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LIVRO DA LEI NIINEIR.~
1867.

) TmlO XXXIII. PARTE 2.". . FOLHA N.° 2.

/

Regulal.uento n. 57.
a presidente da provincia, al:torisado peloart. 4.°, ~5.0.

da lei n. 1,215, de 22 de agosto de 1864, determina qu~ na se-
cretaria da presidencia, se observe o seguinte regulamento.

CAPITULO I.
Da organisaçã.o da secretaria .. .
Art. 1.0 A secretaria da presideucia se compõe, de

Secre~ario.
amclal maior.
Quatro chefes de S~CÇi1o.
Cinco primoil'os officiaes.
Oito segundos ditos.
Um porteiro.
Um ajudante do porteiro.
Dous continuas. .

Art. 2.0 E' dividida a secretaria em quatro secções, e
por ellas distribuido o trabalho, como adiante vai determi-
nado.

CAPITULO" .
Das obrigaçõ~s dos e1upregados c

divisão do.traball1o.

SECÇÃO t.
. DO SECRETARIO. DA PRESIDENCIA •.

Áit, 3.0 O secretario da presidencia é o chefe da secre-



taria, e a eUe ,;;110subordinados toda, os respectivos e.llpre-
g'ado:;, fnc Illlbe-Ihe:

~ 1.0 Presidil' os trabalhos da secretaria, P. didgil-os
como julgar mais conveniente ao Jlrompto expediente,

~ 2 ° Hedigil' sempre que o presidente o detel"mine, e
l'egistl'lu' to,Ja 11corre~pondencia re;ervada, e dUl'-lhe o con'
venienle destino.

~ 3.. neferil' j uran ento e dar posse a todos os empre-
gados da seeretal'iu.

~ 4,. Fazer todas /1S communicações, qlle do:; actos do
presidente, ou pOl' sua ol'dem, tivel'em de ser expedidos,
officillllllo diI'ectamente Úii I'eparticões e autol'idl1des da PI'O-
vincia, como fOl' necessari0. Qxceptlladas aquellas commu-
llicaçõe;;, q lIe na f6['nlll das leis. regulamento:; gera0::!, e
ordens do thesouro publico nllcional, devem directamente
sei' feitas pel0 pre:;idente," .

Todos os omcios do secretario, começarão do seguitHe
modo:-Dr. ordem do e.xm ,~I',pre,~idmlc da pl'olJilll'ia, etc.
" ~ 5.. Determinar e dirigir li pnblicnção do:; actos otn-

clae;:;.
~ 6.° Hover as ultimas provas de impl'cssi1o llo,~ncto,,;

lt~gislativo:> e dos da presiclencin, 'lll~ na fGrmll e"tabeleeida,
e que continÚll 11vigonll', tem de formar pnrte da colleeçi1o
das leis, e fl1zendo-o3 imprimil', puhlicllr e corl'er,

~ 7,° Admocstar, reprelJendm' e ~mspender até oito
dias, os empregados tlJue deixarem de cumpl'ir exactamente
os seus deveres e não se acl~nl'ell1 incursos em penas maiores.

~ 8.° l\epres8ntar ao pl'esitlonte da provincia, contm
os empregados, Que admoe"tlldos, l'elH'ehendjdos on suspen-
sos até oito dia", . nfLOse tenhum corrigid.o, ou devam mais
:;cveramelltc ser punido:>.

~ £I.. Minntar e snbscl'e\"el' 0-'> l.erm05 de contractos, de
exame, de juramcnto e posse dos empregado:; publicos, R
outrc.,s qune';Cojllcl'. qne tenham de ser assignados pelo presi~
dente da provincia. .

~ lO, Aulhe!lticur com SUn a;;signntura, tudllS as cer-
tiuões e capins, qtl0 tivcI'cm de ser expedidas pela secretaria,.* 11. E-':luninHI', se estão confol'me:; ao I'e,;;olvido e 1I0S
devidos termo~. e S~JbSCl'Cver todos o" litulos, qne tenham
4e ser assignndos pelo presidente da provincia,

~ 12, Hil\"C.I'como j lIstitieadas, independente de qual-
quel' documento, até tre5 faltas IJ()!' mez, de cada emprego!)..
~o da se-crctaria, conf()J'm~ julgar de ,justic;a.

I
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~ t 3, Detel'minar quaes os livl'os nece3sal'Ío:; para Oi!
trabalhos lIa secl"etarin, alem dos que neste regulamento vã o
ordenados,

~ 14. Abril', 1Illlneral',rnhricnr e encerrar todos os li-
nos, poclendo COlllmett.el' este trabalho a empre'J'ado de sua
contiança, qnl1l1do a alfinencia dos negocias, a que deve dar
expediente, nflO pel'lnittir flue eUe proprio o faça.

~ 15. Dal' instl'llcções para o regimen intemo àa secre-
taria, sujeitando .se li upprovlIção do pre:;idento da provincia.

~ tti, A:o~iguar toJos os editaes, que tiverem de ser
publicados pela secretaria,

~ 17. EXhmilHlI', depois de revistos pelo officiaI maior,
os pareceres flue as secçoes devem dar e que têm de scr
submettido:> ao pre,;idellte da provincia" clecIllrando nos
mesmos, se com elles concorda ou se discorda, e as .razoes
em que se fllnlla,

~ 18, Heceber todas as petições, que tem de ser !;lUO-
mettidlls ao presidente da provincia. e examinar se elIas
estilo devidamente nssigna(llls e da~a(las, com o competente
reconhecimentõ, quando sej a neccssarioj se e,,!ilo sellados
os docnmento:; qne as instruirem; se s1\o origilHlCs' os das
petições de I'cmllllel'ação de serviço;,; se as pessoas qne pre-
t~n,derem offlcios de ju.;ti(;a e outros emprego3 publicas, sa-
tIsfazem ás exigencias da,; leis e I'egnlllmentos em Vi'J'OI"
se., finalmente, taos petições achn:-n-se em circnmstancia~ d~
ter nndamento, exigindo lle;:;de logo, que as partes intercs-
sadas" sup(ll'am a falta da assignatura e do sello.

AUles de apresentar no (lre:;idente, qnalquer requel'i-
mento para ser despachaclo, examinará se sobre o mO~lI1oou
~emelh!llJte negocio lIolI\'e já alglllna deciSão, a quul fará
JllIItur, bem como Ol1tI'OS qllaesquer papeis Oll de&pachos a
que se I'efel'il',

Só depois de H8silllllevidallleute examinadas e prepara~
das, sllbmetterú as potiÇ~(jC3a despacho.

~ 19 Fi::icnlisl1I'o pagamento dos direitos e emolumento"
/I que e"tiverp.lll slljlleito::; os titulos e outros papeis que ti-
\'orem de :;cr expedidos pela secI'etat'ia. . ,

% 20, HevoI' todos 03 actos officiaes, que tÍ\'crem dc ser
llssignlldo::! pelo presidente, corrigindo, !lnte" de Ih'os apre~
:>ental', qll'\lquel' CITO011 falta que encontre,

~ 21. He\'era corrcspondencin ela thesourarill defll7.Cll(la
e de outras repal'ti~õcs, que tiver de ::;el'dil'igidn tU; secreta-
']'0)10 XXXI!! 1',\l\TE 2 a



fazendo-es assignllr o livro de pres(~nç:.:, e encerrar o mesmo
ponto ás hOl'as marcadas neste reg'ulamento.

~ 4... Extractar, no primeiro dia util de cnda mez, as
notas do livro do ponto respectivas do mez anteriol', e apI'e.
sentar o extracto com Slla assignatura ao secretario, para,
com as observações a respeito das faltas dos empregadJs, o
enviar á thcsouraria provincial.

~ 5.° Manter a ordem e policia na repartiçilo, vigiando
qne os empregados sejam assldtlos, não se distraiam do ser-
vico, e não se retit'cm ainda depuis de dada a hora, sem
pêrmissao do secretario,

~ 6.° Distrilluir os trabalhos pelas secçoes, conforme
suas materias, e a cada uma della.~ pel'tença, podendo resel'-
vaI' para-si aquelles de que julgar nec(,ssario incllll1bit'-se.

~'7,o Fiscalisar, que todos os livros "lejam devida e lim-
pamente escripturados, e confeI'ir 011 fazer ctlnferil', PUl'Uq IlC
sejam depois pre3ent~s ao :iecI'dado, todos 08 act08 o(ficiae.';
que tiverem de seI' :wbmettidos ao pre;;idente, ou expeditlo,.;
pela secretaria,

~ 8.° ~)rovidenciar, para que as secçoe;;. e as mezas (lo
sec:ptario. e do presidente da pI'ovincia, 8t'jam providas Ih,
olljectos necessarios aos respectÍ\'os expedientes,

~ 9.° Nc.tar chronolog-icamenlo em livro especial e de-
vidamente pI'epnrado, todos os avisos e ordem; de todas as
secI'etarias de estado, e tribunaes snpeI'iol'es. que forem di-
rigidas á presidencia, por intermedio desta á tile;;oul'UI'iu de
fazenda, ou a outras repartiçoe~, fazendo o sllmmnrio do con-
teudo des8es avisos, orden::: etc., mencionando as re8pecti ~-as
datas, as em que forem cumpridos, expedidos ou rei']lOlHlidos.

~ 10 Mandar lavrar em livro proprio, o invental'io uo:>
moveis e ohject03 destiuados ao serviço da seCl'etul'jH, fazen-
do delles assignar carga ao porteiro, que pelos medlllOS t1ca
ref,pollsa vel.

~ 11. Fazer numerar os officios pnl'a o ministcrio, I'C-
particOes e corporaçoes, tomando nota, em livro especial,
das Ilumerações e contendo dos mesmos oflicias.

~ 12. Examinai' os pareceres das secções, flue tem de
ser presentes ao pre;;idente I escre,vendo n~J1e;; o seu--Dol/fol'-
me-ou declarando as ra:I,Oesde dlscordunclH, e asslg'l1ando a
sua declaraçao. .

Um 1.0 offici!?l coadjuvará o afficial maior nos trabalhos
'£0)10 XXXlIl, rARTE 2," .
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rias de estado, por intermedio da presidencia, e vere ficar se
estilo juntos todos os papeis que a devem acompanhar, e lan-
çar as notas do estylo, para serem rubricadas pelo presirlente
quando este nno julgue necessario accrescentar-Ihe quaes-
quer observaçocs.

~ 22, Lançar os despachos que o presidente houver de
assig'nar, excepto os casos de urgencia, em que este julgue,
conveniente ei\crevel-os de seu proprio punho, ou mandaI. os
lançar por outl'O qualquer empregado.

~ 23. Preparar, com as convenientes infO!maçoes, todos
os negocias que fizerem ohjecto de sua corre8pondencia com'
01.° decretaria da assembléa legislativa provincial, e apre-
sentar ao presidente da provincia, nno só os officios que re-
ceber do.me8mo secretario, mas tambem os que houver de
dirigir-lhe."

~ 24, Passar os attestudos de frequenciu e rubricar os
extractos do livro do ponto, feitos pelo official maior, qne
no principio de cada mez, devem,ser enviados ao inspector
ua thesouraria provincial, para q lIe mande fazer o paga-
mento dos empreg'ados, com os accrescimos e doscontos
tlevidos,

~ 25 Fiscalisar a comprn, escolha, guarda e distribui.
. çno dos objectos necessario~ para o expediente e bom arran-
ia da secretaria, ,
• ~ 2G, Dar ao presidente da provincia, verbalmente ou
por escI'ipto todas as intorll1aeOes e e8clarecimentos que lhe
fôrem pedidos sobre quaesqueÍ' objectos, ali quejulgnr d'wer
dar em razil.o do seu oflicio, eXIgindo os directamente, ou por
intermedio do official maior, dos chefes de secção e de quaes-
quer outros empregados.

~ 27, Enviar ao in~pector da thesollraria provinci nl,
dous meze;; antes da abertura de cada sessão ordinaria da
assembléa legislativa provincial, o orçamento da despeza
da secretal'ia, para o anno financeiro seguinte,

5ECÇÃO lI,
DO Ol'FICIAL ;\IAI01I.

Art, 4.° Ao ofliciul maior incumbe:
~ 1.0 Sub8tituir' o secretario em snus faltas e impedi.

mentos.
~ 2.° Aúxilill.I' o secret.ario na dil'uCÇão da secI'etaria,

cumprindo e fazen,lo cumprir fi8 suas ol'(lells,* ~ ° Presidir qiaI'iamente ao ponto do:; empregados,

/

I
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( 33 ) F. N. 2. ( 3!) )

A' primeira incumbe quanto pertence 11
Cllmllras. lUnllicipaes.
Elei(~Oes. .
Obn~s publicas.
Correios,

Si 2,. A' "egnuda incnmue quauto pertence ti
Fazell<la geral.
Fllzencla provinciul.
.Justiça c policia.
Negocio:l ecclesiastiC0s.

xxx/n. PAUTE ~.'

DAS SECÇÕES.

A 't. (i,o Catla sec~no terú, alem do chefe, Ull1 1.' ulli-
daI e d(JllS 2,O'.

Art. 7.. O trabalho das sl'cções é di vido do segninltJ
modo.

~ 1 °

, ~ 6.° Redigir, .sempre que isto lhe ;;e5a determinaL1o, \}
fazer copiar os OffiCIOSe nctos do preSIdente, e a C01're8-
~ondencia do secretario, relllti vos a materia cncarregad n.
as suas lõecções,

~ 7.° Fazer registrar ~m livros distinctos toda a cor-
respondencin. qne:-;e expedir peln. secção, e ftll'llll,llm' (~08
oflieios, avisos, etc., que pela secçno for~m recelndos,lll-
dices chronologicos, nos qUlles se ll'enClOne as datn~ (~e
recebimento, bem como o expeuiente ou execução que ti-
verem,

~ 8 ° Admoestnrem os empregados de suas secçõe:::,
quanuo nilo forem pOlltuaes uo cumprimento de sell:i .(lc-
veres, e pm'tieipar no omcial maior, pal'a este commnlllcar
ao secretario, quaesqnCl' faltas pelas quaes os empregados
mereção maiol' correccilo, .
. ~ V,U Mantol' nas'suas secções o silencio e re;;peito tle-

vido;;; I1tl repartiçã1, não con"entindo qne uenhum d.os em-
pren'udos seja distrahido, ou se di5traia de suas obrlg'nções.

o Os chefes de secção sel'ào :;nbstitnid?s em suas falta" e
impedimentos pelo t ,0 oflicial lIa respectiva secç:1o, e .I~afal-
ta deste por UI11dos Sef;'nn(los qne o secretnrJ(.) deslgn,ar.
U" addidos f'6 os podcrl1O snbstituir, e conforme for desJg'-
llUdo, Jlfl f,dla uc todos os officines da sec~'-IO.

SECçAO IV.

)

que lhe são encarrogados, e executará o que este lhe
ordenar.

Na' faltas ou Impedimentos do officiahnaier, será elIe
sub"tit'lido pelo chefe ue :;eceàJ que fÓl' de"io'nalb pelo se-
('1'etario. ., '"

SECÇXO m.
DOS ClllUlES DE SECÇÃO.

Art. 5.° Incumbe aos clIefe,~ de seccfi.o:
~ 1.0 ~"tul1al', examinar, e dm' SCll .parecer em f&rma.

datad~ ~ I~S:;lglt!lJO,sopI'e o:; negocios que pam i:;50 lhe fo.
rem dmg'J(los.

Nos pareceres de~'em 05 chefes de secçiio expõr-o trntl-
sumpto (lo lleg'oeio-o que a I'e"peite COllstlll' na sW':I'etaria, e
o qlle tenha havido sohn~ clIe,-a ieg'i"laçülJ que deva regei"
a hypotlIese ,tigllrada.-e n sua opinião.

~ 2:° A:;:;lg'lltll' no rc"pectiv') protocolo carga de todos-
l}~ papeis que á :;ecção são dirigidos, e fazer 110mesmo livro
llotlll' a data 8111que sahem 05 mesmos papei", para serem
eutregues no omeial mni~.I'. '

~ ;$,' Dil'igir ostrabail105 de ::fII'lS se~cões, e fllZt>'I'com.
Cjue;o:;el1lpI'egado5 I"c:>pectivos e que todos 111esão sobÜ'l'llina-
lias, desempenhem pontualmcnte todo" os tl'llbúlhos de que Oil"
CllCal'l'egmem, develluo solicitl1l' UOoffiicial maiol' auxilio de
emIwegauos de outms secções, quando,os das suas, Jlor ex.-
ce"8-'}.de- sel'viço, ° llil0 I)()S:>lunsatisfazel' promptamente.

~ (L" [fal.e[', Oll 111llllll:u' fazol' a lUacricl\la nJS livI'o:t
l:e~pecti,vos, de t~Jos o:; empreg-aL1o,~e fllnccional'ios publi-
co"'. cUJo.", ne,:;ocI0S C(}l'I'ão I}()l' ",:las secções, l)/)sen'allli::>
na~ matrIcula:; todos os movimento;; e alterações que Ú I'es-
pel.to <lO'ca,la um: fOl'um OCcol'l'enJo: e apl'e,~elltal' a~ ollicinl
m:1I0I', até o fim de fevel'eiro de clIda alia0, o qU:1UI'Ode'
tOUClS as I'epartiçõe:: e empI'egados de suu,; matl'icllla5, com
totIa:;. as alterações bavida;; no UllHOanterior, para seI' pI'e,.
::iente ao pI'esidcn te.

~,5." Archivar, com as necessalias c!assilicaçoes, to-
Ll0~ os papei", e pI'ocessos (ti-: neg:llcio:> tinLlos, que corre-
l'em em Slla8- secçõea dlll'llnte' UlIl seme&tre; e tl'es Il1czefl.
depois ue fiudo este. entregal-oa 1\0 archi'vo geral, acom-
panhados tle competente l'claçflO, hnvendo do chefe- de ses-
!,'ão do I\rchi\'o o devido rccil}{J, que gerá; avel'bado no pro-
tocolo gel'al.



~ 7.0 Fa7.er o rccencenmento da populnçno da proviu.
ela com distinccão de sexo, idade, ll'lCionalidade e condi.
Cã~, e dos casaUlentos, nascimentos e ooitos com as obser.
vacõe'l convenientes.

• ~ 8.0 Organisar o qundro da instrucção publicn, com
as devidns distillcçoes de e"cola~ pnblicas e particulares,
numero de matriculas, numero de alumnos frequentes, au-
las que existirem, o modo de seu provimento, qualidade e
methodo de ensino.

De touos os objectos de estatisca, formará quadl'os ge.
raes, que até o mez de abril de cada anno, apresentará a o
presidente da provincia, para serem presentes á assembléa
legislativa provincial.

Art. 10, Para o de5empenho destes enCUl'g0s, e espe.
cialmente em quanto organisar o archivo geral requisita-
rá ao presidente da provincia, até tres ajudantes de sua es-
colha, aos quaes se mandará dar pela verba-expediente
da secretaria-uma gratificação equi valente ao trabalho,
nunca excedente a 40~OOO mensaes fi cada um.

Art. lI. Quando seja lIece~Sflrifi a creação de commis-
sues de estatistica nas diversas localidades da provincia,
propol-a-ha ao presidente, e indicará os nomes das pessoas
mais aptas que para ellas devilO ser nomeadas,

An. 12. O chefe da secção encarregada da estatistica
communicaará para adevida inspecção, por intermedio do
ofIlcial maior, ao secretario todas as l'equisiçues e propostas
que tiver de fa:-.er, e nada expedirá sem a approvaçuo do
fiecretario do g'overno, à quem fica incumbida, como chefe
lla reparlição, u principal tlirecção deste ramo de serviço.

SEcçAO V.
DOS OFFICIAES.

Art, 13. Oil pl'imeiros e segundos offieiae" se ocellparão
illdistinetamente dos trabalhos que lhes forem distribui dos e
ordenados pelo respectivo chefe.

AI't. 14. Fsita a designaçilO dos que devem pertencer
a cada secçãO, só poderá ser ella alterada por neto do pre-
sidente tIa provincia,

SEcçAO VI.
DO POUTEmo E SlW AJUD ANTI?,

Art. 15. Ao porteiro incumbe;
l'O~lO x.XXIII. PAUTE 2."
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Tenas publicas.
~ 3,° ~' ~erceira !ncumbe quanto.pertence ,u

FOlça [lllbll,Ca, geral, provincial, municipal e
guarda nacIOnal.
Recrutamento.

R 4. ° A;mazel1s~ depositas e arsenaes de guerra.
;j A qU~lr~a Illcumbe quanto pertence a

E..,tutl::;tlCU.
Instrllcçno publica.
Commercio.
Agri?llltura, artes e indu"t1"Íail.
Arclll vo g'eral.

~:~. 8.° O chefe da 4." secção, a quem é incumbida
e~t~t~::;tlCu, P?de, pal'a melhor oro'unisal-a e tel-' d.a
dll'lglr-se (lirectamente a todas ~s l' ,,' a em III
lUullicipae" e autoridades da pro\'incia e~~111'cp.ÇtOae::;d"C~r!H~raS
macOe' e d d ' . ,In o,u::; IU!OI'-_' ~::; a o::; necessaJ'lOS para.esse trab'llho Sua' .
sllçoes, .po~'em, serão' sempl'e feitas, de ordem 'do pr::;e~~Je~llt;
( a pr01:H1Cla. •

Art. 9. ° Incumbe ao chefe da 4. "ecf''''omente: . U :oU especial-

~ .~ l.~ .Organisar indicef.', em livros distincto' de" d.
u::;especIalidades estatisticas. :;, .0 as

~ 2, ° Extrahir para li ~'ros gerae" e re'Ul .d
todas as matriculas de que se acha0 encarreO'::;adn~ a,mentte,
secções. b a::;as ou ras

Civil~ ,3.~.. ~?l'ipturar el~ Iiyros distinctos a uctual divisão
, JU ICIll~Ja e eccleslUstlCa da provincia com a' lei'

que as alltorlSão, e mencionaI' em luO'ar com'pet t d::;,-, ::;
livro' toda' '. lt ' - b en e e::;:;es::;'.. S a::;cl el açues que forem occol'rendoto á dlv"110 que ' quer quan-~ 4.1:;,' r quanto ao provimento dos empl'eO'os

~ ,0 {'ormar um quadro d" d",t" .b •Illunicir ia t . <l::; I:; anClaS dos dIversos
) .s en.re SI, e em rel11cllo 11 capital suas osi Oe'

g'eograplllcas e referencias ao .meridiano da 'côrte P t ç. :;

~o~(nl~s;~I.ltm~~llSe~~~efti,°e~~~;~~IÇ~~ S~Jail~f>~I~t~~~~~'p~~~1~e;~i~;
o que e ectuarem. :o

" ~ o~.o,. Fazer.o r~cetlseamento annual da receita e des-
1'e::;<\b eJaI. pl'OVIl1clllIe municipal da pl'Ovincia com b
sel'\"l1çOes convenientes. . ., as o -
.; ~,6. ~ t~a~.~I' ,o reCe~lSel1m()nto allnllO especificado dos

â~'sn~~, t~7b~~~g~:~jL~~'1~d~sre~:~:e~bsjd~~l~~:sllt~~nVae~i~~~:S~

\
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tnrem o respeito aO:3 empregados, ou commctterem qualquer
crime na reparticuo,

At't. 16. O °ajuclunte do porteiro deverá substituil-o em
snas faltas ou impedimentos, e achando-se o porteÍl'o pre-
sente, eleve auxiliai' o no desempenho úe todas as obrigaçOes
do seu cargo, e fazer o serviço quo lhe prescrever' o sect'ota-
rio e o offici al maior, e cOl\lljuvar os conlinuos no interior da
repartição.

Da nOlueação, deu'l.issra,o. licenças,
vencilnen'tos e aposentadoria dos
cnnpregados.
_ Art, 18. O secretat'io do governo, no CIpe pertence t't

nomeaçflo, c1emi:3Si1O,sllf:pen:3ão e orelenado, é slljeito ti le-
gislação geral, emprega(10 ele nomeaeão do g'ovel'llo imperial.

Além do ordenallo, que por lei gOer:1llhe é murcat1o, vcn-
cerá anl1ualmente pelos cofres ela prO\"illdn, a g'.'atificaçno
quc ti nS:3embléa legislnti\'a provincial ll}(~ <l1'bitl',U',e for ele-
cretada em lei provincial,
1'0:'10 XXXllI. 1',\UTE 2,"
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SECÇÃO VII.
DOSCO:'l'l'INUOS.

Art, 17, Os continuas deverão tambem comparecer á
me:3ma hora que o porteiro, e terão a seu cargo,

~ l.0 Coadju\'ar o porteil'o e seu ajudante no que tocar
ao asseio e limpeza da sec:rctaria e ao provimento dos ob-
jectos necessario.3 para o expediellte, e no trabalho de fechar
a cOl'l'esponelencia omcia!'

~ 2,0 Sel'\'ir no expediente ao secretario, ao officiaI
maior, e ús secçoes, aCllllinelo ao toque da campainha, e le-
vando de umas para outt'a::; mezas, os papeis que lhe forem
entregues pelo:3 c:npl'ogados, conforme Ihe:3 for ordenado. .

~ :J o Auxiliar os empregados do arclJivo, na collocação
e arranjo dos pnp8is e livros !las respectivas estantes.

ê !~,o Cumprir finalmente, tudo quanto lhes ordenarem
a respeito do serviço da repurtiçno o secretario, o official
muior, os chefes de secção e o porteiro, e levarem promptu-
mente a seus destinos os oflicio::;, que tiverem de ser entre-
qlles na capital. '

CAPITULO 11.

F, N. 2,

)
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~ 1 o Abl'il' a se t' ,
trllblllh~, e fechlll'lllg~~ aI'll~en~e,la l~or~ antes de, começar o
e horas ordinaria~, terâ o ~ort :~te be,.ÍJ,lld~l1"Alem d,os dias~~~:':~~~,io:uundo isto seja nece~~~~'i~ ~~rl~Ç;~~,~\~lel:;~llá~~)~r;

~ 2,0 Cuidar do as'e' d dmoveis e mais h' , " " ~o, ~ casa, a conservnçiio chs
responsavel. o .jecto::; all1 eXIstente:3, c pelo:3 quae:3 é el1e

~ 3 o IJrover 1 d" IS meY-lls o" empreo,ndos do' b' tnece~sarlOS ao expediente, Da , ~ O jec OS
~ !~.o Gl'at'dar a clt'lve I '

çado:3 os rE'qllel'imel~tos' (a .C~lX~ .oI?de d~vel11 ~el' lan-
quando a seCl'ct'l1'ia e'~ej~ 7mflO, elll'lgldos a p1'csldoncia,
maj~r: os' que al1'i acha~'. ,<l cc H1C a; e entregar ao oflieial

J'J~ta caixa <e"à preo'óld t '
entl'aela da s~r.r;t~ria ;' ( ~, n~ par c ~nttJt'nll ela porta da
ser introeluzidos o' I' e,tetd u.na fenda, pela qual possam

. 5 O)~ ::; Japets.
mais3pa~eisl ~~le°oS~l~~'l~;~~:3t~~~na3 do imperio nos titulas e
. ê 6, Hcgistrar no livro d,tslc1encia no me'mo d' U pOla os despachos da pt'e-

mediato im )1'e;el'ive lU, em que forem prof'et'idos, ou !la Im-
claro do ob J t "l~lente, fazeudo um rosumo suceinto e

R O" ,jec o pllnclpal dos requorimentos,
O",lstl ado o desl)'lCllO t .mento á p t " o por 811'0 entreo, 'urú o req neJ'Íar c, excepto 'lq l'elIe' ( f to, ~lamento cl ti " '. I ::; lue na anua ele"te rerru-

O evem cal a:'clllvados na sec1'eta1'Í'l b
"uem receber o requ" t .' , ,porta em s l' • I ' ellmeno aSSlg'nara no liuo da

'" ~ o eg UI( a ao lançamento do despacho.
;-; I, Manter a ordem e o r.'t t

se acharem fÓl'a dos 1'0lOS " ,e~~eJ o ~l~ re as pe.3soas Cj110
aspl'ovidencia' f. ,I teIlo~, leqlletenr10 ao secl'l~tal'ioê 8 o Cu,s q,~I,e JI em pt'cClsas pum esse fim,
cial maior ", rnpll,l ,tod~s as Ol'de~lS elo secretario e do ofli.

R () o "l~onc81nente::; ao se1'VICOela l'elJartiCão
;j • om'l!' o pai t '1° J' .

tinuas, 'e dar cdnt'l 'la ~eocl:it,n,!,Ul:dllllefeloporteiro e aos C(1I1"
metterelll, ' ,::; aliO as alta", que elIei; com-

~ 10, 9r.terminar trabalho aos servellte' ,
~ II I. 'IZet' 'I' el . .,.. '" , ::; espezas mlU(1'ls da' t.sentando pnl"1 ellas os I)eell'I ". ::;eel'e ana, a,pre,

1 fi 1 " , l 0:3 ao seCl'etnl'W e chnd ',lO m (,e caela Illez pa:'n qne _ .' '1' ' " o a I;ollta
~l1e, :,e remetta Ú tlIesou1'l1l'ia e~,nJ~l,Il1::~',1, : ei;tando eOllf?I"
}Jngamento. ' p, 0\ llH.:ld !Jdra o l'eSpeetl \'0

, ê 12, AutoaI', clJnlirJl'rno lhe OI' ol'denrl(lo, ,"().;:;, . li'lO fill.



CAPITULO 111,
Da escripturação.

Art. 27. 03 livros <le presença e o <le protocolo gel'il!,
bem como os de termos de juramento e posse, alIe con ..
tractos, e o de examéS, serao escl'iptul'u<lo.:õ na mmm do
oificialmaior, alem elos que elle deve ter pam desempen!lo
de suas attr'lbuições. ."

Art 28, No do protocolo geruI, serão dl:1I'Iamc:lle 11\-
ventariaelos, depois de llumel'lldos, todos os pal~els q lltl
entrarem para a secretaria. E"te livro deve seI: e~cr'~pturacl()
em CillCO eOlUlllllltS lli"tiuctuil. Na 1," se lllenCIOIHu'il. o.? p:~-
peis que forell1recebitlos na secl'etaria: na :l.a, a .dlStl'lllUl .
~~ão dos mesmo" papeis ús secçõe.:õ,; n;, 3;",. a n';~l~'~I:~tlI1~L:
do chefe ele secçito que os recebêl, nd '." I a <le",Ctllg d IFltJ

1'0,10 XXXlll. PAllTll 2."

Art. 23. As licenças, justificações dde fulta.s, descontos,
percepCfto de vencimentos, liquidação, . e serVIços, _e apo'.
sentadária dos empregados da sccretul'tn, so re~'111arao pelo
que se acha determinado no regulamento n, ;)2, de 30 de
janeiro de 1866.

Art. 2'~, O artigo 35 de::se regulun~ento n. 52, compl'e-
henc.e os ell1pregado~ q~le contanuo ~a.ls. de tç e menos ~e
30 annos (Ie servIço l}qUldo forem dumttldos, a bem do sel- ;'
vico publico.

• E"tes, como os impossibilitados de trabalho, ~carão com
direito a ser aposentarIes com onlenl1uo lH'oporclOnnI, uma
vez que a demissão não seja, motivada, por crime ou f,nl::t
grave, constante da respectIva portana ou al'to da pre",l-
ueneia.. . .

Esta disposiçãO, como c~mplen:entar do r~~erldo al't~~o
85 do regulamento n. 52, e appllcavel, na fOlma uo (~rt.
37 do mesmo regulamento, a todos oSl el.npreglldos pro"lll-
dues. que tiverem <lireito ú aposentu( orm. .

Art. 2:5. Os vencimentos dos empI'egados da secretmua,
ser'ão os que vão menoionados na tabella que a e.,te regu-
lamento acompanha.

Art, 26. Sempre qne quaesqucr empregados da seCl't:-
taria tiverem de sa!lir' da capital, acompanlillndo o presl.
dente da provincia e para coadjuval-o em son e~pedlCllte,
terão dir'oito a uma g'l'atificação correspondente a Illetatl(~
de seus vencimentos,

( !~5)F. N, 2.

