamonln, o
mullados om 2~O,JO cada um do, quo forem encontrados, e 20l'fr
quem para esse fim prestar sua casa, e quando forem en?Onlra-
tios escravos o !llhos-família, soffl'oráõ mais 8 dias de PrIsuo.

Arl.112, E' permellit10 aos escravos tocar e dançar nas
ruas das povoaçües; as lIuloridados policiaes, pl)rúm, determi-
l1aráõ a eslo respeilo o quo convier ao puLlico.

Art. 113. Siio permillidos os ql1imbetos ou reinados quo
costumào fazer os escravos acompanhando os juizes da Irmall-
dado do \\ozario, com tanlo que nuo seja de noile.

Ar\. 110. E' prohibido conduzir carros puchlldos por
!lois ou cavallo" pelas povoaçõe; sem candioiro ou guia: muIta
UO 4~ a 8;'t1J )0 rs.



SOBIIE A ABAST .\r\ÇA DE VIVE!, ES.

Ca._ihdo ' ..
SOBRE A 1:-1O USTlU A EM GERAL.

Art. 12 '" Nonhum gonero de trabalho, cultura, indus-
'1'0:'10 XXXIll. PARTE 1.a

sendo em distancia dlJ mais de 4 legoas, e as~im progre~sÍ\'a-
ml:'nte. contando-<;c á 2 Icgoas por dia: multa de 1~ a 30~OO:)
f 5., c o duplo nas reincidencias.

Árt. t t 9. O senhor do escravo, n quem se fizor Il parti-
cipação do artigo anlecedente, será obrigado a pagar todas aS
despezas feitas com o mesmo escravo.

Art. 12 I. E' prohibirfo nas praças, e ruas das pnvoações
levantar de noite IIltns gritos som utilidade, nl'cessidade ou
mêdo: multa de 10;1)a :Wt1JOO ) rs. c o duplo nas reincidencias.

Art. 121. Esta disposição compl'chelldo igualmento os
tiro.; dados de noite.

( 2(jf) )F~N. iO~

tria ou- cOlnmercio pó<11Jser prohibi<lo: uma vez que r ilo 50 op-
ponha a~s costumes public'os, li segurança'l) sauue uos cidadiios.

Art. 125. A eamara tralarú de haver no"os unim(l()s u-
teis ou de ml!lh"l'al' as r;l(;as dos existentes, assim comó dQ
ajuntai' sementes uo plantns interessantes e arvores flUcliflJl'as
OLlpreslauias, pa ra as ~estl'Íbu ir pelos agrícolas. '

, Ar!. 12,: A Carnara. hav('ndo a1i5uos destes ohjettos,
tomará. as dullberações q~JU for()ll~ conducentes para a p('rfcita
execuçao do que determlllil o 8l'llgO antecedcríle. As delibera-
ções, que sobre esle objccto lomar, formaráõ parte dostas postu-
ras, dependendo da IIppl'ovação dú Governo por um anllO o do,
Assembléa Provincial. _, l, l

. Art. 127. A Camara tratará tio obtel' insll'Umentos ara-
tO~IOSe novos pr?~e~sos de ['oteanwnto das ten/ls mais adopta-
vels para o MunlclplO sollicilando dó Govemo quandu lho fal-
te recursos para obtel- os.

• Art .. 123 Os quo tiveren; de cortar carne nas pOVOações,
s,eráo obrIgados a ap.resentar às rezes /10 Fiscal, ou a quem suas
'ezes fiwr,o P?ra copiar as marcas dos que hão de matar multa
de !~W;a 8~OJO rs. de cada rei que não for apresontada.

I '

,Art. 129. Nest(l Villa só na matadouro publico será per-
metlldo matar rezes para SOl' vondida a carne á talhos ou
quartos, afim de ser observado o urtigo antecedente, e o e~tado
de gordura e saude da fez, .0 Fiscal é obrigado, sob a multa de
4$ ~~. por CJ~ 1 rez, sempre ql.lc deixar do iloaG matadouro para
'; rll.lCar o dlspnslo'nesto ilrtigo, e torà um livr'o rubricado pclQ
Ire..,tden~e da Ca~ill'1l noquul lance os signaes, cM e marca da
rez e a üec!araçilo de quem a comprou,

Ar!. t 30. E' (1rohibido entra~ nas" plantnções som licença
dos donús, salvo no c~z() de necessidade multa de :j':{tJ :J lOgOOO
rs., e o duplo nas l'elllcic!encias. '

TO~iO :xx.x.ru o PARTE 1. a

( 2(8 )l". N. 10.

Art. 122. E' prohihido:
~ 1.0 Espancar animaes manços, c,)rlar .Ihes as crinas, ou

caudas, ou maltl'atal~as:
~ 2. o E,cr,~ver distieos Oll letreiros na.s portas ou pare-

des em alTronta liOS donos (lU á 1llgu~m c so.!',r as mesmas pa-
redes ou portas com immllndit'ias. Aos infraclorcs do ~ LO
multa de 10;1)a 20~,100 rs e o duplo nas rcincidencia5, do S
2.. mul1a de 30't'J a 60S000 1'5., e 30 dias de prisãO.

Art. 123. E' prohibitlo jogar entrudo nas p,:aç~s e r.uas
das povoações: milita de ;lS li !l'iP rs. e o duplo nas remcldenclas.
Quando o brinquedo for com limões nllluraes, ou quaesquer
outras COUSllS quo possão induzir perigo ou causar dóI', ou com
agolls fetidas e substancias immundas: multa de 10,~ 11 30:t'OOO
J'S., o o duplo nas reincidencias.

TITULO 5,.



mero dos alqueires quo 50 poderá plantar annualmento de ma[-
tos e capoeiras sem anniquilaçàtJ dos mesmos.

A autoridade policial, designará a cada um dos socios pro-
porcionalmente, o numuro de alqueires que lhe toca plant1ll'
annualmente, e numero de animaos que podel'á adlllitlir 110

campo 011 pasto. O contra ventar será multado em 30~JOO rs,
o o dobro nas reincidencias. Não comparecendo fi parte ou par-
tos citadas a autOl'idade policial nomeará peritos pelús reveis,

Art. 137. Quando as tel'ras rm commum forem de cre-
ar, e algum düs socios quiLOr plantar n'algum capão, ou capo-
eira será obrigado a cercar con venientementll, sO,b pena de per.
uel' o direito ao uamno, ou illdemnis3ção do prejuizo occazio-
nado pelas croações, o do pedir d imposição da multa por in-
fracç<io, Quando as terras forem de cultura ou de lavoura os
donos das creaçõos (J gados seráõ obrigados a corcar os pastos
ou veuar que os an imaes o!Tendão as plantações alheias. Nestes
calOS a parte olTendida fará intimar ao dono do gado para cel' ~
cal' o pasto, ou cercar a roça quando em campos do crear: mul-
ta de t O á 3 ,~OOO rs., e o duplo nas reinciuencias.

Art. 138. E' prohibido fazer cercas, ou quaesquor ta-
pumes di vizorros nos limites communs d,1s terras o fazendas do
cultura ou crenção, sem preceder aviso ou participação ao vi.
sinho ou visinho5 confinantes: multa do 2A~ a 30~OOO rs e o
duplo nas reincidencias.

Arl. t 39, Quando amigavelmento não concorc1nr.:m, se-
1',1o aviso de que trata o artigo antecedente feito por omcial de
jllstiçll, e em virtude do uespacho ua autoridade policial.

Arl. 140. 03 tapumes ou cercas divisarias de que tratiio
05 artigos antecedentes seráõ feitos li custa dos moradores ou
proprietarios confinantes, observadas as rogras seguintes,:

Si 1.o Ql}ando os vi.;inhos reciprocas amigavelmente não su
accordarem sobre a qualidaue do tapume, se de ml1l'O, de pedro,
:1(lobo, vali), arvores de espinhos, mlldeira roliça, (\ prumo ou
horisontal, a parte recu,;allte será obrigada a eOffi{JareCcr na
'l'o~o .x.XXlI1. I'AnTE t.1

( 270 )

Art, 181. Os quo do prúposito meUerem gado ou ql1aos-
quCl' outrns criações nas plantações alheias e' nas torras cerca-
das, abrindo para osse fim cêrcas, ou quaesquer tnpumes, se-
ráõ considerados 05 animaes damninhos, e punidos os IIlfracto.
res c?m a multa de 10~ a 30$000 rs., o o duplo nas reinci-
Jenclas.

.. ~rt. 132: Todos os morlldores das povoações de. te mll-
lllCIPIO em cUJos predios, o chácaras houverem fl)rmigll('iro~,
ser~õ o~rigados a tiral-os e a extinguil-o:;, principiando pl'ios
IDil!S noclvo~: multa do 5~ a 1O~ lO ' rs., o o formigueiro serú
cxtl~cto a Stl8 custa. A Cnmnra é obl'i~ilcla a lirnr Q;> formi-
guenos nos lugares o logradouros publicos da Vilb, e mesmo
nos não habitados Ou c'lOcedidos, e ns terrenos de pessoas
reconhecidamente pobres.

Arl. 133. E' pr"hibido ml\tar êmns, seriêmas, o córvos:
multa (h~2~OOO r5" o o duplo nas, reincidencias.

ArI. .134. E' prohihido c-'Vtar pef<tiZlJSe co(101nas, aindu
nos propl'lOS c(lmpos, nos mezes do sua proeroilç;'IO, que são de
:\gosto lIté ~J/lrço: multa do 51'tOOO I'S., o o duplo nas reinei-
.!lencias. '

Ar'l. 135. R' probib.ido' 80S s,'3cios ou co-herdeiros pÔr
gado em terras de cultura ou la\'ourn de quo ainda nào houve
divisão, sem que pstcs convenhão, havendo Ilollas plantações:
multa do 10;1l li 20~000 r5.

Art. 136. R' prohjLiJo 30S socio,s na propriedade d.
C\lltllr~ .ou d,~,c<'lmpns do crear, ompregar maior serviço Oll
d05trul{'1I0 e corte de D1;lttos do qtlO lho competir a respeito,
l.l cou.tra a yon~lldtl tl05 socios, ou co-herdeiros, igll:llmente 1\

/'espOlto l.!os anlln:ll'S lançados nas fazendas e campos de crcor,
p!>lo quo a requcrimento do-socio, ou socios que não convie-
,'om: co~correraõ 11 pre~enç:l (ti autol'Í,bOI1 policial, cm ct:ja
tllldlClJCla rJOITl'car,1tJpentos (1110 dl)dnrl)!ll o num"rn de IlnimlH'S
'1110 podem ptlstar !lOS cRmplIs, Sf'ln dl'ltriornçiio d':stc~, e o nu ..
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Ar!. l!,8. No caso do ar!. ,1lltecedonle se procüdoní com
'1'0)10 XXXllI. I'AlI'l'g 1 .•

('nJtHulo ~.'

SOIlHE SERVIDÕES IlullLlcAS, ESTRADAS E NAVEGAÇÚE'.

A1'1. t 43. E' prohibido cort:!r os m:lltos das or igens das
nguas de serviJõos publicas: multa do 5S a lOS rs., o o duplo
nas rcincidencias, c bom assim o corte das 'jaboticab'liras e
qualquor outra madeira de lei, sem fim uttl, ou só para exlril-
hir o mel das abell13s: rnulln de .'J':;/J a 20S000 rs., ou prisão até
7 dias, e o duplo nas reincidencias.

A rI. 1H., E' igualmente probibid,) o corte de madoiras
proprills para construr.çõcs, como pinho, cedro. oleos, jacarandi\,
peroba, suhragi, pnril onll'O!lm quo n,IO seja [1l1rn construir
predios urbanos ou rusticos ou instrumentos agricolas.

( 273 )

Art. 1!~5. E' proh'iiJido corcal' e tornar d'uso exclusivQ, "
qualquer parte, de terrenos publicos: multa de 211'a ,'J.~OOO 1'5.,
alem de ser empossada 3 Camara.

Art. H6.' 05 p'()prictarios n'lio poderáõ im(wdir que nas
suas terrasslJ façiio estrndas de cumprimenlo e largura que fo-
I'cm nccessllrias. As.eslradas ,tenlO largura tal. quo paI' e:Ias
posslio lransitar livremento dous carros, e tonio o de~cortina-
mento de 15 palmos lateraos, salvo !lOS lugares di01!lcis do se
lhe dar estai proporções. O que 50 recusar a tal onus, pagará a
muha do 1O~ a :lOS()OO rs., e o duplo nas roineidellcias.

Art. 1!~7. E' comprehendirlo no onus das estradas o ser-
\'idõos publicas os de s.) dar e!'gotos ás llguas o immul1llicias
que arruinlio as servidões publicas. Quando não 50 pudor COII-
seguir o esgoto sem quo so lancem as aguas ou immundicias
por quintaes, terreiros ou plantnçõos, ou sr;m quo se faç,io bu-
rocas em muros ou quacsq\lcr tapumes, o proprietario não obs-
tnrá, e quando lhe incumbir conservar limpa sua tcstadil, sel'1Í
o sou maior cuidado dar o dito e~golo: multa de 2.5000, alem
de fazer n obrn.

F.N.l0.

audienc: 11. da autOl}d~de policilll, para a qual {ar citada; e ahi
nomeará louvaria, quo c.om o nomeado pela outra parte, iráõ ao
lugar, e dl~sjgl}~ráõ a naturesa do tapume, que de prefcrf'ncia
se deva cmprO"\lr, em atl~nçilo a lncalida.rle, facilidade, cCl)no-
mica, spgur'ança, ~nraçào e possibilidade dos confrontantcs,
com attençiio 110 mais pobre:
~ 2:. Na falta do comparecimento da parte, 11 autoridade

policial nomeará ~ revclia louvllrlo ou IIrbilro por elIa: ,
~ 3.. No CilSO do tlivcrgoncia dos louvildos ou IIrbitros,

decidirá a nutol'idllde policilll., adoptanr1o 11opinião de um .dclIes:
~ .4.• , Vc.rsando 8 dUl'lda ou /l Ol))osiçiio sobro a dlrer.ção

elo val!Çl. mllro ou coreo, ser'üõ ou\'itlas louva los ou al'bitros
pola forma (Ir;ima dita, na p1rte om quo forem appliéil\'cis:
~ 5.. ~\{a r1I'r.isão da autoridJ,lo' policitl, que confirmar o

laudo OH parf)cer de um do, 101lV:vloq ou ilrbit,ros, soriÍ
assignarlo 11m tf1rmo nunc maior de 30 dias para ambas, as
partes com(,>.çarl~ma C'bru; outro 1)I'aso rasoavel será mtlrcado
para a conclusiio: ,
~ (j,o Milrcad9 o proso para começar a oiJra, se a parto recu-

sante niio tiver fpito, a outrn . pnrtn .conlinuará com o tapume,
muro. rerca ou vallo ntó onde oevn 0501', fnrmando uma conta
correnle 00 torlas as di~pn,ms,da,obra consignad separadamente
osjornaes, sustento, e cust() dos maleriacs, se for muro, pare-
do ou cerca, para hav('r da parte rccu.:;auttl metade da somma
em quo importar toda a ('xlr.nçlio de tapada:

~ 7.0 Formnda a conla corrente 1lSsigllMla e jurada em
obscrvancin ao ~ antecedente, faz provlI no caso vertente, e a
pnrlo con' raria s6 poderá nlh'gar erro de conta e preços exor-
bitantes, I

( 272 )

Alt. H~:. Ás di~poslC;Õ()S(los arts. an!ecet1Pntes não com-
p relwm os falto,s praticados pelos proJlrieta rios em desforço in-
continento do dilmno cm prf'jui,zo d"s quars sliu feitas as obras
OU porteiras.

Art. t61. Os que do prf'lp'osito ueixarem abertas as POI'-
teiras, mes,mo das r"lrndas que \'cd1io a entra~a das fazendas,
multa de 1O!~ a 20~ r~. e o duplo, quando a contravellção for
commettidn pelo uniro motivo de fazer mal.



cnda um. So algum delles não cumprir esto dever. qualquer
delles fará o concerto ou limpcsa, e haverá a dispe-a do que
não concorreu, e este não poderá oppor-se ao pilgamento, salvo
o caso d0 ~ 7. o do arl. H,o. Quando nenhum dos moradores
quizer fazer o trabalho, recorrer-se-Ira á autoridade policial
para mandar fazer a cusla nos moradores ou donos. Esla dis-
p~5içi~O,c?mprehende os herdeiros de uma fasend,1 que não es-
to.l,"dIVHhd". ou que estando, a testada perlença a todos por di-
r'erto: multa de iOI) a 30S000 rs., e o duplo nas reincidencias.
I'nrn a execução desta disposiçiio seguir-se-ha o que determina o
~ 7.° do art UO.

Art. 155. A dis;>osiçào doarl. 1~2 é extensiva ás pon-
tes dos caminlros para quaesquer moradores.

Art. 156. Ninguem, nem mpsmo proprietalio, poderá imo
pmlir o corte de madeiras o o ar! ancamenlo de pedras par(l
construcções ou concertos de pontes e estradas, lima vez que se
lhe pague o seu vdor, pela geral e comrnu m estImação do lu-
gar: O prnpriet IJ:io, ou quem su~s vezes fizer, será avisado para
deSignar a madclra, que sendo rglHlmente de construcção, lhe
é menos necf'ssaria: multa de 101i' a 30~OOO rs.

Art 157, E' prohibido a construcçilo de ponto5 sobre 05
rios, nilvegaveis sem licença da Camara, a qual a dará, designan-
do li altura que devem ter para não estorvar a navegação nas
enchentes dos mesmos rios: multa de 6~OOJ rs. c obrigação de
demolir a obra, na parte oITensiva il navegaçào.

Ar't. 158. E' prohihiJo escavar as rilnncciras dos rios
navegaveis: multa de 4~~OOOrs.

AlI. 159. E' p~ohibido os paris, cercas, ou Clll'racs pal'il
apanh?r peixe~ fiOSrios ciludaes: multa de 5:mOOO 1'5., e o duplo
fias l'elllCldencllls, nlem de serem demolidos á cllsta dos infr;I(':-
Itores, mas o po(len\õ fazer pedillllo licerrça' Camara.

Ar!. 16 l. f,' prohibic1o n todn o lropeiro, r.aneiro, b"iil-
<loiro, e viajal1tes que conc1uzil'llil1 aflimat}s mllarem 03 me5rl1fl"
foro <.lospast )s c1estin:lI!:ls POI<l3 fdz"n, loiros, para eS5~ fim; O
TfnlO .xXXIII. 1',\1\1'1': La

moderação, ouvindo-se o proprietario, ou quem suas vezes fizer;
para designar o lugar por onde menos prejudiquo a passagem,
ou lançamento das aguas o immundicias, sem que a servidão
publica soITra com esta escollll. O quo não avizar será obr igado
pelos damnos quo causar.'

Art. 1!~9. Quanllo O proprietario ou quem SUtiS vezes
fizer, não designar O lugar para escoamento, ou designar tal
que não dê o prer.iso esgoto, ou quando não IIppareção, ou
quando a necessidade for tlio urgente '1l1e não admitta a demora
do chamam.mto sem prejuiso, ° Fiscal mandará abrir O esgoto
com as cautolltls recommendadas.

Art. 150. Esta mesma disposição, e sou as mesmas pe-
nas, incumbe aos possuidores do terreno da camara.

Art. 151. Enquanto não se execular a lei de 29 de
Agosto ~e 1828, conlinuaráõ os propl'ietar'ios a concertar o
trazer hmpas suas teslad IS, dando esgolo ás agl1'IS, desassom-
brando os caminhos quanto for necessal'Ío, e ol'llonado neslas
posturas, o desempachando-as: multa de llln a 30~~OOO o o
duplo nas reincideneias, e do SUl'feito o concerto a sua cusla.

Ar!. 152, Os donos do terra5 ou f"zendas de cultura
criações, ou mineração seráã obrigados a fazer pontes sobre
todos o: rios, ribeirão,; e cor regos que não tiverem mais de 4]
palmos de largura, no lugar ou immediações da estrada ou ca-
minho, bem como os precisos atlerros, que não excedão a 10
braças de comprimento, e 15 palmos de largura: multa do
20S a 3:)$0:)0 rs. e o duplo nas reincidencias; alem ue fazer-
se a obra a sua custa, nflO o fazendo IJO termo assignôdo.

Art. 153. No CIISOdeste art. a Camal'il concorrerá com
11' metade do valor da obra quando o comprimento da ponte ex-
ceda a 25 palmos, e o do alerro a 8 braças, para isto a Camara
mandará o Fiscal ou pessoa idonêa fazer o competente orça-
mento, de accordo com 05 fazendeiros.

Art. 154. Quando o caminho for de nlguns moradores,
e não publico, s,io obrigados os moradores que delle se servem
a concertaI-o, pagas as despezas á propor~ào l:as testadas do
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~ 2.0 Os que, antes de retirnrem-se, restituirem a' quantiu
recebida, convilltlo nislo o que adiantou:

S 3,0 Os que forem empregados em diligencia ou servIço
publico.

Arl. 164. Para se tornar efTectiv3s estas. disposições, pre-
cederá contraclo, ainda que parlicular, assignado pelas partes e
duas testemunhas, no qunl se eSlipulará as condições e nalu-
rez'.!s do serviço e snlario.

Art. 165. E' prohibido.

~ 1.. éonsenlir nas tavernas ou icasas de bebidas ajunla-
men.lo de escravos que não eslt~jào comprando. O vendt'lrlor des-
pedirá os que já tiverem comprado ou não tiverem qt.íe fa-
zer ali i.

~ 2.' Vender bebidas espirituosas aos quo estiverem be-
hados ou trouxerem armas prohibidas: multa de 5~ ti
1 O~OOO 1'5., ou prisão até 8 dias, e o duplo nas reincidencias.

Art. 166. Todos os pesos, balanças e medidas devem Ser
aferidos antes que pela pdmeira vez se àbra casa do negocio, ou
se estabpleça o talho. O Procurador da Carnara, Seu agente ou
arrematante das rendas da Carnara, fará carimbar a balança, pe-
zos e medidas, est1l1ldo certo com os padrões. Os que não afe-
rirem serão mullados de 5~ a 2iJ~OOO e duplo nas reincidencias.

. Ar!. 167. 011 pesos, medidas e balanças. que devem afe-
rir as casas de negocio, serão os de que servirem-se nas vendas
que fizerem. A Camara declarará em edilaes quaes scjão ús
pesos e medidas iudispensaveis.
. ..1

Art. t 68. Todos QSpeso~ serão de metal, c as medidas da
figura das da eamara Municipal.

. .. Ar!. 16.9. Quando a medi.u1; balança ou peso for inferior.
a não for conhecido o culpado, será .como tal considerado e pu-
TO.MO XX.XIlI. PARTE 1.-

( 277 )F' N. 10.

C'''ltihalo 3.•

SOBRE DA~lNOS E RIXAS ENTRE lIES'SOAS.

( 276 )
contra vento r será multauo em 59'P a 10l'POOO rs" e duplo nas
Teincidencias: alem de pagar o.damno causado,

Ficará isemplo da multa sómcnle sO..provar que n fez por
ignorancin ali grande, necessiuado.

Ar!. Hil. E' prohibido reter ou occullar ~?chados, fo~-
ces, cni'tl',das, cavadeiras, ferramenla, roupa, anlluaes, e arreI-
os penloncenles a camaradas, traoalhauures uc roça, cultura,
creação,conducção, carro ou tropa, sob pret~xto de terem os
mesmos rel'l~biJo quamia, jOl'Oa1. ou cousas adlall~adas a lroco, ou
por cOlllil de sprviços em roçadas, valias, eap',n:Js, colheItas
carreaçiio~ cotJ(lução ou marcha, e não o terem feIlo: multa de
4~ a :!t:~O..l} rs. '

AlI. 162. E: contra,veli!:ào conlratar-so alguem pala qu.al-
quer scniço de carro, ou tropa, cerca tI.e vallo, ~ tendo recebido
o jOl'lla I, mensalidade, lrimeslre, 'q Ui! nlta con veclon,lua Oll pa :to
desta, nlio filOr o serviço ajustado ou nào preencher os diaS
equivalentes a qUl1ntia adiantada, e uamno, ou finalmente. de-
samparaI' em cnminho o gado vaccum, cavallar, muar, lamgero,
ou suino, carro, trupa ou objeclos anlos de chegar ao lugar' ou
destino ajustado e convencionado: multa de 4S a ~O~J(~O 1'5. e
prisão por 8 dias, alem. uo, equivalcnt,e ~i qu~nlla adIantaua~
exigida pelos meios onl1nanos. Nas remcluencIas multa de 81~
a 6lJ;;)lOOO 1'5., e 30 dias de prisão.

r
Ar'!' I 63. As disposições ~]o artigo .antecedent,r., cnmpre-

hendem os serviços de carpinlelro, ferrClro, SaplltClro, alfaIate,
ou outro qualquer oflieio. As quanlias a~liantad~s ao ca~)ilr1Jda
ou ófncial, deveràn cOlJstar de declaraçao escnpta, asslgoada,
pelo que recebeu a qUflntia ou valor, ou por duas testemunhas
presenciaos, quando aquelles não souberem ei;crever.

Excetuào-se:
~ 1.' O~ que por doenl~s ou enft:rm05 nào poJerem tra~

balhar.



A r'l. 179. O que nào tirar a sua p~tl~nte 110 pras(.) mal'-
TO~1ü XXXIII. PAUTE 1."

( 279 )l~. N. 10.

Art. 177. A Camara Municipal desta Yilla é autorisada
~ cobrar dentro do anno municipal, no municipio, os seguintes
rmpostos:

'-:Ol)itlllo I.'

DAS LICENÇAS PAHA NEGOCIOS E ESPECTACULOS.

Art. 176. Os p,is dos expostos que os reconhecerem,
soriio obrigados a pagar sua creaç,io e educação até os 7 ,lIlll0S,
o os mesmos quando tonhão ht:rança paterna ou materna.

'.I'Uul ) ".'
SODHE UIPOSTOS, UNICIPAES.

~ 1.0 Pelll patente que 1I111lualmente concederá a Camarl1
no mez do .Ianeiro, para abrir-50 casa de negocio de fazenda
secca, molhados e drogas: 3~200 rs.

~ 2.0 Pela patente das botica$ 3$000 rs.

~ 3.' Pnla patente pJra negociu em que s6 se vendi! mo~
11lado:5 tle fóra 2~!~O\) 1'5.

~!~..Pela patento para o negocio em que só se vender
gtlllerOS da lerra nas estradas o povoações mcn ores de trintu
casas 2Ç'tiOOO rs.