)
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~\rt, 19. O officÍalm!lior, chefes de secção, porteiro o
c~nt,rnuos, serilo de livre nomeacilo do pI'esidente da 1)1' _VrnCIa. • o

,Éstes en~pregado:'!, bem como os 1.°& e 2.°5 ~mcitles, süo
~e lIvre demls8ão do mesmo presidente, salvos os direitos que
11\'erem a aposentadoria.

Art. 20. Os 2.os omciaes serão providos por concurso
e 0ds 1.°&por acce3so c P:!!' antiguidade, No caso de in'ual-
da e de antiguidade o presidente esccJlhení. b

Art. 2/. Para o concurso se obsel'\'al'á o seO'uinte:
~ 1.0 Dada a vaga. o secretario repI'escutanf ao pre",i-

<dente da província para que seja aberto o conCl1rso. ram
este se convirlarno concurrentes por editaes e com o praso
de trinta dias.

~ 2,° Dentro deste praso, as pessoa;; que quizerem
concorror, se habilital'no CClm as seguintes provas:

Cel'tidno de maiori<lade legal.
Folha corl'Ídn,
Attestndos que Ilbonem seu comportamento,

~ 3.° Agsirn habilitados os canclit!ato::l, (!arilO sl1a pro-
va de,capacidade em exame publico, para o (l'l;ll so mal'-
cará dm, e hora. e ql1e todt lugar na sala das alluiencias
do rr~sl(l{}nte da pl'Ovincia, por este presidia, 011 pelo se.
cretarlo. do governo, se nssim aqnolle o dotol'minar.

~ !~,o .0 eXllme sedt feito pejo omcial maiol', e po,
dous examllladores nomea(Ios pelo presidell.c da pl'ovincin"

~ 5 o As provas de cnpacidncle qno devem ser exii;i-I,I:'
nedae exar,j)o vOl'sarno sobro

Cllligraphia,
Opel'nções PI'llticllS de Il.r!tlunetica.
Grllmmaticll POl'tug'l1c2a.
Re<lllcção otlicilll.
Língua th.mcez;'\,'

~ fi,o Feito o. eXUllle, lavrado o competente termo, llO
qual havendo lr.lJllos cOnCUlTelltes, serão t:stos classificado,;
pelos, e\mllin~l~Iores, jnnt:.lr se-ha copia de;;se termo no,;
p,apCls de hílbJll~llÇ00. e llssim subil'ão a llespncho, e o I)J'l)-
sl(1I.mte da prOVlnCla l'esolvOl'á a 1I0meaf'i1.o C0l110 lhe paro-
cer de justiça. '

Art. 22. O.., bncharei" em lell'n.~, 0" que ti\'el'em di-
plomas dns fnytddn<1es do i,rnpnl'k, 011 do estrallg'eiro, devi-
~Il'l.mt;n+,e Jeg-nliEll<1os e em Vll~'('I' no illlpcrio, sÓ ';Cl'ão Sll-
JeItes ~lprova tle C'i!pacidadl' <jnHllt0 ti enlig-J'llplJin,



( 46 ) F. }L 2. ( 1.7 )

so lhes deve fazer quando os entre~rem' na 5.a, finnI-
mente, o destino que tlvel'em. "',

. Cada secçã" torá os liV1'OSde registro que forem neces-
.tal'lOS,

AI.t. 2l}. G.ada m~ltl'icll[a terá sen livro especial.
Art 30. N.o arcluv{) geral, alem <lo livro de entrada c

ea:'ga dos pap~l", !tavet'ú. l.uai::; o de cla~sifica~ão, e quan-
to:> ~~ s~.cI:etarl?, ~t ~'eqlllslção elo r~spectivo chefe, julgar
llece::;::;allo::; pala ::;allsfuzer, quunto e recommendado ne"te
regulamento.

Para a ~statistica, haverá tantos quantos elo mesmo
modo forem Julgados nece"sarios,

AI t. 3~. O secretario terá em seu poder ~ o'l1arda, o li-
'I~~:ode reg-I~tro de ~ei!érvados. ~ó o presidente "'da provin-
cu .0 podem eXUlUlllar, Desse 11vro se uilo Jurá copia ou
aOl'tldüo.

:\rt:, 32." O om~i~l que :,ervir no gabinete do presidel~.-
t~, entl agala ao olhclal maIOr, todas as minutas do" ofli-
CIOSe netos, qlle pelo gabineto forem expedidos, menos o
~ue, de partlcul~I' ou contitlollciul se fizel', porque neste Ct1.-
~o .ticarao a" mllllItus em poder do presidente. Entl'eo'ue.5
I;SSIn1aqu?lla:; millutaR ao of'fieial maior, e.';te as di"tribuiní.
as resl~etct

3
1v
3
assecçõods, 1~llraque se. fa~a o devido registro,

AI. , Alem o" ltvros lllenclOnado" nos artio'os an-
tecedente.s,. os chefe" elo secção l'equisitarão ao officia] maio]',
~,e_"t.e,solt,cItarú ~o "ecre~a.t'io todos os demai~ que indispell"
S<1 \ el::; fOIem pnt a li sutis/açãO elo qne lhes e encnrren'udo.
. Art. 311-. O official maior tiscllli;;ará a e"criptlll'UCã"'Odo"
11\'1'0"~ cargo das ~ecções, Pl'0POllUO ao secretario,. depoi"
d~ OUVIdo o l'e"pectlvo chefe, o" modell03 que tlevern Sei'
( !);;õel'v,lllos.

CAPiTULO IV.
IJISposições geraes.

Art. 33. :Na follw oflieial se publicará diariamente to-
do:; os ücspacllOS, n~meaçõcs, dimissões, suspensões e ro.
"olll~õe~ 80br.e mllter'la .de doutrina que o pI'esidente da
lJl'ovll1cla asslg'llaJ' no lha antdcedente. O" demais actos o
ofticios serão jlnblicados na selllana sen'uinto á em que fo-
relll expedidos. . '"

Para isso, cada chefe de seCSàQ entregai'á ao oficia!

/

maior n~ fim do tl'abalho do dia, l,nna nota (1~ que o~col'-
reI' p~r sua secção, e deva Sei' publtcado no l!ta segulllte:
c no primeit'o dia de cnda semana" o extrHc~o de todos 0:5
outros nctos officiaes, que tiverem SIdo expedido:> na sema-
na anterior. .

Art. 35. Todos os reqnerimentos dirig'id~s ao presI-
dente da provincia serão entregulls ao se,cretal'lo, 011 pela"
parte" qne os apresent~rel11, ou pelo port~ll'o q lIando os rel-
cebel', on qlle tenhuo SIdo lançado& llU caixa d:l l)'lrta,

Art. :17. Nas capas ou ellvelopes ~os OffiCIO::"qlle llcvem
ser numerados, se escreverá o re"pectlvo 11IInW.l'0'

Art. 38. O" ameias qlle tenham do segnll'. pelI) COI'.
reio, seriltl relaeirll1ados, com SI1HS nUll1,el'açõe::;e.dll'ecçõ8". :\
relacão (leve ser' c!iaria, e lançada em lIvro para I.S::;Ode,-;I.ma-
do, e será assignada pelo allllHnistrador do corr0W, ou 91~e!11
suas ve;.es fizer, e logo que IlJe torel11 entregue.'; .03 Ofl.IClOS.

E,ccptuuo se aqnelles que tiv~rom <le segllll' regl"trll'
dos, aos quaes aco'npanhará o OffiCIOpelo .1'eglll~t;.nentQ dos
correios ex.igillo, ~lovondo 05 C(?iHl?etento;; certificados ;;"1"

entre;:?,'llo;; ao pre,nàente da, provll1c~a: . _,
Ar!.. :39. Só o secI'etarlO e o ofhcwl.malOr, nao :>uO su-

jeito:; ao ponto, . .
, Art. .10. Alé,n dos dias c horas de tl'llbalho ol'lllllal'lO da
~ecI'et.tl'i'l 1),)<1erl10os empl'e.'l'allos ser clwmados fi qnalqlh)l'., <, , '" I' t'f' Ihora do dia ou da noite, e cm qnulquer üll~ SllllC llcal.o ou
feriado, para o expe<1iel~te .que fUI' ncce.:!SHl'IO,o ucterilllllatlo
pelo pro"idcnte da provlllcw. . .

Par<\ isso <: ex.pl'e"samente p.rolubldo aos e;nproga-
dos sahircm da capital, me,,1110nos llIas em q'le reg:;ÜUl'l11elltt1
não trabalhe a secretaria, sem licen<,:a do. SP'CI'Ct:l]'.IO,o ()lIr.l
nllnca a poderá concellcr a tnntos, qll~, IlLlP,os.~lbIilte o tra-
balho extl'twrdinUl'io, que por ventura lur lIllstel',

O empreg'o qne avi"ado vara. o ,s.?rviço ex~ra0.rdinario
deixar <1ecompal'ecer, sem motivo JUStItIClldu, s?lh'cm ~ dC:i-
conto do" vencimento", como se faltns:'ie a sorvl<':o OI'(!tnllrJ().

Art. Id. Dos cinco 1.05 officiaes do, quadl'u, gne pela
tabclla annex.a ao pre"ente reg''llnmento e ~stabelecldo para
a secretaria, um scrú eneul'í'eg'<lIlo do ()xJlc<1~ent:e.a cal'g'o do
amcial mUlor, cOllf)]'mc a de,3ignnçüo que fOI'fOlta pelo pre-
sidente da provi'leia. .

Art. 1~'2, A~ passagens de Offi.;](lC.3lIo umas pal'H outrl1.~
T()~lO SSXlIl. 1',\1Irg 2,a



TOTAL.

JOAQum SALDAN'HA MAnINHO.

OUBO PHETO, 1868.-TYl', DE J. F. DE PAULA C,\STlW.

"'r beIIa dos venciulo:n.toSl dos 0111-
a <. - I 0'0'" el.~-pregados da s?Crota~Hl. <:..0 ~ ~ .,.
no da provinc.la doM ..luas Gel: ~OS,

so""undo o doter.lTIinac.,:.ono ~~~. do
art 4.° da loi n. 1.,~!1<.J> de --- de
ago!Sto do 1.864.

OUDENADOS. GllAT.EJIPUEGOS.

1:Gn6~ô67 8~38333 2:500S
Official maior. 34 61t':jjl6G6 1:850S
Chere de seCCllO. 1:~~~~~OO &50S000 1:350,1)
Primeiro official. 700:jf000 350S000 1:050g
Seo'undo dito. ~ 266~ü6G 800SIr °t . 533S'.'~33~ 'i!'

ar eira l,OO;'jiOOO 200S000 COOS
Aj ud~nte do porteiro • 3'>0:ti\000 1605000 480p
Contll1llOS, . . .. - ,

O tua! )orteiro continuará a perceber os. vencI~eIltos
, "~ãcOm'l~cados na tn bella-ll-anllexa a leI supraCItada.

que ~~l1acio 'de, g'ovcrno de Minas Gemes, em Ouro Preto, 11
de maio de 18m.

F. N. 1. ( 49 )

Mando por tanto a todas as antol'i(ladc~, ,u quem o C,?:
nlIecimento deste pertencer, o cumpram e façam curnpIll
como nelle se contem. . O ' Preto

Palacio do governo de Minas Geraes. cm mo ,
aos 11 de maio de 1867.
( J oAQunl SA LDANll,\ l\IA Uli'lIIO.

• t . do o'ovel'l1O fui lmlJlicado o prescnte:N estn secre ,Hrlfl b.

reO'lllamento, aos 13 de mUla de 1867. , _ ~1~_'
o Dl'. Ilc/!1'Iquc Cc~ar Jr IIN"'IO.

Impresso e revisto nesta secretaria por Ordell1 do g'()\"el'-

no da prOVÍncia. A ntanio l\'uncs Galrão.

I

secções, ni10 poderão ~er detel'lninadas, se não pelo presiden.
le da provincin, ouvido:'l os respectivos chefes.

Art. 1~3 A revelaçào rle qualquer acto ou negocio re-
servado, ou de qualquer acto ordinurio, antes de sua expedi-
~'àO e publicaçrto, impoI'ta falta grave, e o empregado que fl
fizer incol're nu pena de demissão immediata, que deverá ser
motivada, e que produzirá o effeito de pe.lda de direito á
uposentadoria.

Art. 44. Nenhum tmbalho da secretaria se fará fóra
deHH. E' absolutamente prohibida a sabida de livros ou
quaesquer papqis ela secretaria.

Art. 45. A excepçflo dos chefes das j'epartições, e estes
com permissãO do secretario, ou do omeial maior, nãO estan-
do elle presente, ninguem poderá ter entmcla na sala de
trabalho e archivo da secretaria, Os chefes de repartição que
ti verem entrada se dirigil'ão ao oilicial maio!', e dell~ soli-
citarãO as informações que lhes forem mister. .

As pessoas que procurarem a qualquer empregado o di-
rão ao porteiro, e e;:;tepelo continuo mandarl1 avi:mr o. em-
pregado, o qual n~ste caso snhil'ú pum fallm'a quem o pro.
cure, contanto, porém, que se não demore de modo a prejudi.
~ar o serviço que lhe é encarregado.

Art. 46. Em quanto houver na secretaria empregados
uddidos ao serviço da mesma, e com elles o total do quadro
se ache completo, não serão providos os lugares vagos, 011
que vagaI'em: os addiclos entrarão pata o quadro, lO{"J"Qque
se forem vflrificando vagas de empregados iguaes em cathe.
gari a ti que eLes tiverem, 011 para lugares superiore::; vagos,.
e para preenchimento dos qllaes não existam empl'egado(do
mesmo quadro com direito á promoçflO.

. Art, l~7. A a~seneia ~o empregado, salvo serriço gra-
tUIto a que por lei é obrigado, por quulquer motivo que
::;eja, com licença ou sem elIa, importa a perda da gratifica-
~'ão correspondente, mesmo q uandu se lhe dtjvll abonar o
ordenado.

Art, 11.8. Para o sel'\'ico da Iilllpeza e asseio da casa,
haverá dons serventes, t\ c~lda um dos quaes- será abonado o
.:-ialario cle 18000.

Art. 49, A' excel)cãü do que pertence ao numero de
o I ten1lpregados e seus vencimentos, PO( era o ]ll'esente regula-

Jl,ente ser altenldo pelo pt'esidente da ]lt'ovincia, conforme a
experiencia e necessidades do sel'viço o determinarem.

Atr, 50. Ficam sem vigor as Jisposições em contrario,

( 48 )
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:\." 1:.6i.-Lei de !l do Julho de 1868.
Autorisa a construcção de uma meia estrada de roda'-
gem, que partindo !.la cidade elo Mal' d'lIespanha, \'iÍ

ter á estação do Chiador na via [errea du D. Pedro 2.°
1\.0 1:4iO.-Lei dI) 9 de Julho de 1868.

Divi!.le em dous o oll1cio de Escrivão do Orphãos dos
termos do Serro, Campanha e Alronas. • 2

N.o l:l,7l.-Lei do () de Julho de 1868.
Eleva á districto de paz o povoado de S. João Baptista
da Terra Branca, e marca os respectivos limites • C(

N.o 1:~i2,-Lei de 9 de Julho de 1868.
Eleva á districto de paz a povoação de S. Josó do
Corrego d'Anta, e Alarca as respectivas divisas. :{

1'1.° 1:\73.-Leido9deJulho de 1868.
Eleva li districto de paz a povoação denominada'-Cor-
rego do Ouro, e marca as respectivas divisas

i!l.o 1:4i4.-Lei de::l de Julho de 1868.
Elova li !.listriclo lle paz a povoação da Canua Brava.
e marca as respeCli\'as divisas. . • , ::.

1'1." 1:.\i5.-Lei lle 9 de Julho de 1368.
Crea um dístricto !.lo paz na povoação do Wlho Verdo,
e marca os respectivos limites. • • 6

N,o 1:4i6.-Lei do 9 <.le.Julho de 1868.
Eleva li <!istric!o de paz a povoação do Curral, pc 1'-
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Serro, e o encorpara ao de S. Sebastião de eOl'-
rentes

1:491.-Loi de 13 de Julho de 1868.
Declara em inteiro vigor a de n.o 773 de 21 de Maio
de 1856. quo marca as divisas do districto e fregue-
zia da cidade do Uheraba.

1.492.-Lei de 13 de Julho de 1868.
Elava á freguezia a capella de S. José do Paraopeba,
de,;memhrada da freguezia da cidade do Pomba.

1:1:J3.-Loi de 13 de .Julho de 1868.
Eleva ú l'reguezia o distl'icto do Passa-quatro, e esta-
belece suas divisas

1:.í94.-Lei de 13 de Julho do 1868.
Hestaura o districto da Saúde do municipio de Pitan-
guy.

1:495.-Lei de J3 de Julho de J868.
Supprime na de n.o 1:415 as palavras-do Jacaré~inho
lIS caueceiras do fiio Sant' Anna.

1:496.-Lei de 13 de Julho de 1868.
Desmembra da fl'eguezia da Conceiçllo do Turvo, e an-
nexa á frpguezia do S. Caetano do Chopotó, o districto
de Braz Pires.

1:4!l70-Lei de t3 de Julho do 1868.
\\Iarca divisas entro as freguezias de Santa Luzia, Sa-
hará e Lapa.

1:498.-Hesolllçao tle 20 de Julho de 1868.
I'rohibe na cidade do Ubá as cercas de achas na frento
das ruas, travóssas e hecos, e obriga os proprietarios
dos terrenos sitos nos ditos lugares a fazerem muros
de pedras, e contem outras disposições a respeito.

1:49\J.-flesoluçao de 20 de Julho de 1868.
Eleva a taxa denominada-Cabeça e cepos. que arre-
cada a cama a municipal da cidade Diamantina, e au-
torisa a cobrar outros impostos.

1:500.-Hesoluçao de 20 de Julho de 1868.
AlIlorisa a camara municipal da cidade de Queluz a
cobrar diversos impostos, e contem outras disposições
a respeito.

l:ó01.-fiosolucl'lo de 20 de Julho do J868.
Eleva a' gratificação do llscal da camara municipal da
villa do Curvello.

J:5020-fiosolllcl'l0 de 20 dI) Jll!ho do 1868.
A'utoris'a a carnara municipal da cidade de Minas No-
vas a arrecadar UlIl mil róis por cada I'ez que fór mor-
ta p~ra ser vendida a carno depois do secca.

1:ó03.-Besolucl'lo de 20 tle Julho de 1~68.
Altera 'algumas disposições uas pOõlllras da cumara
muuicipaL do Ouro Preto o

N.o

N.O

N.o

N.o

N.O

" on.

" °no

NoO

N.O

" °n.

No"

N.o

No, .

«

«

10

s

11

12

13

15

II

11)

Pago
lencente á frrguezia da cidade de Tamanduá, e marca
as respectivas divisas.

1:477.-Lei de 9 tle .Julho tle 1868.
Eleva á tli;:tricto de paz a povoação de 13ento Rodri-
gues, e marca as respectivas divisas

1:478.-Lei de 9 de Julho de 1868.
Supprime a freguezia do Bom Despacho, e encorpara o
seu torritorio á da Abbadia. • • o • o • • •

1:479.-Lei de \) de Julho do 1868.
Supprime a freguezia da Agua Suja, e oncorpora o
sou territorio á freguozia 1]0 SUcuriú •

I: "*80.-Loi de 9 de Julho de 1868.
Transfero a sótle da froguezia do S. Sehastião de Cor-
rontes para a capolla de Santo Autonio do ltambé.

1:481.-Loi de 9 de Julllo de 1868.
Desmembra do muulcipio do Dores da Boa Esperança,
e encorpara ao de Tamanduá, o tlistl'lcto de ClJristúes,
e marca a divisa entre os dous Municipios o

1 :.i82.-Lei ce \) de Julho de 1868.
Desmembra do municipio e freguozia de Piumhy, o en-
corpora do novo á freguezia tle Bambuhy e ao termo
da Formiga, a fazonda-Pasto do C, avo e Serra da
l\Iacella. . o •

1:483.-Lei de 9 de Julho da 1868.
navoga a de n.O 1:402 tla 7 tle Dozombro de 1867, na
parte que desmemhra a fazonda tla Ponte Alta de

. Bambuhy, e a oncorpora a Piumby.
I ;4840-Lei de 9 do Julho de 1868.

Transfere a sétle da fregllezla de S. Gonçalo, para a
capella de S. Gonçalo do Milho \'erde. • •

J;485.-Lei tle 9 de Julho de 1868.
Aonexa ao distl'icto tla Boa \'ista do termo de Marian-
na totlas as vertentes do carrego da-Perdição.

1:486.-Lei de 9 de .Julbo tle 1868.
Marca as divisas entre os tlistrictos da Pimenta e d~
,oilla de Piurnhy.

1:487.-Lei de 9 de Julho de 186B.
Marca as divisas entre os municípios de Itajuba e
Christina o o

1:488.-Lei de 9 de Julho de 1868.
Marca a dIvisa entre os municipios da Formiga e Pium-
hy . • o • • • • • • • • • • • • o o

1:489.-Lei do 10 de Julho de 1868.
Desmernbra do termo da Diamantina, e encorpara ao
de S. João llaplisla o districto de ~lerce7. do Aras-
suahy. • . .

1:490.--I.ei tle 11 de Julho da 1868.
Desmembra o distficto 'do Itnmbé da fregueda do
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município de Caethó
N.• 1:&16.-Lci de 2~ lie Julho de 1868.. .' .

Altera as divisas ua frcguezla e dlslncto, do Ca~mo do
Rio Cloro, o contom outras disposJ{;ões 11respOlto.

N.• l:á17.-Lei do 20 de Julho de 1868. .
~larca as divisas entre as freguezlUs do Calháo, Itinga
e Philadelphia .

N.• 1:&18.-Lei do 20 de Julho do 18,68. ,. )
Eleva á colbegoria de (;Id~do n' 11.1~l3ella do Turvo,
com a d('nomin~çao de-CIdade do lul'Yo.

N .• 1:~19.-Loi do ~O de Julho do 1868. . .
Manda contractar com qualquer assoclOção ou parti-
cular a construcç:io do uma meia estrad,a de rodagem.
que partindo da ponte do CampelIo. Vil. ter a Cidade
do UlJá. • • • • • • • • . • • • • ..

N.• 1:&20.-Lei do ~O Je Julho de 1868... ..
Elova o districto de paz o dlstncto pobclal de Pouso
Alto, com as mesmas actuaes divisas.

N.• 1:521 .. -Loi de ~O do Julho de 1868. . . ..
Desmembra do districto da cldado da OhvOlra, e on-
corpora ao de Sant'Anna do Ja~ar\S, .as f~zendas de-
nominadas, Cachoeira do Jacare e GOlabOlra.

1'\.• 1:&22,-Lei de 20 do Julbo de 1868. . ".
Annexa á freguezia da ALbadm e ao dlst.nclo do Bo~
Dospacllo a fazenl!a das Areas do capItão. AntoniO
Teixeira Bueno.

N .• 1:&23.-Lei de 20 de Julho de 18G8. . , .
Marca as divisas ontre as freguozIaS do faquarassu o
Rocas Novas do município <.loCaIM.

N .• 1:524.-Lo(de ~O de Julho de 1868., .
Desmembra da freguezia e (l1stnclo de Nossa Sonhora
da Glorio termo de Quoluz, e encorpora ao distl'icto
de Sanl';\nna do MOl'ro do Cllapéo da freguezia de
'Queluz, a fazenda da Pedra.

1'1,. 1:&25.- Lei do ~O de Julbo de 18G8.
Desmembra do município de Sabará, o encorpora ao
do Pará, a fazonda da-Ponte-de Bernardino Fel'-
roira da Silva, o a do Custodio Forreira da Silve, da
parochia de Pompéo para a do Pitangui.

N .• 1:5~G.-Lei de ~O de Julho do 1868. .•
Transfore o distl'icto do Papagaio da parocllla de No~sa
Senhora da Garça (Jara o districto da vl11a do Cur\'ello.

N," 1:527.-Lei do 20 de Julho de.1568.
Eleva á catbegoria de cidade CGm a mesma denomi-
naçãO a villa de J aguary.

N.• 1:&28.-Lei de 20 de Julbo de 1868. . ., •
Marca as divisos entre a freglfozla o Uis!rlc,o dos 1'ros
COl'a~ões do Rio Verde e as freguezias e districtos do

«
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ri .• l:&04.-ResoluçiiO do ~o uo Julho do 18G8.
Eleva ti seislentos mil réis o oruonado do secrotorin
do co.mllra municip1l1 da ItaLira, e a 200SOOO rs. o uo
port,'lro.. .....

N.o 1:',05.-Lei de ~O uO Julho do 18G8
Encorpora 00 dislricto dó SO;ltO Antonio do Aventuroi-
1'0, lt'rmo <lo ~rllr d'lIesponho, o fa?A)nda da Boa ViSlll
~ituada na linha <lviSOI'io entre esle districto e o d~
Hio Pardo, do lermo Ja I.eopoldina. . . ,

!'i.o 1:&06.-l.ei de 20 de Julho do 186~.
Declara perlencente ao ,jistriclo da Estil'a. do munici-
pio de Pouso AI('gre, o lerrilorio desmcmLrado da frlJ-
g':ezia da ConcOlção dos Ourus, pela '('i n.o 1:.\10 do
anuo passauo, com as divisas estalJolecit.ias pela cito-
u.a. lei. . . • , . . • • • . . . .

N.o 1:&Oi,-Loi ue 20 <.IeJulho de 1868.
Sqppdme :~ ~omarca d? !lio Pardo, e encorpora o mu-
nl~lpl)O du (:rao 1I0gol a Comarca do GO'I'lltahy, e o do
HIO I ardo 11 do Jequilinhonha .

No" 1.5!l8.-Lei ue ~O de Julho <.lo1868.
Dosmern1J~'a ~lo termo <.IeS. Homão, e encorpora oouis-
Incto da Catinga do lermo de l'arocalÍl, a fazenda de-
~ominolla -Cavallo-pc'rtollcente 00 capitão Basíiio do
\.ilmpo. Cordeiro '; alladares, (J altera os Ilin.,as ontre
os mesmos I('rmos. . .

1\." 1::>lI(I.-Lei de 20 de Julho de 18G8.
~Iarca as divisas entro os dislriclOs. do S ScLasli;10 do
Curral, o o do Santo Antonio do Munle olllhos uo
IOllnicipio do Tarnanullú,

I'." I::,JO,-Lp-i de ~O d.:>.Il1lho do 181i8,
Eleva ú calitegoria do ciliade as vil/as de LlIl'!'as,
,\y"r'IIOC;o o Piurnby. . .

N." J'~ll.-Lt)i de ~o de Julho UO 1868,
JJiJ>rn~lllhr'a da fr'c'gllt'zi 1 de Callns Altas de Noro ••:;a
(J ('ncoq)or" ti Je IlavcrJ"a, as fazenJas do-Gavião'
Oachocira Tur lil •. \I"j'l'ink, Faria c Paciencia. . . :

]\," 1 :>!2.-l.ei de 20 de .Il1lho de 1~68.
.\farca as r!11'i"ilS entre os ,liql'iClos de S. Peliro do

, ,\IC1tllf:lI'<lo S,ll't'Annil uo 1l,)stcl'ru
Nu ';:>13.-!,." do :0 de ,Jllllio do 18118.

,\I]IOr\<a o /ll'esliJl)ulc.da prOl'jncio a conceder carla Jc
/litarmilccIJ~ic(J a uiver,os ciJad.los. , . . . . ,

~.c I'~I !,-l.~i do ~o U,' .lnlho dp lSô8.
,\Iarca ;1> <lII'i<a, da pan.'chia d" :\'0553 S('nlJOra tio
Carrn9 da Borda do ~I~lla, lorlllo do ('uuso '\lc"rc

!l." :,"),-U'ide~n!,oJulholioI86S. ".
.\lal'l;a 'I" dlVISdS :nlrc a." fl'rgll~zi:l'; ,Ll Lagoa Santa,
~Jo n'4r'IC'P") !le SlIota I.l.Izia., c do '/';ql.llil'ilssÍl do
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GGmembra da do Piracicava o encorpara á do O F.O Preto
~ o municipio de Marianna .

N.• 1:542.-Lei de '20 de Julho de 18G8. .
àlanda contar á nem da aposolllado~1a ~as professoras
D. ~Iaria da Conceiç30 d'Oliveira Novaes, e D. Anto-
nia do Nascimento e Souza, o tempo em que estaS
interromper:!o o exercicio do magisterio. . • . •

1'\.. t:á43.-Lei de '20 de Julho de 18G8. . _ . "
)les memhro a fazenda dos Caldenues do Manoel l"na-

. cio de Carvalho. da rreguezia do Pinheiro. e a encor-
para li da Cachoeira. • .

1\" •• l:bH.-Lei do 20 de Julho de 18G8. . . .
Desmembra do districlo da Cid ade da Ol1velra li ter-
ritorio denolllinado-Folix dos Santos-e. o on.c~vor~
ao districto do Japao, o contem outras (lisposlçues a
rospeito . .

1\"." 1:545.-Lei de 20 do Julho de 18G8.
El-eva a districto de paz a povoaçllo da Malta dos A-
raujos, e marca suas divisas.

l"." 1:5l6.-Lei de 20 de Julho de 1868:. . . .
Eleva a districto do paz o dlstrlclo poliCiai da Pratlllh.a
do municipio de Jacuhy, consorvando as mesmas di-
visas . . . . •

N.o 1:i47.-l.ei de '10 de Julho do 18G8. .
Transrere a séde da freguezia de S. FranCISco do Ver-
melho do municipio da Ponte Naya, para a povoaçllo
do Santa Helena da Cabelluda, o marca as respectivas
divisas. • .

ri.o 1:&48.-Lei de 20 de Julho do 18G8. .,.
Traca as divisas ontre os munlclplOs de Crllo Mogo.l e
\lia. Pardo.

1\".0 l:á49.-J.ei de '20 do Julho de 18G8. .
Desmemhra da rreguezia do Rrumarlo, e e~corpor~ a
de SuassullY, do municipio do Queluz, o extlllcto dls-
tricto de Santa Cruz do Salto. • .

N.o 1:550.-Lei de '20 de Julho de 18G8.
Eleva o distrícto de paz o arraial dQ Grama, e marfa
as suas di\isas.

N.o 1.5á1.-Lei de 20 de Julho de 1868.
Slarca as diisbs entre as freguezias do TIio Prelo e
Bom Jardim. . . •. •

N,0 1~i>á2.-Lei de 211de Julho de 18G8. .
Encorpara á frq;uezia de Anlo~io Pereira as fazenda~
do l;ualaxo, Fundão e Miralldlllua.

N.• 1:'áá3.-Lei de 20 de Julho de 13G8. .
j)ivitilo em dous o omcio do escrivllo de orraos da CI-

dauo de Montes Claros, Q reune, no caso do vaba, P?r
morte, rcnullcia Oll oulro qual{IUer !DOlirO, o OmClO
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Carmo da Cachoeira, Lavras, Espirito S~nto da Var~
ginha. Campanha e districto do Mundo Novo.

N. 1:529.-Lei de 20 de Julho de 18G8.
Transfere a séde da freguezia de S. Francisco do Punia
do municipio do Juiz de Fóra, para o districto do Bo-
zario do mesmo município. o qual terá a denomínaç3o
de Nossa Senhora do Bozario, ficando revogado o af'!.
3 .• da lei n .• 1:2G2. • •

N .• 1:530.-Lei de 20 de Julbo da 18G8.
Desmeml'ra a fazonda da Cachoeira do districto de
Sant'Anna do Morro do Chapéc, rreguezia de Quclt:z,
e annexa ao districto o freguezia do Nossa Senhora
da Gloria. •

N .• 1;i>31.-Lei do 20 d& Julho do 18G8.
Desmembra' do tormo do Arax,í, e oncorpora ao termo
de Uberaba a fazonda da-Ponta Alta. • . • • •

N." l:í,32.-Lei de'20 do Julho de 18G8.
Eleva á rreguozia o districto do Parto Beal de S. Fran-
cisco •••••

N .• 1:i>33.-Lei de 20 de Julho de 18G8.
Eleva a distrícto de paz o arraial de S. J030 da Ca-
choeira Alegre do municipio de S. Paulo do àluriahé.

N .• 1:534.-Loi do 20 do Julho do 18G8. .
Eleva á parochia a capolla do Senhor do Rom Fim.

N•• l:53~.-Loi de 20 do Julho do 18G8.
.Supprimo o dislricto de paz do Bozario da r~egllezía
de Lavras do Funil, e o reune ao districlo da mesma
freguezla. •. •

N.• 1:53G.-Lei de 20 do Julho do 18G8.
Marca as divisas da freguezia da Cachoeira do Campo
com a ItalJíra. •.

N .• 1:537.-Lei de 20 de Julho de 18G8.
Bestuura a villa dI) Plrang:l com as m smas dh'isas
q'Je tinha antes du suppresstio. .

N.• 1:538.-"\..ei de '2U de Julho do 18G8.
Oesmemhra a razenda do Francisco ,le Paula Goncal-
ves, da Barra Longa, termo da Ponto Novll, e a en-
para á freguezia de S. Caetano, termo lIo ~Iarianna.

N .• 1:',30.-Lei lIu 20 de .Julho do 1868.
Altera as diyi6as da rreguezia e districto do Santo .\ n-
tonio da II.a\"er3Y3, com a freguezia e districto do Ouro
nranco. .. . •

N .• 1:540.~I.ej de 20 dtl Julho do 18G8.
-'larca as di\'isas entre as freguezias de Passos o Ven-
t"nia . .

N." 1 :f>41.-L<:1i de '2-0de Julho de 1868.
llesmemhr:l da comarca do Ouro Preto. o annexa ;j do
llio Pará. o muoicíplO do Bom Fim, e igt:almcnte des-
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declara que a comarCa do Sapllchy, fiCa composta dos
tormos do Tres Pontas e Dores da Boa Esperan0a. 00

N.~1:537.-Lei de 22 de julho!le 1868.
Manda vigorar para a 18.c legislatura provincial a de
/1.0 1:152de3do outubro de 1862. 9l

N,o 1:568.-Lei de 22 de julbo do 1868.
Autorisa o presidente da província a (;onceder a Anto-
nio Luis Maria Soares <l'Albergaria. secrotario <1a
directoria geral das obras publicas, seis mo7,OSde li-
cença com todos os sous vencimentos. \12

N.o 1:5G9.-Lei do 22 de julho do 18G8.
Ali tOl'Ísa o governo a conceder cartas de pharmacenti-
co aos cidadaos Uento de Olil'eira Barbosa o Domin-
gos Rodrigues Viotli. • • 91

N.! 1:&70.-Loi de 22 de julho de 1868.
Eleva a freguezi'l do Ouro Fino á cathegoria do Vi/la,
designando as freguezias de quo se deve compor o res-
pectivo municipio. • • • \l;j

N.o 1:&71.-Lei de 22 de julho de 1868 .
Eleva á freguezia a Capei la do Espirito Santo do Piou,
dosmemhrada da cidado <10 Juiz do FÓl'a. 91

N.o 1:572.-Lei de 22 de julho de 1868. ~ '
Eleva á calhegoria de freguezia o distl'icto do Calam-
báo. o marca as diVisas. . ~5

N.o 1:&73.-Lei de 22 de julho do 1868.
Transfere a séde do município do Vbá, para a froguo-
zia do Prezidio.. . • . \lü

N.o 1:574,-Lei de 22 dojlllho de 1868,
Dosmembra da freguezia do Vbá, e anncxa a do Sapó.
todo o terrilorio com prehondido nas verten tes do Ccr-
rego das Posses e contem outras disposições á respoito. %

N.O l:ó7ó.-Lei do 22 do julho de 1868.
Transfere para o Jístricto do S. Jollo noptista da Ter-
ra ilranca a sóJo da freguezia do !tacamIJira, do muni-
C1pio de Gl'aO ~Iogol. " . 07

N.o 1:57G.-Leí de 22 dOJlIlho <le 1868.
Desmembra do município de S .José do Paraiso iJ en.
cncorpora ao do Itajuhá, as freguczias da ~argem
Grando, e Conceiçao dos Ouros.. . . . . . . . 9~

N.o l:1>77.-Lei do 22 dejlllho de 1868 .
Encorpara a fregBezla da Lago, a fazenda do roveren-
do Damaso Pinto <1e Almoi<1a Lara, \)9

N.o 1:578.-Lei do 22 de jl11ho do 1868. .
Supprirno as freguezias !lo Possanha o S, Domingos,
al(uolla do lermo do Serro, o esta do <lo )/inas Novas.
e encorpara os seus terrilOrios á freguozia do NosEa
Senhora da Craça da CapellilllJa o á !lo Sanlo Antonio
das Salinas, 10~

77

80

88

do 1.0 e 2.° trb~lIião d PJg.
N,o Jaguar}" . . o lermo de CJldas, rtajubá e

l.5SL-Loi úe 20 de Jul';o de i868 .•.••
Marca as <1ivisas do di " .

N.o I:SSS.-Lei do "O "e .lll/h d stl'Cto do .UonJanba ,
D < U o e 1868 . • '. 78

esmembra do munici io d' ,
N ° 1" 56 ?o;;ueZia do Prados a jazene(]~~b~cena e enCJrp lra fi

. ,i> ,- .1)/ de 20 de Julho de 1868 o -oures. . . • • 79
Marca as dll'l~as entre ás i" '

N 9 , Sanla Hita do JacUtin"a rO",uezlas do fiio Preto e
• 1.5i>7.-Lol de 20 " '11 "" ....

, uO JU la de 1868.
.)esrnemhra da f"e"u 'd "
Pj~a/lga a fazenda '"d~ZI;l'b a, _Oll\'elra e encorpora á da

N0. -. brea...... 1 elrao de José MOreira de A-
' I.~J,~,-Lel de 20 dej1llho de i86S • • • • . • . • • 80

.~/,arca as divisas ontre a c;Jrato da .
N o I,sta, e a fre"lIezia da \,'11 f' Concelçilo da Uoa
J, 1.559.-.L,ei de 20 dllj7,lho rle 186~ a ormOza de Alfenas. • 81

l~ncorpora ao districto de S; .
N f,Jzonda denominada p' 1 nto AnteolO do Amparo a

•0 1:560.-Lei tle 20 de jlllbo d;18/~J81:JI e Santo Antonio. .'. 82
llevoga a de n 1'''90 d .

• • < o anno d 18
lJue !losmerubrou tarrilorio< da V'I~ /' 66, na parto em

No- pestre para o districto d 'c I, a 'ormosa e Cam-
' 1:,,~ I ,-Lei de 20 tle julllQ do 186~. oncel<,:ilo da noa Vista. • 83

Bostahalece o districo de S
lermo do S. JOilo d'EI-Boi ' ?onçnlo do nrumado,
do /lrllmado o encorpo, a a' d do~mem,lJra da r,.oglJozla

N o de Santa Cruz do Salto ' e SuassulJy a applieacllo
. 1:5G2.-Lei de 21 d~ julho do 1'868 . . . • •••• '. S-I

D.'smombra da Fl'()"uezi" d'
zondas da /le/la \'i~ta 'C ~ S" JOil,o d' EI-fiei as fa-
e do HilJeir,iO o a~ o,;co ac lOel~a. I, und;'\o. "acieneia
Pila d 11'" rpora a fre"uez' d SN • o 10 alJ'lixo do T " .Ia e anta

,0 1:.'>63.-1.oi!lo 21 deJ'lIl;lo d I ,ol'mo de S. Josó d'EI-Hoi '7
. I' e 8(j8 '. o~Ie\'a á cath'''.'or'i'l d f '

Anua dos OJl~as IJ',\':ua I'egllo~ja ,o districlo do Santa
, %as,.., '" I o marca as respoctivas divi-l'i U I" (j' I' d .'.. •
• ..I L_ .01 f' 22 do .iul/JO do 1368. • •••

Hr\'o;;a as tio n,~. J 11 {,. ,
NO" ,o do 1.0 do Ilhrrl de J81~/ü de 6 do Abril de 183~•.

. 1,i>G5,-.ol dO'22 dl'julho de /868 . . . • • t 8'
/)lvlJo I'IlI dou,; Os o/I" d

N Pouso All'gro o dC.I,OS o orphilos !lo l'aepcndv
.oJ::,Gu,-Lmd")'Jú' III~tlfla,.... ••

, _ o •• e J 11/110 de 18G!l, • • " S9
/)e.mendJ.ra da <'ame r' d S
!lo Vel'dr, \"/la For~o::~ 0], al\JIUrCaIJ}"os lermos de Ca-
"n ., ,'" I'J , If'uas o C I 1~ corp'Jl'üa, COIIi:"'-I' J (" ,',' a as. e os

" la )/0 (;I'dnlo o Jaguary, li
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( XIII. )

N. S. do Carmo do Clmpesfre, os bairros denomina-
dos-Com~as e Peregrinos

1:59'l.-Lei de 26 do Julho de 1868.
Eleva á cat!le"oria de parochia o distl'icto dl ~ en,Ja
Nova,.pertonc~lte á fl'eguezia do Curral d'EI-Hei.

1:593.-Lei do 30 de Julho de 18G'S. .
Cr6a a fregllezja de N. S. da (,raça do Tremedal no
municipio do IUo Pardo .

1. &91.-LPi de 30 do Julho do 18G8., ,
Crêa o dlstrieto do S. Jo1\o llaptlsta das Cachoell'3'"
marc~ suas divisas, e encorpo"a.o á freguezia da C.t 11-
ceicao dos Ouros, termo de POUiW Alegre.

1:595.-Leí"de30deJulbo d<l18,68. "
lIestaura o distl'lcto de Bicas. e o encorpora u parocl1l3
da Capella Nova do !letim. -

l,ft9G.-Lei de 30 de Julbo de 1868.
, Marca as divisas entro as freguezias da cidade de I ta-

julJá e Soledade de ltajubú,. e da ,mesma cida,de ~om a
freguezia de S. SelJasliao tio Caplluba, mU!11C1IllO da
Cllrlstina. •

1:.á97.-Lei de 30 de Julho de 18G8.
Desmembra do municipio de Lavras, e annoxa ao de
1'ros Pontas, a f!'eguezia da Cachoeira d.o Carmo dos
lIates . . . •

1:593,-Lei de 30 de Julho de 18G8.
Fixa a força do corpo policial para o anno financell'o
de 1869 à 1810 .

I :~99.-Lei de 30 de Julho de 1868.
!':ncorpora á freguezia do Hio Novo, termo do ~Iar
d'lJespanha, as fazentlas dos cidadaos Joaquim jos(Í
Vieira e Antonio l.lias Ladeira

1:600.-Lei de 31 de Julho de 13G8.
Eleva á calhrgoria de viUa a freguezia de S. Jono l'ie-
pomuceno. •

1:60t.-Lei de 31 de Julho de 1868.
Fix.a a receita e de~peza da provincia para o anno :1-
nanceiro de 18G9 á 1870 .

1 :G02.-Lcl de 3 do Agosto de 1868. ,
Fix.a as despezas das eamaras municipaes da pro\'IlJ-
cia, nella declaradas, para o unno finance,iro do 1.° do
outubro de 1868 ao ul!imlJ de scteerbro de 186U.

1'G03.-lIeslJlucno de 3 de Agosto do 18G8.
, Approva as contols de receita ~ despeza de dh'orsas ca-

muras CIlunicipaes da prov1lJc13, e contem outras diS-
posições . . . .

1'604 -Ilesolucilo de 3 de Agosto de 18G8.
. . Altel'a ás pastoras da CMPara mllnicipál do S~bará.

1:G05.-Eeso:ução de 3 do Agosto de HG8.

N.O

N.•

N.O

N,o

N.o

N •

No, .

( XII. )

N .• 1.~79,-Lei do 2~ de julho de 1868.
Altera as divisas do municirio de LavI'as, marca as
~as, freguezias do S. R ita do Cassia, A!terrado, Ouro
hno e Jaguary e desmembra do termo do S. Joao de
EI-Rey e eucorpora ao termo e freguezia da villa Uella

, do '1'urvo a fazenda do Chopotó.
N .• 1:&80.-Lei de ~2 de julho de 1868.

llesmembra do mUnIcil)io de S. Francisco das Cha"as
do Campo Grande, e annexa ao de Dores do Indaiá "'os
districtos de S. Sebastiao de Pouso Alegre e Tiros. •

N.o 1:581.-Lei de 22 de Julho de 1868.
Eleva il froguezia a capella Curada de S~nta Rita de
C3ssia do /lio Claro, municipio de Caldas. • . . .

N.o 1:&82.-Lõi de '22 de ./ulbo de 1868.
~ncorpora ás fregllozias das Aguas Virtuozas e S.
Gonçalo o torritorio df'smembrado da freguozia de San-

. ta Catharina pela lei n.o 1:206 de 9 tle agosto Je 1861,
o marca a divisa da parte que cabe Ú c1l.la urna d'a-
quellas fl'eguezias. . . 104

N.o 1:&83.-~'Ci de 22 de Julho de 1868.
Marca as divisas entre as parochias e distric\os da
Conceiçno do IUo' Verde e Campanha. • • • • . 1ai

N.O 1:58,L-Lei de '22 do Julho de 1868. '
Marca divisas entre as fregllezi3s de Piumby e Bambllhv 10.

N.~ 1:~8~.-Loi do 23 de Julho de 1868. '
Aulorisa ao govorno a mandar construir uma cadéa li
tres pontes na cidade de Paracatú. 107

N.o 1:~8G.-Le! do 24 do Julho de 18G8,
i\larca as divisas da freguezia do Porto de Santo Anto-'
nio com a do Taboleiro. . . . . . . • . • . J Oi

N.o l-:587.-Lei de 2'1 do Julho de 1808.
Hev()ga a do n.o 1:394, que elovou á catbegoria de
vJlla a frrgllozia de S. Josó lIo Paraizo, e contem ou-
tras disposições á I'N;peito. lOS

N,o 1:~S8.-I.oi de 21 de Julho de 18G8.
Annuxa o mUl1icipio da I'iranga á comarca do ~lurialJó. 109

N.o 1.~8::l.-I.ei de 2,1 de Julho de 18G8.
H('gula os casos ('111que podem os empregados publi-
cos ser dlml!tIlJos o aposclltudos. . . . . • . , 110

N.o 1:&90.-I.ei de 21 de Julho de 18G8.
Hestabe!CGc as antigas divisas enfre o distriéto de paz
:lo Nos;;a Senhora da ApJ>arocida da Es.iva. e a fre-
guczia de Cambllhy, revoga o ar'l. 2.0 da lei n.o 877
u.e 8 do Junho de 18&8, e a portaria da presidencla
de 30 de junho \lo 18&9. .• ••••• 111

IJ,o 1:591,-Lei de 21 de Jlllho do 1808.
llosmernhra o dVsfricto e frcgLlczia IIe N. S, do Patroci-
nio do- Calda~, o encorpara ao t1istricto e fl't'gu~zia d(l

- --------- «



PARTE 2.a
/

N.•

( XIV. )

Crêa uma praça de mercado na cidade de Tres Pontas.
I:GOG.-HesoluçilO de 3 de Agosto de 1868.

Autorisa a camara municipal de Sabará a conceder ao
seu secretario, licença com vencimentos por tempo in.
determinado. • • • • . • • • • • • • •

1:607.-Hesoluçlio de 3 de Agosto de 1868.
Altera a de n .• 938 de 8 de Junho de 1858, e a lei n.o
1:371 de 9 de Novembro de 1866. • • • • • .

1:608.-Ilesoluçilo de 3 de Agosto de 1868.
Addita as posturas da camara municipal de Barbacena

1:609.-HesoluçilO de 3 de Agosto de 1868.
Substitue o imposto de aferiçilo, pelo de licença no
municipio de Mariaona • • • • . • • • . •

Pago
156

157

159

11;0

TOMO XXXIV.
Regulàluento

expedido pela Presidencla.

N.• 58.""-Regulamento de 20 de Maio de 1868.
Ileorganisa o !lerviço das Recebedorias da provincia, e
contem outras disposições á respeito. • • • . .

OURO.PHETO, ISG9.-'!'¥P. DE J. F. DE PA'ULA CASTRO.

Pago



LI,lRO DA LEI 1JINEI11.J~
1868.

TmlO XXXIV. I'AllTE 1.8 FOLHA N.o L

LEI N. 1,lJ60-DE \) DE JULHO DE 1868.

Autorisa a construcç30 do uma moia estrada do rodagom, que partindo
da cidade do Mal' d'lIespanha vá tor á cstaçao do Chiador na via
forrea de D. Pedro SegunJo.

O dI'. José da Casta Mac1wdo !la Souza, presidente da
provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus ha-
bitantes que a assembléa legislativa provincial decretou,
e eu sanccionei a lei seguinte:
. Art. 1.° Fica o governn autol'Ísado a mandar proce-
der ás explorações necessal'ias pura a construcçfLO de uma
meia estrada de rodagem que, pal'tiudo da cidade do Mar
d'Hespanha, vá ter ü estaçuo do Chiador na via ferrea de D.
Pedro Segundo, aproveitando-se a estl'Uda já existente nos.
lugares convenientes.

Art. 2.° Fica o governo atltorisado a despender com
e;:ta estrada até a quantia de vinte contos de réis.

Art. 3.° FicM revogadas as disposições em contrario.
Mando portanto a tcdas as autoridades, a qnem o co-

nhecimento e execuçl10 da referida lei pertencer, que a cum.
pruo e fação cumprir tao illteil'amente como nella se contem.
O secretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e'
correr. Dada no palacio da presidencia da pl'ovincia de Minas
Geraes aos nove dias do mez de julho do anno do Na5ci .•
mento de Nosso Senhor JeZllS Chl'i"to de mil oitocentos e
sessenta e oito, quadragúsimo setimo da independencia e
do imperio.
lL. S.) JOSE' DA CaSTA MACHADO DE SOUZA.

Pedro Qucil'oga lIfarlins Pereira, a fez.
Sellada na secretaria da pre3idencia da provincia em !J

de julho de 1868.
ti IIGf:!;eto ele lIfagalh£i.es lIolll'iyues.



LEI N. 1,472-DE 9 DE JULHO 'DE 18G8,.

Eie\'a a dislrictu de paI, a povoaçii() de S .. José do COlTego d''\ula, e
mal'ca as respectivas úivisas.

O dI'. José da Costa Machaelo de Souza, presidente da
provincia de Minas Gerae:>: Faç() saber a todos os soos ha.
bitantes q!le a asst'mbléa legislativa prodncilll decretou, o
eu sanccionei a lei seguinte:

Art. Unico, Fica elevada 11 districlo de par. a povoação
TOMO XXXIV. PARTE 1 a

( 3 )r, N L

o dI', José da Costa Machado de Souzu, presidente da
provincia de ~Iinas Gemes: Fa\:o saber n todos os seus ha,
bitanles que a as~embléa legislativa provincial decretou, e
eu sanccionei a lei seguinte:

Al't. Uúico. Fica elevaelo a districto de paz, o povoado
do S. Joilo Baptista ela Tcrl'U Branca, com os seguintes li-
mites:

A pnl'tir da Serm qne divide ns ng'uas do Jequitinhonha
das do Itacambirussú pelo Jeq uitinhonha abaixo com todas
as SUIlS vertentes, divielindo no nascente com a fl'eguezia
de Gl'ilO Mogol, e ao poente com a freguezia .do
Senhor do BOll1fi:n; re\'og'uda's as disposições em contrurlO.

Mando portanto a todas as autol'idades a quem o co-
nhecimento e execnçi10 da l'cferiela lei pt)l'tencBl', que a CUffi-
prilo e façilO cumprir tào inteiramente como nella se contem,
O secl'etario desta provincia a faça imprimir publicar e cor-
rer. Daela no palacio da pl'esidencia da provincia de Minas
Gerae,; aos nove dias do me? (le julho du anno do Nasci-
mento de 1'\osso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos e
sessenta e oito, quadragcsimo setimo ela independenciu e
do imperio,
(L. S.) JOS1';' DA COSTA MACHADO DE SOüZA.

1, Fortunato Curlos Ml'irelles, fi fez.
Sellada na secretaria da presidencia da provincia aos

!) de julho de 18G8.
A nacleto de Jl1([f]al1uies Rodrigues. '

Ne~ta secretal'ia da presidencia foi publicada em avulso,
em vit'tude da I'esolurilo n. 408 de 1.2de outubro de 184.8, a
presente lei aos 22 de julho de 18138,

ti n~tclelo de JllaYlllhães 1I0dri gucs.

LEI N. ] ,4TO-DE fi DE JULHO DE 18G8.
Que divide em dous o officio de escrivão do ol'pbãcs d I

SelTo, Campanha e Alfenas.' os ermos do

( 2 )
N'esta secretaria da pre.;itlellci~ C' b1' d

em virtudn da resoluçilo n. !~08de 1') °JlU .~cb li e1avul,:;o
presente lei aos 22 de julho de 18{j8~ ou u 1'0 (e 1818 a

.'1nat/elo de Magalhãcs Rodrigucs.

~ ~r, .José. da Costa Machado de Sou7.a, presidente da
:r~'OVI1lClade Mmas Geraes: F~lÇO.sabel"a todos o;; seu,; !la.
mtantes ,que.a a~~emble~ legb/atlva pl'ovincial decretou
eu sanCClOnel a Im segulllte: ' e

.Art, Unico. Picão divididos em dous os officios d
escrlvilo de orphaos dos termos de) Serro, Campanha e AI~
~enl~s, par,~ ser, cada um dos. mes:nos occupado POt' dou,;
,.,erve~tuaIIos .. I evogac!as as dl,;poslçoes em contrario.

~land() portanto a todas as. aut~l'idades a quem o co-
llhecIlnento e exeCu\;ãO ela refenda lei pel'tencer que aà f il .., , , cum.pro o e aç' ~ cumpl'lr tilo.lll~elrall)Cnt? como nella::;e contem
O secretal'lo desta pro\'lllcm ~ faça Illlprimir publiclll' e COI'~
lG'~r. ~l1da l}O palacl.1O dIa pre':'1d/el1~illda Pl'OVillCia de :'Ilinas
erue::; aos n~ve e lIlS (ll mez ( c ~11111Odo anuo do Nasci.

mento ele N~::;soSenhor .lÜ%USC!lt'Jsto de mil oitocento"
ses~enta ~ OitO, quadragesirno setimo da indepelldenei'~ ~
<lo lmpeno. '
(L. S.) .TOSB' IH COSTA l\lACHADo DE SOUZA.

/<'0/ tUllalo Carlos ]I"cirelles, a fe:.:..
~ennda na secl'etnria da presidellcia da proyinciu no:;

9 de Julho de 18G8.
T , ". ti lutcll!!o de .Ma,q~lItàes . Rodrigues.
~e.,ta seerot.llla da prei;J(lencIn fOI publtc,Hla em 'lv!lI"'C)

mn vlrtude.da re,:olllçilo n 408 de12 ele outubl'O de 1'8'8 "
presente lei aos 22 elejulllO de 18G8. l , ,I

A Ilade/o de Mrlg((lIuie.~ UodrigltP.s.

Lp N, 1,t,71-DE 9 DE .JULHO DE 18G8.

"J~\'3 a ,1i,tl'iclo do paz o povoaJú di) S, ,1"'10 tbplis:a ÚJ TMI'U 1l"J/lCJ,
e ma:ca os re'pec.li\'o; limites.

-



( !~)

ele S. .rose do Corrego d'Anta, ora pertencente à freo'uezia
cl~ ~IlZ do Attel:rado do rnunicipio da Formigo11, send~ suas
dIVIsas as segullltes: -á começar do ribeirão do Corrp.o'o
d'Anta ás sua.s caueceil'aSj destas até a bal'l'll dO-Limoei~o
e 1-'01' este aCIma até suas cabeceiras na seiTa ua-Mutt'l d~
Corda:-! ?cando este novo di~t.ricto eucorporado á paro~hi;
e munrcIplO. de Dôres do IndaIa, revogadas as disposicões
em 'conil'arJO. •
. Mando portanto a todas as autoridades, a quem o conhe-

CIme:lto e exec.ução t~a r~ferida lei pertenceI', que a cumprão
e façao ~umprlr tão Inteiramente como n'ella se contem. O
secretano d'est~ provincia a f>lç.aimprimir publicar e correr.
Dada no palaclO. da presidencIa da provincia de ~lillas Ge-
riles aos nove dws do mez de julho do anno do Nnscimento
<le .Nosso Senhor .Jesus ChrÍsto de mil oitocento" e sessenta
e OitO, quudragesuno setimo da independellcia e do imperio.
(L, Si. ~ .TOSE' DA COSTA MACHADO DE SOUZA.

José Oi'o:::fmbo de Oliyeira . Jac.ques, a fez .
. Sellada na secretarIa da presIdencra ua provil1cia aos 9

dCJulho de 1868.
. liIULClet~~le ]J~agall~{{e.s R,odrig urs .

Nesta secretanil da pre~lUelldla fOIpublicada em anJlso
em virtude .da resolução n. !,O~ de 12 de outubro de 18'.8, I~
presente leI aos 22 dejulho de 1868.

li IInclcto de Jlll/gall/(ies ROl/, igllcs.

LEI N, J ,4i3-0E 9 DE JULHO DE 1868.

Eleva à djstricto do .l'al n . I~ovoaç:io donominaua-Corrego do Ouro e
marca as rospecllvas UII Isas.

9 d.l'. José. da Costa l\Iuchado de 30uzu, presidente da
PI'ovlllcra de I\1Il1USGeraes: Faço saber a todos os seos ha-
bitantes que a assembléa legislativa pl'Ovinciul decretou e
cu sancrionei 11 lei seguinte: '

Ar.L Un:co.' Fica elevada á distl'Ícto de pa? a pOVOllrào
denomllllldll .C?l'1'ego do Ou,'o do .mu.nicipio de 1'res Pontas;
sendo SLHIS t.IIVJSI~S~ia bUl'I:a do l'Ibell'àO-Al'al'us_uo Sapll-
cah}'. pelo dItO rlbell'Üo ate o lngnr deuominndo-Carapuca
-onde atraves$a fi estrada ele DÔI'cs pal'lI a Campaulra peJ!'
psta e;:tl'adn até o COI'1'PgO, que Jlllssa junto ela 1ll0l'ad;1 do
{ipado Vinhas, por este cOl'I'ego nbaixo nté o Hio rerde,

F. N. 1. ( 1) )

por este abaixo até o Sapucahy e por e.ste até a barl',a ,~10ri-
beirão-Araras-: revogadas as thsp~slçoe.:l em contlauo.

Mando portanto a todas as nu~orldades, a quem o conhe-
cimento e execuçi10 da referida leI pertencer, IIne a cumprilo
e fação cumprir Ulo inteiramente. co~o n 'e11a s~ contem., ?
r::ecretario d'lstll provincia a faça l1npl'lm~I', publicar, e corl eI.
Dada no pulado da presidencia da provrncJa de ~ll11~s Ge-
raes aos nove dias do mez de julho do unno do NaSCImento
de Nosso Senhor Jezlls Christo de mil oitocel.rtos e ~essel~tl1
e oito. quudragesimo setimo da indepentlellcIll e l~O llnperw.
(L, S,) .JOSg' DA COSTA. MACHADO DE ô::l?UZA.

José Ol'ozimbo de OltVélra Jacques, a fez:
Sellada na secretaria dapresidencia du provincHl. ao" V

de julholde 1868.
ti /lacleto de Jllagal/uies Rodrigues.

Nesta secretm'ia da pl'esidencia foi publicada em aVII~so,
em virtude da resOluCilo!l. ~.08de 12 de outubro de 181::;, 11
presente lei aos 22 de. julho de 1868. . . •.

li/lacleto de Magalhães l1odngucs.

LEI N. 1,474-DE 9 DE JULHO DE 1868.

Elol'3 11districto de paz 3 povoação da Canna Orava, e marca as l'O.'Ill'C-
tivas divisas.

O dI', José da Costa Machado de Souza, presidente da
pl'ovincia de Minas Ueraes: Fuço saber fi ~utl?S os seus llll-
bitantes que a; assembléa legislativa prOVInCIal decretou, e
eu sanccionei a lei seguinte: _

Art. Unico. Fica elevada ú districto de paz a po\'onç,lil
da Canun nrava, com as segl1it~tes IIIvisas: !)elo 1:\\10 d'l
norte, da barra da goameleira 11 sua cal~ecelra; dc"ta elll
rumo direito ao rio do Somno, na foz do 1'10 de Snllto Anto-
nio' ú leste pelo !'io do Sornno acima até o morl:o (lus dou~
irm'ãos' ao' sul do referido rio ú cabeeeim do 1'10 Cncho!'r.)
e por 'eate abaixo at~ o Catinga, u oeste: l'evogadl1s 11';
di:;posições em cOlltrarlO.

l\Iando portan~o a todas as nutol'idades, fi qnem o conh?-
cimento e execução da referidlllei pertencer, que a cUlUprao
e 1'açflo cumprir tão inte~rum~nte. con~o ,utlln s~ c:llltem.,,~)
~ecretario desta provllH':IU a la~a ImprImIr, publtcal e carrel.
'1'0:-.10 XX.XIV. PAl~T~ L" .



'l.'O:UO X'\XJY. PAUTE 1.8

LEI N." 1,'~7G-DE \) DE JULHO DE 18n8.

Eleva á oisll'iclo do pa7. n povonç:Io do Curral prrlonCE\Olo II ('['0-

guozia da cidade de T'lIuandná, o marca 33 respectiva,; divisas.

(7 jF'. N, 1.

Nesta secretaria da presidencia foi publica em avul"o, em
"irtuue ela resoluç'uo n, 408 de 12 do outubro de 184.8, a
presel1te lei em 22 de julho de 18G8,

A llaclelo de Jl1agall/lles /lodl'Ígut:s.

O ar. José da Costa ~lacha{lo de Souza, pre"idente da
provincia de Minas Gerues: Faço sabel' a todos os seus ha-
bitantes que a assembléa legislativa provincial decI'NOu, e
eu sanccionei a lei seguinte:

Art. Unico. Fica elevada it districto de PUiI a povoa-
eM do Curral, pertencente :í freguer.ia da cicia de de Ta-
lnamlllú, com a dcnonlinnçt1o de-districto de N, S. das Mer-
eol, do CUl'l'ul, sendo SUtiS divisas com o districto de
Tamanduá, pelo rio do Pouso Aleg'l'e aenna até a sua oar-
ra com o dn poüte lle perlr!l, por este acima até a sua bana
com o carrego da 'l'uqnara, pU!' este acinIa até us ulturos do
Ignacio Mudo, d'aqui pela estmd I real acima até a fazenda
do capitf10 mÓI', de3ta em linlt:l reCl:1 ao ai to da Paineíru,
segullldo ]Jolu espiguo 1Í Cacl1oeil'inlla na hocca ela mlltta,
depois pela serra do Calam!J{!{) ú terl1linal' nas divisas do'
II1tlllici!Jio da Oliveira, l'evogauus lIS elispúsiçües em COlltl'<l-
rio.

"Mandu portanto a to(las as untol'iumles, 11 quem o conhe-
cimento e ex.ecnção da referitla lei peI'tencer, que a cumpn10
e facào cumprir tflO inteiramente como nolla se contem. U se-
cret;lrio desta l'I'ovinda a faça Imprimil', publicar e corroI'.
Dada no palacio da presidellcia da provincia de Minas G e-
raes aos nove dias do mez dtl julho elo alllw do Nascimento
de NfJSSO Senho!' .Jesus Christo de mil oitocentos e "essenta
e oito, quadragesimu setimo d,. indupendellcia e do impel'io.
(L. S.) JOSl~ DA COSTA MACIIADú DE SOUZA.