, ~ 1).. Pela patente de omcio mecanico, ou casa' em que Slt
fabricar' fogos de artificio 1~200 I'S. .

~ G.. Do cada 11ma roz quo se matar nesta Villa 1"600 I'S.

.ArI. t 7S. As casas quo so abrirem dopais rio mez de J8-
ITfJiro, tiral'iir:>as patentes antes de um mez, que será contlJdo do
dia da abortura d,.! nf'gncio, pagilfldo as mesmas quantias dos
~~ antecedentes.

nido o dono ou administrador da casa de nogocio, ou talho que
uzar dos ditos posas, medidas e balanças, com a multa do 5~ I

20HO,JO rs., o o duplo nai reiocidencias.

'J'Unlo G.'

Art. t 71. Todos os posos o medidas deveriio estar limpos
som fendas nem quebraduras de maneira quo não srja prejudi-
cado o publÍlIO; mIlIta de 5~ fi 20~JOO rs.

Art. 172. A nenhum escravo, sem consentimento do seu
senhor, será concedido ter casa de nrgocio, II quando for conce-
dida por so occultar esta condicçiio soró multado dtJ 5~ fi 30~OaO

Art. 170. E' prohibido:

~ t.' Fazer accressimo aos pezos que nã/) forem .soldados
(le maneira quo senão possa mais separar delles: .

~ 2.' O uso de pesos do argollas, e gan(lhos, quo se possa
tirar ou por facilmente: multa de 5~ a 20t1JUOOrs., e duplo nas
reincidencias.
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SOBHE A EDUCAÇÃO E SOCCOHRO AOS EXPOSTOS.

".all.Unlo I .•

Át't. 173. A Camara logo que podor estabelecerá uma
Clsa destinada a ronépção dos expostos para depois serem des.
tribuidos por amas. Haverá na casa, ou roda d~ expostos uma
ama do ltlite para amamentar os mpninos em quanto não forem
dados a quem os crio.

Art. t 74. Em quanto a Camara não eil'ectuar esta casa
providenciará 8 respeito da creaçiio das crianças desvalidos óu
das que não tivorem pais, com informação do Parocho ou Fiscal.

Art, t 75. A Camara, mediante gratificaçlio rasoavel,
confiará o creacilo de expostos o desvalidos até 11 idade de 7 annos
p qllalqucl' família honesta.
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cado no arl. 177 ~ L o, pagará o lri pio das quantias em que
doviio importar 8S patentes.

I

Art. 180. As patentes serão passadas pelo Secrotal'io, e
firmadas pelo Prosidente, com reciho de haver pago ao procu-
radar a respectiva taxa.

Nellasso designal'áõ o lugar, n. da casa do negocio, sua
natureza, nome do negociante, e quantia que pagar.

A!'L . 18 J.~ão é permillido mascatear fazendas, prata,
ouro, e brilhantos ou outros objectos dentro doste municipio,
sem que o mascate mostre ter pago os direitos seguintes:

~ 1.0 De caJa mascato de fasenda secca não sen]o do mes-
mo municipio 16"000 rs.

S '}.. De cuda mascate de fasenda secca I do município que
não tiver casa aberta 121»000 rs.

~ 3.. De cada mascate que veO'ler ouro, prata, pedras pre-
ciozas, e qUllesquCI' objectos do bijoteria I não sendo morador
do termo 501»000 rs.
~ 4.0 De cada dentista 20~OnO 1'5.
~ 5.. De cada retratista 101'JlOOO 1'5:
~ 6.0 ne cada tarde de volantin:> 1O~OOO rs.:.

~ 7.. De eada noite do cavallinhos, ou qualquer espectuclo
gynastico 1 O~OOO rs.:

~ 8. o Do casa de jogos permiltidos 30$000 rs.:
~ 9.0 /'01' uma repres~[Jtllção theJtral ou presepe, não sen-

do gratuitamente 10:t\000 rs.:

~ 10. 'Pelo registro de qualquer diploma de empregados,
quo vencem orden~ldo 2,~.;OO rs.

Art. 18? O i,np1sto dü ape)]açôcs fica regulado pela ma-:-
I~eira seguinte:

~ \.0 .\ casa em qu~ se VCllllL'1' somente fllscnda sere,l fj;j I' ';

~ 2.' A casa em que se vender molhados 4:rJÍOOO rs.:
~ 3.. A casa em que se vender gf'neros da terra '6~000 rs.
~ l~.. Botica ou casa de drogas 6<IJOOO rs.
~ 5.. Os engrnhos que pagão imposto Provincial de 4C::P,

pagarão a Camara 6S000 rs.;~ 6:0 Os que pagarem 20~~ e 10:tJl, pagarão a Camara 3,~OOO:
~ 7.' As vendas e ranchos nas esti'a~as o povoações meno-

res de 30 casas pagarão 31/lDOO I'S.

~ 8.. Os fazendeiros que tiverem r'anchos nas estradas e
nelles ou em suas casas venderem seus genoros 3#000 rs.:

Art. 183. Se alguma casa de negocio conliver diversoS
gonoros dos mencionados nos ~~ antecedentes, pagarão as taxas
respectivas a cada um delles. .

Exceptuào-so as casas mencionadas no ~ 7.0 que pugarão
a taxa ali estabelecida e mais metade das quantias marca-
uas por cada um dos goneros que tiver.

Art. E4.. A cobrança destes impostos se('(\ feita até o mez
de Junho de cada anno. os que se recusarem a pagar neste
prazo, pagarão o tripulo das quantias a que são obrigados.

, ,

Art. 185. O:>arrematantes das am~çcies serão obrigados
a aferirem os pesos e medidas pelos padrões da Camar~, quo
lhes serão fornecidos gratuitamente, e quando não cumprào
esta obrigação, serão multados em G;'OOO rois do cada casa
de negocio, que deixarem de aferir, o 121»000 rs. quando
niio façào a aferição com exactit.lão.

Art. 18G. Compete aos fi:>cáes afel'il' as revistas do mez
de Janeiro e Junho de cada anno, o veriflcc1r se sào cumpridas
as posturas municipaes, fazemlo-so o da villa acompanhar pelo
~ecretario e o I'orteiro da cumara.

Arl. 187. Compete ao Procurador a porcentagem de 8
.1" da importancia com que os arrema~antes das remIas da Ca-
mara entrarem para o cofre c bem assIm os productos das pa-
tentos, e I,) o/' de todas as ma i:> cobranças que o ml~SIll!)
promover.
'l'(l~jO );X'.:I)I, l'.\llrE l.~
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Árt. 188. O Procurador será obrigado a percorror o mu-
nicipio uma vez por anno afim do tornar ellecitva a cobrança
e arrecadação do impostos e multas, de maneira quo.no fim do
anno esteja realisada.

Art. 189. 05 editaes da Cnmara quo contiverem dispo-
sições administ~'ativas, ou policiaes, e comminarem penas com
a detluraçào do que fieào fazendo parte destas posturas, de-
pend,'m da arprovaçiio da as~emhléa legislativa provincial, en-
tretanto produ~irào todos os cl1eitos legaes, e terào intp.iro
vigor por um IInIlO, contundo da data da resolução da cama-
l'a, sendo appro\'1ldo pelo governo.

Art. 19:). O regulamento para a boa execuçllO destas
posturas na parte relativa a contabilidade, escrituração o ar-
l'cclldação dos impostos, ou quaesquer renJ3s municipaes, de-
penderá da approvnção da assembléa legislativa provineÍa!.

Mando portanto a todas ns nulol'Ídadrs, a quem o conhe-
cimento c execução da referida resolução perteneer, que a cum-
prão e fação cumprir, tão inteiramente como nl'lIa se cuntem.
O secretario dostn prolincin a fnça imprimir publicar o correr.
nada no palacio da presidenci 11 da pr'ovincia de Minus Geraes
~os trinta o um de dezombro do IInno do Nascimento de Nos,.
50 Senhor .Jesus Christo do mil oitoconto o sesscntn o sete,
quadragosimo sexto 'da indepcnucncia e do imperie.

( 283 )

hnpressa e revista nosta Secretaria por ordem do Gover-
no da provincin.

Gl'aciliano A ris lides do Prado Pimentel.

(L. S.) JosÉ DA CO,TA ~JACIL\DO DE SOUZ,\.

J usá Orosimbo de Oliveira Jacques, a fez.

Sellada na socrotnria da pl'esidencia da provincia aos 31
de dcsombro de 1867.

(;raciliano Aristides do !'mdo Pi:mclltel.

Nesta secretaria do governo foi puulieilda a presente Hc-
solução em :3 J de Desembru de 1867.

Gracilianu Aristides do flrado Pimentel. OUilO PUBro, 18(;8. 'l'rr, m: J. l? DE PAULA C..ll:iTHO.
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RESOLUÇAO N, 1:4G'•. - DE 31 DE DEZEMBHO DE 1867.

, Appl"Ova as Posturas da Camara Municipal da villa de Dores do Iudaiá.

o dI'. José da Costa Machado de Souza, Presidente dn.
Provincia de Minas Gerae;:;: Faço saber á todo:! os seos ha-
bituntas que a Assembléu Legb;lativà.P~:Qvinciàl. sob proposta.
<la Camaru MUIllcipal da VilIa de Dpres do Induiú, Decretou
a Re:>oluçüo seguinte. o •

'.I'itlllo I .•

DISPOSIÇÕES GRRiES.

Art. 1.. lIa contravençãO, quando uno so observa o
determinado em qnaesquor artigos, ou pnrag'raphos de Pos-
t~lras, ou ~m editues, q ne d',ellas::, façilO (parte., Contra vento!'
éo que commettea cOlltravençno. ',o' ,

Art. 2.' Ha reincidencia,' qn'and~' o 'contraventor jll foi
condemnudo neste Termo, por ter nelle commettido ames-
u:.a contravençao.

Art. 3,. Praças sno os larg~s' 'no interiàÍ' -das po;oa-
çoes, e havendo duvida se alguns largos devem .ou nno .ser
llSSlm considerado:>, será.,deciqido pola C{lm~ra 0111 oditaas.
que ficarão fazeudo parte qestas posturas ..

Art. 4.. Quando dopoi:> <).a,disposiçüÇ> <.lequalquer !lI'.
tigo" se seguil'elll 'as palavl'Us-priSl1o, multa ou obrigação
do fazor ou desfazer-designu-sea prisão, multa, ot.ióbri:'
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gucll.o á que fica sujeito o conlraventor pe~a con~ravençito
do cada uma dl1sdisposições estabelecidas no artigo, sulvo
I) uando no mesmo se fizer expressa differença.

Art. 5. O tel'rno-pena-comprehende pris'i1~ ou multa,
6 quando em um artigo se declarar que a pena é de outro ar-
li"'o se entenderá que o contraventor fica sujeito á prisão.
mt:>ultaou obrilJ'uç!lO estabelecida no artigo á que se referir,
Nil.Ose empre~r!lo os termos-multa, pI'isuo, ou obrigaçuo,
quando o contraventor ull.o fica sujeito senilO a uma da ••
penas estabelecidas no urtigo referido.

Art. G.. Nilo será imposta pena de prisão, ou mlllta
que nno esteja estabelecida em qua!quer urtiga, ou pura-
g-rapho d'esta~ posturas, ou em edltaes ql1e lIllS mesmas
fUça0 parte nos casos ex?ressos,

Art. 7.. Quando o multado nilo tivel' meios pura pagar
li.multa, será C3ta commutada_ bm pl'iSilO, contando.se por
cada dia de prisllo um mil reis. e sendo fi multa de menos de
18000 será a Pl'iSll.fJ de tantas horas quanta~ cOri'espondel'em
á importuncla d'ella.

Art. 8.. Dia é o espaço de '24 hOl'as,
AI't. 9.. Quando o multado for o3cravo, seráseo senhol'

o respolwlVel pela multa.

Art. 10. Quando nestns posturas se impoe a neces~i-
dade de licença, e nno se declara á quem se ha de pedir.
eutende- se que no;,t8 Villa fi concedel'á o Presidente da,
Camara e nos Districtos de fóra os subdelegados.,

Art, ti. Os que se sentirem aggravados pela conces-
roo ou denogaçno dn licença paios s.lIbdelegados e pelo
Presidento, nos 08803 em que suo autOl'lsndod por estas P()~-
furas, poderuo recorrer Ú CnJUarn, expondo-lhe om r~quel'l-
mento os motivos do aggravo, .ou queixa, O requerlH~onto
podel'à vir informado pelo Prc,Õltlente ou subdelegado lI~de.
pendente do despnc,l1O Ull'Camllrll. e se espera que á ISSO
uno se lIoglll'á o Pre:3ideute, ou s4b'lelcg'udo.

Art, 12. Os emolument09 das licenças silo os mnrcados
110regimento de 10 de OUtU1)I'Ode 185~.

ArL. 13. As lÍ1ultns e a impmtnncia q.us liceq~aii s~o
Il!"stinnr.l..as para 115 degpel.llS (1;) Curnarn,

Art, 14. As multas e a importnncia dna Iicénr.lls serno
recebidas por aquellll:3 peSilOllS, que o Procul'ador. da Cu-
mara nomear, debaixo de sua responsabilidade, nos Distri.
etos de fóm da Villa.

Ar!. 15. Haverá em cada Juizo de SubdelelJ'llcÍll um
livro, em que se oSCl'iptUl'cm ns multas ,o as lice~('as, que
forem concedidas. A cargn de cada multa. ou lice~ça sed~
assignnda. pelo P{e"idellte n<1:3taVilla, e pelos Subdelegados
nos Dlstrlctos de fól'll, e pelo recebedor de que tmta o art.
14. Estes livro" serila numerados o rubricados pelo PI'esi-
dente da Camaru.

Art. 16. As licenças depois de concedidas pelos subde-
legados o presidente ~erão por estes otncilllmente remettida:'l
á Cal!18rll para as confirmar, ou revogar na sua primeira
reulllilo.

.Art. 17. Qnando li Camal'a julgoar necessul'io, pod'el'ú
padu' os IIvr08 de qne truta o art. 15 para 08 examinar.

Art. 1R. Continuará á arrecadar-se pllra as despeza,;
da Camara todas as relidas que até o presente lhe pel'tencii1o
e nll.o forilu auolidlls por lei. . ,

AI't. 19. Quando nestas posturas se impõe n ob"io'u.
çno lle f~~er, ou desfllzer, e eilta obrigaçuo nM é cump,'i~la,
ti~r~ uil,slg'nndc ~lUsente',lça o termo. de 24 horns pura prill-
ClPlnl' a cumpl'lr a obrlgaçll.O, e 'o que fOI' razollvel pllrtt
u1timm',. E quando ullo se obsOI've o determinado lIll sen-
tença, mandará o Subdelegado fazer,. ou .desfazer {~CUstll
do que a iilso for. coudemnlldo, . . '-. _, .

, Art. 20. QUlln~o as posturlls impõe.m a obrigaçl\o de
tal.er qualquer serViço, o~ obra, e o obrlg',ado não cumpre
lia termo que lhe fuI' 9ssIgnado nu fo-rina do m't, 19 senJ
posto em praça o serviço, ou obra. e arrematado por quem
01l'ereça melhoreil condições, e nno appaxecendo lançador.
ou não excedendo SUIl importuncia á 50S1 o Subdelêgado o
1I11llluará fazer e se procederá contra o contr<lVolltor pam ~l
cobrança uas de:;p~~a", que forem feitas,

.401'1. 21. A Cllmara autorisartÍ os subdelegados á mandai'
que os procuradores estabelecidos pelo da Cuulara, ~m "ir-
rOMO XXXI1l, PARTE 1.8
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AI't. ~O. Em quanto se nno levantar os planos dc que
trata o urtiga antecedentc Sel'á, o alinhamento feito como até
o IJl'ezente.

'Art. 2D, A Camara fará com urgencia planos, segtimlo
os quaes seráõ formadas as ruas, ,praças e eUificios dcsta,
Villa, c dos urraiaes do Tenno, O;; Fiscaes tel'áõ copia dus
plano!'>~as pov?açües de seus 'respectivos Districtos, que sc-
rão obl'Jgados lL pussHl'em aos :;eus succe"sores parLl.o fim do
art. 32 e podel'à9 fiscalizar u obsel'vancia de~tas po,~tl1ras.

{28!)'.)

Ti~,,"o~.'
DO ASSEIO DA POVOAÇXO.

Cn.IUnln I ..

DO ALINHAME~TO.

F. N. tO.

Art. 31. Haverá o numero de alinhadores, quc a Cama.
r.a IIlal'car: sua nomeação pertcncerá á mesma'Camara. Xa
tixaçllo do numero ter-sc-ha em attenção as tiist1l1cias e
despezas. ,

. 'Art. 31.. Co:npeto ao alinhador alinhlll' e pcrfilar o edi-
fiCIOconforme o plano da povoa(:ào, o quallhc sorá confiado
pelo Fiscal, sómente para este °acto.

. Art. 33. O alinhador quc contravier fi disposiçll.o do
'urtiga antecedente POl' erro, ou por outru qualquer CllUW,
será multado em 800 rs" e quando o cdifieio, ou obm otren-
der o alinhamento sel'ú de5feito á sua custa, e tambem ú su:i'
ClhJtll o levantará até o e::tado em que se achava,

AI't. 31. O aliuhAdor receberá o salario de um mil r "is
por 'cada edificío ou obra que nlinhar. '

. Art. 35; Nesta ViIIll, c nos al'l'aiac;; tios q unos já esti \~eí'
levantado o plano, nllo é pel"l\lCttido sem licença:

~' 1.. Edificar ou reedificar:
~ 2.. Fllzel' conccrto ou (j1l'1!'[:lCI'obm (PC p:);;,,:1 ojl'ú:lt[~I'

10UJ X:tXl1l. l'Alt1'E I.'

Art, 24. Os Fiscaes do;; Districtos de fóm participarão
no da Villa os màos tratamcntus o uctos de crueldadc que
03 senhoro,3 praticurom contra os epCI'UVOS,indicando os
meios de pre\'euil-os, O Fiscal. da Villa procedel'ú como,
edtá determinado no artigo antecedente, formando esta ex-
POSiÇilO urna peça úfficial separada.

Art. 25, Nos cazo;; dos arts, 2:l e 2-l a Call1llra pl'oce- '
derá nu fórrnn dos arts, 58 e-59 dn Lei do 1 • de Outubl'O de
1828, quando julguc cO!lv~~niente conf~rme as Leis,
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Art. 26. Os fiscnoe",'promoverav ú boa execllçno destas
pos~uras, recollill1cndando o ,por oditaos. ,

Art. 27. O proçUJ'udor dn Camura é uuto8Í;;lldo Ú fazer
dcspezas no intenallo dus sCSbues, com tanto tlue nllo exce-
dão á 208000 rs. '

Ar1. 28. As penas estabelecidns ne;;tt~8 posturas nUa
il.entil.o os (on trnventores da ohriga~t1O de tatisí'tly.cr o damll:>
q\le tia (ontl'U\~ellçÜO rC:5ulttu',

tude do art. 14, pngüetn as despezas de que trata e artigo
n ntecedente, ou dará outra providencia que habilite o Sub.
delegado a satisfazer taes despezas.

'Art. 22. Quando nestas posturas se manda advertir tÍ
alguma pessflll. o cumprimento de qualquer artign, serú esta
ad v~rtencia feita por ordem do, SU9delegado e pelo Inspe-
ctor de Quarteirao, que 'passará, certidào da diligencia.

Art. 23 O" Fiscaes dos Oistl"ictos de fora participarao
ftO da VilIa as infmcçoes da ConstituiçllO e leis, e as pre\'u-
ricações ou negligencias de todos os emprogados, e as con-
travençOes das posturas qne ~e derem nos seos Di"itriqtos,
O Fiscal da VilIu collig-iudo todas as informações que por
este meio chegarem ao seu conhecimento, e addicionando-
lhe" as observaçõ~s que tiver feito; c ás infurmações do que
tiver acontecido á tal respeito no seo Districto, o pm;ticipur,á
á Camara em dous capitulas, contendo um as contravenções,
e outro as infracções da ConstituiçilO e' leis, e as prevarica-
çoes, e negligencias de todos os empregados. '



o alilll1amento. o contraventor do disposto em qualquer
II estes paragraphos soffrerá a multa uo triplo da importancia

- do s.dario do ahnhador, e quan<.lo o e<.lificio, concerto ou obra
ott'ender o alinhamento será desfeito todo, ou aparte offensi.
Vil do alinhamento.

zer, e nllo sendo attendidll a advertencia se entenderá o fo-
reiro incUl'so em comrnisso, A Camara poderá prorogar o
termo sobredito POI' mais um anno, no ca~o do OCCO:'I'el'em
circunstancias attendiveis,
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Art. :'6. O alinhador, que alinhar sem licença, incorre-
]';'~na multa do artigo antecedente, ficando ainda sujeito á
disposiçà') do art.. 33.

Art, 37. Ordenado o desfazimento do edificio, concerto
ou obra. sel'á notificado o proprietario ou seu pI'ocuradol'
e na fuitll uedtes o inquilino, e o alinhador nos cazos dos arts.
33 e 36 pum princIpiat. a execuçl10 dentro de 2~ horas, .8
findar no termo ra~oavel que for ussignado, sob pena de ser
execlltauo á custa da propl'iedade e de não podei' o notificado
pedir indemni~açilo alguma, O iuquilino nao p6rJe ser obri-
gado ao desfaZImento, e quando o faça podel'l1. pag'ar-se pe~
los ai lIguel'es. Se nos tm'mos assignados nllo for finda, ou
não for principiada a execuçlto, o subdelegado mandará pro-
ceder o desfu1.Ímento.

Cal)lfulO 2.'

DA. LIMPEZA.

Art. ft.2. E' pl'ohibitlo na~ rua::; e pl'nças:
~ •• o Lançar irnrnundicills de cheil'o desagradavel, Ililllill

por encanamentos:
S 2.' .Fu~er estrumeiras:
S 3.' Lançar animaes mortos, ou moribnndos: multa tIl'

6;'>000 ril. Os animaes mortos devem ser onterl'ados nos q l1i11-
taf..'s, ou fora das povoaçoes,

AI't. 43. A Camara, quando julg'ue necessario, poderá
declarar por editaes que ficarão fazendo parto destas postu-
l'llS, quaes sejilo os lugares em que se póde fazer o despejo,
on quues os em q ne se nilo póde fuzer.

Art. 4.fa.. Os moradores sllo obrigudos á conservar lim-
pas as testadas dos quintaes e cazas em que morarem. 'res-
tada comprehende metade du rua, e 20 palmos nu pl'llças:
mnlta de 18200 rs., e o dnplo nas reincidencius, Vellll'áü na
g'narda destas posturas Oi! ~'iscaes e Subdelegados, correndo
todas as ruas e praças de seus dislriClos até o 4,' dia de cada
mez,

AI't. 4.5 E' prohibido empuchar as ruu£ e praças com
tn8teriues, ou quulquer genera de entulho: multa de 600 rs.
Ex.ceptuilo-so os cazos .:;oguintcs:

~},o De necessidade, de modo que se nOO possa sem
prejmzo grave ou perigo podir licenca pI'eviamente. Neste
cazo deve pedir-se 11 licencl.l dentro de :H hora~ na Villa 12
tIe 3 dias nos Arraiaes, • ,

~ 2,0 De ulilidade publica, ou particular, obtendo-se
untes licençn: multa de 600 rs.

AI't, 3M, A:rlicenças exig'idus neste CupÍtulo sel'M co 1) ••

eediclas por despacho, e gl'l~tuitall1ente, ouvido o Fisculres"
pectivo.

Art. 39. E' prohibiclo edificar, ou fazer qnulqner obnf
em terrenos publicas sem ufol'Umento ou arrendamento nu
fórllla dos arts, 42 e 4" da Lei do l.0 de Outubro de 1828, e
do artigo seguinte: multa de Ulll]lllil reis e perda do eclificio,
ou obra para a Camara.

An, 40, Os terrenos publicos que forem destinados pu-
ra edificioii nllo serão aforados' em praça: o seu pI'eço 8et'á
tax.ado logo que for aberta a rua, obsel'vanr1o-se á disposi-
ÇãO do art. 42 da Lei citada.

Art. 4:. O foreÍl'o é obrigado á. principiar 6 edificio
dentro de Ulll anno, e a findai-o dentro de u lU prazo razou-
vel, que lhe sel'á ul3signudo no auto do aforamento. Esta
mesma clisposicào é ex.tensi vu .as reeJificacões Quando alg'u-
ma destas disposições não forem observa'das, o Fscalauver-
tirú o foreiro, assignando lhe nm termo razoayel para o fa-

AI,t. 4.C,
1'0)10 XX ,{1~1.

E'll quulqnel' (los Cfl.i.i03:<10 Ill'tigo 11lIter;cdonte
1'.-\111'11: •• " .



Art. 52. E' prohibido:

Art. 53. A Camara poderá conceder licença para quul-
quel' dos fins dos ~~ l.0 e 3.• do art. 51, quando nno resultr.J
dum no á terceiro, e utilise á alguem, ou ao publico.
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~ 1.. g~g'\'a vatar e tirar terra entre as pedras das cal-
çadas:
. ~ 2.. 'rimr dos encanamentos agllas publicas, ou particu-
lal'e" para o proprio uso setllautoridade, ou para muI faz6l':

~ 3.' Amollur fel"ros nas pedl'as das pontes uu fontes:
multa de 1~000 rs. e prisao por 2 dias e o dob'l'O nas rein-
cidencias,

observarúCi as disposições dO;farts, 33. 34 e 35 no que :ror
aplllicavel.

Art. 51. E' prohibido:

S 1.0 AI'I'uillar ou desmanchar qualquer obra publica Oli
pUl'te dellaainda que minima seja.

~ 2.. Abl'il' encanamentos publicas ou particulares nas
ruas ou pruças sem participaçao ao Fiscal que assis tirá
polenclo.

~ 3.. Faz6I' escavações nas ruas, pra cas, e snas vifli-
nhanças. v

~ !~.. Fazel' paioes nas ruas e praças.
~ 5,. Lnnçar matel'Íaeil e quaeilquer entulhos, ou intllpil'

os encanamentos publicas ou particulares: multa de 1~~OO
é obrigaçãO de repol' tudo no seu antigo esta do. '

Art. 54. O dono do annel ou anneis d'aguu que a nãe1
encanar bem, de modo que a agua prejndique !lSI'UUSou pra-
~as, sel'á obrigado á as"ign!lr terlUO de fazer o encanamento,
c.omo lhe ~umpl'eJ dentro de certo .tempo, nnq .querendo as-
slg'nur o dito termo, ou unI) cumpl'll1l10 o que nelle se obl'Í-
gou, perdel'á o direito ao unnel, ouanneis de ag'nll que tiver.