Fortllnato Carlos Alei, eiles a fez:.
Selluda na seCreLll'ia da presidqncia da provincia aos

a de julho de 18G~, '
A Ilaelrl? de lI1/!JaLltic" 1/1 dri!Jucs.

Daaa no paJacio da presidencia da província de Minas Ge-
raes nos nove dias do mez dojulho do anno do Nascimento
de ~osso Senhor Je7.11SChl'Ísto de milúitocento.3 e se8senta
e OIto, quadruge;õüno sot,imo da indepelldoncia e do imperio.
(L. S). JosÉ DA COSTA MACHADO DE SOUZA.

Fortunato Carlos Meirelleg, a fez .
. Se1!ada na secretaria ua presiuencia da provincia aos 9

de Julho de 1868.
. A /ladeto de ilfa.qal1uies nodrigues.

~esta secretaria da presidencia foi publicada em avulso,
em vIrtude da resolur-ão n, [108 de 12 ele outubro de 1848 a
presente lei aos 22 do Julho de 18G8. '

Anacleto de lIJagulhües Rodrigues.

( 6 )

o dI'. José da Costa !\Iachado de SOUZA pre,;idente da
1)!,ovÍ1lCiade Minas Gemes: Faço saber a todos os seus ha-
bItantes que. a assembléa leO'islativa provincial decretou e
eu sanccionei a lei segllinte:o

Art .. Unico. Fica creado um districto de pnl, na po\'oa-
çi10 (~OMJ!ho Verde, conl os seguintes limites: D,oCapivnry
em llllha recta ao alto da serra do Ouro, desta em seo'ui-
n,l~l~to 11 serra da noc!~ina, p,elo e,spigono até o carrega0 do
lo,m,JM, e por oS,to ~bOlXO ate o I'IO-Vúo-;::endo hS ontrns
dIVIsas as elos dlstnctos do Serro, Pouso Alto. c iliamantina
revogadas as disposiçües em contrario, '
, 11andoportanto a todas as autoridades, a quem o conhe-

clme?to e exe~uçao ?a r,efel'ida lei pertencer, quo li cumpruo
e façao cumprIr tão mtelrlUn()llto como nella se contem. O
secretal'io dest.a provinci~ a fn9a imprimir, pnblicnr e correr.
Dada no palaclO. da presldenclll da provincia de Minas Ge-
I'aes aos nove c!I<lS do mel, rte julho do anno do Nascimento
de ~oeso Senhor Jcl,/lS Chri8to d~ mil oitocentos e sessenta
e OIto, quadragesimo setimo da indopendencia e do imperia
(L, S.) JosÉ DA COSTA MACHADO DE SOUZA. •

FortllnalO Carlos Meireles a fez.
S~lIadu na secretaria da pI'l'sidencia da provincia aos

!) de Julho de 1868.
Anaelelo de 1Ilagaliles Rodl'i!Jllrs.

LEI N. 1,lt-75-0F. \) DE JULHO DE 1868.
• Croa um oistricto de paz nu povoaçJo <lo jlilho ¥ urde, e marca os res-

pectivos limites. •



( 'J )

Nesta :;:ecretul'ia da presidencia [oi publicada em avulso
em virtude da resoluçãO 408 de 12 de novembro de 1848 ~
prese:Jte lei aos 22 de julho de 1868. '

linacleto de IMagalhães Rodrigues.

LEI N. 1,477-DE 9 DE JULHO DE lSC8.

E:eva a districto de paz a (lovoa.çJo de Bento Rodrigues, e marca
as respectivas divisas.

O dI'• .José da Costa Machado lle Sonzn, presiUente da
lJ~ovincia de Minas GenlOs: Faço saber a touos os seus Im-
bltantes que a assembléa leg'islativa provincial de Minas'
Gerues decretGu, e eu sancionei a lei seguinte:

Art. Unico. Fica elevado á districto de paz a povoarão
de Bento Hodrigues,!lo município ele Marianna. sendo süas

_(Jivisas com Antonio Pereira e o Inficionado as actuaes, e com
Camargos o Rio GIJalaxo do Norte; o terreno á quem do
Rio. pertencerá á Camarg'os, e o que fica alem do mesmo
á Bento Rodt'igues. Este novo districo pertencerá á fre-
g'.ueúa do Inticionado; revogadas as disposiçoes em contra-
NO.
. Mando portanto fi todas as autoridades, a quem o conhe-

Cimento e execução da refel'ida lei pertencer, que a cUillpriLO
e fação cumprir tão inteiramente como n 'ella se contem.
O secretario d'esta provincia fi faça imprimir, publicar e
c~rrer. ,Dada no palacio d;a presluencia d~ provincia de
1H1l1asGeraes aos nove dias do mez de Julho do anuo
do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus Chl'isto c1emil oito-
centos e sessenta e oito, quadl'agesimo selimo da inde-
penclencia e do imperia.
(L. S.) Josú DA COSTAMACHADODE SOUSA.

Fortunato Carlos lIfclrclles. a fe:r,.
-ª~llacla na secretaria da presidencia da provincia aos

!} de Julho de 1868.
Anacleto de Magal1Hies Rodrig1lCs.

Nesta secretaria foi pnblicaua em avulso, em virtude
da resoluçãO u. 408 de t"2 de outubro de t 8!1-8, a presente-
lei aos 22 de julho de 1868.

. A n:lclelo de Mag llhrics J:oJriglles.

F. ~. 1.

LEI N'.0 1:4.78-DE 9 DE JULHO DE IS68.
Supprime a freguczia do Bom Despacbo e cor,orpora o seu tcrritorio tI

da Al,j)udia.

O UI'.. José dn Costa ;\Inchndo de Souza, pI'esidente da
provincia de l\1ina:; g'erue~: Faço sGb~r ú todos os seUil
habitantes qlle a assell1bléa legislntiva provincial decretou
e eu sal!ccionei a lei seguinte:

Art. Unico. Fica supprimida a freguezia do Bom Des-
pacho e seu territorio encorpomdo á da Abbadia, revogadas
as disposicões em contrario

Mando portanto n todas as autoridades, Ú quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que II
cllmprãO e façào cumprir tua inteiramente como neIla se
contem. O secretario desta pI'ovincia a fuça imprimir, publi-
car e correr. Dada no pulacio da pre:'lidencia da provin-
cia de Minas Gernes aos nove dias do rnez de julho do
anno do Nascimento de Nos~o Senhor Jesus Chl'isto de mil
oitocentos e sessenta e oito, quadragesimo setimo da in-
dependencia e do imporio.
(L. S.) Josi:; DA COSTAMACHADODESOUZA.

Candido ti llfJuslO dn Cruz a fez.
Sellada na secretaria da presiLlencia (la provincia aos

!) de julho de 1868.
Anaelelo de illugalltcies Rodl'l'YllCg.

Nesta secretaria da presidencia f,)i publicaua em avulso,
em virtude da resoluçrlO n. r~U8 de 12 ele outubro de 1848, n
presente lei aos 22 (lo julho de 1868.

linaeleto de Jll(l!Jalhães llodrlgl£CS.

LEI N. 1:f~79-DE 9 DE JULHO DE 18G8.
'Sllpprime a freguezia u.'Aglla Suja e encorpara o seu torritorio li fregue-

zia do Sucuriú.
O dI'. José da Costa jJ achado de Sou:r,a, presidente

da provincia de Minas Geraes: Faço saher á todos os seu~
habitantes que a assembléa legislativa provincial decretou, c
eu snnccionei ti Jei seguinte.

Art. Unico. Fica supprimi<1a a fregue:r,ia d'Agua Suja
do termo de Minas Novas e encol'porado o seu tenitorio:'t
fregue:l,ia do Sucuriú, revogadas as disposi~ões em contrario.
TO~lO xxx IV l'AtlTl'; 1. n
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Sellada n'estn secl'etnl'il'l da presiuencill dll provincia aoS
l) de julho de 18G8.

Aline/do de 111aga/hdes Rodrigurs.
Kesta secl'otaria ela prosidencin foi publicada em avulso,

em Yirtude da rosoluçãO ll." 408 lIa 12 de OUIUUI'Ode t8!J.8, a
presente lei aos 2:! lIe julho de 18G8.

.Il/ac/elO de II1(/glllluies l1odl'igucs.

( 11 )F, 1\, l.

LEI ~.o 1:481-DE!) DE JULHO DE 1868.

Desmemhra do municipio de Dores da !lÔ:l Eopcrança'e encorpora ao dt'
TamanJuá, o dislricto do ClIristacs, o marca a divisa entro os dous
municipios.

O dI'. .José da Costa Machado (lo Souza, pI"esidente da
provincia lIe Millll5 Gemos: Faço sabel' 11 todos os seus !laui-
tantes que a assembléa legislativa pl'ovincinl decretou, e cu
sanccionei a loi seguinte:

At't. Unico. Fica desmembrado do município de Dure;:;
. da TIôa Esperança, e encorporallo ao de Tamanduú, o dis-
tricto dtl Chrislacs, pel'tencente fi fl'eguezin de CanlIeias,
sendo d'ora em diante o Hio Grallde a dí visa entre os dous
municipios, revogadas as disposições em COlltrario.

Mando portanto a todas as autol'íclaues, a quem o conhe-
cimento e execução da rcfel'lua lei pel'tencer, que a cumprão
e fação cumprir tão illteil'umente, como nella se contom. O
secretUl'io desta pI'ovincin a faça imprimil', publicar e correr.
Dada no pnlacio da presiuoncia da provincia de Minas Ge-
raes aos nove dias du moí'. do julho do llnno do Nascimento
de Nosso Senhol' Jesus Chl'isto de mil oitocentos e sessenta o
oito, quadragesimo setimo da inuepelldencia e do imperio.
(L. S,) JOSl~ DA COSTA .ii1ACIIADO DE SOUZA.

José Ol'o;;;im/;o de Olireim .!acques a fez.
Sellada nesta secretaria lIa presidencia da provincill aos

9 de julho de 1868,
.Inac!eto de IIlagalluies lIocll'i!Jncs.

N'csta socl"etaria ela pre"ilIellcia foi pul.>licada e111aVIIIso,
cm'virtude da resoluçãO 11.0.103 cm 12 de olltubl'o de 1848, a
presente lei nos 22 de julho lIe 18G8,

Allac/eto de jl111gn/hties llodrigllcs.

10 )

Mundo portanto !l todas fi t,' I I .
<:imento e eXOCllC~lO(1'" l'efe .'ds !lI1]. Olll a( os, a quem o conhe-, '.'" rI Il el pertencere façüo .Clllllpl'ir tüo inteiramente com 1'1 ql,lC ti f'llmprão
seCl'eturlO de't ,,' '. . . o. no a "0 contem. U
Dada no pUI1~cf/~~:~~~~'~id<~I~~~1ll;rI)I'J:I1I,~' p.ubJicllr ~ correI'.
rues, aos nove dhs do n' ez I .ta ti pIO \ ltlCIIl de )lll1lla Go-
de Nosso Senhor '.JO~llS CI;l'is~~I~ho ~Io Il.nno do Nascimcnto
e oito, quadl'a()'csim~ ~c~ill;o I, ;0 ~111 °dltoc~ntos e SOS50nta
(L. S.l '" ~ ,~ ("I Jn( epen enClll e do impcricJ.

JOSh DA. COSTA MACIIADO DE SOUZA,
S 11 .1 Ga/~dl(lo ,lUgllsto da Grll~ n fez '
e nua ne"tu '::OCl'etarl'l d . I ',.9 uo julho de 1868. ' < a presl( encia da provincia ao::;

N, 'o'to soc t . '1.1naclt:to de JWaqallllie,~ /luc/n'flllfs
::; u z'e anti (a pro,'d ,'. f . . ;1'"

em vil'tude da resoluç,lo n o ~~Sell~l<ll~I IPllbltClldn em a\'III"o,
presente lei aos 22 de .iU'illOd~ ( ~86'3.' e olltul)l'o de 18'~3,11

A Il'lcleto de ,1!a!Jalluies l!odl'i!Jlles.



LEI N.o :i:48'~-DE!) DE JULHO DE 18G8.

.ti nacleto de Jlaqal1l1ie.ç Hf)dl'i!1u.e.~.
NO:5ta secretaria da presidencia foi pnblicada em a vnl.;;o,

em virtude da resolucãO n.O[~u8de 12 de 'outu1Jro de t8'~8, :I
presente lei aos 22 'de julho de 1868.

A !ladeio dc Magalhães lIf)drirJlIes.

( 13 )F. N. 1.

Art. Unico. Fica revog'nda a lei n,O 1,402 de 7 lle (:1::.-
zembro de 18G7, sómente na parte que desmotubra n fa7.endn.
da Ponte Alta de Bambuhye a encorpora a Pimnhy; revo-
g'ndas as disposicões em contrario.

Mando portaiito a todus as autoridades n quem o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que n cumprftO
e fação cumprir Ulo inteiramente corno nelIa se contem. O
secretario desta provincia a fuça imprimir, pullict1l' e corre:-.
Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas G\~-
mes aos nove dias do mez de julho do HnllO do Nascimento
de Nosso Senhor Jesns Cllristo de mil oitocentos e sesseuta c
oito, quadragesirno setimo úa independencill e do imporia.
(L. S.) J OSl~DA. COSTA~1ACIJADOJIl': Souu.

Pedro QucirorJa MUI tilt,ç Pereirll a fez.
SeIlada na secretaria da pre;;ide:.lcin da provincia 1');;

9 do julho de 18G8.

Transfere a séde da fl'oguezia do S. Gonçalo para a capella do S, Gonc;~I"
do Milho ~el'do.

O dI'. José da Costa Machad,) de Sonza. [lI'esiJente ri"
provincia de Minas Geraes: Faço saber a todo,; os seu s11ahi-
tnntes que a aS:3embléa legislaliva pl'Ovincial doei'etan. e IJ I
:3unccionei a lei segnillte:

Art. UlJÍCO. A séde da fl'egue,-:ia de S, GUI](~alo ti;~:l
tl'ansferidn pal'a a cape!la de S. Gonçalo do 31ilho V êl'de; t'(,)-
vogadas as di:5posiçues em contrario.

Mando pol'tanto a todas as autoridades a qllem o cO!lhlJ'
imelltJ e execuçi10 da referida lei p()l'tell'~er'. que a L:llll1PI';1u

C façil.O cnmpl'ir tão illteir'üm:mte CU,1l0 nella ,.s') L:outem,O secretario desta l~rovillcia a. t'llça .itlljlrilllÍl' 1!:lll.liclll' e cor-
eI', Dada no palaclO da 1,l'ei;JUOllL:IUda lJl'OVllWl1lde :'tUlIa,;

rGeraes aos 110ve rlias do 1ll0~ de julho do f1UUOdo Na~cnnell-
o de Nosso Se:lllOr Jesus Chl'i"to de mil oitocellto:; e "e ..;:5t't!-
rOMO XXXIV. PAUTE 1,"

( 12 )

LEI N.o 1:4S2-DE 9 DE JULHO DE 18GB.
D,'smemllra do município e freguezia do Pillmby e encorpara de no\'o {I

freguezia de Bam1JufJy f1 ao lermo da Formiga as f~zellJas-Paslo
do C"a\'o e Serra da Macella.

LEI N.o 1:483-DE 9 DE .rULHO DE 1868.

o dI'. José da Costa Machndo de Souza, presidente da
provincia de Minas Um'aes: Faço saber u todos os seus habi-
tantes que a assembléa legislativa provincial, decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Ar!. Unico. FicM desmembradas do l11uuicipio e fre-
guezia do )linmhy, e encorporadas de novo á fl'egnezin do
Bambuh'ye ao termo da Formiga as fa7.enuns-Pasto do Cra-
vo e Serra da ~Iacella, pertencentes a Antonio Nunes da Sil-
va, e a FOl'tunato José Lourenço, revogadas as disposiçües
em contrario,

Mando portanto a todas as antoridades, a (luem o conhe-
cimento e execução da referiun lei pertencer, q ,.Jea cumpriio
e façao cumprir tGo intoil'amente como nella se contem. U
secretario d'esta provincia Il faça imprimir, publicar e COITel',
Dada no palacio da presidoncill da provincia de Minas Ge-
raes aos nove dias do mez de julho do anuo do Nascimento
de Nosso Senhor J esu~ Christo de mil oitocentos e sesscllt:l
e oito, quadrage~imo setimo da independencill e do imperia.
(L. S.) .Tosi::DACOSTAMACHADODE SOUZA.

Pedro Qucir0!lit Martins j>1!reim a fez.
Selladll na secretaria da presiuencia da provincia aos

9 de julho de 1868,
ri naeleto de MarJ'dluics Rodrigues ..

Nesta secretaria da prcsidencia foi publicada em avulso,
em vil'tlllle da resoluçflO n,O ft.08 de 12 de outubro de 1848, a
presente lei aos 22 de julho de 18G8.

linaeleto de lIfaglll1!1ie,~ /lodl'lg ues.

fle\'og,1 a de 11.° I \02 do 7 de dezembro de 18,;7, na pal'te que desml'Jn"
bra a fazenda da Ponte Alta de Uam1Ju!Jy, e a oncol'llora aPillmhy.

O <lI'. José da Costa Machado de Somm. presidente da
vrovincia de Minas Geraes: Faço &abol' a todos o:; seus hnhi-
tantes que fi assembléa legislativll provincial uecl'etou, e.eu

f;; tJ,nceionei a lei seguinte;



LEI N.O 1487-DE () DE JULHO DE 18G~.

( 15 )

LEI N .• 1483-DE 9 DE JULHO DE /8G8,

F. N. 1.

~larca as uivisas entre 03 distrietos da Plll1entn e da villa de l'iumli,'.
O dI'. José da Costa Machado de SOl1za. pl'esitlente da

provincia de Minas Geraes: Faço saber ti. todos os seus ltabi-
tantes que a assembléa legislativa provincial decretou, e cn
sanccionei a lei seguinte:

Art. Unico. As divisas entre os tlistl'ictos da Pimenta ()
da villa de Piumhy, ~eráõ: da ponta da serra tl? Piumh.r,
que vai morre!' no lllo Grande no lnga~ denonunatlo-CiI'
choeira-u'ahi pelo espigãO (la mes:nn ate a outra ponta dr)
lado opposto. d'ahi ao ribeir110 dos Piltoil, rOl' e"te f1baix.o
até tocar nas divisas dos Illunicipioil da Formiga e PiulI1hy;
revogadaH as disposições em contrario.

~Iflndo pOl'tanto a todas as autoridades, a qnem o conllfJ-
cimento e execllçãü da referida lei pertencer, line a ClltnPl'ÜIl
e facão cllmprÍl' tão inteiramente como n'ella fie contem.
O secl'etaria (['esta pt'ovincia a faça imprimir, publicar e COI'-
reI'. Dada no palaeio da pl'e.~idellcifl da provincia de \lilln,-;
Gerneil aos nove dias <.lorriez tle julho do anno do Nascimentll
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitoceutos e ses;;enta ,~
oito, ql1adragesimo seti!.110da indopendencia e do impel'iu.
(L. S.l .JoSE' D~ COSTA l\lA.cn.\DO I~E SOUZ.\.

Pedl'o Que~I'O,qa MUl'tws Perp,u'n a fez,
Sellada na secretaria da prcsidencia du provincia em

n de julho de 18G8.
Anae/elo de J1ftlglll'!lie.~ lIodl'igurs.

Nesta sec!'etnria da presidencia foi publicada em a\'nl:501,
em virtude da resoloçüo n .• I~OS (le 12 de outubro de 1~'~8, /I
presente lei nos 22 de julho de 1868.
. .!lnacll'to de Magallllies /lotil'iUllrs.

Marca ~s divisas entre cs municipios Je ItlljubÚ e Chrislin:J.

O clr, José da Casttl ~Iachado de SOUZll. JlJ'e.~idente Ih
provincia de ~liuas G~raes: . Faç.o sabel' ~1t(:(ltl.~.os seu:.; 1I1I!li-
tantes que a nssell1blen legIslativa provlllcIaI Decretou, ,1 llll
sanccionei fi lei ;:;eguinte:

Art. Uilico As divi5n.~ e!jt;'e o;; lDnnicipio., ,k ftnj!ilJ:'1
'fO~LO XX,IV, PARTI, 2."

LEI N.o 1:4R5-DE \) nE JULHO DE 18G8,

( 14 )

fi nuclelo de Magalluies llodrigucs.
Nesta secretaria da pt'ei'ldencia fui publicada em avulso,

em virtude da re50luçflo n. ° !J.08 de 12 ue outubro de !8í8, tl
pres;}nte lei aos 22 ele julho de 1868.

/I/1acleto de il1agalhã~s I1odl'lfJues.

ta e oito, quadrageilimo ~etimo da independencia do imperio.
(L. S.) JOSE' D.\ COSTA l\lACHADO DE SOUZA.

Candido ti 1I!J IIsl0 da Crllz a fez.
SeIlucla na secretaria ua presidencia da provincia em

\) de julho de 18G8.
A naclelo de Magal/uies llodl'ig Iles.

Ne:5ta secretaria da pre:5idencia foi publicada em avulso,
e:11virtude da l'esolução n.O403 de 12 de outubro de 1848, a
pre:.;ente lei aos 22 de julho ue 18G8.

A naclelo de Magalhâes lIodrigues.

Annexa ao dislricto da Dõa Vista, do termo de ~lariallna touas as ver-
tentes do corre-go da PeJ'dição.
O dI'. José da Costa Machado de Sonza, presiclente da

pl'OVinC;lílde ;\linas Gera0:,: Faço sabel' a todos os sous habi-
tanles que a assemb/éa legislativa provincial docl'etou, e eu
,ílllccionei a lei seguinte.

Art. Ullico. Ao districto da Bôa Vista do termo LIeMa.
l'iallna fica0 pertencendo todas as vertentes cl'J carrego ela
Perdicão, sendo a sua divisa com a l3arra Longa, a Cachoei-
l'Íllha 'elo Açude, ela fazenda de Francisco Alves Torros, deno-
ll1inada-Agua Fria-e depois os espigões que UHscem dl
referida Cachoeirinha; revogadas as ~ii)poi'içües em contrario.

&Iando portanto a todas as autol'ldades, a quem o conhe-
cimento e execucão da referida lei pertencer, que a cumprfto
e façflO cumpl'il: tao inteimmente COlllO n'ella se contem.
O secretario desta provincia a faça imprimir, publicar e COI'-
reI'. Dada 110palacio da presidencia da provincia ele Minas
Ceraes, aos nove dias do ll'ez de julho dL Huno do Nascimento
de NOilSOSonhor Jesus Christo de mil oitocentos e se,-;senta e
oito, ql1aelragesimo setimo d'l independellcia. e do impeno.
(L. S.) JOSE' DA COSTA MACHADO DE SOUZA.
. Ped-ro Qneiroga .lJfaJ'lilll: Pereira a fez.

Sellada na secretaria da presidencia. da provincia em
!.J de julho ele 1868.

J

I



LEI N .• I :4S!)-DE 10 DE JULHO DE 1868,

( 11 )

Josú DA COSTA MACHADO DE SOUZA.
Candido 11 lI[JlIsto da Cruz a fez.

Sellada na secl'ctaria da presidencia da provincia de l\Ii.
nus Geraes aos 9 de j:Jlho de 181i8.

il naclel? de 1Jfa!Juliuies Rodl'igues.
Nesta t'eeretaria da pre:;icl<:ncia foi puillicada em avulso,.

em virtude da resolu~ào n. 4.08 de 12 de outubro de 18!~8;
a presente lei aos 22' de julho de 1868.

Anacleto de MagallHi/Js !lotirig ues.

Ilesmombra uo termo da Diamantina e encorpara ao de S .. JOão Bap-
tista o districto u!' Mercoz do Al'assuahy.
O dI'. .José da Coda Machado de Souza, presidente da

provincia de Minas' Gemes: Faço sabet' á todJS os "eus ha-
bitantes que a assemblea legislativa provincial decretou, e
eu sanccionei a lei seguinte.

Art. Unico. Fica desmell1 brado do termo da D iamnn.
tina c encorporado ao de S. Joüo Baptista o districto de 1\1er.
cez do Arassuuhy, revQlgadas as dIsposições em contrario.

Mando portanto a todas as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a CUIll-
prão e fUça0 cumpl'ir ti111 inteiramente corno nellu se con-
tem, O secretario d'esta provincia a faça imprimir, publi-
caI' e correr. Dada no palacio da pl'esidencia da pt'ovincia
de Minas Gerae;:;, aos dez dias do mel de julho do anno d()
Nascimento de Nosso Senhor Jesus ChrÍ;;to de mil oito-
l'O~IO XXXIV, PAUTE La

uma linha recta ao espigão mestre, e por es~e até o r'io ••
Francisco, ficando todas as vertentes do ribeirão dos Patos
para o occidente, .e o í] lIe fica ao lad? dos. Cunhas e Sapat~i-
ros para a Formlgnj revogadas as dlSposlçoes em contrarIO.

Mando portanto a toda:; as antorida<.les, a quem o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
prão e facãO cumprir trLo inteiramente como nella se con ~
tem. O se~retaJ'io <.l'e:;ta pl'Ovincia a faça imprimil', publi-
car e correr. Dada no palacio Lia pre:;idencia da provincia
de Minas Geraes, aos Ilove dias do rnez de julho elo anno do
l\ascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
tos e sessenta e oito, qlludragesimo sctimo da independellcia
e do imperia,
(L. S.)

F. N. f.

P:. Cllri:,tina serão as das respecth'as parochias: revogadas as
t11i'pOslç0es em contrario.

Mundo portanto a todas us autoridades, a quem o conhe-
cimento e execuçflo da referida lei pertencer, que a cumprflo
e fuÇão cumprir tão inteiramente como nella se contem,
o secretario desta provincia a fuça imprimir, publicar e cor-
rer Dada no pulacio da presidencia da pl'ovincia de Minas
Geraes, aos nove <.liasdo rnez <.lejulho do aUI\Oda Nascimento
de Nosso Senhor Jesus Chrisw de mil oitocentos e sessenta e
oito, quadragesimo setimo da inelependencia e do imperio.
(L. S.) Jos~;DA COS'fA,l\L\CHADO DE SOUZA.

Candillo A 1l!JIlSto da C, HZ a fez.
Séllada na secretaria da presidecia da provincia em 1!J

de julho de 18G8.
Allae/elo de MtI!]al/!lÍes llodl'iglles.

Nesta secretaria da presidencia f0i publicada em avulso,
em virtude da resolllçüO n .• 403 de, 12 de outubro de 18!,S, a
presente lei aos 22 de julho de 1868.

,ll/aGlrto de ilJa[falhiies Rodl'i!Jlles.

( J(l )

LEI N." 1488-DE 9 DE JULHO DE 1868.
~Iarea a uivisa entro os municipios da Formiga e Piumhy.

O dI'. José da Costa l\IaclJado de Souza, presidente da
pl'Ovincia de Mina:>Gerae.~: Faço saber á todos os seus habi-
tantes que a assembléa legislativa provincial decreto li e ell
sanccionei a lei segllinte.

Art. Unico. A divisa entre os Illl.micinios da FOl'lni-
g'l1 e Piurnhy serú: (la conflul:'ncia cll) rio' Formiga no Rio
Gra.ade,. por este acima ú bana cio corrego dos Taboões, que
111U1S aCIma loma o lIome de-Escarocador-até o Valliuho
na estmda da Formiga; por este adiante até o Desbarran-
cado, d'este ao alto do mOJ'ro fronteiro, proClll'ando o espi-
gão do Capão tio Balsamo, que verte ao lado oriental para
o corrego do mesmo 110me. e para outros correrros affiuen.
tes do S. Miguel e S . .JUlíÜll, indo sbmpre pelo:; "'seus altos,
de modo a separat' para o lado da Formi"'a a fazenda dl}
Frtlncisc.o Gonçalves e para o de Piumhy a (le Vicente Teixei-
ra; depOIS deste demallda-se as vertentes de S, Mio'nel e Ca-
p~tinga, cortando bem por cima as caueceiras d~ correo'o
-Caethé-e seguindo pelo espigüo de Antonio Goncah'es de
Mello, cuja fazenda ficarú ao lado occidentnl, desce'ndo por



LEI N.o 1:492-DE 13 DE JULHO DE 18G8.

lleclnra em inteiro vigor a de n.O 773 do ~ I Je maio de lSf,G, quo marca
as divisas do districto e rr~guezia da cidado de Ubernba .

( 19 )

LEI N. I:'d)l-DE 13 DE JULHO DE 18G8.

linac/eto de Jlagalhiies llocll'i!Jues.
Nesta secl'ettlria da presidencia foi publicada em avulso,

em virtude da resolncão n, [~08de 12 de outubro de 1848,
a presente lei aos 22. de julho de 1868,

,1I1ac/clo de Mugallules nodriglle,~.

JOSE' DACOSTAMACHADODE SOUZA.
Forlllnalo Cal'los Mel'ire/les a fez

Sellada na secretaria da presidencia da provincia aos
13 de julho de 1868.

l', :-:. J.

Eleva ú rl'eguczia a capella de S. Josó do Paraopeba, dllSmembl'ada da
rl'Pguezia da cidu,\e do Pomba,

O dI'. José da Costa Machado de Sousa, presidente da
provincia de Minas Geraes, Faço sabAr a todos os seus ha-
hitantes que II asscmblea legislativa provincial decI'ctolI, e
eu sunccionei a lei seguiute:

Art. Unico. Fica elevada ú freg-nezia a capella de S.
'1'0:\10XXXIV. PARTE La

O <lI'. José da Costa Machado de Souza, presidente dn
proYincia de Minniõ (;erues: Fnço saber a todos os seus habi.
tuntes que a assemblén legi"lativa proviccial decretou, e eu
:"unccionei a lei seguinte:

Art. Unico, Ficu em inteiro vigor a lei provincial n.
773 (le 21 de maio de lS:i{), q nc marca as di visas do (1tstricto
e freguezia da cidatle do Ubernoa, revogadas as disposições
em contraI'io,

Mando por tanto a todas as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execução da refllI'ic!a lei pertencer, que a CUIl1-
prào e facflo cumprir tM inteiramente como nella se contem,
O secretllrio de"ta provinciu II faça imprimir, publicar o
COl'ror, Dada no palacio da pre~idetlcia da provincia de i\Ii-
lIas Geraes, aos tre7.e dias do mel, julho do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor J eSUil Christo <le mil oitocentos e
sessenta e oito, ql:adragesimo setimo da ilHlependencia e do
lmperio,
(L, S.)

( 18 )

C311tOS c sessenta c oito quadr,lgesimo'"eti:1lO da . 1
<lenda c do imporio, ' llll Jp8n-
(L. S,J JOSE' DA COSTA MACHADO DE SOUZA

S " '" . SillJcrio li:i,?:úra Itrl CUgt l a fez,
• >.; ellad.l 11a ::>ecIetarla da pres:dencia dI .,.... I

-:lrl11"S Gel"le" 'IO~ 10 I . 11 d 1 lJIO\ll1CI,1 I e
â.1 u (::>,::> (eJIlIO e 18G8.