.....
Art. 55. 0.:3encanamentos se cl.n~ervàráo sempro lim-

po:; e em bom estado a custa de seus donoS: mn!ta 'de '2g001)"
e obrigaçao de fazer a limpeza e concGrtos~ .. _. .

TOMO XXX:Ill, PAUTE 1."

l:81)Uulo 3."

DAS OBRAS PUIJLI JAS.

( 29:! )

Art. 49, A COnilOl'vllçãOe l'epaI'OS das mlll'nlhas feitas
para segurança ele edificius, e pl'isões publica::;, calçadas,
pontes, uqueductos, chalul'jze5, poços, tanqueil e quaesquel'
outras constrncçúes em beneficio commum, ou para decóro
UllSpovoaçOes, ilerM feitas pela camara, Ex-::eptUi1O-se:

~ 1.0. Obras cuja factura ate o presente nilo erão da obri-
gaçao da Camál'a, salvo quando furem de urgente necessi-
dade, e os obrigados a eIJas não tiverem meios paru as fazer,
multa de 6UO 1'". e o::>I'igaçao de faz!,!r.

~ 2.° Obras que.a camara a-rrell1atal", impondo certas
preiltações plLI'a indemnisagüo dos emprehendedores na for-
ma da Lei df~29 de Agosto ele )828 e elo alt, 47 da do 1.• de
Outubro do mesmo anno. '

Art. 50. Quaiidu um particúla!",' ou particulares se
proposer,em {Ifazee q uaesquer das ditas' obras á sua propria
custa, deverúo confol"mar- se cp,ln os plallos, do art, 2~, e
obterilo licença que ihes será grutuitll.mente concedida, e se

nunca será emb~raçudo o livl'e !l.so ~as r~lls e praças. 0.s9ue
tiverem obtido licença seráO obl'lgauos u por luzes, ehV)SIl~
ou gUlll'das para que uenhum damno aconteça: multa de
GOO rs,

Art. 47. Nu sentença que for julgada II cantrnvençao
e imposta fi n1ll1ta dos artigo.s deste capitulo, serú o cot1tra~
ventar condellluudo á faze I' l\lnpeza e c1esempachamento, ou
pàl' luzes, divl,H1::;,ou guurdl\:l em um termo razoavel que
lhe será as::;ig'nado, sob pena de se fazer á sua custa, e da
lllulta do triplo na reincidenciu.

AI"t, 48 Sel'áo o~ moradore::; da Villa e seu Termo abri.
gados á trnzel"em sellllH'e bl'llnq neadas as frentes, e oitOes
de suas casa:>, de\'entlu o Fi::;cal tomur ú seu CI~rgo esta des-
posiçi1O, fazendo Ildvirtir aos donos: os qne não attellcJerem
ú advertencia seráõ multado" em 4g000 1'5, á 8S. ExceptUi1O-
~e aq 'lell!:.'::;Illorilelores q ne suas forças forem t110 peque~as
que nüo possàu cl~mprir este onns.
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Art. 56. Na mesma pena do artigo antecedente incor'"
rerá o dono do terreno por onde passar o encanamento, e
que impedir o concerto, ou limpeza que se pretenda fazer ..
:Ex:ceptua.se o caso em que o dono queira fazer o traualho ú.
sua custa. .

Art. 57. Nas fazendas em commUlll é probibido aos
so~ios e herdeiroe fazerem caminhos, picadas, escavaçCies em
corregos, ou q ualq uer outra CaIBa que sir'va PUl'll fecho, ou
encontro das cI'eaçõe:;: multa de 10~ a 20;'JiOOO r:;, gxceptua.-
tle o caso em que todos o:; socios e herdeil'os assim o con-
venbllo.

('"l~ttulo ..•••

SOBRE A SALUllIUDAOE DO AH, AGU'\, E ALUIENTOS.

Art, 58. E' prohibido enterrar-se corpos humanos na
ViIla ou nos arraiae:;, ou em outro::! IUg'are:;, que nào sejao
cemitCl'ios publicos, havendo-os: multa de 20S a 30S000 r:;,
e o duplo nas reinciqencias.

Art. 59, A camara uesignará 03 CemitOl'ios das fregne-
zias e capellas de fom da Villa, aS.3ignalldo pra.;:o:; razoaveis,
passados os q uae:; nao serA pe1'mittido o entel'l'umento senão
uos Cemiterios, sob a pena do artigo antecedente.

Art. 60. A CUlI}ara poderA, havendo rnotivojusto, PI'O-
rogar os praSa:; de que trata o art. 59.

Art. 61. Reputão-SO coqtravcntort's .uos artigos ante.
cedentes: .

~ 1.. Os fubriqueüos:
~ 2.0 O:; Procuradores da.s Irmandades, OH quem sua:;

yczes fizer,
~ 3.0 Os parochos qne mandarem fazer o:; enterramentos

1108 Iecinlos dos Templos:
~ 4 o Os herdeiros, e IC:5tamcnleil'os que mandarem eu..,

t errar 1~0recinto dos teTI, plm:
~ 5,0 Todo!' os quc mnnd::r{'m on con, intirem no ental'l'n.,

~nellto nos lngnres indicudoi: po:; dons ultimas ~~

• Art. 62. As~r~landlldes que quizerem enterrar seu:!
Irmilos em lugal' dlEtlllCtO dentl'o do Cemiterio devel'áCi con-
correr para a construcção e aperfeiçoamento interiol' e exte-
rIor do mesmo ~la proporção do numero de irmllos e fundo
de que poder dIspor. . '

Art. 63. Recuimndo-se as Fabricas, ou h'mandades ti
dllr~n:".ou eU,trm'.em c~)ln seu contingente para li fuctu.ra do
~erDltel ~o, selá e::;te feno por empresa, sendo os empI'esarioíl
llldemlllsados pela prestllçfLo de 640 rs. por cada corpo quo
fOl'.ellterrado á custa da fnbrica ou Irmundade pelo tempo
eslIpulado em praça.

. Art. 6~, A ~onservaçllo e reparos dos CemiterlOs ficào
fi cargo das FabrIcas sob li inspecçno do Fiscal.

. Art. 65. .E' I?ermittido a08 particulares formarem cal'-
l~eJraS no CemlterlO geral pura jazigo de suas familias com
licença ~u CaJ,ollra, I?ugando á Fabrica fi quantia de 28000 rs.
que sera appllcada fi conservação e reparo do Cemiterio,

Art. 66. E' prohibido estabelecer na';l povoaçCibs COl'tu-
!lle~ d? ~ouros, ou d~ qUlllque~ mllnufaclura, que possa pro-
J~dlCar fi saude ruullcu. o:; fiscaes auvertil'ilo aos donos
dlrectores, ou feltore,:; d'e:;tas fubricas para as retÍl'ar da~
povoaçõe:;, e nno sendo attendi<!a a ad vertencia parrarão
o:; contruventores a mult~ de 28000 reis. 'o

. ~rt. 67. O:;.fiscaes terllo todo o cuidado que nOIl se05
dlstrlCt~s ~lilOhaJiiO estagnações de aguas infectas que pos-
são preJudICar á sllude publica. A camara mandará uar cur-
so as aguas e enxugar os terrenos que lhe forem perten-
centes.

Art. 68. O:; donos dos terrenos em que estiverem ai'!
IlgU!lS estag'nadas Silu obrirrados a dar-lhes curso e enxu-
gar os telTenos, salvo qua~do lhes faltarem os me'ios 01; fo.
rem naturaes ou pasl:lllgeiras ou estagnações. Em' regra.
quem fez a estllgnnçno é ~briglldo á faze!-a desllpparecel':
Illlll~a do art: 66, que sen\ Imposta, havendo provia ndvCl'-
tencla do Flscal, q lIe lhe marcm'á pra80 razoava!. .

Art. 69. Quando houver du vida 813 fi agun estllo'nada
1'0~1O XXXIII. PARTE 1.' o .



( 296 ) F. N. 10. ( 297 J

OU mannfacl;urn 'prejudica, o~ nrio, á sau~e .publica, o inte-
ressado reC(H'rem u cumara. a qual decld1l'll, attelldendo
âs circuniltancias, e uma vez que o interes;:;ado se obrigue
'ao emprego dOlo meios preventivos.

Art. 70. Só nos matadouros publicas ou particulares,.
aom licença da eamara, se poderá matar, e esquartejar as
relles e calcular-se o arrobamento de cada uma, eiltando
presenteil os exactores do impo;:;to .sobre a carn~. Permito
tir-se-ha a05 donos dos gado!>. depOIS de esquartejada a rez,
vonduzir e vender a curne em lug'êll'e..;patenteil, onde a cu-
mura P08SU flscalisar a limpe7.a do;; taU~os, assim c?mo a
fidelidade dos pesos: multa de 2g0~0 relil, o dou:.> dias de
prisão.

Art, 71. As licencfls para os cortes particulares, cu",.
turão o mesmo que as das lojas e vendas.

Art 72. Os fiilcaes silo incumbidos da fisca!isação de
que trata o artig'o 70.

Art. i3. O executor do imposto sobre a carne n110po-
derá oppor o menor estorvo nu matança das rezes. caben.
do-lhe só o direito da cOQranca do imposto: multa de 48 á
i2S000 reis. . •

Al't. 7ft" E' livre aos carniceiros'lender a curne melhoI'
misturada com a inferior pelo mesmo preço, ou fi melhor
mais cara, e fi inferior mais 'barata.

Art. 75. O gado nno será morto senilO depois de 2fe.
11ora!', que tiver chegado ao matadouro: os curraes terno
c ache com agua limpa pura o gado beber: multa de 2£000
l' eis e um dia de priEno. '

Art. i6. Os cunaes e matadouros se conservarãO lim-
p os quanto for possivd, teudo o carniceiro especial cuida-
do em nào amontoar, os despojos das rezes morta~. de .u:.I~
para outros dias Quando Mo for observada esta (hSPOSIÇl~O
o 'Fiscal advil'lil'á o c!1rniceiro. e uno sendo a adverteJlcH~
attendidn, mu1la de .2~000 reis.

Art. 77. O, matadollro da "illa será feito á custa d~
inmal'U, af~~til como ,o dus povoações de for!',

/

Art. i8. Haverá em cada corte uma cadeira para o
Fiscal, quando as suas occupaeões lhe permittirem ás vi.
sitas desses logares. •

Art. 79. O carniceiro é obrigado a repesar a carne,
quando o compradol' o exigir: multa de 60U reis.

Art. 80. E' prohibido:

S 1.0 ~Iatar peixe com veneno.
~ 2,° Vender alimentos corrompidos.
S 3.° MistUl'ut' ao:; generos outras substancias que a Ilg'-

mentem seo pego, Tolume, ou quantidarle: multa de 25000
reis e dous dias de prisao alem da pereia dos generoso

Art. 81. R' perrr.ettida a factu1'!l de parys, mediallt
licença que custará 4$000 reis, com fi condição, porem, drl
distarem uns d:Js Outl'OS pelo menos uma legoa: multa de
88000 reis.

Art. 82. R' prohibido lllncar immun<licias, la vaI' rOUplt
nas fontes publicas, e perturbaI' as aguas: multa de 600
reis.

Art. 83. A cumara pedirá vacCÍna ao governo, ou ao
commissario vaccinador, e fará propagaI-a como julgut' me-
lhor.

Art, 84. Nilo será permittido á pessoa desconhocida
o curar sem que apresente os seos titulas á camara, mtü-
ta de 208 á 30~OOO reis e o duplo nas reincidencias.

Art. 85. O Facultativo ou cil'Urgiào do partido é obri-
gado á Cllrar em suas casas os enfel'tuos pobre.:;. Quan-
to aos medicamentoil para estes, a camara pI'ovidenciaril.

Art. 86. / pel'mittida fi venda de drogas na.s casas de
negocio, precedendo licença, fi q lIal Clls~firá o meilmo quo
para casa de negocio: multa de 28 á 1~8000 reis.

Art. 87. Com licença. da. camara é permittidu fi \'el~tla
de remedios em CUilUSde negocio:>: multa de 10g II 20~OOO
reis.

Art. 88. A licença de qU<l tructa o urtigo anteceuCll'
TO::'10 X.x...XIlI, 1'.UIT~, L"
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te não izentu o vendeuor da pena em que possa incorrt}r
pelos máos remedios ou erros que commetter em prejuizo
da sllu~e publica.

Art. 89. Os Fiscaes, ao menos uma vez em caua anno,
-visitarão as boticas e cas~:! de negocio em que se vende.
rem drogas como medico do partido, e na sua falta com
pessoa que o subdeleg-ado nomear. '

Art. 90, O.;;boticario3 c donos de, casas que vendel'em
ril'og',B, ou re:nedios adulterado3 P:Ig'<\rU) a multa de 103
a 303 )00 reis e o dobl'o U:l3 l'eincilhmci'13, ule.tl <.le serem
inutilisados O.:l remedios e drogas.

AI't. 91. O" botical'io.~ 011 vendedqres de drog'us e reme-
dios que se opposei'em ao exuma das drog:t:! e remedios, ill~l'ão
. multados cm 203 a aogO:JO reis, e se pl'Ocederá ao eXlltlJe
itlllependente de SU.l vontade, lavrando -se de tudo o Com-
petente auto, .

Art. 92. O me:Iico; 011 cyrurgiao do pal'tid,), que não
el1lnpl'il' as obrigaçoe.~ que lhe são impo.5ta,:;. e a'3 que a-
camal'll lhe impo,:;el' no contrato será advertido pelu mesma
camul'u, e nllo attendendo á ud vertcncia, será demittido.

DA SEGURANÇA PUBLICA.

(.'allitlllo t,.

SOBRE ARTIFICIOS PREJUDICIAES.

AI't. 9:3. E' prohibido pedil' eSlllollas para quaesql1ei
invocações; multa de 10;1l 208000 reis. Exceptl1!lo-se.

~ L. A misel'icordia.
~ 2.. A,:; irmandade,:; do SS. SacI'amento e das Almas,

que ti\'erdtll nos se os compromis30s licença para pedil'em
e.;;molas, do E:;pirito Santc., e do Padroeiro do lug-al'. '

Art. 9&, E' prohibido aos que pedirem esmolas levat.
imagens, paineis ou estampas: multa de 108 á 208000 reis,

l

/

Art. 95. Silo pl'ohibidos os jogos de parada nas casas
publica>:, tavernas, ou botequins, lotel'ias quo não forem con-
cedidas, pela autoridade competente: e as rifas de quaesql1cr
objectos qualquer que seja o plano: os contraventores pa-
garfio no L. e no 3 .• caso fi multa de 58 Ú 15g000 reis, e
no 2 .• a de 208 fi 30S0nO reis, E:n todos os tres casos a
.reincidencia será punida com o duplo,

Art, !lG. R' prohibido ter casa publica d~ jogos: muI-
ta de 10S a 20:tjlOOO reis.

Art. 97, E' proltido aos escravos e menores de 20 all-
nos toda a qualidade de jogos em casa publica de jogo li-
cenciado, ou não: o dono da casa publica de jogo, ou ne-
gocio, que o permittir com os individuas mencionados
será multado em 10$ á :10g000 reis e preso por oito dias;
.na reincidencia o douro ,l'essns penas. O escravo apanha-
do a jogar cm lugar publico sel'á castigado com 50 ac?i-
tes, salvo pagando sea senhor uma lllulta de 1O~OOO reis.

AI't, 93, O homem livI'e achado á jogar_ dinheil'o, 011
'cousa que o valha com escravos ou menores, será mul-
tado em 15~ li 20S000 I'eis e prc.5o por oito dias,

Art. 99, .Ir proltiLido:

~L. Fingir-se inspirado por potencias invisiveid, ou pre-
dizer casoS tl'iste.5, extraol'dinario.5, ou alegl'es com cXl1ge-
1'/H'30 dos qnaes resulte damno ou prejuizo á alg'uem.
~ 2.. Inculcal'.se ciH'adar de enfermidade.5, ou molesti-

as por meio de feiticos, orações, ge:ltos, em uccionados:
multa de 205 á 30~006 reis e prizuo por oito dias, nas rein-
cidencias o dobro.

Art. 100. E' prohibido ao maior de 15 unnos \'Í\'CI'
sem alrrumu oCCllpuÇão util e 11one"ta, quando não tem
meios de subsi"tencia. O contravelltor será ol}l'igado á as-
sirrnar termo de se mostl'lll' occupado dentl'o de corto praso
sobb pena de ser entl'eg'ue á qualquer omcina,. f/~zendll de
çultura Oll creacão por tempo de U1l1anno com dlrCtto ao su;,;-
tento vestuul'io. e á metade do salario que se costuma dai' nu
100'ur' ao trabalhador sem oilicio especial, No caso de fngtl,
pl~ceder-se.!la como á respeito, dos en:;reitl1d.os nos tel'mo,;
da lei sobre 1J. locaç1l.o de servlç)s no Ilnpel'lo. QIlf.uHlo;se
TOJ!O ;p:.XUI, P.\ItTE lo.
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'. Art. 1~'I., OSbebados achados nos lu,ral'es pnlJlicos se-
I~auconduzldos á~ sua~ CIlZIlS,e na falta de~tus sel'lio conser-
Hldos em cu:::todla ate, passur-se fi embriag'uez,

Art. 108, O edificio, muro, obra ou caza lias condições
(lo ar~. 10,6 na falta do proprietario, ou seu procurador serú
desfClto a custa da propriedade. '

Art. 109. E' IJI'l)hibido:
~ 1.0 J.<'abricar polvol'a no interior d'ls povoações:
5 2.0 O fogo, ou tiro de ronqueira!:"', ou buscapés: ú fog:o

do ar, salvo sendo lllnçado nos lugares declarados em editae:>
da Caf11ara: multa de 108 á 20\';000 rs.

~ rt. li O, '. Süo o.brigados os carpinteiros; pedreiros e 0::1
ferrell'0s e os Jornalel~'~:>. á acudir ao fogo que atear-se ell1
qualquer caza ou edlficlO nas povoaçoes: multa de 58 á
208UOO 1'05.

Art. t t I, OS sacristiles silo obrigados ú tocar rebate
I~go que lhes for, annunciado o incendio em qUl1Jquer edifi~
eLO:u mesma obrlgaçnll tem o careel'eiro: multa de tOsooO 1'S.

.Art. 112, E' prohibido lançm' fogo ao campo (lU matto
alhelO: lIlulta de 10~ á 30~OOO rs.; e prizilo por OitO dias.

Art. t 13, E' prohibido:
~ 1.:, L~nçar fogo nos. campos pro~l'i.ost ou de que se te-

lIh~ ~l~:;poslç~o sem Pl'evl.o aVlzo aos vlzlIlhos confinuntes:
~ -, Qllellllur a prOpI'JIl roça sem tm' feito aceiro J.e doze

palmos. pelo menos, e sem participar aos vizinhos confinan-
tes o dm em que pretende queiml1r, Quando pela contraven-
~110destes ~~ passar fogo aos campos e mattos dos visinhos
:;ofirerà o C~H1t.l'llVe~tOl'a multa de 10~ á 30g000 rs, e o du~
pIo nas relllCldencl8s,
I ~ 3. ~ . Nas mesmaG penas inco~rerúo os que deixarem se r
(estl'uHlas as madeiras que servem para obl'as capoeira' e
quaesqll81' outras )1l'Opriedudes pl'ejlldicadas p~lo 1'0'''0 ll~n-
~ado nn.s roças e cllmpos. Alem da multa fical'à obli"'ado á
lIlflemlllSuçno do dalllno ca'lzado, o
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proceder contra o mnior de li) annos e'mellor de 2J o sn-
bueleg{ldo lhe nomeara e jUl'Urnentará curador que defen-
da se os direitos.

Cai_UnJo ~.o

SOBIm MEDIDAS PREVENTIV A3 DE DAMNOS.

Art, 101, Os fiscaes mandarão pôr guardas ou devisus
junto á:3 escavaçoes eprecipicios que houverem nas olH'as e
::Hu'vidões publicas Oll nas suas visin!lanças, e PI'OVeI:aoCORl
:.l possivel bl'evidade os seos concel'tos.

Art. 102, Quando essas escavações e pl'ecipicios forem
feitos ou causados por alguma pessou será esta obrigada
ao concerto e reposiçãO lie tudo no antig'o estado, Nilo at-
tendendo logo á auvel'tencia uo fi,;cal SeL'Ú lUultada em 10:;
fi 208 reis.

A1't. 103, E' prohibido faz61' fojas, .ou .laços ~c~ultos
aiuda ntls proprias terras sem quo se publIque e n?ttel~ aos
\'isinho~ confinantes llIulta de 5=1> á 10~OO rs. e obrlgeçao de
€JS desfazer ou entupÍl',

Al't, 104, Os fojos ou laços de que trata o urtigo ante-
cedente nunca serão nas divizas nãO muradas, das fazendas.
chacaras ou quiutae:a: multa de 58 á 15~OOO rs. e obrigaçãO
de os entupir,

Art. t05, A Camara concederá licença para as escava-
~oes de ql1e trata o al't. 102, quando d'ellas nenhum perigotu damno possa resultar, impondo a obrigaçao das g'l1ardas
divizas, ou luzes. Os que tendo obtido licença uno eumI?ri;
rem as obrigaçOes neila declaruda~ serão multados em 5~ a'
10g000 rs,

Art. 106, O edificio, muro, obra, ou c.aza que ame~çar
ruina de que possa resultar damno ao pubhco ou ,á part~cu- .
laL', sel'á desfeito e l'eedifica.d.o .de modo que cesse o pengo,.
Ouando sómente parte do ed1ficlO mlll'O, obra, ou caza amea-
Ç'al'ruina, só esta fiea sujeita á desposiçüo deste a1'tigo;

Art. 107. A obl1gação de desfazer, reedificar, ou cou- '
.eoortar incumbe aoS proprietarios ou á seus procuradores.

F. X. 10.

Art. 115.
l'OMO XXXIII,
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Os loucos furiozos serúO prezas e entregues
PAl\l'E La ,
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li, SL1asfamilias, e quando não as tenhilo, ou ellas n11.0quei-
11{\0encllrrcgar-l!ie d'eIles, na falta de cazu::; pl'oprias poderá<;
SOl' (wll:lel'vudos nUiI prizoes, '

Art. 110, Ir prohibido correr a Cftvul10 nas rua:'! e pra-
!tas das povoaçüe.s: multa de 58 a 105000 1'5, ex.ceptua-sl$ ,:0
6m::o de urgente ser\' i.ço publico.

Art, t1i, R' Pl'úhlUidlJ ter lOoItonus pOI'tas das cazas
em ruas, pruçu:i, ou e::;tl'a{~a"publi~as allliuH16S bravos qua
possãO otrend{JI' 05 paSi>Hg'ell'os: mUlta de 45000 r'$. por cnda
~ll1imal bl'nvo, e o duplo nus I'eillcic!encias. Qualquer indivi-
duo póue matar o uninMl que o aconimet.tel',

Art. 118. SeráO sempre conduzidos pI'ezas pelas ruas
uas povoações e 3stradas publicas os ániÍlHlel!i bravo" qll'O
POSsãO oll'ender: multa ele 48000 1'8, por cada allilllal.

Art. 119, R' prohibido soltar animal dllmnal10 que se
poder conserva:r prem, 'Ou mutm': multa ele 18 ú 2g000 rs" ~
o duplo nas reincidencias, E' perltlettido á qualquer matar
o animal damnndo.

• Art, 120. 1<:'prl)hiLi lo conullí:ir, carros puxados por
bois, ou cavallos pelas po \'oaçõe~, sern guia: multn de 43 a
12~000 1'8:

Art. ]21'. NãO haverá e::;pectacl\lo alg1lm publico sem
liccnca da Camara, e pt:ln li~ellca pugal'-se-ha fi ql\nntia de
que faz menção o nrt. 202 Ec' seuos~~ I'espectivamente: muIta
igunl ao vtllor da licençn, e o duplo nas reillcidencias,

Art, 122. Os prezepios não I'epresentnrúo possos da
ascl'iptllra sagrada: lIlulta de 20S á 30S000 r:c:,e o duplo nas
l'eincid~1cias,

Ar1. 123. E', prohi1>,ida a dauça de hatuque, nas cazas
'das povoarom; de dia ali de l1oit~, e lIe modo qnJ enC0111-
mode a vrzi1Ílinúca~ pena dê díSPCI'SH'l'o ajuntamento, lA
multa uoe48000 1';;, sobre o dünl da caza, e ~tiOOO r.:'. s~blle
':lllla pessoa que for uchada 11) batuque.

t '.'

Art. 1?'L E' prulli1>iL1oaQs eSCI:aVOlltocar, cnntar c tlab

)

j

cal' nos largos das povoações e nas ruas; mas os subuele-
~l'ados, podel'ãQ deter'minar a este respeito o que julgar
"'conveniente, podondo recorrer-se de suas de~isoes para a
c.unara.

Art. 115, Sito permittidos quimbetes. ou rcic,auos qll'
custllmão fazffi:'os e~cl'1lvos acompanhando aos J u;zes mOI'a.-;
d~lS!l'mandades do Rozario, $omtanto q ue n~o Iilojao de noite.

Art, 12â, R' prohibitlo o uso de armas offem:ivas na5'
povoações: penu ~e lOS á ~SOOO r~is.. São armus ofl'ensiva.
11 clavinl\, ou.cllwll1ote, espada, pistola, faca, punhal, aza-
gaia, lnnça, chuço, e foicinha. Exceptuão,se às e3pauin£
dos mogis~rado!l e pessoas gl'adas, as espadas dos omcitt~
dll Guarda Nacional quanuo em serviço, ou faruhdos., as ar-
mas que trouxerem os officiae~ de Justiça, policiaes, àll
pede;;tr'cs no exercicio de suas funcçOes. Permittir -se -ha a'OlI
caneil'm\, tropeiros, e carpinteiro's o uso de facas, e foici-
nl!as, quando em et!ecti vo trabalho.

Art. 127_ A Camara pl'overá sobre a illllminn:~ilo duo
rUllS nus noites que nilo forem de luar.

Art. 128, Quanuo eDI algUlra rua houver ajuntamen-
tO;f desoruem, ou occultn\illO de criminosos Oll incerl'1io, G:I
moradores serão obrigncloll a illuminarern as frentes dtl
suas cm;as, bastando para isso aviso vocal do in,,:;pectoI' ue
t}uarteirão, fiscal, ou subdelegado: multa ele 5S Ú 205000 ri;:

Art. 129. E' probibido tocar caixas pelas ruas selli 11-
(!ença do subuelegado: multa de ft.S ú 128000 reis. Exooptt.w-
~ o toque de caixa militar, e o que unIlullciar qualquel'
e!5peetaculo para o qual haja licen\ia.

Art, 130. Nenhum mascate poderá vender lHlíl fazelll-
(Uls sem licença dos prOpl'ietllrios, feitol'cs 011admillis(hrdeJ-
l'e&: multa de {j~ Ú 125000 l'eis e duplo nas reinGidencias. '

(;u .Unlo 3."

~OBRE CONTRAVENÇÕES CONTR \ AS PESS0AS.
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Art. UI. O taverlleiro que comprar a escravos sem
uutorisacão de pessou competente, serlÍ multado em r.:jjI ú
305000 i'eii.ie o duplo nas I'einciuencias.

Art. 13~. E' prohibid{l:
~ 1.° Occultar escravos fugidos sem participar aos donos

immediatamen'te dentro de 24 horas, sendo moradorei.i no
lugar, ou em distancia de duas lagoas: de 48 horas nl10 sendo
em distancia de mais de quatro legoas, e assim progressi-
"amente, contundo-se 11 duns legoas por dia:

~ 2.° Guardar objectos fm'tados por escravQS,' n1tllta do
tOS'á 30g000 reii.i, e o duplu nas reincidencias.

Art. 133. O Senhor do Escruvo lÍ quem se ft:r.er fi par-
ticipaçl10 do artigo untecedente será ourigado á pagar to-
das as daspezas com a mesma, e com o escl'UVo.

Art. 134. E' prflhibido levantat' gritos nas ruas e pra-
ças salvo sendo á isso compellido por necei.isldade, ou
mecio: multa de tOS á 208000 reis. e o duplo nns reinciden-
cias.

Art. 135. A disposi~no do al'tigo aÍlteceuente é compre-
hensiva dos tiros dados á lIoite.

Art. 136. E' prohibiuo:

~ l.O Imputar-se á aIguem ct? publico contt:av.ençuei.i,
ou defeitos que o exponhl1o ao l'idlculo, vexame, ll'rlSl1o, ou
despeito e má reputação: , . .

~ 2.0 Praticar contra algll.e~ a~tos que na oPlluão geral
se considerúo o1fen.,ivas, ou lIlJurlosos. .

~ 3.0 Espancm' alllmaes mansos. cortar ..lhas as. cImas, ou
caudas ou maltrataI os s6 por mnl fa:r.ar. Aos 1.lfractorei:3
llos~~i.020e3,': m!lltadelO~ á20g000rei:s,e aos du~4,o
multa de 20g à 30g000 reis, e oito dias de pri~ão, e nus 1'8-

incidencias o duplo desi:3as pellai>.

Art. 137. R' prohihido:
~ 1.0 Mostl'llr cm publco as paytei.i"pUdenUlls do Pl'oposi-

to, 011 seja por utaque, ou QleslJeJo, ou por outro qllltlquCl'
H10th'o,

S 2.° Praticar em publtco nctos que na opinião Cpm,lll11tn
silo reputados libidinosos em mediada oftensa do pejo:
multa de 108 a 308000 reis, e o duplo nns reiscidencias.

Art. 138. E prohibido jogar. entrudo nas runs o pra4

ças das povoações: multa de 300 reis, Quanào, pOI'em, foto
com agua letida, ou com~a que induza perigo, QI1 cuu::;e
dÓI'es,' multa de lOS fi 308000 reis, e o duplo nas reinciliell-
das,

Titulo 5..

S0BRE ABASTEJnIENTO DE VIVERES.

(.'ftltlitulo 1.°

SOBRE INDVSTRIA EM GERAL.

Art, 139, E' prohido taxar os preços do g'adó 011 de
qualquer uutros generos, e nem impor-se-hão outras quaci.i-
quer rei.itricções á liberdade de seos donos, q ua uM este-
jilo marcadas 1I0;;tas posturas: multa de 20:t> á 30~000 rei;.;.
Os donos dos generos os venderãO pelos pt'Cços que ajus-
tarem sem attençno á taxa.

Art. 140. E' permittida a creaçllo de cabras nesta villa.
e seo termo nos lUg'Ul'CSde povuaçúes, que dependa a con-
dUÇãO da agua de cUl'rinhos para o gasto dos mOI'alIores.

Art. 141. Ficào obl'igadú~ os donos das que forem dam-
ninhas à tl'azel-as peadas: multa de 300 reis alem de obri-
gação de pagar o prejuizo cauzado.

Art. 142 .. O dono das cabras é obrigado á fechaI-as de
noite: multa de 100 reis pai' cada nma, e o duplo nas I'e-
incidencllls,

Art. 143. E' pI'ohihido nas povoações:

~ L" Sultar porcos sem pai.itol': multa de 20::> reis pOl'
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gradouros publieos desta Villll, ainda não lwl~ittl(lds, em
Illoncedido!!l.

1 . Art. t 51. B' pl'ohibido /lOSsocios, ou cohenlelt'os intl'0-
(\uzu: g'a.d,~s e.m tert'l1S de cultura ou lavoura, de que nno
1(oll\e dJ.\,I.SllOentre ü11ea, ser:l que todo:> convenhllO, UItl\iol
Vl'~Zi (Jt~eS~;j<0, tapadas, ou lHlJll nellas plant:lçOes: multa d:a
~ ,14:)00" rOL"; sobre cada animal.

"Art. ~52. O dOllo do gado que for achado uas plantn-
~iie", alheHl:3, ou em tet't'lLs tapadas, liinl.1a que não planta\.
d~s, pag-ará fi mu!tn de 18 á 28000 reis, se uão llttender <\
pnmOlI'll adve:-tenclu que lhe tiZ8l' o sllbuole~'ado.

Art. 153, E' pt'o1Ji')it!o:

~ 1" t os socios nll p'l'oprietlntle de cllltUl"Il ou de cam-
pos de creul' empregour maior serviço nu destrui cão de matto>"
d? ~ue o que lhe ~ulllp'ele e contra fi vontade .dos outros so-
CIO:;, A mesma ulsPOSIÇIlOse observPl'ú quunto aos animllcs
hW9udos nas fazendas o campos do criur:

~ 2,0 Qualquer dos' ,"ocios que tiver coilhecimeu'to da
~onlravonçüo, poderá o chutr.ar o contrnve,ntor Ú 'Pl ('1Ien-
liu do sllb~elogl1do para L1pre"entar o seo titulo, e por elle
:.er conhecida li contravençno.

~ 3:" O,; coytes de mutto,; e capoeiras se re()'ulurilo pekt
l!?anell'U segu1l1te: nas terras de plallta iterá o ~orte da de-
cl~la pll!te da quota de cnda u:u, e o qlle exceuet' Ú O:;t.l
~lbpo"lÇUO"u.l~m do perder o ~XCe~etlle será multado em 10;)
,\ 20~000 Iel:;: e prew por OIto dlfiS. O mes\no se fará ~l
re~pelto dos campos de Ct'em', devendo-se' regular por cada
anllIlul cavalar, mual', ou vaccum 11111niqlleire de Cllt11pO
para o pasto. () contrllVCt1tor iucol'l'erá nu multa t:<1 1 o p'n-
te do ~ 1.0 • "

Art,. 15'~,,Quando ns terras forem da crellr, o algum
do~.;.ocJO~, qUl:~er plalltar em algum capão ou capoeira :o\l.l'Ú
obll", ado a cet cur de modo que não entr'em auimaes 11:1';
plllntu~oes. súb pena de perd~r' o ~Jireito ao,; tlumnoil.

Ar't',155. AH cercas de que truta o nt'tin'o ant ccdcnt~
s~rão fel tas P01' lagares que melhot' comtl~otlo ufi't;l.rc•• l.
111lldamOl!Ill0 qlle reche algum campo, ÇOllltillltoo (IfL' "ll;1~
~~corla a SlIUquota: multa de tl8 á 8S00Ô rcLs, .
'1'0)10 X);XIU, P;\UTIi I,"

( '30"6 )

carla OOb3Çl'l, provando-se que os Bontraventores C05tuU1inJ
s(11tal' os porco; sem a condiçãO declarada.

~ 2.0 5 ~rão sol tos os porcos sem pastor uos arr!1bulde.3,
onde nenhum mal façãO. . ,

Art, i'ir.. QUllnllo não conste, de. quem seja o porco
apanhado,' sel'á ltnematado na 1.9 l\udii:mcitt do' Sl1bdele~
g.ado, o lue se fará publico por editae:;. .

Art. 145. Oa que tiverem de COl'tal' cume na povoa-
rões serão ob-l'ig-ados ú entregar aO subdelegado um bilhe-
te conleudo o ferro das re~es qne 11ao de matar: 1Ilulta da
4S á 8$000 rei" por cada vez, que f81'l'o nãO for apresen-
tado.

Art. 146. O;; curniceiro:s são obrigados ú conservar por
trcz dias nos matadouros ou nOi! log-H.l'es mais proxinl!l!5
á ello:::, nunca em l'lVlS, o,; COU1'OSdas reze,; que mata ..
rem, o fi ning"uem C:ltOl'varúo o eXàme dos me31110';COl1l'o~:
multa de 3~O l'eis por cada COUl'Oq ue ~cC\lltàr.

Art. 147. E' [Jl'ohilJido entrar nus plantaç(1eS sem li-
cençN de seos d.OIl03, salvo no c ISOde nece3,.;i(lade: mul-
ta de 5;'fl á lOS'IO{) reis, e o duplo nas reincidencias,

Art. 148, O e3cravo que f01' encontl'udo em plantaçõe::l
ou casa alheia, e se tornar su~peito, será castigado com
Cincoentu. açnite:;, salvo sujeitundo -:le sea senhor a pagcu'
a multa de 20~OOO reis.

Art, 1-!!), Os que de proposito introd1lzi.t'em gado,oa
OUu.3quer outl'llS creacCies lla,; plantações alheuls, ou em ter-
• ' firl'lS cel'calia::l, franqneando par.a es,;e m ,qlHl.s'1uer tapu-
mes seràO consideradc,s os ammae:; damumhos, e pumdos
o,;; infructores com fi multa lle 10;$ á ~O~OOOreis e o duplo
uas reincidencias.

Art, 150, Tudos os 111o:'a(\ores do municipio em cujel~
predios, on lasendas hOuvel'cm fora1igueil'os, SilO{,briga dos
á til'al~os, principiando pf'los mai:;; noçivos: multa de liSa
10~0\}O rel,; e o formicrueiro será ex.tincto á suu custa. A

•• , o f" 1 ICUInura é obrig'a.da a tirar os ot':mgllell'os nos. ogares e o.

t' . N. 10. ( 307 )
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AI"t. 15'3. Nas fazendas em commum serão obl'ig"auos
"031s'lcio;; á fecll'll'e:n a;; ptantaçOe.i . de suas. resiuencias de
modo que inhibãO a entrada da al1lmaes mlUdos: pena de
pel"del' o direito aos damnos.

Art. 157. O;; animaes que forem reconhecidos damni-
nhas ser1l.o rctimdos para log'ares em que nilo possao cau-
sar damno: multa de 25 iL [~SOOOreis alem de sei' pelo dono
. indemnisudo o prejuizo que causar, uma vez Llue tenha
sido avisauo judicialmente.

Art. 1:)8. Não pode um socio admittir aggregados s<:m
~lIe o" outr0s ni;;;;o convenhao: multa de 10~ a 208000 reis.
e prisao p0r oitu dias.

Art. 1:>3. O" 4U3 !.lesfizel'em ouprl'uinurem obr~s alhei-
a;;, e o" que rle Pl'opo;;ito deixal'e:n abol.ta." pOI'tCIra,:; !.le
là~en!.la;; serão multado,:; em 10~ ál20gooo reis.

Art. 160. A3 p~n:ls do artigo antacedente sel'i'ln dC'bra-
das, quando a contl'<l venção fúr cO[J~mettida s6 pelo Illoti vo
de mal fazer.

Art. Vi I. E' prohibido cortar os matos que cobrem us
uuscentes das aguas: multa de lO~ á 20S000 reis e o duplo
Ilas reincidencias.

Vllpitlllo ~.o

SOBRE SERVIDÕE3 PUBLICAS E ESTRADAS,

Art. 162, E' pr0hibi(10 á qualquer pessoa cercar ou
tornar de seu u;;o exclusÍ\'o q:I:llquer pa rte dB um telTeno
que de 10n""0 tempo pel.tença aos mOl'l1dot'os em commum:
multa d~ llli'P 1'1 20$000 reis, ale:u da ser imrnediatamenté
l'eempossada a Cainara.

AI't. t63. Não poderãO o;; proprietarios impedir que
nus snus terras se faeão o3tradas do cumrrimt3nto e largul'"tL
que f()l' necas;;al'Ío. As e3tra~as terãO em seu leito doz paI-
1110:':de larO'uI'u, e o desCOl'tlllamento de dez palmus de ca-
da lado, salvo nos lugares que seJa isto impossivel ás
forcas dos donos dos tel'I'onos: multa de lOS ti 20~008 reis"
o ô duplo nas reincidencias.

/

Art. 164 O onus de estradas e servidões publicas. com-
prehende o de dar esgotos ús aguas e immundicias que
tlrruinão ou fazem menos commodas as servidões. Quando
n<1ose poder con3eguir o esgoto sem quo se dirijno ou "lancem
as agulls ou immundicias PUI'Uos quiutaes, terreiros ou plan-
taçoes ou sem que façao buracos em muros, ou qnaosquel' til'
pume", o proprietario 011q lIem suas vezes th:el' não tem direi-
to de obstar, e quando lhe incumbir conservar limpa a sua
testada, será o seo maior cuidado o dito esgot'): multa de
5$ a IOgooo reis e o duplo nus reincidencias alem de se
fazer a obra.

Art. 165. Em quanto se nno executar [l Lei de 2U
de Agosto de 1828, continuarão os proprietarios a conser-
vaI' e tI'azer limpas suas testadas, l1andC' esgoto as aguas,
de.5ostruinl1o os caminhos quanto for necessllrio e ordenado
ne"tas posturas: multa de 10~ á 208000 reis e o duplo nas
reincidencius.

Art. 166. Os fuzendeÍl'os ou donos de terras de cul-
fíIra, creaçüo, ou minel'llçao CJmo até agora, 5ão obriga-
dos á fazer pontes sobro todos os rios, ribeirões e corre-
g'os das estradas qne ás atravessarem, uma vez qne nno tl'-
Ill~ilOmais de vinte palmos de largura: multa de 208 á 30 $OO@
rCls, e o I1nplf) nas reincidencills, tllem de fazer-se a obrll
á sua CUSla, se a não fizer no prazo que lhe fôr assignado. Nu
mesma multa incorrerno os 'lue de proposito arruinarem
ou demolirem as ditas ponttls sem consentimento dos !.lonos,
ou licença da Camara. '

Art. 167. Quando o caminho fór de alguns moradores,
e não estnlda publica, sno obrigados os moradores que
d'elle se servem fI concertaI-o, e pagar as dispezas á por-
porçilo das testadas de cada um. Quando alg-uns dos morado-
res não cumprir eRte dever, poderá qualquer (relles fazer o
concerto, ou a limpeza e haver a despeza dos outro.; qu1e não
concorreraO e que não podemo oppor-se ao pag-amento que
lhe for exigido. Quando nenhum dos moradores quizCl' fazer o
trabalho. poderá recorrer se ao su udeleg-ado para mandar
fazer a custa dos moradores, ou donos. Esta diposiçno com-
preprehende os herdeiros de uma fazenda que n1\o esteja (le"-
vidida ou que estando, a testll'da pertença á todos por di-
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reito, ou boa razão: multa de 10~ á 205000 reis, e o du-
plo uas reincidencias.

Art. 1(8. A disposicuo do artigo 166, e extensiva ás
pontes dos caminhos para quaesquel' moradl)res.

Art. 169. Nenhum proprietarlo, ou pessoa que suas Vc-
zes faca, poderá estorvar o corte das mlldeiras nas suas
mattas: nem o arrancamento de pedras para a con,;t!'ucçãO
e concerto de pontes e estradas, uma vez que se lho pague
o valor conforme Ú COlllmum e g'eral estimuçil0 no lugar.
O pI'op~ietario o~ quem suas vez~s fizer sel'lÍ, avisado para
desiO'lHlr a madClra, que sendo Igualmente apta para a
construccão , ou concerto lhe é menos neqes::;ul'ia; mul-
ta 4e 10$ á 20S000 rei~.

Art. 170. Não é permittido passarem canos carrega-
dos nas ]Jantes de rnadeiru, sal vu os dos q 11 ~ tizeren,1 Ú sua
custa as ditas pontes, ou os que ante" obtlllerem lrcença;
multa de4~ Ú 8$000 reis e o duplo uas reil1cit1encius.

Art, 17 t: E' pI'ohilJido Ilsu!'pm', tapar, m,u,dar, ex lrei-
tal', Oll de qualquel' modo arrultlar ou da 111111hCl1l' as es,-
tmdas, caminho". pontes ou qUllc,ciqucr outras obra,:3 p'ublr~
cas: mul~a de 20~ à 30SOOO reis c .0 duplo nu,; re1l1cldell-
cias.

Art, 172. A prohibiçfLO ,8 penas d,o artig? antecedente
sãO comprehensivas de camlnlllJ particular llIncla de um só
morador,

sonHE A VEi'\D\ DE GEXEllOS.

Art, 17:J. Niug'llom serú obrigado á vender seos ¥e-
neros á certas e detel'lllinadlls poti:;oas, ou ?orporaçues,
ljuaesqllel' que sejflO O que constranglr, a~guem a ven.del' ..l!Jl:
seos g-enero3, 011p"rte d'e:Ies pai' 1l11',lI1Hlqu~ s.o,la, s.el'a
Illultado em 20:ijl Ú 308000 .reis e o dllplo nas l'ell1clClenclu",.

Art. 17L Em tempo d<J f'O:nc serilo obrigad03 os COIl-
lluctol'es e ',ontledore,; do g'eneros Ú COl1dll~il'ell1-nos ao~
Jogarei> ~ue fore ,1 <103igi~ados e:n editae,; da Ca,narll, e alll

/

venderão ao povo pelo preço que livremente fixarem, Quan-
do não appareção compradores, passados trez dias pod e-
rão ir vendeI-os onde melhor lhes convier: multa de 4~ á
12~000 reis alem de haver-se por nullas as vendas feita s.

Art. 175. Ha fome quando a producçãO for tã') dimi-
nuta que seja provavel que não chegue p!ira a subsisten-
cia do povo, ou quando por qualquer incidbnte ol'dinario
ou extraordinario elevelU-se os preços dos generos seO'uin~
tes: feijãO, milho, farinha. Ul'l'OZe toicinho. b

Art. t7ô. Nenhuma loja ou taberna, casa de bebid a,
ou armazem, ou qualquel' outra casa de negocio se esta-
belecerá no mnnicipio sem licença, a qual será ob lida a 11-
l1ualrnente na forma prescI'ipta nestas posturas.

~8lJhllo if.'

SOnHE DAMNOS E RIXAS ENTRE AS PESSOAS.

AI't. 177. R' contra vençi10 tomar, reter, ou occnltar
machado, fouces, enxadas, cavadeiras. ferramenta>;, roupas
e animaes pertencentes á Curnura, ou trabalhadores de 1'0-
cus, cultura, creaçi1o, carro, ou tropa sob prctexto de te-
rem os mesmos rece!.Jido quantias, jornal ou cousas adian-
tadas á trôco ou por conta de serviços, roçada::> derrubadas,
valias, capinas, co lhe tas, carreaçues, conducçoes ou m ar-
cha, e não o terem feito; multa de 'l~ a 20~OOO reis.

Art. 178. E' contravenção contractar-se alguem para
qualquer serviço, carro, ou tro;Hi, cerca ou valia, e lendo
recebido o jornal, mensalidade, trimestre, qyantia conven-
cionada ou parte desta, não fazer o serviço ajustado, ou não
preencher os dias eq ui valentes ú qnantia adiantada, ou
finalmente r1eixlll' em caminho objectos, de cuja contIuc.
!tãO seja encarregado, antes de chegurao destino ajusta-
do; multa de r.s 11 88000 reis, e prisãO por oito dias alem
de ficar obrigado ao pagamento da quantia equivalente ao
serviço que deixai" de fazel', que sel'á. exigida pelo::>meios
ordinarios: nas reincitlencias multa de 8$ a 1GgOJO reis.

Art, 179. As disposiçoe3 do artigo antecedente não COlu-
prehendem os serviços de oiliciae;; de offieio;; mecfll1icos:
'fO:àIO XXX:IU. PAUTE La
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nos casos do referido artigo as quantias adiantadas devem
con:;tar de declaração cscl'ipta e assignada pelo que rece-
ber a quantia, 011 valor, ou por duas testemunhas preseu-
eiaes, qllondo aquello não souber escrever. NãO soft'reI'ãO,
porem, as penas do UI'tigo a r t cedente: primeiro, os quo
por doentes n9.o poderem rabaltlUr: seguudo, 0:3 que nu-
tef, de se retirarem restituil' m as quantias recebidas, con-
vindo nisto o que Il diantoll : terceiro os que forem em-
pregados em diligencia do serviço publico,

Art. 180. E' prohibido: Primeiro, consentir nas tav~r-
nas ou casas.de bebidas ajuntamentos de escl'aVOS que não
~tejao lO:omprando: o vendedor terá o cuidllllo de it, de~pe-
dindo os que tiverem compra~lo, ou não tiverem que fazer
alli: seg'undo, vender bel)idas esperituosas .a~s que ju e8ti-
verem bebndos, 011 trouxerem armas proIubldas: multa de
5;';\Ú 10:j000 roi~, e o duplo nas 'reincidencia::l,

Art. 181. Todos os pe80s, medidas, e !JaIangas serão af-
feridas ante:> que pela pd meira ve.7.abra-se a casa de ne.
,pocio, ou se e:>tabeleça o talho. O Pl'ocul'udor da Cumnra,
~u seo Agente fará carim!Jal' as balanças, medidas e pe-
sos estando certos com os Jllldl'üe:>, Os q ce n110 o fizerem na
fLlrma desta di:;posiçãO, serão llluIwdos em 5ii> á 20~ 000 reis
e o duplo nas reincidencias.

Art. 182. Os pesos, medidas c ualunças q ne devem af-
ferir as casas de negocio, serrlO os de que se servem nas
vendas que fazem, A CamaI'H declaral'á em editae:'! qnae:>
sejão os pesos e medidas illllispensaveis.

Art. 183. Todo.; os pe:>os ser.10 4e metal e as medidas
da figura das dq municipalidade,

Art. 184. A Caml1ra espera que os sublleleg-ados de aG'
corda com os fiscaes visitrll'üo todas as casas cIe negocias,
á fim de examiuur', se os pesos o mcdidas o!:tão ou nua af7
(eridos na forma lIas nrtigos untecedentes:

Art. 185. QUllIHlo as medid~ls, !Jnlallças ou pesos es-
ti verem fnlsificadol;', e não fOr conhecido o culpado, será
/;0 mo tnl considerado c pnnidp o dono, ou administrador dn
em 8ft do nrgoclQ 0\1 ta lho q IIC nsa!' dos referidos pesos, ba-
Ia nca!'!, ou medidas com 11 lllulta dc 55 á 20~OOO rois a o
tl \1 ~)Io nas rE'incid(jJlci a~.

/

Art. 186. E' prohibido:
~ L" Fazer accre.:;simo dos pesos q 110niio forem sollln-

dos, de maneira que se nilo possa separar d'elles esse aocres-
simo:

~ 2," USa!' de pesos de arg-olas ou g'anchos q ne se pos-
são til'nr, e tornar a paI' facilmente: multu de 58 á 2080013
l:eis e o duplo nas reincidencius.

Art. ]87. Todos os pesos e medidas deveriio estar lim-
pos sem fendas e nelfl quebraullras, de maneÍl'1l que na,
seja prejudicado u publico: multa de 5S Ú 20S000 reis.

Art. 18R. A nenhum escravo se concederá licença par.a
ter casa de negocio, e quando fOr concedida por se occuI-
tal' maliciosamente esta condição, será G escravo multm.lo
em 5S á 20S000 reis, e em ambos os casos n casa de ne-
gocio sel'á immediutumente fechada. Pocle1'll, porem, coni-
ceder-se licença, sendo autorisatla por sea senhor que tG-
me so!Jre si t0da Uresgonsubilidade,

'1'i"lIo G."

SOBUE AEDUCAÇAO E SOCCORRO DOS EXPOSTOS.

(jftl)itll!o t.'

Art. 189. A Camara, logo que poder, estabelecerá uma
~asa de:>tinada á recepçilo de expostos pura depois serem
tlistriuuitlos por umas. Hu vel'á na casa roda de expostos,
uma uma de leite pura amamentur os meninos, om qnauto
não forem dados á quem 0.5 crie.

Art. 190. Pagar-se-ha u mesma quantia que alé ho-
je se custllmn pagar pela croacãu e educação dos expos-
'tos ate II idade de 7 annos. •

Art. UH, O:> meninos e orphãos pJbl'es rje8amp:.ll'al1l):>
e expostos serilo entl'egues li quem os eduque ate a i<la-
~le de 17 annos, os q llae8 servi ruo aos ::;eos et!llcadol'()S até
esse tempo g'l'Iltuitamente, com a decIul'UçãO, I)(JI'C1l1,de q.lI~
apl'enderuo á ler, escrever e contar, sentIa n~H aulas pÍl-
blicps, onde as houver.
').'0:>10 xxx:ur. !íAUT8 l."
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SOBRE OS I1IPOSTOS l\lUNICIPAES,

(:'RI)ihtl.o I.'

Art. 199. Todas as casas de negocio se fecharão até as
nove horas da noite. Na "illa correrá o sino da Cadêu um
quarto de hora antes da fechada para o fechamento e n05
~U.~I'O~,logare~ os da~ Matrizes ou capeHas: multa d~ 1$00'0
leI::>,h tambem consIderado contraventor o Sachristão qlH~
nfto tocar o sino.

o•

( 315 )

'.R'j(ulo

Art. 20r~. A Camaru é autorisada á al')'eCfHlor an1l11l11-
lllonte como remIa municipal as seguintes contribuições:

% 1.0 Sobre cada casa de negocio em que se vender fa-
zemb secca conjunctalllcnte com outl'OS gcneros, tanto do
paiz como de fora 15~OOO reis.