T , ,,' A II(((:/eto d~ Mau(/Ihile~ lI{)dri!/llc.~.
~e::>ta secletalla da pl'csldencIn foi publicada em anlbo,

, em vIrtude (!H resoluçãO l). IJ08 ue 12 de outubro de 18'.8 'li
presc,ll1tc lei He" 22 de julho de 1~68, '

AlIllelelo de JIO!/Il/luies lIodl'iglle,ç,

LEI 1'. J:490-DE 11 DE JULH) DE 1868,

Desmcmbra o dislriclf) Ilo Ilamhó da fl'egllozia do S' ' '
a do S. Sehastião do Corrcntes. .' , erro, e o eI1COl'p"I'~

9 dy. José ,da C,l;;ta Ml1chauo de Souza presiuente I.
p:,oVIllcra de MmHS Ge[';le,~' 1?llço saber a todos o' 'ell' I ~~l
bItantes .que. H lls~em\)lé,a legi"Iati va [>I'ovillciaI d~c~et;u 1,1,
eu SUllCCIOnCI a Im seg'lIII1te. • tJ

Art. Unico. Fica desmemhl'ftllo da freo'ue7.Í'l lo S"
1'0 e encoI'poradc. a de S, Sobastiào) de COt'rc~tes' o' <lI,,t,' :,1-
do Jl'llnbe',. d d" ' I" tle l)., , I evoga as /l'j ISpOSlçÜe:3 om contrHrio,

~rando por tanto a todas aR UlltOl'idades II q lIem o C0-
n]~eCI1nento e excuçflO da I'efel'idn Iui I)ertcncer qne 'I c _
})r'lQ A f-IÇão c '.-" ,. ( lllI1( ,(, llmprll' "110 IIlteu'aUlente como nelllJ';::' .
tem O SC'Ct'et'll'O ,1' t ' .' í' . ~e 1,<111.• ( J u e., n pt'OVIllCIa a aça illl')rimir pnblic'u'
e . corret', Dada no pnlacio da presidencia da pro~'inch 'I
~~I~~~ Ge!'aes, a~s onze, dias do mez de julho do ann~ ~I~
:i'la::>cI:nent,o ,~e Nosso. SenItor JeZll~ Chri.:ito de mil oito-
cent~" e ::>e::>::>,enta~ Oito, qUlldrHgesllIlo satimo da illt1eI)en-
dencra e do Ill1perIO, .,
(L. S.J I JOSE' DA CO?TA ~L\CIL\DO DE Som:,\.

,Ped 1'0 Qny'o!J1l .l11l1'lins Pl'I'til'll a r,'i,
,Seilada na secretllrlH da pI'e:3ldellCia da pl'ovinCltl em ' I

de Julho de 1868. I

T ~ ' , " ,lllac/e~o de J~la!~aFl'ie,<lIuúri!l"c,ç,
~,~~ta ::>eCletulIu d~ jlresI,(IenCIH fOI pll blicat1a em fi nl!~o,

em, \lItlllle. da reS?lllç~a? n, .OS d(' 12 dlJ outuhro de 181R
presente lei aos 2.~ de .JUlho de 1~(~S, ., n

...i ::f£C/I:/O dI' .1l171jId//lie,~ l,/odl'.i!J IlCS"



LEI N, ] ,491~-DEW DE JULHO DE 18(j8,
HestJura o Jistriclo da Saudo do municipio de /'itanguy.

Anacl/:/o di' Jl1u!J([lhiil'~,/l1i 'riUII1's.
Nttstn s()crctal'in da presidcncia foi publkada t:'1l1 anl!::,(),

TO\IO XXXIV. 1I.\HTE 1,'

( 21 )F. N. 1.

A nacteto de IIlaf}alhües nOdl'i!Jlle.~,
Nesta secretariu da presídencia foi publicada em avul~(I.

em virtn'de da resoJucão n. 408 ele 12 de Outll bl'o ele 181,.8, 11

presente lei aos 22 de .inlho ele 18G8. ,
,Inaclelo de 1Ilaf}alJules J(Odl'l[] lI{'S,

me:::, aos tl'cze dias do mez de jllJJlO tio [;11110elo Kl1.~cimento
I~leNo:::so Senhor Jesus Christo de mil vitocentos e sessellta
e oito, qllúdl'ugesimo setimo da in<lependencia e do imperii).
(L. S), JOSE' DA COSTA l\!ACIl,\DO IHiSOUZA.

Crll/.dido "ugusto da Cru:;, a fez.
Sellada na sccI'etaria dn pl'esídencín dn pl'ovincia aos 1;l

de j nlho de 18G8.

O dr, José da Costa Machado de Souza, presidente <la
provincia de Minas Gemes; Faço sabor a todos os seus ha-
bitantes que a assembléa legislatinl provindal decretou, t'

ell snnccionei a lei segninte:
Art. I o Fica rc"tauraelo o districto da Saude do llIuni.

cipio de PitaJ1O'u)', com as divisas qlle tillha IIntes da i<li
n. o 1, 19G ele (j de'agosto de 18ür.., sem prejuízo da lei 11.'

1 i13 ele 9 de dezembro de 18G7, que fixoll as divisns ent I'e
o~ elicltrictos da Saude e clJ Espil'ito Santo da ltapecil'ica.

AI't. 2,0 Hovogão-se as eli"posicões em contrn1"Ío,
1\lando portl1nto a to elas as autcridudes, a q lIem o conhe-

cimento e execllçào ela referida lei peI'teecer, (pIe li CUlllpnlo
e facão cllmprir tão inteii'alllonte como llella se contem. I)

secretario desta provinc~a a fl~ça imprimir, l~ublical',e correr.
Dada no palacio ela prcsl<le:lcl1l da pI'ovlnclu ele ~Jllla~, Ge-
rnes aos tl'cr.e (lias d) lllCZ de julho do anuo do l\'uscilllento
de l'!osso SCllll('r .r eSlls Cristo de mil oiocouto" e sessenta
e oito, quatlragesilno setimo da i ndependencitl e do illlperi('.
(L. 8),' ,JOSE' DA ~iJSTA l\1.AClI:\1l0 IJIIS~ UZA.

jacl/Ilhl/ fJlII~ Cnl'/llIi. 11 te;,;,
t:ellacla lltl secretaria da presideu<:ia ria I'ro'vincia n(),.:1:1

de julho de 1868.

( 20 )

José do Paraopabn, desmembrada da fl'eguezia da cidade
do Pornbn, revogadas as disposicões em contmrio.

llando por tnnto à todas as autoridades, a quem o co.
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que fi cnlll-
IJrão e fação cumprir tão inteiramente como nellu se con-
tem, O secretario d'esta r~rovincia a faça imprimir, pnblicar
e CorreI'. Dilda no palaclO da preaidencia da provincia de
1\Iina.,; Geme", aos tl'cze dias do mez de jnlho do anno da
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chl'isto de mil oitocellto.~
e seasenta e oito, qlladragesimo setimo du. inllependencia edo imperio,
(L. S.) . JOSE' DA COSTA :MACHADO DE Si)UZ~,

FOI'{Ullalo Carlos illâl'elles a fez.
Sellnda na secI'etaria da pl'esidencia da predidcncia ao;;

13 de jullw de 18G8.
• A lI11deto de '!lfagal!uie.~ lIodl'if}ucs,o esta ,;ecl'etaria ria presidencia foi publicada em a vn!so,

em vlrtmle da reso!lI(:ão n, 408 de 12 de outubro dc 18'.8, ti
pI'esente lei aos 22 lle" julho ele 18G8.

l~El N.I,.Hl3-Dg 13 DE ,JULHO DE 18G8:

EkVJ Ú freguezia o dlstricto ,1,) Pas.u-quatro, e estabelece suas divisas,

? ~lr. .José .da C.?sta .l\Jachlldo de SOllZ:l, presidente da
r~'OVllllCa de ;\filias (.el'aes: Fn~o sabel' ti tode,s os seus ha-
bitantes que a IlsSembJclI legislativa provincial decretou e
eu saeccionei a lei seguinte:

Art. Unico, Fica e:e\'aclo Ú f'reg'uezin o di"tricto do
Passn-quatl'o; sendo suas dí,'j,.:a>i, COlll a freguezia do Capi-
"l:ary, pelo Hlo VerJe, de"t1e Sil<l"cabeceil'us até 11 barra dr)
Itanllllndú, de"te em rumo direito até ns divisns da frcguezia
de Pouso j~Jto, em um e..;pigflO que vem da serra do Conda-
,lo, cOlllprehenclendo tI'aqui para cima, pelo poento norte (1

!:'l:l, tOUc,sos tl'ibutarioa do Hio Verde, até suas mais pequo-
llOS nascentes entre a sona da :\1aut.iqucil'a e a do PUI'gato-
rio: revognclaa as di"posi~õe" em contrul'io.

Mnndo portanto a todas as u1Jtoridlldes, li quem o cOllbe-
eimento e exc~lI~fLOdllrefel'jdn lei lll'l"tencm', ql1e a Cllmpl'fto
p. fação c'll1J11"1rtito intejl'nme!lt,~ l'omo nella se contem. U
.;.;eerelnrio des~u jll'o\'incia a (:Iça imprimir, publicar e COI reI'.
fhlc)a pu pn)ac;o dn pl"e.~id('llci:l da jlro"incia de :\linns Ge.

I

J
j
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em virtlHle da resolucão n. '.08 de 22 de outubro de 1848, a
presente lei aos 22 de julho ele 18G8.

A I/((cfelo de Jl[a,lJlllhiles lIo(lriglles.

LEI 1.\'". 1,!~()5-1>E 9 DE JULHO DE 18G3.

Supprime na úe n.Q 1,41 á as ;JalaVl'as-Jo Jacarczinho ús cabeceira, do
Hio Sanl'Anna.

o dI'. José da Costa Machado de Souza, presidente da
provincia de Minas Gemes: Faco sabel' a todos os seos lla-
bitallte:'l .quo. a as~embléa legi.:i}:ltiva pro\'incial decretou, e
eu sanCClonel a leI seguinte:

Art. Unico. Ficào suppI'imidas na lei n. o 1,r~l.';de 10 de
llo"embl'O de ]867, as palavras-do JacHl'ezinho ús cabecei-
ras do \lio Sant'Anna-contilluanuo as divisas da fl'e"'ue:da
e l11unicipio de 'l'amandlll'[ com a ft'eg'llezia de S. Fl'fi~lci:)c()
d~ Paula, . do municipio da Oliveim, a sel'em reguladas peluti
leIS ant~rlOres fi de n. o 1,415: revogadas as. tlisposições em
eont 1'<11'10.

. lIlando pD:'tanto a todas as autoridades, a quem o conhe~
CImento e execução da l'eferida lei pertencer, que ti CUllll)!'ÜO
e façftO cumprir tão inteiramente como nella se contem, O
socI'elario dest~ provincia a faça irnprilllir, publicar e COlTor.
Dada no pa;aclO. da presidencia da pI'ovincia de ;\linas Ge-

. raes, aos treze dws uo mei'. de julho do auno do Nascimento'
ele Nosso Senhor Jesus Christo de mil o~tocel1to~ e sessenta
e oito, quadrugesimo setimo da independencia e do impel'ilJ,
(L. S). JOSE' DA COSTA MACIL\DO DE SOUZA.

Pedro Qnril'oga MW'lills j'ercil'a, a fez
Sellada na secretaria da pre.sideucia úa provincia aos t:l

dejulllO de 1868.
Allaclelo de' J1(/gall!!ics Rodrigues,

Nesta secretaria da pre:;idencia foi pllblrcada em a vul so,
em vil'tude da resoIllcào n. [,08 (le 12 de outubro de 18t8, a
pre:::ente lei aos 22 dê julho de 18G8.

fi naclelo de Ma galhües lIodl'iyllCS,

LEI N. f ,...l96-DI~13 DE JULHO DE 1&;8,
!JC':;1Dcm1Jra da freguC'zia dn Conceição uo Turvo, e alltlCXa Ú fn)"lIezia ce

S, Caetano úO Cho[1ató, o dlstricto úe Braz Pires. o

9 dy, .Tos~.(la Costa ~hchaclo de SJUZ~, pre;idullte (11
P!'OVIllClUele i\llllas Ger,aes: Faço saber a (odr,s os seus 11'1-
bltantei3 .que. a as~embl~a 1egblati\'a pr'ovincial elecI'etou, e
cu SUIlCClOnel a lei i3egulllte:

. Art. T.!~]ico,. Fica desmen;brado dt~ frcguezia ela Con.
~elção ,do lu~,o: e annexado a freguezla de S. Caetano d()
C!lOPOto, o (!Istl'leto de 81'az Pires, conservnnuo flS suas di-
vIsas actl'aes, revogadas as disposições em contrario.
, Mando pOI'tanto a todas as autoridades, a quelo o conhe-

CImento e exec~lçflo d~l re,fer'ida lei pertencer, que a cllmprão
e façi10 cumpl'll' tao llltelrnmente como lle;la ~e COlltpm n
secretario destt~ provincla a faça imprimil', TJIlblicnl' e C~lT~'!'"
Dada no palnc!'? da presideucin da provineia de :\Iillas Ge.
mes, nos tl'(~ze dJas do mo" de julho do anuo do ~Ilscimento
de ~o"so Senhor ~Te,sllsC.llristo ~e mil oitocentos e sessenta
e OI to, q uuul'age::n1O setmlO <la llldependcncia e <lo im pel'ia
(L. S). .J OSE' DA CUST,\ MACHADO DE SOUZA.

F~)rlllnn{O r:arlo.~ lIJl'it'ellrs, a fez. .
SeIlada na secl'ptnl'lU ua pI'esldencia da pl'ovincia aos l:l

de julho de 18G8.
• ,lllllCloflO deJIJa,IJ,al1uies RodrirJlle,~.

~ estn "ecretanl da pre.:ildencla fUI Í)U b1icada em avulso,
em VIrtude da rcso!liÇiio !l. 403 de 12 de outubl'O de /848 11
prl.!sente lei uos 22 dejulho de IHGS. '

:Inac/ecto de JIagalluie,< Rod"iglll'S .

LEI~. t,Wi-DE 13 DEJLTLHO DE 18G8.

~IJrca Jil"i~as entro as fregnezas uo Santa Luzia, SalJarú o Lapa,

9 (~I', José ~1a Co~ta Machado de Souza, pre,~idelJte da
pr,ovlnc;n de ~lIl1ati (,el'a'3:';: Faço saber 11 todos os SeU:3l1<l-
bitantes qne aas;;embléa legi::ilativa provinda! decretou t'

cu sanccionei a lei seguinte: '
,Art ,Uni~o. As di\'isas ent!'e ti" fl'cgue"ias de SaiJta

LnzlH, Sal~nra c Lapa, Sel'àO ns seguinte,,: c )lllecanr!o d(~
alto do retll'o de .Toflo Paulo C?ttl~, de,~cal1d() as ng'uas \'er-
tltl1ted de lllll e outro lado UO l'lbciJ',in da On('a até o rio (h~
Velhas, e 1'01' este a~ima 'lté. a elllbocadlll'Cl' do cOl'l'ego tI:l:'
Lages, e por (~,.;teaCIma sublllrlO ag'llns vortellte:> de ntn ~
outro lado blé a e:itmcla que seg'1l0 de Sallta Ll;"ia ll;ll'a
'1'0\1') .:\'\:'1:1 \" 1''\ 1ITE I."



FOLHA N•• 2.

1868.
PARTE 1.'l'O~JO XXXIV.

Probioe na cidado do Uhá as cc'rcas do achas na fronto das ruas, tra.
vossas o bocos. o obriga os propriclal'io~ dos lerrenos sitos nos
dilos lugaros á fazurem muro, do pedl'us, o contem outras disposi-
ções, a respcilo.

RESOLUÇi\.O N. I :!d)S-DE 20 DE Jl1LIIO DE 1868.

o UI' .• Jvsé da Costa Machado ue Souza, presidente da pro.
vincia de Minas Geraos: Faço sabor a todos os seus habi-
tantes que a nssombléa legislativa provincial, sob proposta dll
camara municip;d de UblÍ, decretou a resol ução seguinte;

Ar'L 1.. Ficão prohilJidas na ciciado <10 UM as cerclls
de achas na frente d[ls ruas, travessas e becos.

Art. 2.0 Os propriot[lrios dos terrenos sitos nos lugares
mrncionados no art. I .• sã,) obrigados a construir muros de
podrll, arlôbe ou madeira, rebucados, barroac1os e coiados;
sob a multa ,lo 20$000 a 3:;:tPJOO rs. e o dobro nas roinci-
doncias.

Art. 2.. Revogão' se as disposições em contrario,
Mando portanto a todils as autoridades, li quem o conhe-

cimento o oXt'cuçiio da referida resolução pertencer, que a
cumpr;'lo e façiio cumprir !lio intlül'amente como nella se con-
tem. O secretario desta pr(l\'incia [I f[lça imprimir, publicar e
correr. Dada no palacio da presidencia J,I provincia de Minas
Geraes, aos vinte dias do mez do julho do anno cIo Nl\£cimen.
to do Nosso Senhor JeZllS Christf) de mil oitocentos e sessen-
ta e oito, quadragosimo setimo ela indepoudencia e do impill'io.
(L S.) J03~: DA COSTA MACHADO DE SOUZA.

Florcncio da Cmiha Vianna, a fez.OURO PrIETO, 18('8. 1'Y!'. DE J. F. DE PAULA CASTRO.

\ 24 )

~ah&rll, no alto cIwmado ela-Baça de Dentro, deste pelo es~
l,igão abaixo até o dito ribeirão das Lages,; d'ahi subindo
pelo ei'pigão até o alto denominado da Domingas, deste pelo
espigãO até o alto da serra do Maquiné, (l'aqui demandando
ü norte pelo espigãO a'é o alto uppellidado-Jesé de SÚ-
l!'ahi em rumc, direito até o luto do TroClCo, d'este pelo espi-
gão abaixo ent:'e as fazendas dos capitães Joaquim Alves de
J)eos Salgado e José Esperidiào Teixeira, até o Cúrrego dos
Cl'ionlos ~ por este abaixo até II estrada que de Santa Luzia
segue para 'l'aqlllll'USSÚ, e d'ahi seguindo as divisas já exis-
tentes; revogadas as disposiçoes em contrario.

:Mundo portanto a todas as autoridades, a quem o conhe-
dmento e execllçiío da referida lei pertencer, que a Cump1'l10
e fação ?umpril' tilo !nt~il'llllJent~ co l,n 0. n'ellu!"e contem. O
secTetal'lO desta Pl'OVIl1Claa faça lmpI1mlr, pul>licar e correi'.
lJada no palacio da presidencia da provincia ele .Minas Ge-
raes, aos treze dias :lo mez de julho do anno do Nascimento
lle Nosso SenhOI' Jesus Christo de mil úitocentos e sessenta
é oito, quadragesimo 8ctimo da independencia e do imperio.
(L. S). JOSE' DACOS'1'A MACHADO DE SOUZA.

Candiclo ,lll!JUSIO da Cruz, a fez.
Sellaua na secretaria <.lapl'e~idencia da provinclU aos 1:J

de julho de J 8G8.
A nacleto de Magal!tlles Rodrigues.

Ne~ta seeretariu da prci>itlencia foi publicada em avulso,
em virtude da l'esolucão n. 408 do 12 de outubro ue 1848 a
presente lei aOi>22 dê julho dA 1868. '

. t1naclelo ele J1lagalluies Rodrigues.
Impressas e revistas por ordl3m do governo da provincia,

lJiogo Luiz de Almeida j'ereim (le rasconce/los.



RESOLUÇ:\.ü N. 1:l:íO')-OE 20 DE JULHO DE 1863.

Aulorisa a cum1ra municipat da cidu,le d~ Quelu,l a colJl'ur JÍ\'OI';O im,
postos e contem olltras Jisposiçües a respeito.

( 27 )1.'. ~. 2

Anaelelo da Magalhües llodriglws.
Nesl') secretaria da prm;idencia foi publicado em avulso,

em virlude da resoluçào n. 408 de 12 de outubro de '18'.8, a
presente resoltwiio aos 25 de julho de 1868.

• A n(lc!eto da Maga l/l(ies Rodrigues,

o dI'. josé do Cosla Machado de Souza, presidente da 'pro-
\'incia de Minas Geraos: Façu saber II todos os seus habllan-
les que a assembléa legislativa provincial, sob proposta, da ca-
mara municipal de Queluz, d,e?I'CIOU' a resoluçao s('gUlnto:

Ar!. L° A camara muntclpo! da CIdade de Queluz co-
Lrará como renda sua:

~ '1.0 Quatrocentos réis de cnda bani! de :lguartlüllle
rendido na cidade,
TO~IO XXX1\' PATIn'; 1.3

Art. 5,° E' igualmente pr(lhiLido pedir esmolas para
reinados ú juizados, seja o pedinte hOll:lOm ou m~11her, traga
imagem ou n50, A infracçào dústc artIgo Ó plll1ll1a com a
multa do vinto mil réis em cada pedido, li qUlll será paga
pelo senhor, 50 o contravclltor f?r e~cl'll\'o. .

Art. 6, n Rerogão 50 as (!ISPOSIÇÔOSem conlr1HlO.
~Ialldo purtanto a todas a5 automlades, a quem o conh('-

cimento e execução da referi(la resolução perloncer, que a
cumpriio e façiio cumprir l~~ i~teiramen!o. con;o ,nolla 50. con-
tom. Ü secretürio de.,ta provlI1Cla a faça Imprn~m ~ puLhc~r o
corroI'. Dada no p'l\acio da pl'esillencia da prOVlt1CIUdo ~1l11a5
(~eraes aos vinte t1ias do moz de julho do anno do NaSCImen-
to de Nosso Sonhar ,Jesus Christo do mil oitocento c.scsso~ta
lJ oito, quadr'agos':mo sctimo da il1llopendencia o do lInperlO.
(L. S ) .10SI~ DA COSTA MACHADO DE SOUZA.

Candido Au[f'Usto dn C?'UZ, o fez.
5elll),la lia secrotaria d<.l:pl'esitlencill dll provincio 005 20

do julho do 18G8.

Elel'a a taxa uüllomillaua cabo~a e cepos qU) arl'ecaua a camal'a Ill\llli-
cipai da ciJJJe Diam;)1J n I, o a autorlsa ;', cobrar O\l~r,H ilJlposto~,

O dr' .• José da Costa }Iachlluo de Souza, pl'esidellle da pro-
'incia do ~linas Goriles: Fnço snoer a todos os seus habi-
tantes quo a asscmblé;) Illgislativa r)f'l)vill,~i1l1. sob proposta rI;I
camara municipal ua Diamanti/l:I, deerelou a resoluç,iO se-
gllinte:

Ar!. '1.0 A taxa denominada-CaLeça e cepos-que a
namara mUlIieipal tia cidade Diamanti/la ;lrrocada em seo mu-
nicipio, lIca desde já' deyada ;1 um mil réis sobre cad'n reI.
4lW 50 matar II:I cidade, e lias (lovonçôcs dI) lermo para ven-
der-se 6 tnlho, TIO todo (til em par(l', IIU para estaleiro.

Ar!. 2.° Os filbricllllles du fllgos di) ,II,tificio, de qU[lI-
que!' composiç,ll) e uenominaç:io que Sl'jilo, pngaróõ vinte mil
léis de licença nnllllal.
~ L' O conlravcntllr de~te arli,i!o, pagat'iÍ mulla igunl ao

v:llor da licollça, o 5011'1'01'1\f]llalro dias de pris,lo, devendo
('5lo ser dupiio;l(la em cada rl:iIH:itil!llcia,

A 1'1. 3.' Pelas altostaçú:~s I'eqller ida., ,\ carnara 111g,Il',

sc ~:J cinco mil réi; para a 1II1'~ma. o um mil réis pari! I) S!~-

et'et(]rÍo; ('xceptllilo-se as qUI) (,,,,em pedidas pe!<)S emproga-
do., publicos do rnuniGipio, IUl'a IL1VO('CII1SOI}Sol'ucnauos nas
ropal'tiçõcs f'()~pedi \'as.

Ar!, 4," Nu tnunicillio é [Jl'oliibitl'l lif',ll' f'slllOIas com
handeira aoomp'lnhada com mll-iea () t')qlll) d,) caitn, ou som
"te np{)aratn, [)'Ir" (lIw1qlH)I' f,~.;t,..i'\ t'('!i ...;i('so, O fl!s'pirn Oll

~Jl1em por o,te a,)l'csenlar a 11IIrihlil;l. pag;lr,í lr'i[!ta mil r(;j~
,J~ mll,!ti) cad I vez I]ue sahit' ao (lI',1.1'1ri(),

HESOLUÇAON. 1:4!)!)-DE 2Ú DE JUI.HO DE 18G8.

( :2G )

Sellad.l \la socretaria da prosidencia da província aos 20
(~e julho de 18';8.

A n'lcleto de JI1agallules Jlo£ll'iguf!s,
Nesta secretaria da presidencia fOi pulJlicllda em avulso,

e:u virtude da resolução n. !~08di) U de ouluLro de 1.;/18, 11
presente resoluçiio aOs 25 do julho tle 1868.

A nacleto de 111I/galhães lIodl'igues.



HESOLUÇ\O N. 1,5 )i-DE 20 DE JULHO DE 10G8.

Ele,') a l;ratificaçilo do fiscal da (;amara lTIul1Icipal da villa do (:11['.,
1'l'1I0

( 2n )

Anaclcto de Magalhães Rodrigues.
Nesta se '['etaria da presideucia foi publicada em avulso,

em virtude da re501uçiio n. !~,18 de 12 de OUtUbl'u de 1~í8, a
presel1~o resoluçã,) aos 2:> de julho de 1868

Anacleto de lllagalluies llodrigllM.

F. N. 2.

O dI'. José da Consta Macha,lo de SOUZ'l, presidente da
provincia de ,\1 il1a5 Gl)raes: FaçJ saber a totlos os seus h:l~li-
tantes qne a assembléa legislativa provincial, soh proposta tia
(~rlmnl'a :nullicip.ll da' villil do Curl'el1o, decretou a re;oluçiitl
segui nte:

Ar!. Unico. Ficl'l concüdirla no fiscal da villa do CIIT'vcl-
lo n gratificaçao nnnual de cem mil rée;; revogadas as dispo-
~içõcs em contrario.
TO~If) :\XXIV. P.U1TE I."

~ 2.0 05 visinhos slljeitão se a esla multa p .•lo que toca
ás terras não plantadas, nem tapadas, somente quando o pre-
judicado provar haveI-os por duas vez.es convidado para cerca-
rem as ditas terras, devidindo as de5pezas som que a isso nH.
nuissem.

Art. 6.0 Ficão revogadas as disposições em contl'nr'io.
Mando portanto a todas as autorillades, a quem o conheci.

monto e execuçào da referida re,olllçilo pcrtenc'cr, quo a cum-
prão c façào cumprir tão inteiramente como nclla se contem.
O secretnrio (resta provincia a faça imprimir publicnr e correr.
Dada no p dncio dn presidencia da provincia de .Minas Gern05,
aos vinte dias do mez de julho do anno do NaSCimento de Nos-
SI) Senh)(' Jcsus CllI'isto de mil oitocentos e sessenta e oito,
qUllrlragesimo setimo da independencia e do imporia.
(L. S) JOSlt nA COSTA ~IACII.\no DE SOUZA.

Florencio da Cunha Vianna a [('z.
Sellada na secretaria da presidencia da provincia 110:; 20

de julho de 1868.

~ 2.0 Doz mil réis do licença annual ifl(]jspens1lvol para 11
auertura de estalagem na cidade e estradn da córto.

~ 3. > Oito mil réis para a concessão de licença annual IÍs
casas em que se venderem generos do paiz ou úe fóra, nilo
sendo as mesmas de negocio.

~ 4,.0 Dez mil réis de licençn annual dada aos que quize-
rem ter rancho para tropa na cidade e nos arraiaes t:l estradas
por onde transitilo tmpas do caminho do Rio de Janeiro.

~ 5.0 Dous mil réis de licença annllal que deverúõ tirar
os que possuirem moinh"ls, nos quaes se môa milho o I outros
grãos por interesse pecuniario, ou por permutar o fubá por
outro 1)I'oàucto.

~ 6.0 Cinco mil réis de licCIl'j,1 annual, q le deverão l)3g1r
os carros do municipio empregados no cúmmercio ou em alu-
gueres.

S 7.0 Os contr;] V(ll!lor,'s deste artigo ficão sujeitos á multa
de vinte mil réi., e a do douro nas reinr'idencias.

~ 1).0 Os fazendeiros estilo isentos da disposição do ~ 3, o

q utJndo venderem ganaros om SU;lS fazl'ndas.
Arl. 2 o Os carros de fóra do municipio I1cão sUjeItos a

11 taxa de um mil réis, cada vos quo pdo mesmo transitarem,
devendo pag si-a a um empreg,u] ) da c"mara, O q'ral dará aos
earreiros os respecti \'Os c(n, hecilllcnl os.

Art. 3.0 Para tirnr Heis nf) Illunicipio eaJ.j u311do png;l-
rá a cnmara dez mil réis dl" licençn.

~ Unico. A infrneç'io deste artigo é punida com a multa
de trinta mil réis (1 com a du dobro nas reincidencia~.
. Art. 4, o Niio se porlerlÍ exercer 11 profissão de retrali"tii
por photographia 011 pelo sj'stema de daguerreotypo, bem pa-
gar á camara trinta mil réis de lir,onç:l.

~ Unico. Os contr'aVl'ntoro5 deste artigC) pagarúõ a multa
de sessenta mil réis

Art. f).O E' prohiLiclo soltar creações nas terras de cul.
lura ou nas plantações alheias.

S 1. o Os donos dos crençül's pllg:H'ilõ a multa de dous rni I
réis por cabeça e a do d"IJro nllS I'l.'inc;d,'neia', se avisndo-
pão as tirilrem, sondo porem inilisprnsa\'cl provar pel05 moi'h
J ( W ('s que o aviso fura fei o.

( 23 )



( 30 ) F. N. 2. ( 31 )

, Mando por tanto a todas as autoridades, a quem o con11O'.
Cimento o execuçiio da referida rCHllução pertencer que a cum-
{lriio e fiJçào cumprir tão inteiramente como sé contem. O se-
crelario desla pruvillcill n fnçll imprimir, puLlicnr e carrel'.
Dacla no palacio da presidencia da provincia ue Minas Geraes,
,lOS I'inle dias do mez de julho do anno do Nascimenlo cle Nos-
3') Senhor Jo,us Christo de mil oit"celltos e sessenla e oito,
iJundl'11gesimo s0timo da indepen(] 'ncia o do irnperio.
(L. S.) .JOSl~D.\ COSTA ~hcrr.\Do DE SOUZA.

Floreneio da Cunha Vianna a fez.
Seita da na sc.eretada da presiuenoia aos 20 do' julho de

1868.
Anacleto de il/agallicies Rodrigues

Nesla secretaria foi pubJicadJ em Ilvulso, em virtude da
l'üSOlução n. !~08de 12 de outubro de 18'~8,a pres611te resolll-
~âo aoã :15 de julho de 18(;8,
- Anaelelo de Jlagalhães Rodrigues.

HESOLUçlo N. 1,50"2-DE 20 DE JULHO DI~ 18G8.

,\~Itorisa a camar'a mlJnicipal llJ .cidade de _\IiJJ;~ tlevas il arrecadãr um
mil réis I}O(' cada roz que for (ll'Ol't) para SOl' vonJiJJ a carne d~pOi/ua secCa.

.0 ~I'•• Jos~' da Costa Mnchado de Souza, presidente da
provmcli) de Mmas Gerilcs: Faço sabor a todos os Seus habi~
tanles que a .Il~semblú:l ,legislali va prol'incial, sob proposta dn
('amnr-a ml1l1lclI),11de Mmas Novlls. decretou a resolução seguinte.
. Art Unico. A camara municipal da cidade de Minas

i\ovas arrecadarâ em seu municipio o imposto de um mil r<Ís
~l)bre cada rez que for morla para ser a carne vendida depois
dr; seCCl; revogadas as elisp)slções em contra rio.
, Maneio por t.lI1to a todas ilS autoridades, a quem o conhe-

('Imenlo eoxecuçiio da referida resolução pertencer, que'a cum-
/'riio c filÇào cumprir tiio inle:ramento COntO nelIa so contem.
(;) secretario desla provincia a façll imprimi r, publica e COl'rer.
jl,lda no pal(Jcío dn presidencia da prol'incia de Minas Geracs,
a .." vi:lte dias do mez de julho do anno do Nascimento de Nos.,.

50 Senh)r .fesus Chrislo de mil oilocentos e sessrnla c oit)
quadragesimo selimo da indepenienciil e do imperio.
(L. S.) JOSI~ DA CO~TA MACII.\DO DE S.JUZA.

Flo}'encio da Cunha Vianna a fez.
SeMada na ~ecretaria da presillencia da provincill nos :!'l

de julho de 18G8.
Anacleto de I'a,qalh(íes /lodl'igncs:

Nes'a secrctaria da presidencia f'li publicada em avulso,
('1.11 virlude da rüsoluçiio n. !~03de 1~ tle' ontubro de 18~8, a
presente ('úsolu~ào aos 25 de .inlln ..lo 1868.