~ 2.° Sobre cada caza em que se vender fazenda secca
com g'eneros do paiz somente 135000 reis.

~ 3.0 Sobre cada casa e:n q.e se vender fozelllla St~(:r.a
com molhados de fora 13~OOO1':3.
TO~IO XXXIII. dAUTI>: 1."

~r!. 200. o::; fazendeiros e tropeil'os serilo obrigados
a aflerlrem as balanças, pesos c medidas uma só vez, ma>;
todos os devem apresentar ás revistas; multa de 1~000 reis.

. Art, 201, Continua~,se-ha a cob)'ar pelu afl'erição r:
renstll o mesmo que ate o pre::;ente se cobrava, publicundo-
se por editaes,

. Art .. 202. Os festeiros, procuradore::;, agentes, emprc-
sal'lOS, (1Irectores, ou actores pagnrão pela licenca: por um
dia, alI tarde de cavalhada ) O~OOOreis: por uma tarde de
cnrros ou touros 28000 reis, por um prescpe 108000 reis:
por um dia, ou tarJ.e de J.ansa na conla t ogooo reis: por
uma noite de circo equestre lOg000.

Art. 203. Quanclú os impostos l1111nicipaes não fOl'em
pagos em' prompto e na~ epochas marcadas, prccecler-se-
ha executivamente á cobrança e pelo ll1údo pOI'ql'e se PI'O-
cede á respeito dos imposto pl'ovinciaes.

F. N. 10.

'.'iCnlo ~.o

S::>BRE L~CENÇAS PAHA CASA DE NEGOCIOS.

( 314 )

somlE AS ESCOLAS DE.t.as LETRAS.

Art. 198. Nenhuma casa de negocio, qualquer que se-
ja a sua natl1reZ'l, se e:ôtabelecel'á na Villa e seo termo sem
1icenja. E;;ta licelça será annua: multa de 2~00J reis, e prisãO
1101' um dia,

Art. 193. A Camara farú inspeccionar as esco13s de L"
letras, tanto ,as qne forem pagas pela Fazenda Provincial,
como as purticula!'es.

Arrt. 194. A inspecçno consistir:í no exame do modo,
p310 qual 08 Pl'Jfessores desempenhão seos deveres, com-
pendio, que adoptão moralidade etc.

Art. 195. Nenhum Profe~sor poderá embaraçar que a
Camarll, ou seo Delegado assi.stflO as Iicçõ<J;;, e hujãO todos
os conhecimento;; e informaçõe;; necessarias: multa de 1O~á
30S000 reh:. .

Art. 196. O;; pais, ou eUllcndores de orfaos, ou expos.
tos requererllo á Camara para Ih'os mandar as;;istir caIU o
necess:ll'io papel, pennas e lapes nas escolas publicas. Seos
requerimentos ser110 informados pelo respectIvo fiscal e do-
cumentado com certidüo do Purocho ou Cupellão do lagar.
A Cumara mandará dar aos meninos em tues circunstancias
os soccorros compativeis com seas cofres.

Art. 197. Os Fiscaes dos Districtos participarão ao da
Villa o que tiverem notado nos se08 Districtos relativamen-
te ás escolas e ensino, assim ('orno á respeito da educa-
(~ão dos expostos e orfüos pobres, parã que e;;te consigneem resumo no relataria que apresentar á Carnam no pl'in-
cipio de cada sessão.

Art.. 162. ()s pais dos &.xpostos, que os reconhecerem
:'lerão obrigados ú. pagar sua creaçãü e educação até os sete
annos, .



. Graeiliano A ristides do Prado pimentel.

Graâ/iano A r!stides elo Prado Pimentel.

OUROPRETO, 18(58. TYr. DE.J. F, DE PAULA CASTHO.
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JosÉ DA COSTAi\lACHADODE SOUZA.

10.F. N.

Art. 207. As multas impostas por cabeça de animal ca-
'VaIar, vaccum, muar &, nllo obrigarllo o contraventor, e
por uma só vez á mais de 608000 reis.

Art. 208 Ficão revogadas as disposições em contrario.

Mando por tanto fi todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuçno da referida Resoluçi1o pertencer,
que a cumprão e façllo cllmpl'lr tilo inteiramente como nel-
la s~ contem. O secretario desta pro\'Ínci9. a faça imprimir,
publIcar e COITer. Dada no Palacio da Presidenciu da Pro-
vincia .de Minas Gemes aos 31 dias do mez de Dezembro do
Anna do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e sessenta e sete, qlladragesimo sexto da Iude-
pendencia e do Imperio.

FortwUlto Carlos Jl.fârelles, a fez.

Sella la na secretaria da presidencia da provincia aos 31
de dezembro de.18li7.

(L. S,)

Nesta secretaria do governo foi publicada a presente
Resoluçno em 31 de Dezembro de 1867.

Impres::lll .e r~vista nesta Secretaria por ordem do Go-
verno da prOVIllClll.

Graeiliallo A.ristides elo Prado Pimentel.

/
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~ ft. o Sobre cada casa em qu~ se ve~del' fazenda seeca,
sal e outros generos que não seJão considerados molhados
de fora ou do paiz 13~000 1'3.

~ 5.0 Sobre cada casa em que se vender molhados de
fora inclusive sal e generos do paiz 10~000.

~ 6.0 Sobre cada casa 'em que se vender somente mo-
lhados de fora inclusive sal 88000 reis.

~ 7.0 Sobre cada casa em que se vender somente ge,.
)teros do paiz inclusive sal á varejo 8~OOOreis.

S 8.0 Sobre cada cusa em que se vender sal por ataca~
<!lo e aos sueco:=; 8;';300 reis: Sendo nos recantos e estradas
G~OOOreis.

~ 9.0 Sobre catIa botica '~~OCO reis.
~ 10.0 Sobre catIncasa em quese vender ferr.agem e me-

didas de foro GSOOOreis. .
~ 11.0 De cad'a mascate de fazenda secca de dentro do

municipio 88000 reis: sendo de fora 20S000. .
~ J2.0 De cada mascate de obras de ouro e prata de fo-

ra do municipio 200S000 reis.
~ 13.0 De cada niascale de calçado ft.gooo reis.
~ 14.0 De qualquer santeiro que vender Imagens de mas-

sa e gesso 208<:00 reis.
~ 15.0 De cada dentista que empI'egar-se n'esta profis-

são dentro do municipio 258000 reis.
~ 1G.o De cada retratista por rnachina 25g000 reis,
~ 17.0 De cada casa de talho em que se vender carne

verde 38600 reis.
~ 18.0 De cada rez que se matar sendo para negocio 6Q.@

reis. .
~ 19.0 De cada casa em que se ,'cnder agua~dente de

canna simples, ou composta, sendo dentro da vl!lu 8S30~
reis: sendo nos arraíaes, recantos ou estradas 6~000.

~ 20.0 De cnda medida de aguardente de canna que se
\'ender sendo fabricada fora do municipio pagará o con-
ductor,' e na falta deste o recebedor. ou comprador 600 reis.

Art. 205 Os fabricantes de aguardente de canna silo
obriO"udos á til'Ur licença, ou patente, sendo o engenho
m.ovido por agua 208000 reis: seudo por animaes 10g000
rEtis.

Art. 206. 0:3 empregados publicas nomeados pelo Go-
verno cujos titulas forem l'egistl'ados na Secretaria da cu-
mara pagarãO de cada registl'o 28000 reis.
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LEI N. 1,465 DO 1.0 DE JANEIRO DE 1868 .

• celm'a quc 11 cmprcgado publico quc liI'cl' prcstado sCfliços a P:'O';I cia ou
ao cstado POl'espaço dc quarcuta aUllos Iiquidos Icrá dirdto a S~l' apo-
sculado com os \'cllcimclllos quc cstil'cr pcrccbeudo.

o Doutor José da Costa Uachado de Sousa, Presidente
da Provincia de Minas Gemes: Faço saber Il Lodos os seUil
habitantes que n Asemblcn Legislativa Provincial decretou.
e eu sanccionei a Loi seguinte:

Art, Unico. O empregado publico que tiver prestado
sel'viços Ú pI'o\'inciu ou ao estado por espaço de quarenta
UllllOS liquidas. terá direito fi ser aposentlldo com os ven-
cimentos que estivet' percebendo. com tanto que na re-
partição fi line pertencer tenha servido trinta ou mais annos;
revogadus as tlisposiçoes em contrario,

Mando pcrtantu fi. tod.as' as 111ltoriuades, a quem o co-
nhecimento e execnçflO ua refcl'icla Lei pertencer, que a
cumpl'ão e [liÇão cumprir. tão inteiramente, como nelll1 se
contem, O secretario de;;tu provillcia a faça imprimil', pu-
blicar e corrot'. Dmla no palacio tia pl'e::iit1encill da provincia
de Mina;; deme:;. em o Jlrillleil'o dia U\) Illet de .Janeiro (lo an-
no do l'u;;cilllento ue I OSdO 'c\1110r .Jesll~ Cllri to de mil oito-
cento" e Sl~SS011tIL e oito, qlladL'üg'llsimo ;;etimo da intll~pen-
dcncia P Ilr) lmlJCrio.

C/Jr:QS Be ido Monteiro . I.

(L. 5.) JO~h II \ ' r \ . ,\(,H 1\1\ I)' 115



cumpr1l.O e faç[o cumprir, tão in,tei~'amente, ~omo, n~l111 se
contem. O secretario desta p~ovmcla a, faça, Unpl'lmlr! PI;1-
blicar e correr. Dada no palaclO da presldenCla da pr.ovlllcla
de Minas Geraes em o 1.o dia do mez de janeiro do anno
do 'Nascimento de Nosso Senhor J eSUE Christo de mil oito-
centos e sessenta e oito, quadragesimo l:etimo da Indepel1-
dencia e do Imperio.

( 320 )

Sellada na :;,Bcretaria da presidencia da provincia em o
j.' de Jane:ro de 1868. .

Graeiliallo A ristides do Prado Pimentel.

Nesta secr2taria do governo foi publicada a presente
Lei aos 21 de ~i\Iurço, de 1868.

GraeiliaJ!'l ,1I'tsti.lPs do Prado Pimentel.

F. N. 10.

(L. S.l

( 321 )

JOSE DA COSTA MACHADO DE SOUSA.

Carlos Benedi eto lI1onteiro a fez:

LEll N,o 1"i66,--":'DO 1,° DE JANEIlW DE 1868"

Eleva á cathegoria dc parochia o cu rato do E~pil'ilo Sanlo do :\lar de lIcsplInha
com lISmes'nas divislS, observadas (,orcm as allcl'açõcs n'clla contidas.

O Doutl)r José da Costa Machado de Sou1'a, Pre;;idente
(lu Provincia de Minas Gerae;;: Fuço saber a todos os seus ha-
bitantes que a Assembléll Leg'islativa Provincial decretou, e
eu sanccionei a Lei seguinte:

Ar,t.. t. o Fica elevado á catagol'ia de parochia o curato
do E::;plrlto Sauto do ~Iar de Hespanha com as mesmas divi-
H~S~ observadas, porem, as alte~'ações segui •.tes: paI,tindo da
diVisa na ponte do pae FranCISco, pelo laüo da fl'eguezia
de S. Pedl'o de Alcantara, ao alto do morro em que está
li casa de Manoel José de Oliveira, saltando o correero que
\"em da casa de Fl'llncisco das Chagas Alvim .Junioro aeruas
yertentes ao espigãO fronteiro, seguindo pelas vel'tent~s ~té o
serrote alem da casa de Marcelino, a fechar.se no KáO'ado. e
Il'ahi pelas di\'isas antigas: Peio lado da fl'egu(')zia (Ias Do-
res de Monte Alegre, fi paI,tir da divisa \lO mono mais alto
que fica acima da fazenda de D. Hita da Fonseca, descend~
pelo espigãO, passando o ribeirãO das Contendas a encontrar
o alto do mol'l'o fronteiro, e pelo e"pig'àO deste abaixo até J
morro mais alto que fica abaixo da casa de D. Eufrazia e
I!'ahi a fec'.llu'-se no ribeirãO, e o mai::>pelas antigas divis~s,

AI't. 2." Fici'lo revogadas as disposições em contrario.

~Ialldo pOI'tanto fi todas as :lIItoridaue;;, a quem o co-
nllecllllento e execução da referida Lei peI'tencer; que a

Sellada na secretaria da presidencia da provincia em o
1.o de Janeiro de 1868.

Graciliano Aristi(les do Prado Pimentel.

Nesta secretaria do g'overno foi publicada a presente Lei
aos 21 de março ,de 1868.

Gra~ilia,nrJ Aristides d'J Pl'ado Pilllenlel.

LEl N, 1,l1ir DO 1.0 DE JANlmW DE 1858.

Manda pnblicar por conta da provincia o almanak: dc :~linas.

O Doutor José da Costa Machado de SOUiHl, Presidente
da Provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos 05 seus
habitantes, que a assembléa Legislativa Provincial decI'c-
tou, e eu sanccionei a lei seg'uinte:

Art. 1.0 O govel'llo gmtificará annualmente com um
. conto de reis ao cidadão Antonio de Assi!'l Mm.tins, q ne fica
obrierado a reuierir, coordenar e fazer publicar o alma l1ak
de l\linas até 0° ultimo de Outubro de cada anno. O dito
cidadão contratará a))mpressno aq.ui ou na cõrtc, sob as
seguintes bases:

~ 1.0 A folha de impressill) de oito p~gi\las em letra
petit-romain, ponto menor, a notas e:n g'llllhard, nlo exce-
l'O~10 XXXlll PAun: La



LEI N." 1,4.68-DO l.0 DE JANEIRO DE 1868.

Graclliallo Aristides do Prado Pimentel.

( 323 )

JOSE DA COSTA MACHADO DE SOUSA.(L, S.)

ll'. N. 10.

Autorisa o prcsidcntc da provincia a mandar conslruil', dcsdcjÍl, uma pcqucn.]
capcl/a nas margcns do Urupuca, na bana do Hibcirão-Poulural-pul'a
a calcchczc dos Jndios Aranans 41 Nakncnuks.

Graciliano ,1ris/ides do Prado Pimentel.
Nesta Secretaria do Govel'llo foi pllbli9ada a presente

Lei aos 21 de março de 1868.

C'J,I'/OS Benedicto Monteiro a fez.
Selladn l1l\ secretaria da presidencia da provincia em o

1." de Janeiro de 1868.

oitocentos e sessenta e oito, q lludragesimo setito dn lnuepen.
dencia e rIo Imperio, .

O Dl', Jose da Costa Machado de Souza Presidente da
Pi'ovincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus ha-
bitantes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou e
eu sanccionei a Lei seguinte:

Art. Unico. O Presidente da Provincia fica autorisado
a mandar construir, de~de já, uma pequena capella Ilas
margens do Urupuc!l, Junto da barra do ribeirilo-PolJ-
Ml'at-, que sirva á catechese dos Indios Arunans e Nllkne-
Iluks ulli aldeadosj revogadas as disposições em contrario.

Mundo' por tanto ú todns as autoridades fi quem o
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que fi
cumprão, e fuÇão cumprir, tao inteimente Bomo nella se
c0.ntem. O secretario desta provincia a flt~u imprimir', pu-
b!JCar e ~orrer. Dada no palac~o d.a pl'~sidencia da provin-
cla de Mmas Geraes cm o pl'Im6lrO <lia do mcz de janeiro
do unuo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
TOMO XXXIII. PARTE 1.a

( B22 )

derá a 31g000 rs.; os quadros e mnppas, desde que n1to
~xcedilo ao tamanho da folha ordinnria, terão o mesmo pro-
(,~~. O ml1ximo tempo para fi impressão será o de sessenta
llius, contados ua entrega dos authograph05, que terá lugflll'
~té o ultimo de Outubro. Pelo excesso destes pl'asos fica a
impl'ensu, ou o redacllor do Almanak, se fultal' a materia,
ooJeito á multa de trinta mil reis diurios, sal\'o o caso de
forca muior, uevidamenle provado,

" :s 2.. O formato e progmmma do 'novo almunak sedt
li! mesmo de 1865.

~ 3.. Os exemplares do Illmunuk serilo distribllldos g~a-
1l1itumente a05 senadores e deputados gemos pela PI'OVlll'
C1It aos membros da assembléa pl'ovincial, ministros de es-
tlld~ e plenipotoncinrios l'esid~ntcs fó;'u. ~lo impcl'io,-cama-
1'3;:; municipaes, juized ue dil'C!to c mUlll~lpae:>, pf'On~(Jtol'es
publicas, bibliothccus e rcpurtlçüe". PUbllCUS da cupltal; ~
liue redtar ~erà l'emettido ús collectol'lus para SOl'vendluo pelo
preço que for tuxauo.

~ 4.. O encarreo'udo do almunak, pn.r'a obtel' os' nece,,-
sarios csclllreciment0d pode diril?il'-se olficialm.ente á todas
as autoriuades c eidadilOS, que Julgar convelllente.

~ 5.0 A cdi~ilO uo Almatuk não excederá á 1,200 exem-
plares. ,

~ G, o O eaclllTcgJllo p:ll'tic 'pará ao g'?\"el'l1o a data em
que fãr remcttido o authogl'alJho par'a a lmpl'cnda, e a em
quc esta entregar a 01>1'1\ impresda, para tel'lugar o puga-
mento.

~ 7.0 ;\ gl'iltiflcaçàa dada ao dito cidadão será feita em
dUl15 prestações, em janeiro e em outubro, ou quando
entregar' li- mütcria á Imprcnsa.

~ 8.0 O governo fica creditado na q'lantia nece3sn.l'Ía pa-
ra pagamento das despezas.

A~'t. 2.0 ltevogà :3ij as disposições e~n contrario.

Mando partnnto li. todllS as Ul.Itoridll~led, a quem o co-
Jllrec.imento e execlIçfio da refcrJ(la LeI pertencer que a
Cllmprào e fac'no, cumprir lãa intl:'iramente, como n'ella f;C
con~ell:. O secrlHnl'io J'estu provinda a faça imprimir, pu-
blic, r e COlTel', lbda no p1dacio da pl'esidencill da provin.

, cia de 1t~na;:: (;r.rar,.; em o l)l'inwiro d;a do me7. de ,Janeiro do
1l1ol110 do _"vC::l:rn'o d(~~o,;"o :)(\1I1I0l' ,Jedu3 Cl11'jstO([,~ mil



LIV110 DA l~EI l\lINEIRA

Regnlaluellto n.•56.
O presidente da provincill, alltorisado pelo art, H, ~ L.,

da lei n.. 1,267 de 2 de janeiro de 1866, determina, q ne na
instruceão primaria e secundaria da pro\'Íncia e sua direc-
Ção, se' observe o. seguinte regulamento.

CAPiTULO I.
Da natureza e divisão, localisação

e direcção do ensino.

Art. 1.0 A instrucção publica da provincia se di\'i de,
quanto ao ensino, em

1." Instrllcçno primaria elementar.
2." Instl'uCçàO pI'imaria superior.
3." Instrucçil.O secundal'ia.

Art. 2.. Será difflln(lida na população por
Escolas publicas.
Externatos pu blicos,
Escolas particu!Ul'es devidamente licenciadas,
Collegios particulares idem.

Art. 3." A CI'cação das oi::colas publicas será rogulada
pela população das diversas localidlldes<"da p I'Ovincia, e na
fÓl'ma prescripta no presente regulamento.

Art. 4.° A suprema dil'ecção da instrucrão puhlica
pertence ao presidente da prl)vincia, coadjuvado' pela direc-
toria geral, que desdejú fica creadn, e que lhe serú imme-
diatamonte subordinada, tendo a mesma dil'ectoria.pol' auxi.
liUl'es de inspecção delegados de sua nomearão, como neste
regulamento vai determinado. '

FOLHA. N;o 1.

1867.
PARTE 2."TO~lO xxxm.
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OURO-PRETO, 18G8,-'!'vl'. DE J. F. DE PAULA CA.TllO.

mil oitocentos e sessenta e oito, quadragesimo setimo du: In-
clependencia e do Imperio. -

{L. S,) JosÉ DA COSTA MACHADO DE SOUSA.

Carlos Benedicto MontelTo a fez.
SeUada na secretaria da presidencia da :provinciaem o

]'0 de Janeiro de 1868.
GlaGiliano Ilristides do Brado Pimentel.

Nesta secretaria do governo foi publicada a presente Lei
aos 21 de Março de 1868.

Graciliano ilrislides do Prado Pimentel.
Impressa e revista nesta Secretaria por ordem do g'o-

verno da provincia.
Graciliano Aristides do.Prado Pimentel,



DA lNSTIWCÇÃO PIU~IAnIA SUPEHIOIl,

Art 11. Havorá em catla umu da:i villas c cidades da
provincia, cujo nlllnel~o de habitnntes livres exceder de 800,
uma escula de instl'uCçãO primlll'ia superior, onde se ensi-
11l1l'á,alem das materias mencionadas no art, 6,° destc regu-
lamento, mais:

O de:ienvolvimento da aritluuetica om suns l.'pplicnçúes
praticas:

tar, e proporá ao presil1ente da provincia, o que a respeito
fôl' consentaneo com o prescl'ipto nesta l'egulamento, isto
com tanta opportnnirlade quanta poi'SiLO,[10 con1eçar o exOl'-
cicio financeiro da jll'ovincill, estabelecer-se o l1Ul11eL'Odes-
sas cadeiras e suas qualidal!es e localidudes, por bem de
regulul' a despeza competente durante o mesmo exercicio,

Art, 10,0 A fnlta de l'eme:;~a pclas camnras municipaes
do mencionado l'ccensea,ncnto, e no tempo determinado,
importa suspensãO das c:icola" nos di:'5tl'ictos l'espectivos até
os pl'imeiros 3 mezes, a contaI' 'elo1.0 de julho de cada anno;
e a \lUPPI'C.3,:JãOdu;, me,;rna:" i:iCpassmlo C:ite prazo ainda não
fuI' sati~feita fi mencionada rerneilsn,

SECÇAO lI.

Grammntica portllgueza.
Histol'ia do BI'u%ii.

. Art. 12. Pura q uc C.3tasescolas Rejno I1Hmt:du;;, é in-
dt.~pcnsuvel qllO 11 rc"pocciva froqncncia não seja mcnOl' de
20 allltl1110::;. •

Art. 13, Para yerificaçfío cio numero do habitantes li-
vres das cidades e villas, se observará' quanto O:ltú determi-
nado no Ul't. 8.° de:ite l'eglI!nmento, som cxceptuar a commi-
nação estabelecida no art. 10 do mesmo,

Art l!~ Onde 1I0nvel' uma C.icüla tlo ill:,;truc~~i1oprima.
ria suporior, não lIaverú ti lle instl'u çnn elelllCI)tar.

Art. Ui, A villa on cidade, 110 uito O:itivür lIUS contli-
eõe.s o:itnhelecitla::; no at't. 11, dc\'m'ú Ll~rlIlIla e.~co!a de ins-
trllcÇãO prlmarin elemel1tar

Art. 16 As cidades que tivere n mai", ele nrna fl'cguc-
ziu, ten1() tontas esc(']a:i qUllllta;; fOl'em a" h'eg'lluzins de qne
se ComIHl%erem, devenc!o porcm, .só lima c!es:ia;; c~colll:: "OI' de
instruc(:ã~ primaria superior, e as outras d _ elemenLl1I', com
tallto qllC eacla uma fl'cg1lczin tenha, 110alllbit da cidade, (\
TO~lO XXXIII. PAUTE 2. a
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Do enSinopu.hl.lco.

SEcçAO L"
DA INSTltUCÇÃO 1'IlOIAlUA ELEMET.\R,

Art. 5,° Haverá uma e.icoill publica de iust1'ucçfLOpri-
maria elementar, em cadu di,;tl'icto de paz da provincia, 011-
ile houver povoado, cujo numero ue habitante" livre" seja
superior fi Gao.

NãO será porem conservada a escola, quanuo o numero
uos alumnos 'frcquol~tes fOI' menor de 15.

Art, 6.° Nas e3colas de in"tl'ucÇãO primaria ele:nenlar
o ensino compreh€l1dm'ú:

Leitura e escriptn.
Instl'ucÇãO morul e religiosa,
Noções cssenciae" de g'l'atnmntica.
Principios clementm'os do aritllltletica.
Systema metrico dos PC:iOSe mediu!:&,

Art. 7,° O presidente da pro\"incia, sob im:tpostn do di.
rector O'eralda Instt'llcr-ão puhlica, determinará o lugnr do
district~, onde n ascola' deve ser l],;tabelecida, ou pam oncle
deve seI' removida, conforme nHU.:iconvenha aos interesses
dos res::Jectivos habitantes,

Art: 8,° Para o definitivo eatabelecimento uessas esco-
las sua conserv'lçüO, remoção ou suppressllo, as camaras
mu'nicipaes respectiva~, ouvindo as autoriJade:i loca e:>, farúõ
annualmente, uté o mez de abril, o rocenseamecto dos habi-
tantes de cadn 11mdos disírictos de P:1%,d~ qnc se .::ompuzer
o seu termo, com as designações (lu sexo, id~j(le, nacionnli.
dade, )ll'OfiSsãO, condiçrLO c nu.mero clll habl~an.les dl: ca(~a
povoado: e o remetteráõ ao Pl'C:iIUcnte ua Pl'OVlllCIa ate ú dm
J5 do moz de iunho.

Deste rccellseumcnto tlarÍL íl :'5ccl'etaria do g'o ,Ol'no :lci-
rncia á di rcctül"iu g'!'l'al de illstl'ncção publica.

Art. 9.° Em pre~onça Jo recen?~~llltento. r~,[!let~i,lo op-
portun&mente pelas Cl111aras mnnl<.'lpnes, Y~I'l.tcUdu pelo
pl'esidente da provincia em pre;-;unça dos dIversos r!;lIlos
estati:'5ticos que exisli10 na secretm'ia do g'0vel'1I0, jJroced0rú
a dircctorin geral á revisno da po;"ibilidn(le legal tIa erca-
Sno, reIl1o~no 011 surpre~silo uas eiC 111\'; ue ell"ino eb'ncq?

( 2 )

CAPITULO 11.
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CAPITULO 111.

DA I~S'1'HUCÇÃO PHDJAnIA PAliA OSBXO FE:.\f1NINO.

Ar~. 23. ?evcrá ~m ca~la viila ou 'cidade, cnjo Illlmcro
d.e habitantes 11V:l'esseja maJOr de 800, reconheciuo na forma
acima estabclecida, uma escola para menillas.

Art. 24. X essa escola se cnsillllrá, além das materins
determinadas ns art, 6,., bOl'llados e os tl'tlOlllhos de ao'uliJa. . '"mms necessanos.

Art. 25. l'ara a creação, snspensão 011 extincçilo uns
escolas uo sexo feminino, regularão as mesmas disposições
estabelecidas para as úe instrucção primaria elementar.

Do ensino particu.lar.

Art. 2li. E' indispensa \'el, para que alguem possa ahril'
escola, col1eg-ill, ou outro qualquer estahelecimento Jllll'ticn-
l~r de instrucção primaria e secuJHlaria, liccllça exprcssa du
lbrector geral da instrncção publica.

Art. 27, Para obtençllo da liccnça pl1l'Hescola isolada,
o pretendente, nacional ou estrangeiro, deve pro\'ar ante o
director geral, idade maior de 21 annos, morllJidn le, e capa-
cidade profissi)nul. da mcsma fÓl'Ina estabelecida panl os
professores publicos, e declarará a. profissão que tivel' exer-
cido, ou qual o seu meio de vida nos ultimos 3 annos.

Aa provas de capacidade podem ser dispensauap:
~ 1.. Aos bnchareis C11' lettl'as.

~ 2.. Aos que tivel"em sido apPI'ovado; em estudos su-
periorcs, pelas facllldaúcs do impcrio.
~ 3.° Aos que exhibirem deplomas de acadmi IS estl':ôl.11-

g'cirlL:l competentcmente legalisados.
~ 4.' Aos reconhecidamente habilita lo~.

TO:'10 XXXlJI. PAI\TI> 2.3

art. 19, serilo consideradas aVlllsa~, e como taes continuurrlü
a funccionar, ernquanto estiverem nessa condição.

Art. 22. Nas cidl)des e villas, onde ni10 houver exter-
natos, ~ cujo numero de habitantes livres, excedel' de 1,500
conhecIdo, ua forma do Ilrt. 8 .•, havel'á uma cadeira dc latim
e f\'ancez. Esta cadeir<!, porém, será suspensa, Jogo q üe dei-
xe d.e ter pelo lllenos 15 alllmnos frequentes.

SECÇAO IV.

F. N. 1.
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numero de habitantes, que na forma do disposto nos arts. 5 .•
e 11, determina a necessidade da escola.

QlJando as ft'eg"llezills isoladas nãO tiverem o nu:nero de
habitantes exigido, regulará a somma da popula~~i1o de todus
para a qualidade e creação da e::;cola,

SECÇÃO m.
DA INS'1'RUCÇÃO SECUNDAJUA.

Art. 17. Ficão creados na provincia 6 externatos, sendo:
Um na capital. ,
Um na cidade de Sabara,
Um na de S, .JoãO d'EI-Rci.
Um na da CUlnpauha,
Um na de MinaS Novas,
Um na de Ubernda, . '

No da cnpital havcrá aS seguintes cadClras:
Lntim.
Frllllcez c ing'lez.
Arithmetic.a. alg-ebra até e.quaçll~~ do 2.• g'I'ÚO,

g'eometrin e trigonomctrl11 rcctlllllea.
Philosophia rncional. e moral,
Historia e gcograpllla.
Rhetorica e poeticll, .

Nos outros externatos llllverfl /lS mesmas cadeiras, me-
nos as de philosophia e de riJetorirll. ,

Art. 18. NesteR, é condição essenc1l11 dc suo permancl1-
cia a frcquencia de 32 alnmnos, outre tod~s ~s aula,>.

Serno suspensos aquellcs, q ne não attl~lg-11'emnesta con-
diçllo do seO'unilo anno em diante de tlua lIlstallaçilo. ,

Àrt. 19~ Passado e:o;seprazo, serão suspensns HS cllLICl-
ras para as quaes não houver matricula, ou haveud(Hl, não
tiverem pelo menos 8 alumnos fI'cquclltes. .

Art. 20, Neste caso, o professor del'Ú con~ldernd0 e,m
disponibilidade, sem direito á percepção de vencI~nentos. Se,
porém, este estado permanecei' por' 2 annos segulllo~, será fi
cadeira supprimidn, devendo o professor ser rell1ov~do para
a de iO'llal ensino dos outros extel'llatos, logo qnc IHlJn vug,~,
ou, c~lforme fôr a materia do me,.Ol() emiino, para as cad~_I'
1":1S avulsas quo em outro logur eXlstfLO, e qne nfio esteJilo
providas definitivamcnte.. ,

Art. 21. Suspcmos os exterllEltos, as cnd(~lras quc CO!!.
j)ervarem o numero de alunmos frequentes, c::ltubeleCluo no



gidos por Renhams. nas condições exigidns p:lrü pro:esso-
res publicos. '

As dit'ectorns estilo sujeitas lís mesmas obrigações im-
postas aos diroctol'es de e5tabelecimentos semelltalltes; é-
lhes vedaua:

A ndmissuo ue nlllIl1nos ou moraclia de pessoas do sexo
masculino maiores de 10 'auuos nos seus collogios, exc('p-
to o marido da dil'ectora.

Art, 33, As disposições alltect~llent.es são relativas ll;;
villas,. cidades. e lug'uros em qno fUllcciollarem escolas ou
externatos publicos.

Nos lngnres onue não houver escola pnblica, poderá
qllalqner nacional 011e3t1'llllgei['o, abt'il' escola de itHtl'UC-
çuo primaria particnlnr. sendo apenas obrigado previamCll-
te, a apresentar ao delegado maig proximo, provas de Sua
moralidaue, qualqllet' (locumento qne atteste sua apridl1o,
e os delegados, em vista de taes p,'ovas, lhes permittil'ão
a abertura da escola, Nestas ccnuiçoes, pOl'ém silo e;ioC,;
professores particulares obt'ignda::l a apresentm' tl'imestral.
mente o mappa de que tt'nta o at't. ~I ~ 5,'

Art. 3-1. Nos lugat'es onde, conforme o detemlÍnncJÇl no
presente regulamento, nuo houv('r e,;colns pnbicu::i, oS]lr _
~'essores pnrticulares, pl'estando-se <'li; pro vas exigidas no
LO art. 27, o assim habilita(los, podcl'ao admittit' até 1()
meninos pobre,,;, e que lhe fOl'em Illdicndos pell! c1elega-
'.~o respectivo, tendo neste cnso dit'eito lt pcrcoP'.i,10 LIns
cofres da provincia ele uma g'ratificnl'ilO anllllal. nllnca ex-
ceuellte de 20g000, por cada UIII de:;ses Ineu inos.

Esta disposiçãO, pOt'érn, f;6 npt'oveita aos pl'oCe::;"ol'CS
particulares, cujas escolas se acharem em dbtallcia Illniol'
de 4 legoas da escola publica.

Art. 3,>. pal'à a cobl'ança de;;sn g'I'atificaçüo, npl'escn-
tarilo esse ..3proi'c:>sol'C'; cel'tificados passlluas pelos dulegados
e com o-visto-do directol' geral.

Art. 3{L O pre"illente da pl'ovincia, ou\'indo fi dircc-
tor gerul, L!elerminarú o prmw rasonrel, dcntl'O IIJ qUlll
os actnnes ]lrot'e;;;;ore::; e directol es particlljnl'e,~ de,'ell1 mos-
tral'-3e habilitados, e regnlnl'isal' seos e::itabelecilnctltos COl:-
fá: me neste l'egnllllDento é 11etcrll1inndo,
TO~lO XXXJII. PAwm ~,.
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Art. 28, Para a aberturll de~olleg-j? ou ~e ,qlln~;~~~
estabelecimento de instrtlcçãO, 9 ~ltre~tol, ,n~,ClOl~~~tle2eden_
trangeil'o, além das outt'US com!Içoes.( o UI 00, , ,I.
te ]"Istificllrlt idllde maiot' de 25 annus, e ldecl'1t

t
llla

o
'
ll

es
' ' i t (los e o I'eo'u amen o -~ 1,' O pt'ogl'1nr.ma (O;; es u o

tntutos de sou estnbelecnnento. , " mIe
~ 2.' A localidade, comtnodos e sltuaçuo da casa °

te;n de ser fundado, I f" ue
~ 3,' Os nome::; e habilitações legues Lio:;pt'o 0::;501es q

tem de empregar, , . _. b' [)provnção doO director (l'eral dal'lL lUstrnccoe", so a a 1
l)I'e'idente ti'l I)~o\'incia, a re:ipeito da maneira por 1CIue(,eve

" , I I I r ectore' ~eo'um o a Im-::ier provada ucapllci'lHC (,OS Llt' ,"'" '"
portancia de seus estabelecltnentos, .', . . r,-

Art, 29. Os professol'es de ,escola" .I::-oladas e,?;, ( lt ~.
(""res de e-:tabelcclluentos de Illstrucçao suo

l
oblloado~.

l" - 't I direr-tor o'cra o nus 01,-~ l' A remetter na capI ti ao , o " ..
trt~S I~calidl\des aos l'especti vos delegados, re~atolr~o~lselUes;

t' ball10' (lecht'l111do o nllmelO Le a umno~trae' de seus l:l, ", I , d t, I
e se::>uaproveitamento, a disciplilltl e compellulOs a (ltP ti

l
(.osl'

, '11 ' lc llel' 'lltc'I"Il'i10 Llue en IUll~ 2' A p'lrtlclpar- les qu,1 I ' , .I' d' 1
cle f<l~al' no' regillleu uo seus e::;tubeleLÍmeutos, pe llH ° a
devida aprovaeão. . d fl de resielen-~ 3,0 A da/-lhos parte de qualquer mu anç,

ria. I ' d . 'tor'os e mais de-~ !l,' A ft'nnquc:,Jr-Ihes as !lu,a", (JIml I, ' , ',_
pcuelencias do c6tabelecilllcnto, scmpre que os lIncllum lll"

pecci~l:~ar:.o O' professores e clirectores de escolas e ~sta.-
I Lolc~i:l1~nt;s l~rticuhll'es, podcm adoptar para OI E'l1S1IY

I
),J..... 1'. 11ouo' (IUC l1~lOteu lUlll Sll oIJllaesqut:r eompcnc 1?5, E' me I ", ,

xpres"'II11C'llle prolnbldos. . t '
e. Art':.: I. Aos dircctores de taes estllbelecllnen os e ex-
prc"o.amente ,"cdndo: 1 ''j' fi .

R. '1.' Hecebcr no estabciocimen,to" com <. OllllCI 1,0 O" XI0:
;j 00" (Ille n"o ;;<'J'um mestre;,;. (\IsCI[Hllos e empleonL o::;pess ,,~ il ,.",

do mesmo cstabelecllneu,to., , , .. t '
~ <) o Mur1-tl' seUl prevlll dcclaraçuo e ltcençn, o cal ac er

de' S~'ll :,;tl{l~e1ecimentc, quer llmplialll~o ? prC~'l'lllm,mtU,
.1' 1 (1" Ob'e1'\"l1' e de cumprir o::;.empen 10::; 0-'<,te!' uelxanL o v " , . li

~-r;lluüs C~ll1 uS pais dos alumnos nos PI'ospodos ou ann li-

dos, O" colle!rios de meninas só poderãO ser re-i\.rt, 32, v ••



DA :\'O~lllAÇÃO.

Art. Id, As professoms devem exhibir demais. se fu-
rem casadas, certidão de sell cU:3umento, sc viuvas, a de
obito de seu marido: se viverem sepuradas deste, ele senten,.
Çll q~le, julgou a sepnraçàO, yam scr avaliado o motivo que
a orlg';nou. As soltell'ilS s6 poderãO exercer o mugistel'Ío pu-
blico, sentl0 maiores l1e 2;) aLIl10;;, sllha se vivet'em em com-
panhia de seus pais, II destes exlJibirem a,~competentes pro-
vas de morulidmle e neste caso servirá a lIlaioralidade legal.

SECÇÃO Ir.
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Ar!. 43. Log'o qlle \"fIgo:li' ou for crentla qualquer catIei-
1'11, o c1ir~ctor gemi fal'u atfLxar elitaes, e que sel'ÜOpublica-
do." peli! 11l1111'en.~n,marc,lllc1n o prazo Je 90 dias puru a ins-
CI'lp~fiOtlo processo de 1Jnbilitnçf.lOdos candidatos.

FilHlo este praso, e h:n'ellllo C011CUITCllteou concll1'rentes
habilitados, será allnunciado illlmediatumente o dia do examc.

Art, 41~, Feito o cxame, o director o'cra! proporú, ao
presidente da provincia, ú'entl'e 08 approv~dos, aqllelle 011
aq llel1es cllJl(lldntos qne lllC parecerem preferi 'leis, acompa-
nl~ul)(lo a proposta os processos de hllbilitaçao e provas es-
crIptas dos exames dn todos os concUl'l'eutes.

Art, 45. Em \'istll (Ia pl'Opodta nssill1 instruida, O pre-
sidente da provincia mandarÍl, se julgar conveniente, ex-
pedir pela secretaria do g'ovel'l1o o cowpetentc titulo de no-
mençflo. Caso, porem, rc,:;olva nflo apprü\'ar a proposta, de-
terminarÍl q uc se procel1a n novo COllCU1'50.

Art, I~G. Dada igualdude de cOlJ(liçõcs entre os concur-
rentes, serflo preferidos: '

~ 1.0 Os professores de instrucção pl'Írnllria elementar,
para os lugares do instruç~ã() pt'il!laria superior,

~ 2, o Os pwfessore5 pal'ticul11l'e5 brazileil'Os, que por
mais de 3 anuo;; tenlJi10 exercido o magistl>rio com reco.
llheGida \'antagem uo en:::ino.

~ 3 o O" bac1Jal'eis (~rnletras e os graduados em qual-
quer rnmo de in'Õtrucção superior no imperio.

Si ILo Os clel'igo5 de onlou,.; sacras,
Art. 47 Não poJerú ser nomendo professor publico, o

individuo que tiver soffl'i(lo a pena ele gaJe::i, Oll aCCllsr.(~f\O
jlldicial ele furto, roubo, estel1ionnto, h:lllca -rotfl, rapto, 'bi-
'j O~IO .xxxnr, rARTE 2 a
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CAPITULO IV.
T..Tabilltação, non:l:oação, vantagens
e substituiçõe:-ô elos professores

pu.blicos.

SEcçAO T.
COXDIÇÕES DE HADILITAÇÕES

Art. 37. Para ser nomeado professor pnblico de ins-
trucção primaria ou secundaria, é illllispensa 'leI provar;
~ 1.0 l\Iaioridade legal.
~ 2.. Moralidade. . ,.
~ 3.° Capacidade profissional.
Art. 38, As provas destas condições serãO exhibidas

unte o director g'eral da :::eguinte fórlllu:
~ 1 o A de maioridade leg'al-por certidão de idade, ou

sendo impossivel obte-la, por justificaçào de idade produ-
zida ante a autoridade competente, e por esta julgada POl'
sentença.,
~ 2.0 A de morulidade-por,folha corrida, e de dat~ nUI?--

ca excedente de 60 dia:::, e maIs por attestaçúes do vlgarlo
da .freguezia onde resida o impetrunte, e dos respectivos
juiz de paz e subdelegado.

~ 3,0 A de capacidade profissional-por exame oral e P0l'
escripto perante o directol' geral e dou;: examinadores no-
meados pelo mesmo director, com approvação do presidente
da provincia.

Art. 39. O exame versará sobre as materias do en-
sino respectivo, e mais sobre o systema pratico e metho-
do do mesmo ensino, segundo as instl'llcçÚes que pelo ~i-
rector geral, com approvação 110 predideute da provll1clU
forem exigidas. .

Art, 40. O impetrante que fôr reprovado,. nãO poderi1
ser admittido a novo exame senão passados seI;; mêzes da
reprovação, e sendo seg'llllda vez reprovado, não sera no-
\'amente admittido senfLo passados dous aunos

Art. Id. Nos exames para professoras, ouvirão os exa-
minadores, acerca dos trabalhos de ag'ullJa, o juizo de uma
senhora, para es~e fim nomeada pelo director geral, com
approvar,úo elo presidente da provincia. Sempl'e quo no lu.
gar houver professoras publicas, serfLo estas pret'eriJ.as, sal-
va a approvaGf\O do pre61uente da prvvincia.



SEOÇAO. IV.
DAS SUIlSTITUIÇÕ 1<:'<;.

Art. 513. Nas faltas e impAuimentos tcmporario" <las
profes"ores de instrucção secuuduria de cadeiras avulsas, se-
rilo elles substituídos por pessoas reconhecidamente habeis,
nomeadas pelo dírectúr geral.

Art. 57. E"tC5 substitutos percebel'úõ os vencimentos
que perderem os sub5tltuidos, e maL, a terea parto do I'C5-
pectivo ordenarlo, de modo, porem, quo Ill'nca percebão
mais do ordenado.

Art. 58, Quando as fultas e impedimentJs se derem em
cadeiI'lls d~ qualquer classe fóra da ca~ital, nã0 pe~'tencelJ(lo
essas cadeiras a extel'l1atos, 03 deleg'ados porleráõ nomem.
imme,liatarnente sllb5titutos idaneos, sujeitando n nomeacfLo
ú npprovação do dirQctol' geral. •
TO~lO XXXIII. PARTE 2."

As jubilações de que tratão o,~artigos antecedentes, 52 e
53, podel'uo ser detennillndas pelo pI'esidente da provincia,
sob proposta do director geral, uma ve~ dudas as condições
em que ellas são permitida,;; ou fi requerimento do pl'Ofes-
Sal', e nesta caso, jnstificnclas as cOIHlições indispensaveis
pura ollas, subirá a.ssirn instl'uido o l'eqnel'Ímento o informa-
do pelo director gemi ao presidente ua provincia, o qual
deferirá como fOI' de jU'iltiça, salv'o sempre o direito esta-
belecido no art, 52.

Art. 54, Aquellês professores, que em virtude de leis e
rogulamentos nntel'jore" ao presente, estiverem providos com
ti:ulo vitalicio, não podeI'ão continuar a contar tompo para
jubill1Cà,! d'era em diante, senão depois de se mostrarem
'habilitados como neste regulamento é exigido. Fazendo. o,
contarfLO o tempo sem interrupção.

Al't. 55. 0-, professores, assim lolnbilitados, que se tive-
rem distinguido no ensino por n1ft;" de 15 annos de serviço,
eti'ectivo ue magisterio, tel'fio a jl1i~o do presirlente da pro.
vincia, direito ti uma gl'utifieaçft.o extrnerdinaria, que não
excederá á 5" parte de seu ol'denado.

Para obterem -este fa vor, se habili tarno pemnte o di-
•.cc to I' geral, o quul em vista das provas produzidas, e da li-
quiuUÇll0 do tempo de sen'lço, o propoltlt no presidente da
provincia.
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DAS VANTAGENS DOS PUOFESSOUES PUIlLlCOS.

Art, 48. O provimento em qualquer cadeim, guarda(las
as reO'I'us estabelecidas no presente regulamento, "el'ú C0n-
sidera";-lo vitalicio, dt'pois de completados 5 annos liquidas
de efi'eclivo exercicio.

Art. 49. O professor nestaS' condições de vitaliciellade,
só perriOl'á o sen lugar, sal va:, a.s ~liSp03içoes de .le}" g'el'Ue",
por sentença em processo dl:3Clpllllur que o, sllJelte ,u essa
pena, obsel'vlldo quanto neste regulamento c deterl1l111ado,
011pai' incapacidade physica 011 mUI'al judicialmente der.::la-
ruda,

Art. 50. O,; professores provillos na fÓl'ma pl:esc~'ipta
no pI'e5ente reo'u!amento, !lão podel'ão sei' I'emo \'l(los se-
não a seu pedid~, Este pedido, porem, não obriga olpresidcnte
da provincia Ú remo('110,

Art. 51. O;', [ll'o.fessores !)l'ovidos na for!?a pre5cripta
no presente regulamei1tO perceberão úS venclflientos !l~ar-
cados na tnbclla, que a oste acolllpaoha, O,? .qlIe !!ntel'lo~.
mente forão nomeauos e se acha0 em exercI CIO,so podemo
perceber os novos vel;cimento:i, uepois que cxhi birem 115
l)rovas ora determinadas.

Art. 52. O pl'OfeSSOl'que conta." ~5 annos.liqni(los de
serviço de magistel'io publicu, tedt direito a SOl'JubIlal\) com
todos os seus \'encimon/os.

Se adquirido este direito. quize~' GOlltínu}~r no exercicio,
perceberú muis H g"l'utiticaçflo equI;'tdellte a ~,.l parte dos
vencimentos q!!e nesse tempo que lhe cJlJberer~, .

Art 53 Aqllelle que antes, (\ccise praso,' fic.ar Impa,,;
sibilitado de contInuar no exerCI:1O do llll\gIsterlO, podem
liel' jubilado com o oJ'denado pr"porcioll 11 ao tompo liql1i(~()
de 'serviçu, uma yez que coute mai:; lle 10 nnllQS de exerClCI:J
de mugi"terio pllbhco. Os jllbililJO~ nc"te ca:i0l que acc;tarelll
outro quulql1er emprego 0:1 C.Ollllll1::::'Ü()~licratIva do g-O\'Cl'l10,
perd<.'l'f1O d0sde !op'o o dIreIto da ]llbiln~fLO,

g'amia. incesto, adlllterio, ou OUtl'Oqualquor offonsiv0 da mo-
ral publica, ou da religião do estudo.

No caso. porém, de ter sil10 absolvido jlll1icialmentp. Oex.
hiba certiuuo do l'especti \'0 pl'ocesso, poderá Sei' admititido
ás ot.:trus provas, se assim o permittil' o presidente da provin-
cia, sobre proposta do director gorai:

Slj:CçÃO IH,



prestar immedintamente fiança, e de modo q no nU') deixe !lu
dar aula por mais de tres dias.

Art. 63. O }lt'oCessor publico, que
~ 1° For condemnado ás penas de g'al,~s ou de prisão

com trabalho, ou POl' qualquer dos crime" mencionado" no
art. 47

~ 2 ° Tiver sido s:Jspenso ]lor tres vezes, e ainda reincidir
na;; faltas porque assim foi punido,

S 3.° Fom<Jlltar' imlOoralidaue entre os nlumnos. ficarú
sUJeito li pena de .

Perda da cadeira,
Art. 64. O" professores 011 diroctores de e~colns e de

estabe!ecimr.ntos particulares, qlle a1JI'irem as suas aula;; 011
e;;tabe!ecimbntos. ou nhi leccional'em sem prévia autol'isa.
Çào, conforme é determinado ae"te reo'lllnrnento, ficüo ;;Iljei-
to;; Ú o

Multa de 50g000 11 200!,000
. AI't. 63 Oa q~1C(prore~::wres'e <Iirectore;; [l:lrticlllarn,;)

d01xarem de Cllmpl'll' na Obl'WIlCOS", que catc reo'lllaméllto
lhes impõe, ficão sujeito;;; a o " o

. Mlllla de 20g000 a 100f;000. _
.'AI'L CG. Na reincidencia dos' casos do ftrti 0'0 antece.

dente, ou qU!ludo depois de multado:; deixarell7 1~lllda (te
apresentai' a uutorisaç'ào de ql1e trata o art. 04, ou quando
praticarem 011 consentirem ofi'ensu" á moral e bon:> co;;tu-
mes. scrúO obrigados a

Fechar a respectivu e"cola, nula, COllco'1 o o 11 esta.'
tabelecimel1to. _ o.

SECÇIO 11.
DA nIPOSIÇÃO DAS P1:l:O.S E DO 1'ltOCESSO IJISCII'Ll\AIL

,_ ;\rt 67. As ]ler~ns de ali moeatução c de ropl'olIellsão ::lO'
1'ao Impostas pelo dtrectol' g'et'al, sem I'OCUI'"O e conforme
jnlgur elle de justiça, ela presença da" participl~COll" ()jJkia-
es que tiver', ou segnnelo o conhecimento qne "elle ]lt'oprio
adqnirir. da existencin das faltas que POt' tal modo uevf\o
ser pUl1ldui'. I

Art. 68.. A pena u~ multa ser/l imposta pelo dit'ectol'
geral, em vBta dU::l PI'OVUS e docnlllcnto5 qlle cl1eo'l1l'elll 11
seu conhec;m )11to. Da impJsiçfLO de;:;ta pena, porell~ po(ler:~
o pl'Jfessor conuemnuuo recül'l'er, dell'l'o ue l:inco dia', a
TO~10 XXXI1l. PARTE 2,"
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Na capital estas substituições set'úõ feitas pelo director
geral . .

Sempre, porem, que as Eul)stit.n~ções fo."~m P?r mais de
um mez, seráõ asnomenções respectIvas, sUJeItas a appro\'a-
Çào do presidente da provincia.' I

As substituieões nllS vag'as das cadeiras, q ne não pude-
rem ser provida5, se I'eglllar~õ pelo qüe vai disposto no art.
113. .

CAPITULO V.
!

Das faltas o penas, o processo
disciplinar. .

, '1

SECÇAO l.

. Ihs FALTAS E pg~AS.

Art. 59. O" professores public.()s, qile por negligenda
oU má vontade, Lleixarem de l:l1rnprlr hi.lll o;; ~eu.s l~everes,
instruirem maios sell.-; alllmn03, O,,{Bt'COI'ema cltsctpllllil sem
cl'itel'io, deix'~tl'ern de elm' aui.a po."_mais de tres dtlliJ,~m Ut1l
mez, intring-irem qllalqner dl;;1l0SIÇãO de3to reg'lll.amellto, c:n
deixarem de cumpril' as onlens de scus supm'lores, fica0
sujcitos às penas de

Admoestação.
Reprehensno.