Anaclelo de .I/agalhães /fodnfJ').(Js,

RBSC>LUÇ10N. 1,502 -DE 2) DE JULHO DE 18G8,

Altera algumas disjl~siçíi(JS clJ> p1~tu~as ela canLI1'U m,lllicip;l! do 0'lr",
P,elo,

o ,dI'.. José da Costa jlachadu de SOUZ,1, presidenle dn
ptovincil do Minas Geraes: Faço sabel' a todos o, seus habitan-
te, quo 11 as'>embléa legislativa provincial, sob prop)sta da ca-
ll1ara municip:lldo Ouro Preto, decretou a rtlsoluç<io ~wgui(]te;

Art 1.0 J.l'ica em vigor até o fim de sctembl'() de 18{)!I,
a di-,posiçào da srgundJ parte do Ilrt. 11 da resol_ç;io prov ill-

eialn. 916 de 7 de junho de (,";5 l, para fazllr-se o alJ'ltirnllllt<l
de 25 por' centü aos devedores de fol'OS(1I1e remirem SU'IS di-
"idas até o anno de 18ti5,

Art. 2.° Fica prohidida a Cí1l11)UCÇ<iOdo mal) 'ims 11 rasto
pelas ruas da cidade, sob a mnlta de 5::ftOOOsobro c;Hla carr'o
ou carrdão.

Art. 3,° Todos os proprietarios de caS,IS nesliJ cidade
são obrig Idos a mandar caiai-as e alímpal-as p)[' Indo; os latl'l::;
visíveis de qualquer ponto.

~ 1.0 J\lulta l!lJ5.~OOO a lO;;'jJaoqu8 depois de 1)J'el'ia inti-
mação do fiscnl n:10 cumprir o preceito do nrt. :3 u

Arl r~ ° A C[lmarll é aulort3ada a despend'~l', de~(L~ já,
Iltú a quallli[l dcl ~eiscent05 mil réis com a acquisil;,;"o de n,)I'(IS
paramentos paril a funeçiio ele Cl)rpus-Christi, e com os e'~llcDr-
tos de que 11l'cc;siln a imagem de 5, Jorge. .
TO:-ro XXXIV. l'AHTE I."
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Art. 5.. Ficão revogadas as disposiçõ~s em contrario.
~lanclo por tanto a todas as autoriuades, a quem o conhe-

cimento e execução da refnrida res'lluçiio pertencer, que a cum-
prão e filçiio cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O secretario desta provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no palacio da presidenci,1 da provincia de Minas Geraes,
aos vinte di.as do nwz dejulho do anno do Nascimento de Nos-
so Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e sessenta l.l oito,
quadragesimo setimo da independencia () do imporio,
(L. S.) .losJ.Í.D\ Cosn ~IACGAnO DE SouZo\.

F/o?'encio da Cunha Vianna a fez.
SelIada 111 secretaria dil presidcllcia da provincia aos 20

de julho de 1868.
A naclelo de Jl1 agalluies Rodrigues.

Nesta secretaria Uil presidencia foi publicada em avulso,
em virtude da resoluçüJ n. 408 do l~ de outubro de 18~8, a
presente resolução aos ~;) de julh.) de 18!iH. '

l1naclelo de JJagalhc7es Rodrigues.

RESOLUç10 N. 1,5)f,.-DE 20 DE JULHO DE 1868.
Elevo li seisc('nlos mil réis o orrJena<!o do secl'etaril) da camara munici-

pal úa lta/)ira, o á duzentos mil róis o do portoiro.

o dI' .Josélla Costa ~Iacbad() de Souza, presidente da pro-
v!ncia de Minns Gerllcs: Faço saber á todos os seus habitantes
que assAmbléa legi~laliva provinciül, sob proposta ua camara
municipal da cidade [tabil'.l, decretou a rl~solução seguinte.

Ar t. unico. Fica elevado á. seisrcntos mil réis o ordenado
do secretario da cnmara municipal da ciclaue da Ilabira, o á du-
zentos mil réis o lIo porteil'o da mesma; rcvoS<,lJas as disposições
em contrario.

1\1ando por tanto n t••dns as auloridndos, a quem o conheci-
mento o execução da referida resoluçi1o pertence!', que a cum-
prão e fação cumprir trio inteiramenle como nella se contem.
O secrelnrlo desta proúncia a faça impl'imir, pl,blicar e correr.
Dada no palacio da presidencia da plovincia de Minas Geraes,
aos vinte dias do mel de julho dI) anno do Nascimento de Nosso

Senhor Jesus Christo do mil o:tocentos e sessenta e oito, qua.
dragesimo setimo da inqependencia e do imprrio.
(L. S.) JOSI~ DA COSTA MACHADO DE SOUZ,\.

Candido A 'I.wusto da Cruz a fez.
Sellada Ilil secretaria da presidencia da provincia de Minas

Geraes aos ~O de julho de 1bü8.
A naclelo de Jl1agalhães Rodrigues.

Nesta secretaria d:! presidencia foi publicada em avulso,
em virtude da re OlllÇão n. ft.';8 de 12 de outubro tle 1848, a
presente resolução aos 25 de julho d e1868.

Anaclelo de blagalhães Rodl'ig1les.

'LE[ N. 1,505 - DE 20 DE JULHO DE 1868.
Encorpora ao districto do S. Antonio do Avontureirú. termo do M~r

d'lIe~panha. a fazenda da 130a Vista, situada na linha dh'isoria
entre este districlo e o do Hio Pardo. du term:l da Leopoldina,

O dI'. José da Costa Muchado de Souza, prosiJente da pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a touos 05 seus habitllnto!l
que a assembléa legislativa provincial decretou, e eu sancGionei
a lei seguinte:

Mt. Unico. Ficu annoxada ao districto de S. Antonio do
Aventureiro, termo do Mar d'Hespanh:J, ã fazenda dil Don
Vista situada na linha divisaria entre este districto e o do Hio
Pardo, do termo da Loopoldina; revogadas as disposiçüe; em
contrario,

Mando por tanto a todas ns autoridades, a quem o c0nhe.
cimento e execuçào da referida lei pertencer, quo a cumpr;1l) U

façào cumprir tão inteiramente como nella se contem. O secre-
tario desta provincin a faça imprimir, publicnr c corroI'. Dada
no palacio da presidencin da província de Mjn,~s Gornes, aos
vinte dias do mez de julho do anno do Nascimento de ~osso
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e sessenta e oito, quadra-
gesimo selim!) da inllepenllencia c lIo impcrio.
(t. S.) JosÉ DA COSTA MACHADO Tn: Sorz,\.

Jacin' //0 Dius Coelho a ['J1.'

'1'0)10 XXXIV. PAtlTE L"
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Sellada. na sccretmia ela presidencia da provincia aos 2:)
de julho de 18L8.

A naclelo de .lIagllllu7es Hodrigues.
Nesta secretaria da presidencia foi publicada em avulso,

em virtude da resoluçào n. 403 de 12 de outubro do 1848. 1\

pr escnto lei aos 2,j de julho de 1868.
Anucle(o de Magalhãe3 llodl'igues.

,LEI N. 1,5~)(j-DE20,DE JULHO DE 1868.

!lecla ra Ih}llencenle ao di~tricto da E,Uva. tlo município de ('ouso Ale.
grp. o tel'ritol'io dl'smcmbradn da rr'r~lIezi;Jda Conceíç[)o dos 0\'1'0';

pela lei 11.1:-110 tlo anno PilgS~,jO, com as divisas estabeleci,I,),;
pl'1 a citada lei.

O di': .1056 da C')Stl Macharlo do Souza, presidenle (I~
provincia cle Minas Geraes: Faç() saber a todos os seus habi-
tantos que a assembléa lpgislativa prol'i~lcial decretou, e eu
s anccionei a lei seguinte:

1rt. Unico. O territOl'io de,men,1.mlt!,l da freglll'zia da
Conceição dos Ouros pela lei n. 1:410 d Anna passado, fi-
e 11 pertencendo ao oistricto dll Estiv.l, municipio de Pouso Ale.
gre com as di\'isas (lstnhe1ccidas pola citada lei; revogadas
flS disposiçõl's em contrnrio.

~1ando POI'lll1ltl)n todas as autorlt1a1lus, a quem o conhe-
cimento e execllçlio da rdolÍda lei pertencer, que a emnpriio o
fação cumprir tão inteir<lmelllo como ndla se contem. O se-
cretario desta provincia a faça imprimir, publicar e COl"l'Cl".

Dada nl) p,I!IlCio da pre~id()ncia Ui! pI'ov:neia de ~Iinns (~eraes,
tiOS vinte dias rIo mez de julho rio :lnno do ~ascimento de
NI)5~O Senhor Jesus Christo rle mil oitocentos e se3scnta c oito,
quadI'rgc!iimo setímo da indt>polHlrncia e dI) imporia.
{L. S), .10 1\ D.\ C()~1'I MAr.Il\()O DE Souz.\.

.]acilll!t1) lJi"s Coelho. a fl'z.
Sel!aiI11 nl) secrctaria d,l pre,it!clleia da província aos 2 )

l1e julho de 1868.
A r.aclelo de IJ/aga hi(js /lorlrigw's.

Nesta se.crGl:ll'ia ,)a prcsidolleia fui Jlublicada em :l\'ubn, em

virtude da resolução n. 408 de 12 de outubro de 18!1.8, a
presente lei aos 25 do julho de 1868.

A naclclo de Jl1agalhãcs Ilodl'igueíl.

LEI~. 1:507 -DE 20 DE JULHO DE 1868
Supprime a comarca do IUo PJl'tlO e encorpora o municipio do Grão Mo-

gol ú comarca do Gequilaby. c o do Hio PartI0 Ú do Jeq~itinbollba,

O dr .• José da Costa Machado do Souza, presidente da
provincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus ha-
tantes que a assomuléa legislativa provincial decretou, e cu
sanccionei a lei seguinte:

Arl. Unico. Fica supprimida a comarca do Rio Pardo:
o municipio do Grão Mogol fica encorporado lÍ comarca du
.Iequitahy, e o do Rio Pardo á do Jequitinhonha, revog ada'
as disposições em contrario.

Mando portanto a todas as autorioades, a quem o conhe.
cimento e exocuçiio da referida lei pertencer, que a cumprão
e fação cumprir tão inteira monte como nella se contem. O
s~cretario desta provlIlcia a faça imprimir, publicar o corr ....r.
Dada !la palacio da prosidencia da provi,ncia de Minas Geraes,
/lOS vinte dias do mez de julho do anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo do mil oitocentos e sessenta e oito,
quadragesimo setimo Ja indcpel1l.lencia o à() imperio.
(L. S. JOS1~DA COSTA MACHADO DE SOUZA.

Florencio da Cunha Vianna, a fez.
Sellada na secretal'Ía da prcsidoncia da provincia aos 20

de julho de 1868.
A naclelo de .1/agalh£7es nodr1g11es.

Nesta secretaria da prcsidencia foi publicada em avulso,
em virtude da resolução n. !~')8 de 11 de outuuro de 18~8, a
presente lei aos 25 00 j ulh'1 de 1868.

iÍnaclelo de .J/agalhües llodl'igues .

LEI N. I :508-0E 2) DE JULHO .DE 1868.
Desmembra do lermo de S. Romá'), c encorpora ao dislrict Jj I..atin,g;)
TO~O XXXI". PAfin l.a
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do termo do Paracatú, a fncn,Ja \lenomilla la-Cavallo-pertcn.
cento ao car,it:io Bazilio de Campos Corclciro Valla.1arcs, c altera
<15 divisas entre os mc~mos termos.

LEI N. 1:509-DE 20 DE JULHO DE COSo
Marca as divisas entre os dislrictos IIe S. Sehasti<1o ,lo r.lIrra!. e o tio

Sant{) Antonio do Monte, ambos do municiplO cio Talllancluá.

.0 .dr. Jos~ da Costa Machado do Soma, presidente ll<J
prOVIllCla ue ~ltl1as Geraes: Faço saber a todos os scus habi-
tantcs que a ass mbléa legislati\'a provincinl docretou, e eu
sancclonei a lei seguinte:

Art. Unico. A divisa (lo districto de S. Sebasti~o do
Cur,r,al com o de S. Antonio do ~IIllJlO, ambos ua municipio
de I amanduá, comcçal'il n,) Il o L~mbary em I:nha rccta
pela estrada vclha do alto ua serra dos Barbos/Is, por estn
abaixo até a sorra dos Cabraes, na estrada onJe existe uma
porteira; descendo pela estl'Uua até um carrego quo fica ,I es-
querda ua mesma, o por 05 to li su:\ conl1uoncia com o rio
Lamba!')"; ficando pertencondo no districto de S. Sebastiàu
do Cur. aI as fazendas dos Garbosas. Quinbos, 'foledos, 'f e-
juco e Sapé; e ao districto de ~. Antonio UO Monte, ns de
Estevào Leito, C a do 'falleciHo Joaquim Cabrill; revorradas a~
dispo~ ições em contrario. o
. Mando portanto n todas as autoridades, iI quem {\ conhc-
clmcnto o cxecuçào da referida lei pCI'tencur, que a cumpr:I<1
u façiio cumprir tüa inteiramente como Iwlla se contem. O e-
cretaria desta provincia n faça imprimir, publicar o C,llTl •

Dada no palacia da presidencia da prol'Íncia de 'Iínas Gcraf's.
aos "iato dias do mez de julho do anno do Na~cimentn do
Nosso Senhor JlJSUS Chrigto de mil oitocentos e scswuta e oit~),
quadragcsimo sctimo U;l indepcntlencia c do impcria.
(L. 5.) JOSI~ nA COSTA 'IACIL\()O !lE SOUZA.

./acinlho Vias Coel1lO, a fez,
da pr,\sid<.!\Icia da prolincia aos:!. )SoilJtla na sccretnria

de julho de 18G8.
A llaclelo de Jl/agalhli.es Iiodl'igues.

~esla secretaria da prcsidcncia foi publicada em illUlso,
em vlltud,) dn ruso\uçül) I1 'd)'; dLl : 2 de outubro .lO 181, fi,
a prescnte lei aos:25 de julho de ISO'.

A nacIelo de J!]agal1l1ics nodl'i!J I/(S.

JOSI~ IH COSTA MACIlADO DE SOUZ\.
Jacinlho Dias Coelho, a fez.

Sell:lda na sccrel'1ria da [1rúsidcnciJ di provincia aos 20
de julho de 18G8.

°dI'. José da Costa Machado de Souza, presidente da pro-
vincia de ~Iinas Geraes: Faço sabet' a todos os seus ha1Ji-
tantes que n nssembléa lllgislativa provincial decretou, o cu
sanccionei a lei seguinte:

Art. 1.0 Fica desmembrado do termo de S. Homão,
e encorporado ao distdcto da Catingll, do termo de Para .•
catú, a fazenda denominada-CavnHo-pertencente ao capit<io
Bazilio do Campos Gordoi 1'0 Valladaros.

Arl. 2. o As divisns entre os termos do Paracatú o S.
llomiío, seriio as seguintlls. Hio do Somno abaixo até sua
barra no Rio Paracatú; por este abaixo até a b:lITa rJo cur-
ralinho; o por oste acima até as suas cabeceiras; destas ií
cabeceira do CavaHo, quo é a di\'isa antiga do termo de
}'aracatú, a qual 50 consOI'varú, salvas as altorações feita
pai' esta lei.

Art. 3.0 Rovogào-so as disposições em contrario.
!\Iando portanto a tnelas as autoridades, a quem o co-

nhecimonto e oxecuçiio (!;J roferida ioi pi.lrtcncer, quo ti cum ..
pr50 c faç,io cumpl'ir tào inteiramonte como nella so con-
tem. O secretario desta provineia a faça imprimir, publicar e
CulTcr'. !lada no palacio da presidencia da pl'ovincia de .\Ii-
lJ3S Geraes, aos vinte dras do mez de julhQ do anHO do Nas
cimento de Nosso Senhor .Iosus Christo de mil oitocentos (J

sessenta e oitr). quadragesim1 setimo da inJep~ndenLiJ o
do imperio.
(L. S )

A llarlelo de J11agnlhli.cs !lo(Úigues.
~esta secI ot~l'ja da presitlcncia foi publicilun, em (lvulso,

em virtude da re50[llç;-Il) n. 4')3 de 12 de outubro de 18',8,
r presente lei aos 25 de julho de 180S.

Anaclelu' de JJ((!Jlllhües /(oâl'ig(lcs.



LEI N. 1:51~-{)E 2) DE JULHO DE 18tH.
~l;lrcn as divisa, entre os districtos Lle,S. PlJdro LI'.\lcall~:Jr,1 e .'lo'"

Anna Llo [)cslerro.

O ,11'.. Iosé ua Cost', Machado (lo SOUZ'I, presit1l]lltn ; tl Plli-

vinda de Minas Geraes: Faço saber a todos os S,~l1~ habitantes
que li assembléa legislativa [l~OvillCial decretou, e eu salll'ciu ..
nei a lei segull1te:

ArL L° As divisas entre os districtos de S. Pedro d'AI-
cantal'a e Sant' AnBa do Desterro abrilugcráü as faz"ndas de
~Iarcellino Andrade e do tenente coronel Belizal'io I'ltbrrga,
s~guil1(h pelos ribeirões dú S, Domin30s c Fnl'lJ)()~íl, pelos
l\agado; pequ()Oo e gran lo, sempre pda margem di. eita dos
mesmo" até sua conl1nencia com o ParahylHlna

ArL 2.° Ficào revogadas as disposil;ões etll c.<)ntral'io.
1'0~IO XXXIV. 1'.~UTE 1.'

to de Caltas Altas de Noruéga e pert:lJcen;lo á freguczia 0
districlo de Santo Antonio da ltaverava as f<lZcndôls do G:l-
vião, Cachoeira Torta, ~layl'ÍlJk, FarIa e l'acicllcia' r8\'0"a-
das as 'disposi~ões em contrario. ' o

Mando portanto a tOdllS as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execuçlio da referida lei pertencer, que a cumpr ào n
façào cumprir' tàe intciramlJnte como nplla so contom. O se-
cretario desta província lJ faça imprirnir, puulicnr c COlTer',

Dada no p:.tlacio .a presirIencia da provincia de Minfls Ger:IC~.
llOS vinte dias do moz do julho do anno do Nascimento ~l<l
Nosso Senhor .Jesus Chl'isto de mil oitocentos o sessenta o oüo,
quarIragesimo sctimo dil independen,cia e do imperio.
(L. S.) JOSI~!JA CtST.\ MAC1L\DO DF. SOljZA.

Silvcl'io Tcixeil'o da Costa, a fL'3.,

Sellada na .~cretal'iu da prcsillencia cJa provincia a£Js:!.O
do julho de 18G8. -

A /lacldo de llJagalhiies Hodl'igucs.
Nesta secretaria da pre:;idencia foi pulJI: cada em avulsll,

em virtude da resolução n. '~O~,de 1'2 de outubro de l~-):'IS,
.1 prosente lei aos ~5 de julho de 1 'liS.

Anae/clo de Jl1agalhücs l1odrigllcs.

( 30 )F tJ. 2( 38 )

LEI N. 1:S10-lm 2J DE JULHO DE 186S.

LEI N. 1:511-DE 20 DE .JULHO DE 1868.

Eleva a cathegona de cida le as villas de Lavra, Ayuruúca e Piumhy.

O dI'. José da Costa Mar'hado de Souza, presidente da pro-
"incia de Minas Geraes: Faço ~aber a todos os seus habitantes
11110 a asscrnbléa legislativa provincial docretou e eu sünccio-
Iwi a lei seguinte: .

Ál't. 1.0 Ficiio elevauas á cathegoria <.le cidade as vil-
lns de Lanns, Ayuruoca e Piumll)'.

Art. 2.. Ficão revogndas a" di:;p')sicõos em contrario.
Mando portanto a túuas as autoridades, a quem o conhc--

cjmento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão e
fação cumprlr tão inteiramente como nella se contem. O socro-
brio dosta provincia a faça imprimir, publicar e correr. Dada
no palacio da presidollcia da provincia de Minas Geraes aos
\ inte dias do mez de julho do anno do Na~cimonto de Nosso
Senhor .Jesu3 Christo de mil oitocentos e sessenta e oito, qua-
dragesimo setimo da iudepeOllencia e do imporio.
(L S.) JOSlt DA COSTA MACI[,\DO DE Souu.

Florencio da Cunha Vianna, a fez.
Sellada na secretaria da prcsidencia da provincia aos 20

lle julho de 11'6H.
Anacleto dc Magalhães nodn'gues.

Nosta secretaria da presidoucia foi publical'a em avul'so,
em virtude da resolução n. 408 de 12 outubro de 1848, n
presento lei aos 25 de julho de J 8G8

ltnaclclo (le JJagalhaes Rodrigues.

. .0 dI'. J?sé da Costa Machado de S9uza, presidente da pro,
\'tnCI3 de Minas Geraos: Faço saber a todos os se os habitan-
tes que a assemuléa legislativa pl'Ovincial decretou, e eu sanc-
cioneI a lei ~cguinte:

Art. Unico. Ficão desmemuradas da früguezia e distric.

i>,'smcmbra da freguezia de Canas ,\ltos de ~oruóga e encorpora a
da Itaverava as fazendoas Llo Gu.viJo, G"lchoeira Torta, Mayrinl.
Faria e Paciencia. '
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A nacleio de Jl!agalhiies llod1'igtI6S.
Nesta secretaria da )lresitlencia foi publicaua em :Ivulso,

em virtude da resolução n. !~08 de 12 de outubro de 18'18, a
presente lei aos 25 de julho de tHG8.

Anaclato de Magalhães llodriguIJs.

cimento e execução da referida lei. pertencer, que a cllmprã O
e façiio cumprir tão inteiramente corno nella se contem. O se-
cretario desta provinda a faça imprimir, public[lr e correr.
Ihda no pahcio {.1Jpresil\,'ncia da provincia de Minas Geraes,
nos vinte dia:; do mez de julho <to anno do Nascimento de
Nosso Senhor ,Ie-us Chnslo de mil oitocentos o sessenta o
oito, quadragcsimo sctitno da independeneia e do imperio.
(L. S.) JosÉ DA COSTA MACHADO DE SOUZA,

Silverio Teixel1'a da Costa, a fez.
Sellaua na secretaria ua presidencia da provincia aos 20

de julhO de 18G8.

Mando Inrtanto a todus as autoridades, a quem o conhoci-
mento e execuçiio da reforiun lHi pertencer, quo n cumprão e
ÚJÇ,IO cumprir tãll inloirnmenln comI) nolla se contem. O. secre-
tario desta provincia n faça imprimir, publicar e correr. Dada'
1\1") palacio da presidencia da l)I'ovillcia de !\Tinas Gel'JeS, aos
"jnlfJ .ias do mez de julho do anllo do Nascimento de Nosso
"enhor Jesus Chri"to de mil oitocentos e sessenta e"oito, qua-
l!ragesimo setimo ua indepemlencill e Irnp~rio.
(L. S.) JO~I:: DA COSTA MACIL\DO DE SOUZA.

111anocl José Ferreira, a .fez.
Sellalll W\'\ secrct.lria dJ presiueneia da provincia aos 20

(le julho do 1863.
finaclelo de .!faga/Mcs Uodl'igtles.

Ne~tn secretaria do presidencin flli publicada em avulso,
em virtude da resulução n. {,.08 de 12' ele outubro de 184-8, a
present'.l lei aos 2j de julho de t::;(;8.

l~nadeto de .lfagalhücs UOd1'ig'l.lcs.

LEI N. 1:313-DE 20 DE ,JULHO DE 1868.
Atltorisa o presiuent(l un provincia a conc.~,l)r enrla lo pharmaeoutico

a diversos eiuaullJ5.

O dI'•• Jns6 da Costa )lachado de SOUZJ, presidente da pro-
vincia de ~Jillas fT':l'aos: Faço saber a todus os seos habitante:;
que a assembléa legislativa provincial decretou, e eu sancciü-
nei a lei seguinte:

Art. I. o L'ica o presidente da provincia nlltorisado a
conCúd,)r c Irta de pllarmaceulico aos cidnúàos Antonio Caeta-
no de Abret) Mamedo, morador na cidade de Passos, e Zaca-
iü.; rortlDn:ks Xa viur Habello, morador em Pitanguy, pro-

cedendo exame feito nesta cnpital.
Art. 2.° Igual concessão surá feiln aos cidadã03 Manoel

Procopio Alves Pereira, Joaquim Guedes da Cunha Heis, c
Fl'ancisc') ThfJot1ol'll Fmnça, doven lo o 1 o fazer exame na ci-
dad Diamantina, e os dous ultimos na da G)mpanha, peran-
ií) ll'l1il C'lllllll;"."il) e~peeial.

ArL :-: o ltuvogiio-so as rliiposições em contral'Ío.
Mall"') portant,) a touas as iJutoridacles, a cJ'lom O conhe-

LEI N. 1:514.-DE 20 DE ,JULHO DE 18G8.

Marca as uivisas da paroehia ue Nossa Senhora uo Carmo ua Doruu
Malta, termo tie Pou.~o Ategro.

O ur'. José da Costa Machado de Souza, presidente da pro-
"iHcia de Minas Gemes: F[lço saber a todos os suus habiij)n-
tes quo a assembléa legislativa prOVIncial dacretou e eu sanc-
cionoi a lei seguinte:

Ar1. Unico. As divisas da parocltia de N. S. do Carmo
da Borda da ~)atta, termo de Pouzo Alegre, serão as seguintes:
Das eabeceirDs do ribeirão do Hirardo até fazer barra no Hio
Mandú, atravessando o rio em rumo direito DO DIto da serra,

. ás caueceiras do ribeirão do S. .José, e por este abaixo até
onde faz barra o Rio Turvo, e pdo rio acima ás suas cabeceiras,
() d'cllas em direitura 6s divisas da fazenda do tenente corJllel
.Iosé Antonio do Lemos cem a fazenda de Manoel Joaquim de
Gouvêa, e d'ahi em linha reeta á fazenda de .Ioão Fernandes da
Costa peLns divisas da fbzenda, que foi do finado Luiz Tellcs
com a fazenda de S IZ1bel, st'guindo desta em rumo direito
TO"IO xxx IV PAUTE 1.a



A llaclelo de Magalhães Hodrigttes,
Nesta secretaria da pl'rsidellcia f, i publicnda elll avulso, em

v?ltude da resulução n. [lOS de 12 de outubro de 1!H8, a prc-
!enle lei aos 23 de ju.lho de 18G8.

, A naclelo de Maga lh(les nodl'igHC.~.

"rota acima até o campo, cortalldo n estrada ,[ue vem das Ln-
~es, e descendo em rumo até a lapa do Clwpéo de Sol no rio
Taquill'assú, por este abaixo até a barra do carrego dos qlhos
d'agua, por os te acima até 11 bülTlI do carrego das- Lombrlga~,
e por este em rumo lIté 11 CnlZ das Alm3s na estrada, por esta
até o alto do rubú onrle se el1contra ') CrtlZ, onde teve começo
esta divisa, ficando este lerJ'ellO dcsmembrado da freguezia de
Taquarassú, e passando /I portencer á freguezia da LlIgoa SantJ,
revoglldas as disposições em c(lntrario:

Móndo por tanto a todas as nutol'ldades, a quem o conhe-
cimento c execuçào da referida lei pertcncOl', que a cumprão e
fação cumpI'ir tão inteiramentc como nella se contcm. O secre.,
taI'Ío desta provillci3 11 façll imprimir, publicar e correr. Dnda
no palacio da presi(!t-Ilcia da província de M~llllS Gernes, /lO:;
vinte dins do mez ue julho uo nllno do rlaSCInlcllto ?e Noss(1
Senhor Jesus r.hristo do mil oitoc"ntos e sessenta e alto, qun-
dl'agesimo setimo da indepcndcnria e do imperio.
(L. S.) JosÉ DA COSTA l\1AClIAr;O DE SOUZA.

F01'lunalo Gados iJlcirellcs a fez
S-.:llada na secretaria da prcsidencia da lH'ovincia ao~ 20

tle julho de 18G8.

( 42 )

ao allil t1a fazcnt]a uo íinauo ~ljgue1 do Almeida, o por este alto
ao sorroto da mesma, o por eslo em dianle om direilura ao alto
do Sonole do finado .Joaquim CJ'l'ino do Castro, o por este elll
diallte alé a fazonda d I Barreiro, o pulo mesmo Sül'I'oto ü fazen-
da do" Fernando;, desta IIlé as caboceiras 00 HicarrJo, ondo
principião e fifl(lilo-se as di\'isas; rüvogadas as djsposj~õos em
contrario.

Mando pur tanto ;\ todas ns autoridades, a quem o conhe-
cimento c execuç~o da referida lei pertencer que li cumprào e
façrio cumprir tão inteiramente como nel1:l se contem, O secre-
tario desta província êI faça imprimir, publicar e corroI'. D,I(/:I
]]0 palado da prcsidtJneia da pr'o"incia de Minas Geraes, aos
vinte dias do m,~z de julho do armo dó NLlscim'!llto do Nosso
Ronhor Jesus Chri,to de lllll oitocentoc; o sessenta e oito, qua-
dragosimo setimo da indeponrlollf'ia e 00 imperio.
(L' S) , .I03it 11,\ COSTA ~I.\CIlA1l0 DE Souz,\.

FOI,twlttlo D((1'los ,lIei1'ellcs a fez.
Sellada na seerelaria da presidencia da provincia aos 20

dü julho de 18G8.
Anaclelo de l11agalha~s Uocil'igl/(!:i.

Nusta sPcI'elaria da prcsidcllcia foi publicada om avulw,
rm virtude da resolução 11. r. 08 dH 12 de outubro do 181.S, a
prC'ClJlo lei aos 25 do julho de 18[8.

:lnoddo de Jlagal1l(ies !/odrigIlCS.

LEr N. t,aI5-DE 20 DE JI LUO DE t8(8.

li, ~, 2 ( .13 )

'.!arca a~ divl~as elltro as rl'l'gllczias da Lagüa Santa, do município t.lJ

S~llta Luzia, o do Ta'luarasslI do l"ulli.~I[Jio do Caothé,
O dI' .• José da c.osta Mar'!J:II1.)de Souza, presidente da pro-

vincia de ~lina5 t:eracs; Faço sab0r a todos os seus habitantes'
que a a550mblria logislativa [ll'lJvincial dücretou, e eu snnccionei
a Iri seguinte:

Ar!. nico, :\5 tli\'isas rnlro as fl'l'guezias da L'!goa San-
ta (lo municipio do Santa Luzia, o do Taquaras;ú, do muni,:i.
pio de Caethé, sl'riio as segllint,!s: \lo allo dtlll1ol'ro do Urubi'"
á ral.tir da Cruz, pelo e~[ligàd do campo até as vortentes du
_a~l1dr grande-atrllyesst'ndo as cõ,jJCcciras df'ste pnr lIrn~~

LEI N. l,5IG-IJE 2) DI:: JULHO DE '18G8.
Altera as divisas da rl'cguezia o distriGto ua C,ll'IllO ua l\io Claro, o COII-

tem ontras dis[losi<;ues are-peito,
O dI'. José da Costa .\Iadtndo de Souza, prcsitl,:nle da

província de Minas Geraes: Faço saber [J todos !)s seus hahi-
tantes que asseml)!éa legislativa provincill] denoluu, c cu sanc-
cionei a lei seguinte:

AlI. Lnico. Firão alteradas n divisa., dn fl'eguczia c dis-
lricto do Carmo lia Hio Claro, marcadas pela lui li, 1,:.l3\ de ::>
de novembro de 1866, du modo sf~g'1itlte: pl'i~(;ipi;ll'iilJ no li io
TO~lO XXXIV, PAUTE L"
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LE[ N. 1517-DE 20 DEJULHO DE 1SGS.

Lei quo marca as divisas entro as freguczias do Culháo, ilinga o Phi:a-
delphia.