Art. 60. Se u'lmoestado;, ou rel)]'ehendido3, reincidirem
nas faltas, por que assim farão punidos, sotfl'erÍlõ:

Multa até 50g000.
Art. 61. Aq1l3lJe;; qne

~1. De')oi" de mnltados ainda I'eincillircm.
~2. Del~el1l máos e~xcmplos ou inclllcare:n múos princi-

pios aos senil aI Ul1lllJ::;.
~ 3." Faltarcm com rCõ[1(;ito n,') direc~o.r •. geral e aos in-

cumbidos da inspecção do enSIno, Ílei'to sUJel,os, em qual(jlJel'
dessas hvpotllc;e:;, Ú

. Suspensão, de exercido e vencimentos de um li

trc" mezes.
. Art'. 62. Ficadl sU:'l]lcnso do pxcl'(;ieiJ e vencimentos o

professor que f C achar comprchendido CIII qllalqut:l' das lI)'.
poth e ses figuradn~ no mt. 4i drstü 1't'g'lllar~lcnto, 0y [lrOllll:l-
ei;l£10 em crjll~e ll1nf111n~nH.l,' 0\1 no:, nfinnça\'cls, iiC nUU

/
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contar dl data tIa intim:wáO della, peu'a o pre5identr da pro-
\'incia. O recnr50 deve 50l' apl'e.:l~nta:l() Ui) dit'ector gemi,
ou l!irclctall1enttl, oa P:)l' intel',n~Jio de sells delegados, e
:;l1bil'á ao pl'c,;idcate da pl'Ovincia, acompanhado de- infol'-
lIl:lC:ilo !lo direclcl' g'eral, in~tl'\lÍlh co:n o.; docnm:mto., qlle
fnlídamentarão a conrlemnaçilo, a qual será sl1stentaua ou
revogada, como ao pre~iucllto da pl'Ovincia plll'ecCl' de
jn3ticil.

Uma ve:1,imposta a mnlta definitivamente, procederá a
tllesonl'aria provincial á respectiva cobrança . .se o multado
for pI'ofessor puulico, lhe será de;:;contada a mll)ta ue sens
vencimento,;, venciu05. ou que se fOl'em vencendo.

Art, 69, Para fi imposiçãO da pena de suspensão de-
ex.et'cicio e vencimentos, se ob,;el'vaI'á o seguinte:

~ 1.0 Apre5entaua ao dil'ector gemi a participação offi-
eia], denuncia particu)nr ou otficia), uu reconhecendo eUe
que deve ter lugar a sU5pen5ÍlO, independente de sei' reque-
l'ida, mandará (lue o ucc1l5ado re5ponda úcerca do fucto, ou
Cactos da accu::iaçãO, para o que marcará um prazo nunca
excedente de 30 dias a datar da intimaçãO: findo o prnz~
marcado, com resposta 0'1 sem ella, pI'oporá ao pr~5iden~e
da Pl'OVillCia, exhibindo os preciso5 fUUt!:lmellt.o=" a llllP051-
ç.fLQda s1l5pen~ilo, úando sua Opillifl1 sohl'i} o te:npo deHa.
respeitado o limite e5tabelecido.

~ 2,0 O pl'c::iidcme da provincia, em vista da propost~,
~éllS fünclamcl1tos, rCJ1)Jstll {lo a<':cllsndo, se a houver, e mUls
( OCUmCl1to5q ne lhe sejflJ pl'e~~llte3, j ulgrwá ati~lal,. iInpJnr10
n pena ollab;:;olvenclo o accllsllllo, como fuI' de .Jll~tlça: ~om-
municada a deci;jão ao llirector geral, e no inspeolor da the-
s')urarin provincial, sen't eUu de5de logo execlltada ..

Art. 70. i'OS casos de llccusaçftO ou pt'OIlU1lcm, pre-
vistos no artigo 62 de5te regulamento, logo que auten-
tica:nente eheg'i\l' no conhecilllento do dircctor. geral, que
nelle,:; S3 ac!I'l incul';:;o o [}l'ofú.;s,)l', o me,;lUO dn'ectol' des.
lio logo o lieclal'ul'A 51l.'ipe:Ho, o i5iO CIm nU:licará a.o pyc3i-
uente da provincia, a,) insp:~ctol' lh the;:;oul'alla 1}I'OVlllClal e-
ao profeSSai',

E.,ta su~pen3ão dlll',\l':l, até que judicialmente seja o
pl'ofes,o;: deslH'onllncial1o Ol.1ab.501viclo, por. s~~tença pas-
sada e n jnlgado, e de mIJO pI'OCe5S? exlllbll'<t eUe, cey-
tidftO, qn será aprcsentada ao pl'eslclente d~ provlllclll.
por intel'lQCl[io do clirect01' gel'al, p:1I'a que seja levantada
n suspelll3àO.

I

Sempre que a sU?I?ençrto resllltnr <le dcel'eto jll<lici-
urio, os respectivos efl'eltos sel'ão regulados pelus lel::i o'e-
raM. b

, Art. 71. Pa:'~ a impo::oiçfto da pena de rOl'da da ca-
dOlra, se obscnara seguinte:
. ~ 1.0 Al)I'?<;euta(~a uo direetol' gera), participn~fto om-

CIa!, denunCia part.!cular ou ameia), ou conhocolll)o elIll
que devo tm' al~pltcnçflo esta pena, ouvil1(lo sobl'e a ac-
cusa~ão, as nutol'l~ades locae::i, de ol'dom do pl'e::iidellte tia
pI'OV~nClU,detOl'llllnarÚ ao accll::rll)o, q l1e em dia e hora de-
t~l'llll n~dos, com o prazo qne será reglllatlo na 1';1:;,,10tia
dl"taI~ClU, a. 4 lego:l::i POl' dia, se apresente na rcpuI'tiCftO
da ~ll:~ct?rl<l gel:i~!,pal'l1 re5polldel' SObl'Ca accu~a~ftO, fiuc
lhe. sel<Í, coml~lUnIC,l(la com a ordelll de cOllllHIl'eciLllCnto.

~ 2:° No d!a npI'~lzado, presentes o dit'cctOl' gel'al o ::oe-
cl'ctano, da (lIrectol'I:l, procederá o me51l10 dil'ectol' a iIl~el'.
roglltorlO do accl~::iado, que será escripto pelo secretario
e pm' aguclle Ilsslg'undo.

~ 3.° Logo depois do inlel'l'og'atorio, pulerá o aCCll5a.
do. apI'e"entar a Slla defeza e::icl'iptll, e os uocumenlos quc
qUlzer para compl'0\'1I!'<1.
. ~ ,4.° _Ol~ga~li::iado~. pl'ocesso com I~:::peças de a.cellsllçUo,
IntoI maçoe" dds, uutolllludes locaes, llltel'l'ogatol'lll cio al,;-
ellsudo, ::iua (lef.ll:m e uocumcntos, o director geral, fazOlj.
do o sell ;-elatol'lo 50bl'e o mesmo proce":::iO,C dando o SOl!
parecOl', lavol'itvel ou infenso ao Ilecu::iatlo, rellle~tel'á tudo
ao pI'esidenle da pl'ovil1cia.
. ~ 5.° Em presença doproces:iio, o predillentc da provin-

cla re:50lver{~, IH))'aeto ~dlllini::;tl'ativo, a condeml1a~fto OH
ab50!V1Ção, tiClllll1<J111'chlvado IlU ::iUCI'etaria do o'o\'el'110 o
P . I "l'OCe:3S0,e comaIUlll~a( o o acto ao dil'ectol" goural e /lO ill';-
pector d.a the:3oul'al'la, para que l!o:ide logo tenha ().; devi-
dos effel tos.
. AI't. 72, Ni10 compul'ecendo o pl'OfeSSOl' uccu"ud() dlO

dIU marcado, se IH'ocederá li sun revelia. ::;(1, porelll, I'lJ.
meUet' Jocumentos, sen10 estes em todo o ca::iO jllllt03/l11
pl'ocesso.
, A!'~. i~.. A'.5 di::ipo_si~'ões.precedentes de pena)ida(le l~

p~.oce""o dJ";Clpllll.lll', suo ::;ll.JOltO:;touo,; os pl'ufl'.:i,;.)I'Ú,:;Pll-
J~:ICOS,tauto l!e 1.u3lrllc~;rlO prilllal'ia elelllolltlll' Oil ::illjltl-
1101', como os do In::itr!lC(:i10 secll lldil I"li,

AI't. 7!J., A illljJm;i~Ílo.da pena de perJa de cutlcim j'll'
TO~lO XXXIII. P.\ll'l'l~ 2," ) ..
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bli~~ ~ particular, fic~ creada uma l'epllrtiçrLo central im-
me Illtamente .sub?rdll~adu ao presidente da provinc'ia', a
que ~e d~noml~ura-dlrectoria gerul da iustrucr.!lo publiqa.

Esta repartição se comporá de .•
Um dil'pctor geral.
Um secl'etario.f ,
Um omeial maior da secrelaria.:'
',l're.s oíficiaes. ) , ) _"
Um porteiro. " '
Um continuo. • . i I

. ~oLlos e:ise~ ~.mpreglldos se~~o . de nomeaÇlÍo e demis-
São. hvre d? pl.e"lç!ente da pravlllclll, salvos as direitos de
aposentudol'la estabelecidos. '

t: SECÇÃO "I.
, l

DO' DlI\ECTOH OER.\L. .'

Art. 80. ~\o direetar' geral são. subordinados todos o;l'
~:~.fessores e empl'eglldos da instrucçl10 publica da pravin-

Compete-lhe, alem, do. que jl1. se acha delerminado nes-
te regulamento: '

S. l.. A direc~il.o do externato <la ellpital.
~ 2.. InspecclOnllr por si, e pelos deleO'udos que riomeul'

~s eS?OIIlS e extel'.nlltos publi~os, aulu::! o~ quno"q'uer esta:
oeleclmel1tos partICulares de lIlstrucç'úo.. . '

. ~ ,3.° Pre:iidil' aos exames de cúi)ucidade para o ma-
glsterlO,

~ '~.° Presidil' a?s exanlesdos, al'umuoB '<10 éxtel'llllto
da .capltal, e confel'lI'-lhes os titulas de -'upp'roniçl1o' que
obtiverem. .

S 5.. ~utorisar a abertura d . escolas ou 'estabeleci-
mentas l~artICuIHl'es, na fÓI'ma. pre~criptll neste regulamento,

. S 6,. Rever .05. compendlOs adoptados.nas escolas e au-
las publicaH, Cal'l'lg'I!-O:3 ou fuzel-as COl'l'ig'iI' (l substituil,oil
quando for necessurlO, " •
. ~ 7,°. qOÇlrdenar os mnppils gemes dá instru~çna pu-

blica e particular, com a.desig'nllçuo do Ul1mel'O de matl'i-
culados .• temp? de matricula, fl'equenciu aproveitamento
na,tura~Hlu~e, Idade, e filiaçila (los alumuo~, e apresentai-os r

a~e 9 dia 10 de março de cada auno, 110 pre:3idente da pro'~
YlIlClll, fuzendo acompanhar 'c!'ses' UlllI)I)ns tio' rcla!utor'l'
l'~~O xxxm PARTE 1.~ ,. . , ti

,
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CAPIUTLO VI.
.Da inspecçfll.O O dil'Oci}i10 da ins-

tr'u.cqü o,
A1't. 79. Para n inspecsãO o dil'ecçflO da instrllcçflO pu-

possibilita o condemnado de SeI' l'oa<1mittit1o ao pl'ofeS3Jra-
do,

Al't. 75 O dil'ectol' gel'al é o compoLfmtc para impOr
:lOS prAcssoreil e dil'ectorc::: de e;;colas, collegioii e estaba-
Iecjmollto~ particulal'cs, as multus rnan:atlu8 uesLe l'cg'I.la-
llJento em que illCOlTC1'Otn,

Para is:;o ob:3el'vnrú o seguinte:
S 1.0 Log'o que tiver conhecimento da cxistencia llaS fil-

etos que induzem a impo"içfll) de mnlta::" requ:siturá das
Hutol'idade:i )ocaas, as ncce:i:ial'ias inl'orlllaçues, e ouvirá os
aecusndos, Ol'lleUilllllo-lhes, que, em o PI'UZO que lhes 1'Õl'
mal'cado, nUllca eXCt:llellte de 30 dias, respondnm.

~ 2.0 Culll a resposta, ou sem eUa, e conforme es ]11'0-
,"as officiu\:lS que tiver, deterlllillurá a imposià{) da milita.

Desta decisflo haverá recurso para o pl'esideute da pro-
,"incia, que será interpoBto, e SU!lil'Ú, como c:3tá detenni-
nado no urt. li8 deste rog'ulnll1ento,

Al't. 7G, Pal'a:õe determinar o 1'echa1nento (lo escola,
:lula, colleg'lO ou estabolecimclltq pnrticular, se ob:3el'V!~rá o
"('g'uinte:

Chegado o facto, que a isso induz, no cOllhecimento
(lo directol' gel'al, aLIuni este, na 1'ól'lllUacima delenni-
Iludu, ao 'l\cCllsado, e com sua rC:3postn, ou sem ella, leva-
r:'t todo o proce""o ao cOllhecill1ento do presidente Lia Pl'O-
yincill, rell1ettendo-lhe toda;; a~ peças tio ncc1l:>HÇflOe de-
feza, e expondo a sua opinifWj eu meSlllO pl'e:3iúente rê-
:;ol\'erú C01110lntendcl' tia jU:3I!ça. .

Art, 77. A impo:>iç,flO das p~nas di:::ciplinaros, e"ta1Je-
lecitlas netite regulamento, nflu lsellla o culpado de qua".
(lllel' outras em qlle haja illcOl'rido pela legi:3!:lçüo geral.

Art. 78. O presidente da pr()VillCla em todo:3 os caso"
elll qlH' tiver do l'e,~o)vel', eOllt'orlllo ::ie acha estabele-
cido neste capitulo, poderá ordenal' li. cxhibiyuo, de novoS
documentos, illfol'lnuçues, e quanto .Julgar llldlspensnvel
Ilara o cunliel.:imellto <la VCl'llaLle. PaLIe igualmente orde-
iwr o que lho parecel', para provocar a puniç:lo discipli-
IlH!' tlu;.; professores illCUl':30Sem penalidade.
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cil'cunstnnciado do estado da instrucçilo publica, indicando
os defeitos a corrigir, meios de aperfeiçf)amento, e quanto
convier á satisfaçno do bom desempenhho deste ramo de
serviço publico. Igualmente fará organisar e remetter o
or~amento da despeza com a instrucçno publica.

~ 8.° ~ Dirigir a repartiçao, dur expediente a todos os
negocios referentes á instrucçno Jpublica, manter fi corres-
pondencia oflicial com todos os empregados da mesma ins.
trucção, e de modo, que com o presidente da provincia só se
'~Ol'responda elle director geral.

O director geral poderá corre'sponder-se com qualquer
nutoridade da provincia, corno' entender, em bem' da ins.
trucçào publica. <

~ 9.° Instiluir em cada localidade, onde houver escola
publica ou particular, qualquel' estabelecimento de instruc-
Ção, um exame sobre, o comportamento dos respectivos
professores ou directores, fazendo disto, e no mesmo prazo
estabelecido no~. 7.° desta secçno, ciréunstanciada exposi-
ÇilO a~ presidenLe "tIa provincia,' própondo as nledidas no-
cessarIas.

~ 10. Orgnnisar o regimento interno das escolas e e:t-
ternatos sob as bases que adiante vão determinadas, es~b-
mettel.o á approvnrão do presidente da pro .••.incia, para ter
execuçnb. .• r,

~ 1I. Nomelll' delegados s'ell:' no;; diversos district().:-;
onde houverem escola!l, nulas: 'extcmatos, collegios ou es.
tabelecimento de iústrucçüo publica ou particular, e dar-lhe~
illstrucçües para o bom desempenho lIe seus deveres.

" ~ 12. Expedir inslrl~ccões s'ljettas' á approvaçllO do
presidente da provincia.'" . ,

t.o Pura os examGS do,; professores publicos Otl parti-
culares. ' \ .'

2,° Purll fi IluhilitaçiW de capacidade dos djrectores de
estabelecimentos particulares. '. .

.~ ia. In1'ormar sobre as pessoas que dev110 ser dispen-
sadas das provas de capacidade para o mngisterio particu-
lar, como o pcrmilte a 2.3 parte dó artigo 27 deste regula-
mento.

~. 14. Fazer procasSllr 05 papei,s relativçs {I jupilações
(la professores ou aposentadorias dos empregados' da jus-
t.,'UCÇfiopubIi~n, e fazeI-os l?ubil', com n sua infol'mação, {I
de('Í9110 do presidente da provincia.: ..

~I;j. Exocutar c fazer e~clltar, as ordens que lhe foreÍll

) \

I

dirigidas pelo presidente da província, relativa s r á instruc-
çno publica.

'~16. Pl'opôl'ao pl'esidente da provinda, as alteraçOe;i
que u ex.periencia aconselhar neste regulamento.
. ~ 17. Instr.uir a todos os professores e empregados da
lllstrucçüo publica no cumprimento de seos deveres.

' .•~ 18, . Dar .. aos elllpreg-ados d~ instrucçil.O publica da
cap~tal os certlticarIo::: de fl'equencla, para poderem rece-
ber os seus vencimentos. . .

~ 19. Dar jUl'amento e posse, aos professores e em-
pregados da ill:itl'uCção publica.

SECÇAO n.
DOS DELEGADOS.

Art. 81. Aos ~elegados do director geral imcumbc:
~ 1.0 IllspecclOllal', pelo menos urna vez por mez, as.

escolas e ex.ter':latos publicas de seu distdcto, procurando'
sab~r se nel,les ::le cumpl'cm fielmente os regulamentos
reglmel~to,:;,lt1,:;trucç(jes, e ordeu .., supOl'iores, dando COll~
ta ao du'ector geral do que observarem e propóndo as me-
didas que julgarem convenientes. '

. ~ 2.° Imp.edir que se abm alguma escola ou estabe-
l:cunento partICular, se~n precel1.er autori,:;ação para esse
fim, e que .Ihe:i será apresentada, dando immediatamente
conta ao du'~?tor gemI dos que infl'i ngirem este preceito.

~ 3.. Vlsltur, ao menl)S uma ve~ em cada lrimestl'e
~ sempre em dia indt'terminad l, e sem scieucia previa do~
lIlte.res.;;ados, tol1.as eilc?la~ e e:itabelecimentos particulares
de lIlStl'UCÇãO.de seus dl:itl'ICtos, observando, se uhi se O'uur.
dam os prec61tos de moral e as reOTas hyn'ienicas se bOen-. d.1 • ., o o ,
SlIlO UuOnão c contr~rlO ~ constituiçao, á moral, e ás leis,
e se se cumpl'em as dlSpOSlçõe:i deste reO'ulàmcnto.

~ 4.° Heceber e trllnsmittir ao direct~r n'OI'aI com in-
formação sua todas as participações, recla:naõ~:i ou' req ueri _ ,
mentos dos professores.

~ ~.o Haver OPPOI'.tullumeute dos professores publicos
~ pat'twulal'es, o dos ~lirectores dos estabelecimentos par-
tICulares de ~eus dlstl'lcto,:;, .ll1appas dos alumnos das diver-
~as casas. de lllst!'UCãO publica ou particular, veriticando
:sua exactldão, e aJlll1t~ll'lo.lhe:i as oO::lel'vaçues e notas que
lhe pareçam ueceSSat'las, e com declumção das vezes quo
TO:lIO XXXIII. PAUTE 2."
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tlS tenham inspeccionado, e l'emetter tudo ao director ge-
rai. Estes mappas serllo apresentados pelos professores pu-
blicos até o dia 15 ,dos mezes de janeiro, abril, julho e ou-
tubro e. pe!:>s I professores e ilirectore3 particulares, até os
dins 15 de' janeiro e de julho de cnda anno. :

~ 6.°. Dar 'aos professores de.seus districtos os cel'tifi.l
cados mensaes de frequenciu, e que devem sel'vir, depois
de visados pelo dit'ector geral, pam nutorisar o pagamen-
to de vencimentos pela repnrtiçllO co:npetente, declaran-
do em taes certificados as faltas dadas pelos profeBs,)re~,
e fi razllo dellas. .

~ 7.° ]\Iomear provisoriamente substitutos aos profes-
sores impedidos ou faltosos, e submetter as nomeaçoes im-
mediatamente ú approvaeão do dil'ector geral.

~ 8.° lndigitar aos. professores pnrticulares de seus
distrlctos os meninos pobres, que em suas escolas tenham
de ser admittidos. em obsel'vllllcill do disposto no art. 3~
deste regulamento, participalvlo-o logo ao director geral.

~ 9.° Pl'opôr o requesitar do dil'ector gemi a illlPO-
siÇllo de penas disciplinares aos professol'es, relatand:>, e
quanto possivel, instruindo com documentos a sua partici-
paçao, os factos qno mencionai', e que constituirem o pro.
fessor sob a sanccão disciplinar,

~ 10.. executa.r e fazer executai' em seus dislriclos as
ordens que pelo directol' gel'al lhes forem e>.:p~didas,

SECÇAÜ IlL \ .

'1).0 sEcHJ.'únro.

Art .. 82. Ao secretul'io incumbe:
5 1.° Redigir toda a corre$]Jolldencia officia!' confor-

me lhe determinar o tlirector gerul, e razel.a. seguir a seos
distinos.

~ :l.0. Expedir, conforme 1110 fOI'ordenado pelo mesmo
director, todos os papeis que COI'l'ão pela directoria.

~ 3,° Dirigir os empl'eg-:ull)s da secl'etarÍll da dil'ectoria,
ord~nllndo.lhl:'s e distl'ibuintlú.lhe.~ o sel'viço quo fM nece:i-
surlO. \ . .

~ 4,° La\TUJ' as netas dos exame,;.
~ 5,. Passar 011mandar pas:iar, o ,,;1I!>scl'cycl-as, as cer-

tidoes que lhe. forem ordenadil;:;.
. ~ (i.o PI'eparHr todos o" e.iclal'ecil1lento.~ que devão

~ervh' de base aos relatorios do dircctOl' geral, ol'glllllsar o

I
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mnppa geral da instrllcçi10 pu!.J1i .

~ 7.°. Presidir ao) :a e partICular ua Pl'ovinch
mente o livro de I'ese~~nto. iazenuo es.cripturar devid~_'
professores do exte;'nato e.: do, ~?lrl~lIl'eCll1lenl~ dial'io dOi>
d? mensalmente ao directo~I:~ee,:,1(?7 da l'epal'tlÇão, e dan-
clad.a da frequeucia delles ) ': rell JI1forrnação circun~tllll_
certJ~ca~o para pa~'alltentlll1a q1le lhes pOSsa seI' dado o
d' ~ 8. Substltlllr o dit'ector O'el"d . .
1m

b
el}tos, e emq uanto o' preside~te d e~ s,~as .faltas e il11pe~

su stItuto.' a PIO\ lUCIa nao nomear
O secretario ser'Í d

externato, e perceb á nO,mb~' o uent1'e os profossol'es uo
gratificação que vaie;n POld e::;te aCCI'escimo de tl'a!Jullio, a

arCa a na tabella.

SECÇÃO IV.

DO OPFICIAL.\rAIOR.
Art. 83. Ao offlcial m' .
~ 1 ° ~ub t't' ' aIOI' lIlcumbe'~ • '.j S I Ulr o secr t . .

ment?s. e arJo em suas faltas 011 impedi-
. ~ 2.°. Escrever ou mandar ,

ela da dll'ectoria, escrevel toda a COI'l'eSpoII-
~ 3 ° E~cripturar o livro d . .

nos da instl'l1cÇàO publica da e !nn~l'lcllla gemI dos alum-
do exte~llat.? dn capital. prOVlllClU, e o de lllatricula do,;

~ 4. hazer protocollar tod
para a secretaria, os os pnpeis que entl'arem

S 5. ° Heo'istl'llr e f,.. .
ciaes da directoria. azer registrar todos os actos oJli.

~ 6.° Archival' todos os do
secretm'ill, em massos distincto Cumentos que ficarem ua

~ 7.° Distl'ibllit' o ser' s, °I com as I'espectiva~ dat'ls~ 8 ° C. VIÇOpe os officiae' ( ,
~. Ul11prlr e fazer cumprir as 01'(1 ": 1 .eu::; ( o secI'e tarlO.

SECÇÃO V.

DOS OPFICUES.

11 .trt. S'h Aos offlciaes illClllllb . 1 •

l~S forem tl'unsmi ttidas pelo ffi ~. rI: e~ll tal' 11" ord el)S rIlie
crJptUl'ação dos IiVl'os c " , o CIll.malol', relativas ti e:i-
sOl'viço da secretar'ü/. 011 e"pollr.1ellclll, l'egi:õfros. e ao mai;-;
To:\ro XXXIII •. PAUTE 2."
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Substituil'lÍ;j ao omcial maior na ordem da antiguidade
. tle c,ula um, e e:11 iguaLlade de llntig-l!-idade, na da idade.

SECÇIO VI.,
DO :POUTElRO.

AI'L 8ã. Ao porteit'o inc'lmbe:
~ t ,0 Abril' e fechar a ~asa OUl que funccionarem a di-

rectol'ia e ex.ternato da capItal, ús homs marcadas.
~ 2,° A limpeza e aceio da casa, repartiçno e aulas do

extel'l1ato, ( .
~ 3.° Prover do que fOr mistel' para o expediente, fa-

zendo pura i"so ao dircctor geral as req uisiçOes nccessarills,
e apresentar mensalmente li conta da de~peza com tal objec-
to, a qual attestada pelo secretal'io, e rubricada pelo directol'
g'cl'al, será paga pela thesourul'ia pl'oviucial, a requisiçao do
mesmo dlrectol'.

SECÇÃO VII. .
DO CONTI:íUO.

Art.' 85, Ao continno incumbe:
~ 1.- Substituir o porteiro em suas faltas ou impedi-

mentos.
mentos.

~ 2.° Entl'egar fi cOITespondencia que tiver de ser dis-
tribuida na capital.

~ 3,° Executar as :ordens que lhe forem dadas pelo se-
cpetario.

~ r..o Fnz'1r na repartição e fóra della o serviço de pe.
destre que lhe fOr determinado,

Sempre que substituir o porteit'o, acculllulará as suas
obrigações.

SECÇÃO VIII.
DA ESClIlPTUHAÇXO.

Art. 87. Haverá na repartiçãO da directoria geral, 05
f!cg'uintes livros:

De matricula geral dos alumnos das escolas da
provincin,

De recenceamento da populpçno.
De matricula especial do externato.

J
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De "matricula e a~sentnmentos dos pró/essores o
profe~sorns.

De posse e juramento dos empregados,
De registro da correspondenciu com o presidente
, da' provincia.

De registro geral da demais corresponllcncia.
De reg'istro dos regimentos, instt'llcçOe:3 e orden~

que forem expedi~ns pela dirc.~torin.
De ponto dos prOfessores do cxtCl'Unto.

, De ponto dos einpregados da repllrtj~no.
.\rt: 83. Todos estes li VI'OS sel'úO numerados e rll bl'ica-

dos pelos secretario, e seráO escripturados pelo oflicinl maior.
e officiae~, conforme a distribuiçllO que lhes fór detel'minada.

Ast, ~9, O direCtor g-eral estabelecerá o '110<10e fÓl'ma
da escripturaçno de~scs livros.

CAPITULO. VII.
Dos externatos.

Art. 90, Alem do ql'e fica determinado l\cerca dos ex-
ternatos por este regulamento, se observará o seguinte:

~ Lo Havel'á em cada um delles, mellos no da cap;-
tol, cuja dit'eccllo está deternunada, 11m dil'ector que ,ni1(l
poderá sei' prôfessor, um secretario, que sel'l't 11111dos pro-
fessores do extel'llato, que for designndo, e um porteiro e
continuo, .

As nomençoes e designações; dçmi.,;sües. o dispensas,
desses empregados, sãO de livre resolur1l.o do presidentó
da provincia. , • ,

~ 2,° Estes empregados perceberno ll~ gratificações,
que vão l1l11rcadas nu tabella que fi este acompanLa,

~ 3.° Antes de completado o externato, e lle ent1'llr elle
em effectivo exercicio, nenhum das empreg'ados, que f')I'
nomeado, terá .direito á percepçãO de voncil11eJlt()~.

~ 4,° Os exames dos lllumnos dos extel'llnto~, serih.
feitos da 'fórma e nns épocas que ,o regimento rc"pectÍ\'o
marcar, e seritO .presididos pell) sou dil'ector, q no lIomeadt
os examitiadores, ~

~. 5, ° O directJr do externato velará sobro o cumpri-
mento de devel'es dos professore:, e empregadus.da instrue-
~i\O publica e particul~l', uilo só do .lngar e1Íl que estivel'
T~tOO XXXIII. PARTE ,2, a
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o externato como de todo o respectivo termo, e commu-
riicllrlí ao di'rector geral, quanto. lhe .~onstar a respeito, de-
vendo tal communicaçào ser .feita pelo menos um~ vez em
cllda trime3tl'e. A elle prestarão os professores e dlrector~s
de estabelecimentos de instrueção as informações que eXl-
o'ir. ,
b , ~ 6.°, Até o dia 15 do;; mezes de jat~eiro"l abl'iJ, julho e
outubl'o de cada anno, remettm'l10 os (llrector,es dos exter-
natos ao dil'eetol' o'eral os mappas de freq nencill dos res-
pecti~os alumnos, bdev;ndo ig'ua!l~ente enviai' .Ihe até 15
dias depoi, de encerradas as matl'lculas, a relaçM d?s ma-
triculados, tudo conforme os modelos que pelo du'eetor
gel'ul foreu' estabeleeid:,s,

~ 7,° O regimen interuo, e ecoqo,mico dos extern~tos
"erlÍ estabelecido 'em regimentos e instrucçúes que p,ara,Isso
:3erão expedidos, ,

~ 8,0 Os certificados de frequencIll dos pl'Ofessore~ e
empregau03 do ex.ternato, serão passlHlos. pelo respectrvo
directol', e visados i)elo delegado e pelo drrector geral.

Disposições geraos.
Art. 91. No que pertence à licenç:~s, ,aposentadorias,

percepçao de vencimentos, descontos, llqmdl.lÇàO de tem-
po fae servi co e hUI:il-; de trabalho I da repart)~àO; regerilo
as disposições do reg'u.lameuto n',52. ,(f",

Art. \12, Nos re'~'llllentos e Jn::itrucções que n~ fo:ma
oiitatuida no pI'esente reglllum~nto tem de ~~I' ex.p~dldo.s
pela directoria, ,geral, 'se l'e::iperturão as seg'lllllt~s dlsposl.
r.'Jes. . . .
• ~I ,. Os professores de escolas publicas avulsas ou de
externatos são obrigados: "

}.O A apreHentarem-se nas aulas e nos respectIvos
estabelecimentos sempre decentemente ves-
titIos.

2;° A não se occuparem ,nem se occup~r os alum-
nos com objectos estranhos ao enslUO durante
I '1 I'" I I, as 10r8S (e IÇuO. . '." .

. ~ 2.° Os professores de escolas aVUlsas, pUb!IC3':; ou
partfclllll.res e directOl'es de estabelecimentos de lllstruc-
r.ão devern~ não só ter escl'iptUl'3do com limpe7.!\ e acejo
ô livro de matl'Ícula, conforme o mudel~, que lhes for de-
ter'l inado pelo directol' g'eralJ como, findo o praso da ma •.
tricula, a remetter aos re~pectlvoS delegados, para que est~s

J

a tIirijão ao director geral, copia da mesma matriClila com
as devidas designações.
, ~ 3.° Não serllo adlllittidos á matricula e á Irequen-

Clll nas escolas:
1.0 Os meninos que padecerem molestias conta-

giosas.
2.. Os que não tiverem sido vaccinados.
:.l.° Os eSCl'<l\'OS,

~ 4.. Como meios disciplinures SãO proscriptos OScaso
tigos corporaes.

Serão enl,Pregados ulIicamente:
LO Heprehellção.
2.. Trabalho de leitura ou escripta, alem das hOl'us

regulares.
3.. Castigos que excitem o vexnme,'L. Cummunicução aos pais, para castigos maio-

res.
5.. ExpulSãO da escola,

A pena de expulsãO só sorá applicuda aos incorrlglvcis
depois de esgotados os outros castigos, e precedendo auto-
risuçi10 do delegmlo (lo director geral, ou deste.

,~ 4,.. Em toelas as escolas primarias ou secundarias só
hay'l'ú liÇãO uma yez por diu, e pelo tempo que no rl'gi-
mentu ~'e estahdecer.

~ 5.. NãO haverá mais de 5 dias (10 trabúlho na se-
mana.

S; 6.° Nas escolas primarias os alumnos que as frequen.
te rem sem proveito pur dous annos consecutivos, não po-
derão nwis ser matriculados.

Nas de en&ino secundario, uma vez reprovado o alumno
ser-Ihe-lm pel'mittido estudar mais um anno. e se ainda
for reprovado, não será mais udmittido á matricula na mes-
ma aulu,

~ 7.° A falta ao exume no tempo competente, e segun-
do o determinurem os regimentos e inst.rucções. por dous
annos consecutivos impossibilita. ele ser ainda mutriculado
na meswa aula, salvo se provar molestia, que tal fulta
justifique.
. ~ ~.. Depois de ser reprovado o alumno. nno pod~rá
ser admittido a novo exame, se nno pus:iiado um arHlO da
reprovnçi1O ,

~ tI.. Nas escolas publicas primarias nUa serno aumit-
TOMO XXXIIl. PAliTE 2.'



pognmentCl, e con.~orme está determinado neste reo'u10mo11.
to: e ~ t!JCsouI'llrln, ha~'el1Cl0 taes documentos com~ legae.:::,
SaCClll'Ufi c(,mpetellte lInportuncia u favor do professor 011
emp!'egado contm us suas collectorills e recebedorius res¥
pectlvas, havendo ahi fllndos sufficicntes para o puo'a-
mento. b

. Só cleste modo :5~rãO effectuados os pagamentos, qhe
ate o presente silo feitos pelas cstaçoes pI'ovinciaes de fÓrtl
da cnlll tal. ,

Art. US., O prof~s~or p~lblico não poderá exercer ne-
nhulJJ empI cg'o udnulJlstratlvo sem (outorisoção do director
geral, que Ih'a poderá ncglll', sempre que do exercício ue
?a.I'g-os estra~llOs fiOdo llIugísterio, venha fi resultar pre-
JlllZO ua ensJl1~, que lhe é incumbido.

Art. 99: Não pod~r~'l ser contauo para jubilação tempo
que nãu seja de exercI CIO uo mugisterio.

Arl. 100, E' ub50~lltamente \~C(lado ao professor qual-
quer ~:lcargo commercLaI ou industL'ial, permanento ou tem-
porarJO.

,Art. 101. O ~ethodo de ensino nas escolas primarius
sera em g.ernl o slll1ultuneo; poderá, todavia, o director (~e:
ral dctel'ITunur, quando? julgue conveniente, que se ud~p.
te outl:O em quulquer dlStl'ICtO. conforme os seos recursos (j
necessldaues,

.Art. 102: Nas ci;colas publicas sno fel'iodos, nlem do:
domJl1~'os, <!las de g'uanla e um de cada semana, os de fes-
ta naelOnul marcados por lei, os de luto nncional murca-
dOiJ P,~lo gO':Ol:I:O, os ele entrudo desde seg'ulHlll até qunr-
ta-fell a de Clllza, os da Semana Santa, os da Paschoa e os
que deCOl'l'el'em r de 20 de dezembro fi G de janeiro.

Art, t~3. Nenhum profetisor pol10rú reger mais dI}
um~ cl1d~lra, se"ão POI' sllbstíllliçt10 te nporarin, 110 cnso
de l!npedlmento de outro.

Nos extel'l1atos os Ill'o~essores se substituir'no mntunmen-
le e .segundo .forem. de.~lgnadoiJ pelo respectivo director
naiJ f.ultaiJou 11lIpodlln~ntos tempoI'llrios que se derem. '

Neste ca:,o o subiJtltuto perceberá mais ti o'I'tltificarüo
que penlel' U.SllUStillido. to.

_. _Art. 10~. As notas que se de\'em conferir nos cxnme:
;jeraO I1S de-nppro\'ado-approvado com distincl~flo-o-
I'eprovado. •

Art. 10.), Os nomes dos alul11nos, que fOreJlI llpprcra.
TOnJO XXXIII. PAUTE 2,"
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tiJ.os à matricula os menores lIe 5 annos e os muiorcs de
14 unnos,

~ lO, As matriculas das :lnlus priIllll;I'ias, serãO feitas
duas vezes em cada anno; nos mezes de JaneIro e nos .le
julho: fÓI'a desse tempo não ~e, a~mittirá ~lmatricula, Nas
aulas secunduria£, só se Udnllttlra a matl'lcula no mez de
janeiro, .'

Art, 93. Para que o professor J?ublIco possa l~cclOnal'
em e:::colas e estabelecimentos p~rtlCulal'es, lIeve nnpetl'ar
licença do dil'ector geral, u qU~11lhe P?derà. s.er cassada
sempre que u3sim convier ao servIço publIco a JUIZOdo mes-
mo directoI',
- Art. 9.1. Aqllelles estabeleciment~s 1~orticulare3 que f?-

rem s"bvencionudos pelos coft'es provlllclUe3. só terão dl-
l'eito Ú respectiva pel'cepção na ruz1lO lIe 200~OOOpor an-
110, por cada alumno pol)l'(~: 9ue Ihe~ for de"lgna~o pel,o
delegado re"pectivo, e alIl1uttllIo nos IlItematos do::; me::;-
mos estabelecimentos. .

Só nesta razão poderãO efrectlla~' o I'eceblm~~to do que
lhes for cOl1cedido POl' lei" e em .vlsta do c~I'tJficado que
llws der o deleo'ado respectivo.. n::Hluo pelo ulrector ge~'ul.

Art. 95. Os seminllriQs epl:icopa.os > suas depel.](lencI~:3,
por isso que sãO do inspecçfLO pccul~ar.do.s respecllv~s dIO-
cesanos, serão considerados fÓi'a 1I3J1Il'ISl!JCÇflOlIa dll'(~cto-
rio (reral du instrllceüo pu !Jlica.

bAquelles, poreln, q'le tiverem subven~úo uos co.fl'es
Provinciaes, ficão sujeitos Ú" ll~e:'jllla" regra;:; estabeleCIdas
no artigo nntec<'dente. , ,

Art. gG. O;:;nl1l1l1110Sque foroll: adm~ttldos aos estabe-
lecimentos particulal'es ou :5emiUlll'lOSepliJCOpnes, c.lllforme
é detel'minado no llrt. 91, se 1'orell1repr~vacloiJ, ou iJe, p.ns-
sado um anno de sua aumi.;;srto, nrto tlvel'em nprovelta-
mento ou s'e compOrll1rc:n de mO.!6 JITegn.lar, dmxarão de
gozar do f11\"OI'que lhes é ol1torl?l.\l~o" , " " ,

Para verificacão IIessas COtlUICçue:s, o::; dllectOle" de::;-
seiJ estabelecimelltos darãO ao uiroctor g'eral, as inforn~a-
çües que lhes fOl'om exigiuns, sou pena de SOl' a respectIva
subvenção suspensa. . _

Art. 9i. O.; professores e ell1pyegndos de lGst~'llcçao
publica de fóra da capitul, qlle qlllzcrem r.eceber II ImpuI:-
tancia de iJCllS'vencimentos pela~ e;:;ta00es,tl:5caes I'espectl-
vas deverão remelto!' á the50UI'llrlll ;l!'o,,'mc!ul OiJ docllm~n-
tQs' de freqnencia, nece;:;slH'io:5 pura Il'g"n!ISllI' o rC:5pcctlvo

/
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parecei' de jllstiça, snjeitaI'ú o rrguel'imento lt deei"ão do
pl'esidonte da provincia,
. As cadei!'lls ate Il~'oru occu]lntlas POl' pl'oJ'e';30res inte-

r,ll1o~, _dBY'8r:F) set' cOl}:>ldcIIHl1ls \"j'gns .Etles, porem, (;on-
:1,u1l.!1 /lO no:;:~'(:n :~ a l'(?6'el.[ts C?nfOI'1l1 ap' l'ouve1' ~o pre.
,.Hlellte. (~a, [iIOVltlCld, ato flue SBJi10 as InO"lI1US ,;IlPJll'I/llidas
ou dBf!llltlvamente providllil,
, 1\l't, 11], Pnblicado o pl'o;;cntú regulamento, !lO oxio'Í-

ra de;;l! log'() dns e:1!nnrns l1l11nicipac:;, ás Cjntos o IllC,.;I'fJO
l'ogllllllllonto :wr!t I'cmettido, us JUro 'I11I)('Oe;; SObl'O o 1'0-
ecn;;oamento da popu!a~'ilo (lo sells Inllnir'iiíi()~, e eIlas o do~
V,CI'ÜOPI'C3!1l1: até' o (lia ];j de ngosto do eol'l'.~JÜO :llltlO, COH-
tll111:1l1r10 a fazelo nas opocas d tC;'dlillllda,;,

, A 1't, 112, .. Pllra ]l1'eenclIimellt o dos I t1g': ' , dor. ameial
11111101'c otnCJ:lOS <ln seeretnl'jll da dil'ectol'ia g-ol'nJ, sOrilo
llomendos os G~ll)J'('gndos p1'ovincillC;; llctllalmOl.Jte n\'Ill:.;o~,
o os ri', soel'otarla do gOI'orlJO, que Ciil virtude 1llI1'ofol'1I1a
deterllllllllda, podem eel' di:;pon.sHrlJs, ~lÍ ilas Llitns deiltes
sorilo nomeados e,-;tl'Hnlios.

Art .113, Onde lllll razi10 da popnlnl,'.1o, forem erea-
dns end~ll'ns: OI) dCl'lt" S(Wcon:iervlldlls, e ll:ll'n o I'tJ,~pOdj-,
,"o lI111g'l:-;tCI'IO11:10 houveJ'em COIl(;U!Tcnte~, sOI';1o li:; lIIe;:-
mns providas pt'o\'isor allltJllte, pl'opondo o dirllctu\' g'C1';l1
PUl'H.I:;SO, pes,;r);)s .qlJ~) IJo jlllg'lll' uptll:-l [)lu'a rege-Ias, e ()
Pl'OSlllellte d:,\ ]lI'O\'lllClil ]lodel'l'\ jll'(, 'lll:hel-a,:; IlS,;illl, e Otll-
quanto nilo forem ellns J'ogulal'11Hmte pI'o\'idns.

O,,; enclll'1'cgados l!O mll{.,d:;,tcl'ia Jll'ovi::,;orio, silo eqllipa-
l:nr1os aos lict.une:; IlI'olossol'e,; lIltet'jllOS, l!flO hHbilitados na
forma dv ])I'Ode,nt: l'egJ.Jlamonte, (J (;omo e";te,,, alem do po-
derem ?er. tl~lIllttll]OS III'I'ellH:Hlte, fiCão snjeito.3 ÚS domais
penas <lISCIpllllares e;;t.a bel BcidHB.

A di~Jlos~~~o do lH'O::lCnIOmUgo nno projlldica o dispos-
to nos arts. :.Jb, 57 o 51:) deste reg'lI!arnollto,

. Art. 114, Fi('üo oxtilJctas li::; Ilnlns de in;;trIlC(';io Socun-
tl~u'Jt~, actuallll~lJt,o rounidas om ,li \'cr::'3" loca!i(!<ltios tia Jlro-
vmcm, o slIbstIt.UH!W, pplos extol'llatús om crelld(),~,

O porte,iro do oxtincto I'yceu da capitul, PllsstH-á nrsta
mOSlJlIJ q:wIJolade ateI' oxercicio na rep1ll't.i<;flo tia (jirocloria
geral do IIlStl'UC!,'fLOpublica, e com Ih; obl'jg:H;ües e vantagens
Cjne neste I'CgU!lllllClItO vão estauelcl'il1<1:',

Ar1... 1 Li. ,\ti actu: os escolas prillltlrins eontillnarilo on-
f!O so l~ehflo, a\ó lJ,J~,:~e)',le,-;taiJelecit!o o ql1/1t!r'o rias r.i3çolas pu-
1mlO XXXIII, L\Hl,,~,

( 28 )

<los nos exames, serão publicados com a declaração do colo
1egio, aula ou externato a que P?rtencerem, , ,

Art. lOG, As Cllmaras municlplles, em vlI,tudo da :.lftl']-
bui,.i\o que lhes conferem os art", 58, ultima parte, e 70
tIa lei do 1 o de outubro d~ 1828, dnri10 cm todas as :;ua,;
sessões ordinarias conta, ao presidente da, prúvincin, d,o
procedime.nto utncinl d08 professore::;, e ela aptldüo e r e~'~llarl-
dade de cOlldllcta manifestada por eLes, no exel'ClCIO (lo
muO'isterio nproveilumcnto (los alumno~, e quanto entcn-
der~m qud devem levar no conhecime~1to elo me'::Hno pre-
sidente, relntivamente á instruc~'flo publica e pnrtlcular e1l1
~eus municipios,

Art, 107, Os juizes de dil'eit~ •. J1l1lnicipaeii, prol11otlJre~.
delegados e subdelegados de POIIC1<:, elnrilo conta noyresl-
dente da provincia, sempre que o ,Julgarem lleCeSSal'lo, :Ins
illfraccões do presente regulamento ]lor parte dos p~'ole:s-
sore" publicos e particulm'es das comarcas, terlllOS e llIstl'H:'
tos de suas jurisdicções,

Art. 108, Nos uistrictos onue residirem os p:1l'ocl~os
dns l'c;;pectivns freguezias e ondo hOlwey escola ]1ublIc'l
primaria, podorflo O::dS, uma VO;l, q,ue qUClrilo 11l'o:=,tar etite
relevante sel'vi~o ))nbJico Olll (Im dlll rle ~acla sOlnHna_ e que
designlll'em, explicllr os Evaugelhos, o fazer' prelcxues de
doutrina cI1ri,;tã o de Iji.~tOI'iil I'3ng'l'ada aos alumnos, O::;
])rofessol'os são obrigados a con vi riu I' parg is,~o os ]la 1'0-
(~hos; e qnundo e,;1..e,-;se nogarem, (~ilrflO lHll:te ao r?"'pec-
tivo delegado, para (lue Otito, por lllterl11011I,o ~o dlrector
geral, o fU(,'ll constar no pre,;idonto . Ih pro\'lllCIa,

Art. lU!), Os oxamos qne constltucm a pro'.':\ - pal'a o
mngistorio publico, ou ]HIl'ticulal> nilo pOderfl? SOl' del,egl:-
dos Il qunlquel' possoa Ol! autorlll:~de: sorão llnpro,;cllH!I-
velmento feitos n1\ capital, o na 101'11111por etito regula-
mento dotcl'minarla,

Art. ]10, Sob lH'oposta do clil'octor gOl'al, 1n:1l'CHI'ÍLo
presidente da provincia U/Il ]lI'ilZO. dontru do qual o:; ac-
tuaes professore,; p IIblicos VitHlicio:" do ,(lUI pre,,;t<ll' a;; pr.>-
vns ele capacidade om oxigillas, para poderem g'O;l,UI' rins
vUlltag'ens do presunto reguLumento, podondo, P0l'O!l.I, ,we8
provas SOl' di<ipClvatlail n ro,;peito ,d:lq 11 elles que exlll blrem
l!oCllll1eutos, pelos (]lIue,:; authelltl(~allle:lto m08tl'clll ter as
hubilit:ll'ões, Para i,,::;0, porem, de\'eriln os quo om tae,,; COI1-
dicçOc:::"no acharem, requerer ,ao tlire~t\I' g'cI'al, api'ú ..;cll-
tpptlo os Sellti documellto,;, e o dll't~ 'tor, Illl(,rlllallllo \.;llillO Lhe

I \
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E,IPltEGO.

.ti IItonio Nunes Galriio.

Impresso e revisto nesta s-ecreturill por ordgm do g'o\'cr-
no da provincio..

OUIW.Pl\ETO, 1868,-Tn. DE J F. DE PAUI..\ CAS'l'HO.

Tabella dos venci.lnentos dos Olll-
p•...egados dainstr'ucçã.o publica da
provincio de l\'linas Geraes.

Director g'eral.
Secretario .
Offieial maior, .
Officiaes (cada um)
Porteil'o, . .
Continuo do pxternnto
da capital . . . . .
Ditos de outros exter-
natos. • • •
Directol'es de externatos
(cada um) • . . , •
Secretarias de e xtel'll 11tos
(cada um) . . . . .
Profe::;soras de meninas.
Professores do enslllo
elementar .
Ditos do ensino elemt1n-
tal' superior .. ' .
Ditos do cnSl1lO secun-
daria. . . , . .. 800g000 100;;000 1:200g

Os empregadosactuaimente adlli~los 11 outya:; I'Cl~:H'tições.
c:que forem de5ignudos para seCl'ctarlll da. ~llre~tol'la gcml,
centinuarilo n perceber os ordenados e g'1'lItll1caçoes, que 0l'1l
percebem. .. .. . .

ralacio ela presldencla da ]lI'OVIIICHI de MlllfiS Cromc:;,
em Ouro Preto, 10 de maio de 1867.

.JOAQUDI SALDA :-;lIA ~L\nJNlIa

)

blica;; da provincia, na fOl'ma neste regulamento c1etel'mimldll.
NãO serão, porém, providas definitivamente senão as que

forem contempladas no qUl1dl'O que se formar.
O" actuues pl'ofes;;ol'e;; vita:ic:os, 011 os que cI'ora em dia~-

teadquil'irem esta qualidade,. e cujas cadeirns forem sU'pPl'l-
midas, sel'ão olmgados a serV\l' nas para que forem deslg'na-
dc,s pelo presidente da provincia, sob prop~;;ta do d!l'ectol'
g'eral. A recusa do profe;;sor, no caso da deSIgnação, Impor-
ta o pedido de exoneração,

Art. 116. Em tudo quanto nilo se acha peculiarmentf,l
e;;tabe:cido neste regulamento, a respeito dos professare;; e
empregado;; da in:itl'ucÇilO publica, telÍl vigor \la que fOr ap-
plicavelo regulamento n. 52.

Al't, 117. O actuui ClH'SOde phartnacia, em quanto não
fÔI' supprimido por lei, permanecerá como se acha, COIEel'.
Hwdo os re;;peclivos profe;;sol'es as vautagens que gozam,
ma;; :;ubol'dillado;; como o;; demais professores ao director ge.
ral, e sujeitos a05 OU"': a e5tes i:npost05, TI'abalhul'á na mes~
ma ca5U do extemato da capi tal.

Art. 118. Fica snppl'imida a ct\(leil'll de theologiu dog'.
maticu, qlle existia na cidadc de Marillnna por lei provin~iul.

Art, 1H), Para a forma~flo do quac!I'O das escolas. que
devem permanecer ou ;;el' cI'cadas IJa pt'Ovincia. se ter'Ú em
cOllsidol'açãO a quanti" valada \la lei de ol'çamellto que tiver
de sei' executada. .

Se \lUS 1'azões da população, estabeleciLlas no;; 1~I'tS.5, I~,
::2 c 23, tivCl' tio ';01' creado Ulll UilllllJl'O tal de cadeiras, CUJa
de.5peza COlll as dell1ui:; clil il1,;tl'uC~àO publica, excedel' a mar-
cada na lci, o pl'c:;idellte alterará a razflo lia proporçflo nes-
se;; UI'Ligol);;estaueiJcilia, dc modo u hormolli.-;ar a despcíla a
fazer com o votado para ella.

AI't. 12;). Ficam sem vigor' as di;-;poiiiçõe;; em contrario.
As alltoriclade.-; a quem o conhecimcnto de5te regula-

mento rel'tencor,. o executem e façam executar como nelte se
contém.

O secl'ctal'io do g'OVCl'IlO o faça impI'imil' e publicar.
l)nlacio do g'.Jvel'l10 dl~ p\'I)\'incia de Minas Gel'ues, em

0 •.1"0 P,'eto, 10, dê maio de 18G7.
.JOAQUDI SALDANHA ;\fAlllXAO.

Nl:'stl se::reta 'ia do g'OVeI'110 fui pllblicado o [)J'e:iente l'e ..
~U~aJ1en:o ,LO.'13 lle maio de 1867.

DI', lJ~lirilI'16 CC~aI'lI/lI:=zio.
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Regulaluento n. 57.

CAPITULO I.

. FOLH,t N.o 2.PARTE 2.•.TOMO XXXIII.

Al't. 3.. O secretario da presidencia é o chefe da secre-

Da organisação da secretaria.
Art. 1.. A secretaria da pl'esidencia se compue~ 'de

Secretario.
amcIaI maior.
Quatro chefes de S~CÇão.
Cinco primeiros officiaes.
Oito segundos ditos.
Um porteil'o.
Um ajudante do porteiro.
Dons continuas.

Art. 2.. E' dividida a secretaria em quatro secções, e
por ellas distribuido o trabalho, como adiante vai determi-
nado.

CAPITUlOI!.
Das obrigaçõ~s dos elupregados o

divisão do trabalh.o.
SECÇÃO 1.

. DO SECRETARIO' DA I'RESIDENCIA •.

LIVRO DA LEI NJINEIR.~
1867.

a presidente da provincia, u1.:tor.isadopelo art. ~.o, ~ 5.•,
da lei n. 1,215, de 22 de agosto de 1864, determina que na se-
cretaria da preiiidencia, se observe o seguinte regulamento.

/
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