O Jr .. José da Costa ~Iachado de SOllZ:I, presidente d~ pro-
vincia do Minas Gcraes: Fuço saber a todos 05 seus b3blt~\1lIe~
que a assembláa legislativa prorincinl uccrctotl e eu sanCClOllCI
n Ii'i srguinle: . '

Art. Onico, As JívisllS entre as t-eguczlils do C/llh<lo, t~

as dn ltinga e Phihdelpbiu, ficão eslílhelcciJas pelu fOl'ma
seguinte: Da barra do Piuuhy pílra cimíl c?m suns v.er.tc.ntes
da margem direi\u, até il serru de S .• Joaqultn, desta ~I\'~dlll(l~
as a(Yuas de S. Vicente e corrcgo novo, em rumo dlrc!t~, a
barr~ d,l S. Joanico; desta em direitura il Pedra dtl Chlfn';
uesta divi,linc!u as U(YllílSdo ~Iuctlry e Al'ussuuhy, ás cabe-

, o. t t'ceiras do t~ravatà, e por este aualxo com suas _ VCl'en e:., a
cncontrílr as divisas já feitas na fazenda uo 3arao; revogadas
as disposições cm contrario. ,

Mando por tanno a todas as ílutondades a quem o cOI!h".
cimento e execução da rcf,?riJa lei pertencer C(uc a cump"lú Ü

façã.o cumprir tao inteiramcnte c?I1:o nella. se con tem, O seel'(}.
tal'Íü desta provincia a f<lça impl'lm~I', .publlcar.e cOI',rer' I)ad<~
no palalacio da presidencia da provlnclU de ~~lIlas (.er'llüs (~:l~
vinte dius do mez dejulho <.lo anno do N ,S('lm.!nto ~e No~,n
Sonhar .Jesus Cbl'isto cle mil oitocentos c Slssenta U Oito, qua-
dra(Yosimo sctim(\ da illdcpollllcllcia e do imp"rio.
(L. S.) JOS1~ nA COSTA ~L\Cll.\C,O llE SOUZI.

Jacilllho lhas (,orl/w a f, z,

Sellada na secretaria Ja presidencia d1 pro\'llwa aos ::W
ue juiho de 18G8.

A nadei o (lIl .11(J!Jal!uí es nodl'ig'lléS.
Nesta secretaria da presid,:nciu foi public:Jdil cm avulso

em virtude ua resoluçiio \1. 1.08 de l:2 de outtlbro ue 18',S ;1

presente lei aos 25 Je julho de 1868.
Anaelelo de Magalht7es lIodl'igu('s.

Sapucahy defronte da bJI'ra do riueirão ltahisi, e d'ahi subin-
Lo po~' um espigão a:é o alto da serra do ltapixé, POt' eôta ao
rumo do poente, a ganhar as cabeccit'ilS do Cl)rrogo-Cruz
Grande--e por este abaixo á barra do itapixú atravessando em
rumo direito a ponta de um espigão da serra da maltu, e se-
guindo por estas aguas vertente,>, até rodear as cub~ceiras do ri-
beirão-Castelhano-e des'~enllo p,~lo espigão da esquerda a
entrar no ribeil'lio-Contellllas e pf)r e.3te abaixo até a bJrra
com o l'ibeirão-Sant,l Qllitoria-subindo por este até o alto
da serra da Caxoeira, até üqui dividil1llo com o districto da
freguezia dtl S. Sobnstião (la Ventania, e deste ponto seguin]o
pelo mesmo ribeirão a en~ontrar com u burra do corrego.-Mor-
\'0 Cavado-e segnindo pl)r este até () ban',1 do corrego-:,.
Domingos,-e do pontal deste em rumo dimit,) á pontu do es-
pigão, e seguindo por este aguus Vf'rtentos atú S'lhir n I estrada
que vai da fnenda dI) C'Jt!ro par'a Santa Hita, e seguil1ll,) P)t'
est1 até a ponta do cspigão quo verte p:ll'a o COI'l'ego-i\latta-
CilvaJ[os-descenrlo ngu:ls vertentes ao m(~mo c Santa QUit()l'il(J
a sahir na estralh C(uo vai de Callr!illú (}ollçüil'es du Fonseca
para Santa Rita, seguindo pai' e~te e atra\'cssillHlú o riheirão
Matt!l C,lYallos, logo abaixo da casa uo finndo João !lias da Sil-
va, seguindo a estrild;) que vai para o Hio Clnro, llté ({anhar a
estrada que vem d\:J Santa Hiln )Jari! S.• Joaquim, sr.guindo por
esta até o lugar denomimdo Paiol no Hio ClanJ, e por este alé
a barra po corrego-Santo Antonio-dil'isun( o como o distric-
to de Sônia Rit;], pelo mosmo rio abaixo, e :llltigas divisas do
Sapucahy, e por este abaixo até anuI) teve prílH'ipio esta divi-
sa; rel'ogadas as disposições em c(lntral'io,

~LiI1do por tanto a todas as a"tol idade" a qnem () conhe-
cimento e exe~llçào di! r(,ferida lei pOIlenccr, qlle a curnpnio e
façiio cumprir t<io inkil'<l:1lL'nte Gomo nella so cl111lC'm.O secre-
tario desta pl'lJl'inf'ia a f;lça imp,irnir. publicUI' e corroI'. Dada
no palar:ill da prrsid,'ncia da prol'incia (k ~Iinas Geraes, ílO~
vinte dias do meZ Je julho do afilIO do Nilscirnento d/J NIJ&sO

Senha Jeslls Christo de mil oill)contl)s e SI' ;51'11 ta e oito, qnil-
Jragesimo sctimo (la illilepcnd,'neia n do irnpr.rin.
(J... 5.) .JOSl~ 1:'\ COST.\ :'111(;11.\ 'o DE SOuZA.

FOI'lWlU lo Carlos IIeil'clles a fel..



( HJ )

Solta(!.1 na secrclariJ da presidel~cia da província em 2ü
O~ julho uo 18G3.

• . Anaclela de .lIagalhües Hadrigtlc3.
.1 CSl.1secrelarw da presidtmcia foi publicada em avulso

em vlrlude da resoluçào n. t~08 de 12 outubro de 18'l3 a pre-
senle !L:i aos 20 de julho de ISOS.

Annclela de .IJagalhües Uadrigttes.

LEI N. 1518-DE 28 Dl;: JULHO DE 18Ci8.
Elevo á catiJegorin ?O cido.Je o villa bollo do TUrl'o com a uenominarl1O

do cldodo do 1 uno. •

.0 ~r. Jos~ da Costa Uachad,) do SüllZ:J, presidente da
prOVIl1Cla do MIll:Js Gerac3: Faço sabor íl todos os seushabitan-
les que assemblé" IcgislJtiva provincial decretou. e cu sanc-
cionei a lei sr:guinte:

Arl. Unico Fica elcvada á cnlhegoria ~e cidade li Villa
Bulia do Turro com a denorninar,iio de C'iuüde do Tul'\'o' rovo-

I d. . • ,'~n( as as I~posr~ões em contr'ario.
. ~rando por tanto a todas as autoridades n quem o conho;.

~l~unto e ex.ecuçii~ (1J. rcferida lei pertencer que a cumprno e
111~?O cumpl'lr tão IIltClramcnte corno Ilclla 50 contem. O secre-
lfil'lo dcs~a província a fa a imprimir, publ'icnr o correr. Dada.
TI? pala.ero da prcsi,Jencia da pl'orineia do Minas Geraes ans
nnto (las tIo mcz de julho (lo anno do Nascimento de Nosso
Senhol: • eS:JS .Chl'isto dl) mil oitocentos e sessenta e o~to, qua-
dragc~lmo setlmo da indepcndJnci:l e dI) imperio.
(L. S.) .l()sl~ D'\ COSTA ~I.\C(JAno DE SO{;ZA.

Silveria Teixeira da Cosln 11 feZ.
SelIaUlI nll sO~I'l~taria ua presidencia da provincia em 20

lle julho do 18n3. .
. . Anacle/a de .Jlagall/(ies lfadl'igue.s.

~c3ta secretarJil da presidencia fui puulicada em avulso
em \'Irtuue da resoluçiio n. 1108 do 12 tle outubro de lSt~8 a
presente lei aos 2:) de julho de 18fi8. '

Anaclela de .Jlagalhücs l:odt'igl.lcs.

F. N. 2. ( H )

LEI N. 1:;;l!) -DE 2) DE Jl'UIO DE 13G8.
~Ianda contraclar com 'lualquer associaç~o ou particular a conslruccao

de uma moia estrada de rodagem, que partindo da ponte do Caml;el-
lo vá ter a cidade do [J!Jú.

O di' .. José da Costa ~hchado de auza, Pl'csitlcnle di! pro-
vincia tio Minas Goriles: Faço saber a todos os seus habi-
tantes que a .1Issembléa legislativlI provincilll, decretou c cu suue-
(;ionci a lei seguinte:

- Árl. 1.0 O presillente da provincia contraetar<l com qUlIl
quer 1I5socinçiio ou lYJrticulal', que ofrereça melhores condiçõ"s
1\ construcçào de lIma meia estrada de rodagem, quo, partindo
da ponte do Campello, vá tÜl' li cidade do Ubá, devendo atlnD-
tar-se o plano que prrmilla passagem desta estruua pelo Tà-
holleiro, cidaó~ UJ l'omLJ~. ou arredores, lIão uev,'nuo ,,:
firmar o contracto senão depois dos estudos neccssü rios, lcyan-
tamento da planta e orçamento da obra, para que p03sa a pro-
vincia concorrer com a metade das despesas.

Art. 2.0 Esta estrada se pt'Olongará até a Ponte NO\'3.
Arl. 3.0 Hevogão-se as disposições em conlrarill.
Manllo portanto a todas as lIutoridades, a quem o co-

uhecimcnto e execução da referiua lei portemel', que 11

cumpr;"1O e façào cumprir tlio illll'iram::lnte como nt'lIa se con-
tem . .o secretario uesta provincia a faça imprimir', pnbliear ()
correr. Dada no pulacio da presidencia d" província de Minas
Geraes, aos vinte uias do mez de julho do allno do Na'cimcn-
to de Nosso Senhor ,Jczus Chrisi') do mil oitllcentos e sesscll .
ta e oito, quadragesimo setimo da indepellilencia e do imp'l io.
(L S.) .10sl:; IlA CaSTA ~1ACII.\DO DE SOUl.I.

Silvcl'ia Teixeira da Casla, ;) fez.
Sellada lla secl'el:ll'ill tla presidencia da provincia aos 20

dejulho deI8~8.
A nr/clela de Ma(Jal/uies /lod,'i!jllt'S,

Nesla secretaria dn presidoncia fOI puulicau, CIO ;I\'U!~fI,

om virtude da rosolllçào n. 408 d,>, I-} <.\eoulubrlJ do 1 !tS, a
l'resente lei aos 25 de julho de 1868.

. /lnaclela dc .lItI!Jalltdcs II(idri!JIII':i.

'l'O~lO XX.XIV. l'Alln: L"



• A naclclo de lIlaga lhües Rodrigues.
Nesta se' l'etal in da presidollcia foi publicada em avulso,

em virtude da resoluçiio n. r~ 8 de 12 do oUlubro do 18'~8,a
prcsen~e Il'i aos 25 de julho de 18G8.

A naclelo ele Magalhães Rodl'igHes.

Alt. Ullico. Ficiío desmembl'al!1as do dislricto da cidadn
da Oliveira, o encl)rporadas ao do SJI1ta Anna do Jacaró a
fa ..ondas denominadas-Cnchoeil'3 do Jacaré o Goia1Jeira, re-
vogadas as disj10sições em contrario.

~Illndo p0l'l<1nlo a todas as autúriJades, a quem o conhoc i.
fll('nlo e execuçiio da referida lei pertencer, que a cum-
pr;10 e façuo cumprir lão inteiramento como nella se contem.
O secrelario d'esta provincia a raça imprimir publicar o conc!'.
Dada no p:'!acio da presidencia da província de Minns Goracs,
aos vinle di1JSdo mez de julho do anno do Nascimento de Nos-
so Senhol' ,Jesus Chrislo de mil oitocenlos e sessenta e oito,
qUlldrílgesimo setimo da independencia c do imporio.
(L. S ) .JosÉ DA COSTA ~L\CI/.\DO DE SOUZA.

Forlttnnlo Cados 111circlles a fez.
Sellada na secretaria da presiJeneia da provincia aos 20

de julho de JSG8.

( r.8 )
LEI N. 1:520- DE 20 DE JUUIO DE 186

Eleva 11 lIistl'icto ue paz o dislricto policial lIa Pouzo Alto com as mes-
lllas actuaes divisas.

o dI' .. José da Costa ~Iachauo do Souza, presidente da pr~-
"illcia de ~Jinas Goraes: Faço saber a todos os seus habi-
tantes que a assombléa.legisiativa provincial decretou e eu sallc-
ciónei a lei seguinte: . . ..'

Art. 1.0 Fica elevado á dlslncto de paz o dlstrlcto po-
licial do Pouzo Alto com as masmas actuaes divisas.

Art. 2.0 Rovogiio-se as dispusiçõos em contrario.
Mando púrtanto a todas as ?utori~ados, a quem o co-

nhecimento e execução da refenrla lei pertencer, qt:e a
cu:nprão e façã? cumprir t1i~ i~teiramenle. c0£l.l0.nelta se. con-
tem. O secretano desta provlllcla a faça Impnmlr, publicar e
correr. Dada no p~lacio da presiucucia da provincia de ~Iinas
Geraes, aos vinte dias do mez de julho do anno do NaSCimen-
to de Nosso Sonhar Jesus Christo do mil oitocento c sessenta
e oito, quadragesimo selimo da int10pendencia e do imperio.
(L. S.) JosÉ DA IiOST.\ ~IAcnAD,)DE SOUZA.

Candido Auguslo da Cruz, a fez.
Soltada na secretaria da presidencia da provincia aos 2 J

tle julho de 18G8.

!I' . .N. 2. ( '~9)

Anaclelo de Magalhães llodrigues.
Nest3 socretaria da prosicloncia foi publicada em avulso,

em virtude da resoluç1io n. 408 de 12 ele outubro do 18!~8,a
prtJsonte lei aos 25 de julho de 18~j8.

Anaclelo de Magalhães Rodrigues,

LEi N. 1:521-DE 20 DE .JULHODE 18G8.
Oesmembra do dislricta da ci.latIe tIa Oliveira e encorpara no de Santa

Anna do JJcal'tÍ as fazelluas dellominadas-Cachoeira do Jacaré e
. Goiabeira.

O dr. José da Costa Machado do Souza, presidente da pro-
vincia do ~1i1\'\SGoraos: Faç" saber a todos os seus habitan-
tes que a assembléa legislativa provincial, decretou e eu sane.
eionei a :ei seguinte:

LEI,". 1,512-01-: 20 DE .JULHO DE 15G8.

Ann('xa ú frpgupzia da AhlJauia o ao disll'icto do Bom DOSi1acho a fa-
zenda das ,\reas uo cal'ilOO AIllonio Teixeira llueno.
O dI'. Josó da Costa Machado de Souza, l)l'csidenlo da

[lrovincia do Minas Geraos: Faç1 saber a todos os sous habi-
tantes quo 11 assembléiJ ll'gisialiva provinci:l1, decretou e cu
5anccillnei a lci seguinte:

Árl. t. o A fazcuJa das Arêas do capitão .~ntonio Teixci ra
Bueno ficá pertencendo á freguezia da Aboa dia e <10 dislricto
do Dom Despacho.

AI.t. 2.0 Ficiio 1'0\ ogndas as disposiçõo:5 (:m conll'Brio.
ManJo por tanlo a todas as auloridades, a quem n conhe.

cimento o execuçiio da referida lei pertencer quo iJ cum-
prlio e fa,;iio cumprir tiio inlt:iramcnle como so conlem. O SR-
TO'10 XXXI\'. P.\HTE La



LE[ N. 1,5:H-DE 2) DE JULHO DE.18G8.

aos vinte dias do mez de julho do anno do Nascimcnto tle Nos-
so Senhor .Jesus Christo do mil oitocentos e sessr.nta e oito
quadragesimo setimo di.! inu('ponlencia e do imporio.
(L. S.) ,JOSlt DA CO~TA MACHADODE SOUZA,

Candido A lI[JHsto da Cruz a fez.
Selluda na ::ecretaria lia presidencia da provincia aos 2()

d,: julho dc 1808.
Anaelelo de ,l'agalhães llodrigues:

Ne5~a secrctaria da presidencia fui publicada em avulso
elll virtudo da rcsoluçuo 11. 408 de U de outubro de 1848, ~~
presenle lei aos 25 uc julho de 18G8.

Anaeleto de J'agalhãcs llodTigtlCs.

( 50 )

cretario desta provinciil a façn imprimir, puLlicnr e correr.
Dadn !lo pa~acio da presiuenci3 di.! provincia de Minas Geraes,
aos vlllte dIas do mez ue julho do anno do Nascimento de Nos-
so Senhor Je3us Chrislo de mil oilocentos o sessenla e oito,
qlladragesimo sülIm€l da inuependenr:ia e do imporia.
(L. S.) J(,Slt DA COSTA M,ICIL\DODE SOUZA.

Flol'encio d(t Cunha Fiannn a fez.
Sellada na secretaria da presidcncia aos 20 de julho de

1868.
. . :l1~Qcleto ele Magallu(es llodl'igues

Nesta secretaria fUI pubhcnda em avulso, em virtude da
reso]uçlio n. 408 de 12 de outubro de 18'~8,a presente lei aoc:
:!:í de julho de 18(j8. -

:lnacleto de JlagalheIes /lo(Zl'igues.

• K. 2. ( ~1 )

LE[ N. 1,5.:.3.-DE 20 DE ,JUtIIO DE 18GS.

.\larco as uivisas cntre as fl'cgllezio, uo Taql1ol'llsSll e \locas No\'as do
municipio uo Coelhá. •

.0 ~)r. Jos~ da ~o3ta M?chado de Souza, presidente da
provlI)cl3 de ~hnas (,el'aes: \<aço saber a lodos os seus hahi~
tantes quo a assembl6J Irgislati va plo\'incial, decretou e eu
sünccionei a lei seguinte.

Ar\. Unico. As divisas entre IIS fregnezias do Taqual'lls~
sú ~ Hoças Novas, (lmhas . (lo município de Cacthé, s(,l'ào as
ll:.gUllltcS: da barra do UI/) l'r..to até confronl,ll' com (I espi-
gao que passa enlre a f"zen!)a dH Car hoeira e as fazondas de
1). Emiliana, e l'rat:I, servin,ln (I mcsm,) e'pig,io de divisa
nté a SPrra, entro as fazendas do vigar:o Can'lido AITonso dos
f'anlos Lago, Juslino Fernandos Pcrcirn Guimariies, c Corre-
go fundo, ficwdo todo o lerrilorio da Mutuca perlencendo á
Hnçns Novas; rcvog:ldas as disposiçõos em contrario.
. Mando (lor tanto a todas as aut(l[idades, a quem o conhe-

cimento e exccuç;io da referida lei perlrnci~r, que a cum-
prlio e faç.•io cumprir tlin intciramrnlc com(l l1ella se conlem.
O secrctario desta provincia a filçn imprimir, publica e correr.
pada no palacio da presidcncia da província do ~Iinas (~cracs,

Dcsmembra da frcguozia o dislricll1 do Nossa Senhora da rolaria, 101'1110
de Queluz, e encorpara ao ulslriclo uu Sanl'Anna do Morro do Cha-
põo da freguezia de Qllelllz a fazenua da Pcura,.° ?r .• Jos~ da Costa Machado de Souza, presidente da

prOVIllCla de Mll1as Gentes: Faço saber a to(los os seus habitan-
tes que a assembléa legislativa provincial, docretou e eu sanc-
danei a lci sl'gllinlc; ,

Ar!. Ullico. Fjcn desmembrada da freguozia e districto
de Nossa Senhora da Gloria, termo dI) Qucluz, e llnncxadll ao
dlstrido de Sanla Anna do ~lolTo do Chap'o da frcguczia de
Que!uz 3 faz('nda da Pedra; n:Vt'g:luas as disposições em C01l-
trano.
. ~lando POI' lanlo a todas as autoridades, a quem o conhe-

Clmcnto e cxecuçlio da referida lei pertencer, qUI) a cum-
pl'lio e façlio cumpril' tão inteiramente como nella se contem,
O sccrcl<lrio desla provincia 11 faça irrJprimir, publicar e correr.
Daua no pala cio tia presidellcia da provincia de ~Iiuas Gcraes
aos villle dias do mez dejulho do anno do Nascimelltl1 do Nos~
50 Senhor Je,us Christo de mil oiloccntos e sessenta u oito
quar!l'ilgesimo setimo da ~ndepcndellCill () do imporio, '
(L S.) ,IOSlt DI CoSTA ~)AC(~Ai>o DE SOP.l.

Jacin[/IO 1Jia;, ['ocllto, ti fez.
'1'0:-10X:;:Xl\". 1',\!('n: La



LEI N. 1:525-DE 20 DE ,JULHO DE 18G8.

( 52 )

A-Ilacleto de .lltlf}allulcs llodrig1.lCs.
Nesta 5CCrl'tMia da prcsidl'neia foi publicada em [I\'lIlso,

('m virtude da rl'solllçiio 11 40,.; Ihl :2 do outultl'O ,lo H.j!18,
i! prf.'5cnto ld acs 25 !le julho d~i 18G:i .

•~Ilwlel.o de: J/ufjrtlllfies llodl'igucs.

Sellada n'\ secretaria da presit1enci<l da provincia aos 2)
tIo julho de 18G8.

A nacleto de iU agalhúes Rodrigues.
Nesta secretaria da presidencia foi publicada em avulso,

em virlude da resoluç,io n. 408 de U de outubro do lS/~S, a
pn~scnte lei aOs 25 de julho deISrit{.

fi nadelo de Jlagnl1uies Uod]'i!Jues.

lles;nem!Jra tio flll111lcipio lIe Sailar:í. ; ene0"l'ora ~o .lo I'arú. o f'I7.(,II-

(1:1 da I 1't111le. do Bem<ll.tlino FUri'pira da SI1,'o. e a tle ClIslotJio
Ferreira da SII\'1, do parochia do i'ornpéo para a Lle I'itonglli.

O tIl' . .Tnsé da Costa Machado de SOIlZ,1, prc5id('nte d;1
I1rO\'incia de l\linas Geracs: Faço snbcr a todos os seus habi-
tantes quo a [lss-mbléa legislatil'a prc,vincinl decretou, c cu
::iJnccionei n lei sc~uinle:

Art. Unico. A fazrnda oa Pont'1, do Gernal',lin9 Ferreir,'\
da Silv~, fic[I rlesmrmhrada 00 mllnicijlilJ de S,I!JnrD, c encor-
para0:! ao do P<1râ, 11 do ClIstodio Ferreira da Silva. dnsmcm-
lJl'~da t11 par'Ochi3 do I'ompeo () 1'llCorpor~da ;1 di) Pltanglli:
J'ovogMlas [lS disposic:õos em coulral'~o.

3J[lndo port,lnlo <1lod,15 as aulorIlJm!es, a quem (1 conhe-
cimento e execu~lio da referida lei pel'lencer, que a cllrnpr:'lo
e facão cumprir tão inteiramente como nella se (Jontem. O se-
crcttÍrio desta provincin a f,lÇiJ imprimir, public[lr (1 CorTO'

Dada no palacio da presidowia da provincia de \linas (;el'lll'S,
aos vinte dias do n1f'Z de julho do anno do NMcimento de
• 'osso Srnhor Jesus Christo de mil oitocentos e SC5£I!nta e oito,
quadl':!gosimo so\imo d'a independenl'ia c do imporia.
(L. 5.) .JoSI~ IL\ CO.,'L\ MACIL\DO OE SOUZA.

Forlwwlo ('a'l'los .Jlti'l'elles, a fez.
S('lIada na' s('('retaria da prl'sid Ilcia da provincia nos :Li)

de julho de 18G8.

F. N. 2. ( ií3 )

LErN. 1,52.) - DE 20 DEJUUIO DE 18G3.
Tl'iln<foro o dislrielo .lo Papagaio da poroehia de N. S. do Ga['çil, para

o dlstriclo da villa do Curvello.

o dI'. Jl)sé da Costa ~Iachado de Souza, presidente da pro-
vincia de ~Iinas Gemo5: F,IÇO snbor a todos os seus h d)i-
ttintes quo a assembléa legislativJ provinci 1I dtJcretl)u, e Oll
sanccionei 11 lei seguinte:

A!t. Unico. O distl'icto do Papagaio pOl'tencente <Í paro-
chia da Immaculada ConCeiçllf) de N S. li:! Gal ça, fica trans-
ferido para o districto da villa do CUl'Vdlo: revogtldas as dis-
posiçõcs em contrario.

:\landú portanto atarIas 1J5 autoridades, a quem o C'J-
nhecimento o exccuçào da re~erida lei pertencer, que a CUIll-.
priio e Lição ellmpl'il' tão int,!iril1l1enle como uella 50 COIl-

tem. O socretario desta pl'Ovinci,1 a f<lçn imprimi,,, publiear e
correr. lIada no palacio da presiduncin da provincia de ~Ii-
lias GOI'UOS,aos vinte (lias tio mez ue julho do anuo do \0:13

cimento de Nosso Senhor .lesus Chri5to dc mil o'tocl'lllos I'

~~S5Cllla e oito. quadragesimo setimo da indep"nt!cn(;ia l'

010 imperio.
(L, S) JOSI~ IH C05T.\ M.\CIl.\no IlE SOVlI.

Fo]'luH(llo Carlos l"eiJ'elles, {\ fl}Z,
Sollada na secretaria da prt!sidcnci:J d 1 provincia aos :W

de julho de 18G8.
A na:'ielo de J/aglll/ulcs f{o(ll'ifjw,:s.

Nesta seclctnria da prcsidenci'1 foi pllblieilda, em ilvul-(l,
em \'irtude da rC50luç:lo n. 4 l;-l de 12 tie ou tu1Jro de 18 'I.R,
li p:c5cnte lei aos 25 de julho de 1868.

A /laclelo de Jlugl/lIuies Hot!ri[j1iCs.

LEI N, l:527-llE 20 !lE JULHO DE 18(i8.
Eiú' a ;1CDlh~goria do eiJuJo com n mes:lla JlJllomina,;J'J, D viii, <Ir'

J ;'~lJaI'Y.

o dl', José da CO;la ~I:lchado (lu S,lllza, presidllnte ela pl'ol-
"illcia' do Mi!l:l7 Ü'1raLJ5: Faço saIJ81' il lO 103 1)'; seos iJ:lIJilallle,
l'O}!O X,XIV PAlITE La
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de acima até encontrar a divisa actual na mora/la qlle foi do
Borges, ficando pertencendo á fregueziu o "is~riclo U.I Vurgi-
nha a parte desmemhrada dos Tres Coraçõc:s du !tio Verde:
revogadas as disposições em contrario.

Mando por tanto n todas as autoridndcs, a qucm o cOIJ!Jeei-
mento c ('xccuçiio da rcferilla lei pertencer, que a clIm-
prão e façiio cumprir l.iiO.inteiram:101e .co~Ul) nell~, ~e contOll1,
O secretariO desta rpovIIlclU n faça Im 1)('1mIJ', pl,bllcll r e Cf) rrer.
Dada no palacio da presidencia da provinc"u cl~ ~Iinas (:craes,
aos vintediasdo mez dejnlho do 1111110do:"ascimelltn ~ltJ 1'0550
Senhor Jesus Christo (Ie mil o'tocent05 e sessenta e Oito, qua-
drn(.lr.simo sctima da indr.pendoncia e do illlpr:rio.
(L.vS.) JOSl:: DA COSTA M,\CIL\DO IlE Suuu.

Jacinlho Dias Coelho, a fez.
Sellada lia secretaria da P' e~idencia da província ue ~1illas

Cernes aos:;'O lle julho de tti68
. Anllclelo deJIngalluies Rodrigues.

~esta secrelnl'ia da prosic1cncia foi puhlieadu em avu(sll,
em virtude da rewlnç:io IJ, /~8 de 12 de outubro lie IS.lS, li

presente lei aos 25 do julho de 1868.
Anaclelo de Jlllgalhiies flodrigliCL

Anaclelo da .Jlagalhe'"ies nodl'igues,
Nesta secretaria da prcsidencia fui publicadn em avulso,

em virtude di! resol'll~tlO n, !~OSde t 2 de outubro de I S '~S, 11

presente lei aos 2") u'o julho ue t8(j8.
Anacleto de 31agalhlies lIorlrigw:s.

qlle t\ ns;embléa l,'gislativa provincial decrotou, e cu snnccio-'
Hei a lei seguinte: . .

Ai l. Unico, Ficn elevada li cathegorll de CIdade, com o
mesma denominaçào, a villa .le Jngnary, revogadas as dispo-
sic<tes em contrario.

• ~Iando p')rt'Jnto a todas (lS autor"idades, a quem o conheci-
mento e execuç;"\o da referida loi pertencer, que n cumprão e
fa6io cumprir tão inteiramente como nella se contem. O secrc-
lat~io (!esta provincia a faça imprimir, ptlblic(l~ e correr. Dada
tiO pa!ücio da pr('sidcncia da provincia de ~~lt1a5 Ger:Jes, aos
vinte dias do moz de julho do nnno do Nasclluento ~le Nosso
Sonhor JL\SUSChri,;to uc mil oitocentos e sessentn e OIto, qua-
clragesimo setirno da indepen(~enciil e !Illp'rio.
tI. S,) JO;E DA COSTA ~L\CIL\r:.o DE SOUZ.\,

FOl'twwto Cal'/os J1lell'elles, n fez,
Sdlal1ü na SL'cr-ot~H"iada presidencia da provincia (lOS20

di! julho ue lS6~.

LEI N, 1,520 -- DE 20 DE .1 'LHO DE 1868.

tEl N. t,5~"-lllr 20 DE JULHO DE 1868,

~Iarca as divisa.; en'lo a fregllezia o dislriclo do, Trcs Cora~õcs do [lio
'erdo c ,,5 fl'eg" zias e dislriclos do Carmo da Caclioeira. La\'l';J"

Esp;rilo SJ111'~ da \'arginlia, Campanha e d,,,lricto do ~IUllllo JXo\'o.

Odl' .José da 1:03tn \lachauo do Souza, presidente da pro-
'ilIJ(;ia de Minas'é'l'1es: Faço saber ;\ lodoS os seus Iwbi1antes
qlW ilssembléa legi.;lativn provinc:a1 decretou, e eu sanccionci
n lei se"uinte.

A,~, Unico As divisas da fregur.zia e r1islril::to dos Trcs
C')l':w(k,s dI) Hin Ver c, com as fl'eguezias e districtos do Cal'-

" . L I'" S ,1 \' • I ('I,lJ~) di! LachoClra, avras, '.spll'llo ant'! ua arglll lU, ,nm-
panha, e di,tlicto do '\lundo NLlVO ser,io as mesmas traçadas
IIils!ei., ns. !,138 de 18G2, e \,100 da t86'~, com a dií:'ercn-
~l ,I; 'li) ".1 Ul!'J'J ,JJ (;jr,8ó I J) .\hltiriío devc~eguiro Rio Vcr-

Transfere a st,de da rr('guczia tle S~o Francisco de Paula lIo lIlunicípio j,)
Juiz de Fóra para o di~I'it:I() do Hosal'Ío lIo fllilsrno 1ll:'IIICip,,,. IJ

qllal terú a ,j(,llIlmilla<:~o de 1'\os5a Sl,)nliera lIo !losllrio, fil~al1do 1','-
vogalloo art. ;1.0 da lei 11. l,~lj'2.

O di', ,José da C')3ta Machado de SOIlZ:l, presi,lentc ,1.\
provincia cle Minas Geraes: Faço 5ab~Jr a tOc!.lS os SIJU.,ha!>i-
tantes quo a asscmLléa !L'gis!alivn provincial decretou, e Cll

sanccionei a lei seguinte:
Ar!. Unico. Fica tt'nnsferida a séde dn fl'('gllczia de São

Frnncisco dtl Paula do muni(;ipio ue Juiz de Fúra pllra o dis-
!l'it:Lo do Hosal':o do mesmo mUllicipio, o qual lel'á 11 dello-
minarão de Nossa Senhora do Hosario, ficando rcvogado li

ar'1. ':3.0 da lei n. 1,262 dn \9 do dezembro uo \865 c m:.i.;
disposiõ 'S em contrnrio,
'l'O~IO X"'S''\IY. PAliTE 1."
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11 nadeto de M agalhc1es nodl'ig ues.
TO~lO XXXIV. PAUTE L"

LEI~. 1:531-0E 20 DE JULHO DE 18G8
1Jesmend)ra do termo do Araxú e encorpara ao tew10 d'U he.raIJa a ra-

zenlla lia Ponte Alta.

A nacleto de JJJagalhües Rodrigues.
Nesta secretaria da presidencia foi publicada em avulso,

em virtude da resolução n. 4:>8 de 12 de outubro de 1848,
presente lei aos 25 de j ulh') de 18G8.

A nacleto de Magalhães Rodl'igu es.

O UI'. José da Costa Machado de Souza, presidente da pr 0-
"incia de Minas Gernes: Faço ~abet a todos os seus t13bitantes
que a assemuléa legislativa provincial decretou, e cu sanccio-
lIei a lei seguinte:

Ar'l. Lo Fita desmembrada do termo do Araxá e encor.
porada ao tcrmo d'Ubcl'1loa a fazenda da Ponte Alta, pertell.
cenle 110commendador Antonio Eloy Casemiro de AI'aujo •

Art. 2.0 Ficiío revogadas as disposições em contrario.
Mando portanto a todas as autoridades, a quem o conhe-

cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão e
façiio cumprir tão inteiramente como lIella se contem. O secre-
tnrio desta província a faça imprimir, publicar e correr. Dada
no paIJcio da presidencia da provincia de Minas Geraes aos
\'inte dias do mez dejulhJ do anno do Na'lcimento do Nos>o
Senhor .Jesus Christo ou mil oilocentos e sessenta e oito, qua-
dragesimo selimo da illdependencia e do imperio.
(L S.) .JOsÉ nA COSTA MACHADO DE SOUZA.

PellJ'() Quei?'o[Jlt .11ar tins Pereira, a fez.
Sellada na secretaria da presidencia da província aos 20

de julho de 186~.

Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e sessenla o oito,
quadrngesimo setirno da independencia e ão imperio.
(L. S. JosÉ DA COSTA MACHADO DE SOUZA.

Pedro Qllei?'oga JI a ?,tins Pereim a fez.
Sellada na secretaria da presidencia da provincia aos 20

de julho de 1868.

.0 ?r .. José. da Cosla ~Jilchad0 <.lo ,'auza, presidente da
l'rovmcla de Mmas Gcraes; Faco sallllr a todos os seus IJiI-
tanles que a assembléa legislativa pt'ovincial decretou e cu
s,1I1ccionei:J lei ~egu;nle: '

Ar!. Unico. A fazenda da Cadlllcil'll, pertenccnte á Frlln-
cisco Vieira da Silva Pinto, fiea desmembrada do distrilllo do
S'11llta Anna do ~lorro do Chapéo, fI' 'gllczia de Qlloluz, c l1n-
lie:oda ao dislrielo e ff'f'guozia de Nossa Senhora da Gloria:
revogadas as disposi~:ües em contrario.
. Mando p0l'tnnlo n todas as aütol'idades, a quem acanhe.
clm.cn_to e eXH(:UÇrl~ da. l'~fcridn lei pertencer, que 11cumpl'ão
e til(iaO cumpI'lI' tao mlCll'llll1entc c,)mo nella se contem. O
s6crol1ll'io desta proYll1cia a faça impl'imir, publicar e COI'I' I'.
Dad,! ':0 pn I;~,'io da (lsil4cncia d.! provincia de Minns Gernes,
a)3 \lI. te dIaS do ll1CZde julho Elo anno do ~ascimento de

LEI N. 1,53 )-OE:W DE JULIIO DE 18G8.

H .. memhra a fazilOda da Cachoeira lIo lIis!l'lctt\ de S:Jnla Anna do Mor-
ro do Clwpéo. freguezia de (l'ICl11Z,' e a anrlPxa <10 uistrictc O I'I'C-
guozia de Nossa Senhora lia C 101'111.

. Mando portanto a lodns as aulnrid.lClus, a quem o con h!}-.

~1Ir~en!o e e:ecl~çÜ? da. reforida lei pertencer, que a cumprão e
façao cumprir tao Intelramenle como n13lla se contem. O se-
notario desta provincia a f;l(;n imprimir, p1lolicar e correr.
Dada no palaci) dJ pre,.iduncia da provincia de Minas Geraes,
110S vinle dias do mez de julho do anno do ~ascimento de
l'\t)sso Senhor JLJSUSChrislo du mil ,lilocentl)s e sessenta e oilo,
qundrrgesimo setimo da indeperHblCia e do imperio.
(L. S.) JosÉ IH Cü~TI MACILIDO DE SOüZA.

Iledl'o Qlleirogn ,1Ia1 tins f!el'e ira , a fez.
Selladn na secretaria da presidencin da provincia aos 2)

dejulho de 1868.
A naclelo de .llagalaes Rodrigues.

. Nesta secrelaria da presillúllcia foi publicada em avulso, em
virtude da resolução n. 403 de 12 dú outubro de Hl!~8, a
presente lei aos 25 tiu julho de 18G8.

Anaclel0 de Magalhr7es Rodl'igHC$.



LEI ~. 1:53r~-D:~ 20 DE JULHO DE 18G8,

Eleva ú districto do p1Z o arraial de S. Joao da Cachoeira AIl'gro
do municipio de S. Paulo t.Ie MlIriahé.

Arl(lcleto de JIagnlhües Rodrigues.
Nost'\ secretaria da prcsidencia foi publicada em avulso,

em virtude da resol ução 11. 403 de 12 de outubro do 181~8, i\

p.resentc lei aos'2~ de julho de 1868.
i1nacle!o ele Jlagalhães nod1'igaes.

( 59 )

LEI N, 1:533-})E 20 DE J LHO DE 1808.

O dI' .. José da Costa Machado de Souza, prosiJenlo da pro-
vincia de Minas Gernes: Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou, e eu sanccionpi
a lei seguinte:

Árl. Unico. Fica el"vado li districto de Paz o arraial do
São .João da Cachooira Alegre do municipio de São Paulo do
Muriahé, conservando as actuaes divisas; revogadas as dispo-
sÍf:ões em contrario.

• ~bndo por' tanto a todas as autoridades, a quem o c(>nhe~
cimento e execuçiio da referida lei pertencer, que a cumprão I'

fação cumprir tão inteil'amente como nella so contem. O secre-
tario desta provincia a faça imprimir, publicar e correr. Dada
no palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes, aos
vinte dias do mez de julho do anno do Nascimento do Nosso
Senhor .Jesus Christo de mil oitocentos e sessenta e oito, quadra-
gesimo setimo da independencia e do imperio.
(L. S.) JosÉ DA COSTA MACHADO DE SorzA.

Pedro Queil'oga Martins Pereim a fez.
Sellada na secreta Iia da presidencia da provincia aos 2(~

de julho de 181.8.

Eleva á parochia a capeI la do Senhor do Bom Fim.

O til'. José dn Costa Machado de Souza, presidente da Pl'(}.

vincia tle Minas üCl'aes: Faço saber a todos (lS seos habitan-
tes que a assembléa legislativa provincial decl'etou, e eu sane-
cionOl a lei seguinte:
'1'0:,10 XXXIV. PAUTE L'

l' N'. 2

LEI N, 1:532-DE 2) DE JULHO DE 18G8.

Nesta secretaria da presidellcia foi publica la em avulso,
em virtude da resolucão n. 1~~]8 de 12 outubro do 1848, a
presente lei aos 25 de julho de 1868

Anae/elo de Jlagalluies Uodl'igue5.

( 58 )

~Ie\'a fi fregllezia o dislricto do Porto Real de S. Francisco.

O dI'. José da Costa Machado de Souza, presidente da pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislati va provincial decretou, e ou sane,cio-
Ilei a lei seguinte:

Art. Unico. Fica elevado ti frrguezia o districto do Por-
to Real de S. Francisco, desmembrado da freguezia dos Ar-
cos, conservando-se as divisas existentes entre Arcos e Dam-
buhy com a freguezia da Formiga e pelo Ribeirão de S. Mi.
guel, e com Piumhy, pelas acluaes; pertencendo á nova fre.
gur,zia o povoado dos Cunhas, e Sapateiros; revogüo-se as
disposições em contral'Ío. ,

Mando portanto a todas as autoridades, a quem o ('onhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpriio e
fação cumprir tào inteiramenle como ne1l3 se contem. O se-
(;retario desta provincia, a fa.ça imprimi,r, .publica,r e correr.
Dada no p31acio da presIrlen~la da prOVIl1Clade Mllla,s Ger,les,
aos vinte dias do mez de Julho do anno do NaSCimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e sessenta e oito,
quadragesirno sctirno da indepenrlencia e do imperio.
(L. S ) .JosÉ !lA COSTA MACHADO DE SOUZA.

Pedro Qlleil'oga ,lIm'tins Pe)'eira, 11 fez.
Sellada na spcrctnria da pl esidencia da prov.incia aos 20

de julho de 18(j8.
A lIaclelo £ie ilJagalhcies /loclr'igucs.

Nostl1 secrQtaria da presidencia foi publicada em avulso,
em virtude dn resolução n. 408 do U de outubro de 18!,8,
li presente lei a03 25 de julho de 18G8.

A Ilacleto rle Jlagal//(ies lIodJ'ig 'Ies,
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LEl N. J: 535 -DE 20 DE .1ULIIO DE 18/;8.

(

LEI N. 1,53G-DE 20 DE JULHO DE I SG8.

Art. 2.0 Ficiio revogadas as disposições om contraI i,l.
~Ianuo por tanto ú touas as autoridades, a quem o conlw-

cimento o execuçào da referida lei pertencer, que a (umprà O e
fação cumprir tlio inteiramente como nella so contem O secro-
tario desta província a faça imprimir, public1lr o COrrer. Oild.l
no palacio'da prcsidencia da provincia do ~Iinas Geraes. aos
vinte dias do mez ue julho do 1lnno do Nascimento de NOS51)

Sonhor Jesus Chri~to do mil oitocento5 e sossenta e oito, qua-
dragesimo setimo da inuependencia o tio imporiq.
(L. S ) .JoSJ~ 11.\ COSTA ~IACllAI)o 1)E Souz.\.

Pedro Qllei1'OglL .l/a1'Lins f!eI'eira a I'ez.
Sellada na secretaria da presiucncia da provincia aOs 20

de julho do 18G8.
Anaclelo de Jllagalhães Hodl'igues,

Nesta secrdaria da presidencia foi publicada em il\'ldso,
em \'irtude da resolução n. 408 du 12 de outubro de 1St:;, a
presente lei aos 25 de julho de 18::8.

AnacllJto de Jlagnlhties llodrigucs.

~Iarca as iJivisas tia freguczia ,Ja Cachoeira do Campo com a Itaoira.

O dI'. ,Iosé da Costa Mach:ldo de Souza, [Jresid"lltc ,Ia [11'0-

"incia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus h,d)itantcs
tlue a assembléa logislativa provincial decretou, e cu salll:cinnr;i
a lei seguinte:

Art. 1.0 As di\'isas ela frcguczi1l da C'lChoeira do C~mp,)
eom a da Itabira serão pelos altos do m0rro de ~lanoel AlfaiiÍ-
te, vcrtentes do anaial do T"juco, ficando portencendu pl1ra
Ttabira tuuo quanto verte para o lado do C~\lnbraia até as divi-
sas da fazenda do rilleil'ão.

Art. 2.0 Ficlio revogauJs as disposíçõos em contr:lrio.
Mando por tanto a todas ,1S autoridades, a quum o conhe-

cimel1~o e execução r\3 r'eferilla h-i portencer, qllo a cllmprlio e
faç.50 cumprir tiío inteiramente como nolla se contem. O secre •.
!:lI'io d03ta provincia a faça imprimir, publicar o correr. Dada
!lO palacio da p"rsidoncia da provincia de J1inas Gel'le~, ao;
TO~!OXY:'\l'.'. PII,TE La

AnacleLo de .Jlagal1/(les /tocil'igacs.
Nesta secretaria da presidencia f\li publicada em :1\'u150,

em virtude da resolução 11. 40S do 12 ue outubro de 18~8, a
presente lei aos~5 dejll!ho de li~G8.

Anaclelo de .Jlagalhiies /locil'if)u('.s.

Supprime O districto do paz do I\n,nrio da I'regllf'zia de Lnvra' do
Fllnil, e o rOlllle ao dlsll'iclo d,) mesma I'I'l'guezio.

O dr .• ro-é da Costa Machadu de Souza, presidente rIa P!'O-
\'incia de Minas Geraas: Faço saber a tod05 os seus habitan-
tes que a assombléa legislu\iva [l1'ovlI1cial decretou e cu sallC-
cionei a lei seguinte:

Art. 1.0 Fica supprimid() 11 (lis\ricto dl~ p:lZ 110 Hosnrio
tia fregue, ia de Lavras do FUllil, () rt'ulliJo ao dislrir;l!l da
lllC::I11:1 f['(~guezia,

Ar!. Unico. Pic[l elevada ú parochia [I calvlla do Se-
nhor do 130mfim, dosmombr[lua da de Mercêz' do Pomba com
[lS seguintes divisas: pelo lallo dJ Hio fo~mos() comprohen-
de todas as vortentos do Ribeilão d" São Domingos o a fa-
zenda do finado Manool Poreira Alvim, de~membrada do dis.
tricto cio João Gomes, com .a do Livramento conwçanda a
di visa na fasonda do finado Surlré 011 dir'ocção ao ospigüo, e
segui ndo por osto comprehencle todas as suas vertentes; re-
vogadas as disposiçõec em contrario.

\\lando portanto a torlas as auto. idades, a (pem O conhe-
cimento e execuçào da refel'iua lei pertoncer, quo a cumprlio
ú façlio cumprir tlio inteirament! como nella so contem. O se-
cretario desta provincia a faça imprimir, publicar e coner.
D.Hla no palacio da prosi(1t.mcia da provincia de ~Iinas Coraes,
~os vinto dias do mez UO julho do anno do ;'{ascimento do
Nosso Sonho r Jesus Chl'lsto do mil oitocontos o sessonta o
oito, quadragesimo setiiOo ua indopendeneia o uo imperio.
(L. S.) JOSl~ DA COSTA ~IACIL\no DE Sc,UZ.\.

Ped1'o Queiroga Martins Pereira, 1l fez.
Sellada na secretaria ua pr~sidencia da provincia aos:!O

de julho do 18:;8.



TO)lO XXXIV. PARTE J."

LEr N. 1538-DE 20 DE JULHO DE 18GB.

Desm('mhra a rll7.end~ de Francisco de Paula (;"nc:llvl'~. da B,lrra LtI1-

ga. lormo da Ponte Nova, o a encoqJOI'a á r;egul'7.ia ú.., S. CJ~-
tano. termo de ~Jal'ianna.

( G3 )F. N 2.

Nesta secretaria d3 presidI ncia foi pllbli,'nda em nvu1:;u
em virtude ua resolução n. q08 de 12 de outubro de 18.'.8 a
presente .Iei aos 25 de julho de 18G8.

Anaeleto de iJlagalhües /lodrigHt's.

. . O dI' .• !osé da Cost3 Machado de SOU7;~,preSiUl'llte da pro)-
nneHl de ~Jlnas Geraes: Faço saber 11 tudos os Sl'US llílbitalltü~
quo a assernbléa legislativa provincial uccretou e eu sancrionC\i
a ll'i seguinte:

Ar!. U~ico. A fazenda de Francis;)o de Panla Conçid-
\'CS, denomlllada-Leandro-l1ca desrnembrnda da Bana Lon-
ga, termo da Ponte Nova, e encorporada li frpguezia de S. Cav'
tano. do termo de Marianna; revogódas as disposições em con-
tral'lo.

Mando por talmo a todas as autoridades a quem o ('onl c-
cimento e execuçào da referida lei pertencer que a' cumpnio e
façào cumprir tao inteiramente como nella so contem. O secrc.
ta rio desta provincií! a faça imprimir, publicilr e correr. lIada
no palacio da presiuencia da pruvincia de Minas Ceraes ao:;
vinte dias do mez de-julho do nnno do N'lsriml'llto do NOSE)
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e sessenta e oito, q\.a.
dragcsimo sctim(l da inueponrIencia e do impE'rio.
(L. S.) JoSt: nA COSTAMACIL\f;OIIE SOt:z,\.

(alldido Atlgwlo da CruJ li f. z.
Se1l3da na secretaria da presiuencia da pru\'incia em 2 (I

de julho uo 18G3.
AnacleLo (le ilIl/galluies No(h'iglles,

Nesta secretaria ua Iwosiucncia fui publ icada em a\'ulso
em virludtl da resolllçúo n. !~08de 12 outubro de j 81,S a pro.
sente lei aos 20 dejlllho de 1;)(;8.

J /lacleio de .I/aga l!tcies t:oclrigllCs.

( (2)

tEI N. 1:5:;J7-DE 2,) DE JULHO DE 18GB.

Anaelclo de Magal!lIles Rodrigues.
Nesta secrelaria da presidencia foi publicada eln avulso, em

virtude da resolução n. !t08 de 1:! de outubro de 18!.8, a pre-
sente lei 30S 25 de julho de 1868.

Anaelelo de Magalhães Rodrigues.

Annclelo de iJlagalhc1es Uodrigues.

I:llstaura a vilIa da I'iranga, com as rnesma:; divisas que tinha antes
da suppress1io.

o dI'. Jo~é da Costa Machado de Souza, presidente da
provillcia ue Minas Ceraes: Faço saber a todos os seus habi-
talltes que assembléa legisla~iva provincial decretou, e eu sanc-
cionei a lei seguinte:

Art. Ullico. Fica restaurada a villa da l'irauga com ns
mesmas dilÍs3s que tinha antAS da suppressão; revogadas ns
,l••posições em contrario.

I\Ianuo por tanto a todas as a•..•tor,idades, a quem o conhe-
cimento e exep.uçào da referida lei pertencer, quo a cumpr1io e
fa'ião cumprir tào inteiramente como nclla se contem. O secre-
tario desta provincia a faça imprimir, publicar e correr. Dada
no palacio da presidencia da prol'incia de llinas Ceraes, aos
vinte dias do mez de julho do anno do Nascimento de Nosso
Senho Jesus Christo de mil oitocentos o se;scnta e oito, qua-
dragesimo setimo da inuepçndcncia e do impori(l.
(Lo S.) JosÉ DA COSTAMACIIACODE SOUZA.

Caetano José A uguslo JIIenezes, a fez.
Sollada na secre!al"ia da presitlencia da provll1cia aos 20

']8 julho de H.68.

.••.inle. dins 1.10 mez de julho 00 anno do Nascimento de Nosso
",enhor .Jesus Christo dn mil OitOC"lltOSe sesscuta e oito, qua-
dragesimo setimo da independencia e do imperio.
lI.. S.) .JosÉ DA COSTAMACHADODE SOUZA.
' Pedro Queü'oga Marlins Pereira 3 fez.

Sellarla nn secretaria da prc5il1enci3 ela provincia aos 20
de juiho de 1868.



em virtude da resolução n. fl08 de 12 de outubro de lE,48, a
presente lei aos 25 de julho de 18G8.

IInaclelo de Magalhães llodrigues.
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LE[ N. 1539-D£ 28 DE JULHO DE 18(8.

A~:,'ra a, di\'isas da rrc'gllozia e disll'icto de Santo Antonio da Ita\'o-
va com a freguozia o districlo do Ouro Uranco.

F. N. 2. ( Gil )

O dI'. José da Costa Machado de Souza, presidente da pro-
vincia de Minas Gerilos: Faço saber a todos os seus habi-
tantes que a assembléa legislativa provincial, decretou e eu sane-
cionei a lei seguinte;

Art. Unico. As divisns entre as fregllezias de Passos ()
Ventania seruo as seguintes: coml'çnndo na barra do riuei-
I'ão Sul idade com o Hin Grande, pelo ri ueirão acima á estra-
da que vem de S. João do .GlorÍ3 para PllSS?~, por.esta em
diante até o Campo do [ndalá o deste a serrinha aCima da
ponte da l30caina na, estrada que vai para TaC)uarassú, e pela
serrinha em diante até a ostrnda que vai dos Lem:>5-para o
Cardoso, o pr;r esta ao alto entre a fazcnda da Cachoeira e o
corrego do Anta, deste em rumo direito <íTapera que foi do
majCil' Lucia José de Queiroz,.e desta pe!o c,orTcf?osinho até ~ al-
to, ficnnrlo a morada (lo capll<i() AntonIO l'errOlra de l\Iedelros
ú direita e a fazenda de Manoel Feliciano Pereira a esquerda,
d'ahi sl'guinrlo em rumo direito a barra dn C(ll'I'ego da morada
do finado Antonio Luiz Gah<io, ~uuindo por este ao alto da ser-
I'ü f['(lnteira a morada do mnjor Domingos Vieira de Souza
Brandão, d'.:ste pelo espigi'D qlle divide a fazenda da Docaina
de Passos até o alto que verte para a fazenda do Mombuca até° vallo da fazenda do engenho velho onde se confinão as £ro-
3ucziilS de Passos, .1acuby e VlJJltauia, fiCllnJo assim altera.da
a lei n. 1:392 de 14. de lIovemor 186G; revogadas as diS-
posições em c(lntral'io. '.

. Mundo p(lrtantn a todas as autoridades, a quem ° co-
I1hecirnl'ntn e exertlção ela referiua lei . pertencer, que a
eumpr;-Io c façào cumprir tão int()Íramente como' nella se con-
tem. O secretario destll provincia a fuça imprimir, publicar e
'£0)10 XXXIV. PAlln: 1.'

LEI N. 1:5 .O-DE 20 DE JULHO DE 1868.

~IJlca as di\'isas entre as fregllczias de Passos e Vontania.

•

Anaclelo de Magalhães lIod1'igues.
Nesta sacI' :taria da presi,lenci3 foi publica la em avulso

O dI'. José da Costa Machado de Souza, presidente da
provincia ue Minas Geraos: Faço Si! bel' a todos os seushabitan-
tos que assembléa legisl~tiva provincial decretou e eu sanc-
cionei a lei seguinte:

Art. 1." As divisas da fregu('zia e distl'icto de Santo An-
tonio da Itaverava com a fl'oguezia e districto do Ouro Bran-
co, I1cão alterarias do modo segllinto:-A' partir da fazenda
denominada -Sobrado-pelas divisas desta co~ a fazenda que
foi do finado Bento Duarte até encontrar a antIga estrada que
vem do ouro Branco, e por esta 1l!)aixo ao ribeirão do Gam.-
M; por este li cachoeira quo existe pCI:to,-da serra ~Ie?oml.
lIada-Pé do Morl'o-; d'ahi em rumo dll'OltO ao esplgao da
mesma serra, e por esta em lIiante ,i encontrar as outras di-
visas da Ilaverava.

Art. 2.0 Ficão pertencendo ú fl'egur.zia e districto do Ou-
ro Branco todos os habitantes da parte occidental desta domar
caçào, exceptuadas as fazendas da ~\oça G:an~le e da Boa Vis;
til, que ficão pertencendo li freguezlü e dlstncto . de Queluz.
revogadas as disposições I;m contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe ..
cimento e execução da reforida lei pertencer que a cumprão e
£il(;50 cumpr'ir t~o ~nteirame~lle c?r~o nella ,se contellJ. O secre-
tario desta provlOclü a fa:a )mpnmlr, publicar. e correr. Dada
110 pabcio da presidencía da pl'ovincil de ~h.nas Geraes aos
vinte dias do mez de julho do. anno do NaSCimento .de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e sessenta e oito, qua-
dI'agesimo sctimo da inde[)andJncia e do imperio.
(L. S ) JOSI~ DA COSTA MACIIADO DE SOUZ\.
\ Candido A1.~gusto da Cruz, a fez,

Sllllada na secretaria da presidencia da província em 20
tlt\ julho de 1863,
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Sellada na secretaria
dejulho de.18C8.

l

"

correr. Dada no palacio da presidcnria UtI provincia de ,Minas
Geraes aos vinte dias do mez de julho do anno do Nascllllen-
to de 'Nosso Senhor Jezlls Chl'isto de mil oitocentos ~ sess~n,
ta e oito quadragesimo setimo da independenciu e do lmpmo.
(L S.) , JO~I~ nA COSTA MACHADO DE SOUZA.

./Iwintho Dias Coelho a fez.
da pre~idencia da província aos 20

Anllcleto de Magalhües Ilodl'igues.
Nesta secretaria da presidencía fOI publicada em avulso,

em virtude da reso[uçiio n, [~08 dn I:! do outubro de E[~8, a
presente lei nos 25 de julho do 18G8.

AnacleLo de Magalhães llodl'i[Jues.

,

Sellada na secreta riil da preside ncia da provincia aos 2j
dejulho de 1868.

Anaclelu de Magalluies nodrigues.
Nesta secrcl!Jria da prcsidencia foi publicada em avulso,

om virtude da I'IJsoluçiio 11. !~08de 1:2 de outubro de 18Q8, 11

(lr06onte loi aos 25 de julhl) de 18(j8.
11 naelelo de;ll aga lhães llodrigu.es,

LEI N, I ,5í2-DE 20 DE JULHO DE 1868.
~Ianda contar a bem lia aposontadoria lIas prorossol'as D. Maria da Con-

ceir:aú d'Oliveira No\'aes, e D, Alltonia tio Nascim6nto o Souza ()
tell';po em quo estas interrornpel'no o t'~ercicjo do magisterio,

O dI'. José da r.l)sta Machnrlo de Souza, presidente da
pro\incia de l\linas Guraes: Faç') saber a todos os seus hal'i-
tantes que a assembléa legislativa provincial decretou, o eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. LO O goveillo contará, a bem da nposentadoria de
D. Maria da Conceição d'Olil'eira N'6vnes, o tompo em que esta
interrompeu o exerci cio do magisterio, pelas remoções que
solTreu pill'a DacJlcndy e Snnta Lflzia, ,

Art. 2.. Igual favor fica concedido a D. Antonia do Nas-
cimento e Souza, professora publica da cidade de ltnjubá.

Árt. 3.° Hevogão-se as di'posições em contrario.
Mando portanto a todas as autoridades, a quem o conheci.

mento e execuçào da refCliJ~ loi pertencer, quo a cum-
pri'io e fação cumprir llio inleiramente como Ilolla se contem.
O secretario d'esta província a faça imprimir publicar e correr,
Dada no p.dacio da pT'Csidencia da provincia de Minas Geraes,
aos vintc dias do mez de julho do atino do Nascimento de Nos-
su Sonhar Jesus Chl'isto de mil oitocentos e sessenta o oito,
IJuadrllgesimo sctimo da indcpclldencia o do impodo.
(L. S ) ,JOSl~ DA COSTA MACIl.\no DE SOUZA.

Pedro Quciroga 11/ai' Lins Ilereim a [('Z.
Sellada na secretaria da presidcIlcia da provincia a03 20

de julho de 18G8,

I ~ LEI. N: I,MI--nE 20 DE JULIIODE 18G8.

llesmemhr~ Ja comarCil uo Ouro Pr()~o e annexa a ,Jo Hio Par:l o muni-
nicipilJ do UomfJm, [] igualmente dosml'mlJra da. do PII'aclc:lvU e
encorpora a do Ouro Preto o mUIl"ClplO do ~Iul'lnnna.

O dI'. ,José da Costn ~lachado de Souza, presidente dn pr~-
vincia de ~linas Gel'll('s: FII~:o saLJer 11 todos os seus Iwbl-
tantes quo a asstimblé:I legislativa provincial decretou, ()cu SilllC-
cÍonei a lei seguinte:

Art. 1.0 Fica desmembrado da eomarca do Oum I'reto
tl annexado a do Rio Pará o municipio do Bomfim. .

Árt. 2,° Fioa igualmente de;membrado.l!:l ?omarca do PI-
I'<lCicil\'a e encol'pnrndo a do Ourl),l'l'e\?,.o rlHlrllCIPI\}de. 'bl',llllla.

Art. 3.. Ihwogüo. se :15 dISPOSIl;OI~Sem cOiltral'lo.
~iando p.)rlanto a l<"ldas as ;.llltol'll~ades, a quem o C/I-

nhccimrnlo e e"eclI~ül) da refurllla lei pertencer, ql~e a
{;umprlio e façüo cumpril' t;1r~il~lt.'iram~~n'e. con.1O ,nel/a se. con.-
tem. O secl'ntill'io dO-la prOVlllela a t 'ça tmprlll1ll', publlc.1!' o
(:,)rrel'. Dada 110 p'dacio da presidl'mia da provinci:1 de ~lltla;;
ücraes, aos vinte dias do mez de jlllho do anno do NaSCimen-
to de Nosso Sonhol' .kslI; Christo dI) mil nitoecntos e .scssel~ta
tl oito, qua lrag"s mo selimo da indl'pclldencia e do lmreno,
U" S.) J')SI:: ,!lA <:05'1'.\ ~I.ACIIAD 1 ~E SOIJ1A,

I'edl'o f)/lW'O[Jll -'{(ti' Ims Perel1'll I a fe~,

•

TO~10 XXXI\', PAUTE L"
A naclelo de lU (lga lhües li Odrig1Aes ,



LEI N. 1,M3 - DE 20 DE,JULHODE 18G8.

( G8 )

LeI N. I ,,')'d-DE 2il DEJULHO DE 18G8.

( 09 )F. N. 2.

Dcsmernhra do ,lis' r'cto Ih cida de da OII\'oil'3 ~ t<'rritnrin ,leromina1o_
Frlix dos Sant' s, o o co corpora ao distl'icto do ,lapi1o c conlem
uulras disp\,s:çues a respeito.

o dI'. ,José da Costa Macharl.l do S )UI.1, presidento da
provincia UO Minas ,Geraos: Faço saber n todos o, sous Iwhi-
tantos quo a assernbléa ll'gis!ativa provinc..:ial uecrt.ltou, o ou
sanccionei li lei seguinto:

Art. Unico Fíca uesmombrarlo do dislriclo da cid,lllo da
Olil'eir'a O territorio dcnomin:Hlo- Felix Ul)S Santos, e ellcor-
porarlo ao di~tricto do ,!:I[HiOdo mesmo termo da Oliveil'íl; bom
('omo o tOl'l'it()('io comprehcndido nilS scgnlntcs demarcnçüe ..•:
pela estrada do espigão quo süguo di' Felix dos S:ll1l(l~ a cidade
da Oliveira nlé o ribeirão rios I'into,;, por esle acima até os
IIltos dn fazcnlh do fil\.1llo Joaqnim Dias, uepois pl'!05 esrigõcs
quo vertem para osta mosma filwnda, em demanda das divislIs
do dislrito ti,) Japiio; revogadas as disposil;ôes ()m con!l'(lt'j".

~Ianuo portanto a louas as autol'id IIles, a quem o cf1nhc-
cimento e exocuçiio da "ermida lei pertencer, quo a cumpnio e
fação cumprir tão inteir"met1le como ndla se conlrm. O Sl'-
crclario dtJsta província a faça imprimir, publicai' e correr.
Dada no paLieio da prl':idcncia da prov'ncia do .'Iinas Gemes.
IIOS vnto dias do m,)z do julhn rio anna di) ~ilscimellto d0
Nosso Senhor .IesLl3 Ch, isto de mil OilOC()lltoS e se3scnta e oito,
quadrf gesimo setimo da indepcnuencia e dI) impcri o.
(L. S ) ,JosÉ Il I Cos'r,\ ~IACIl I110 IlE SOIlZ .•••

Jac:nlho lJias Coelho, a fez.
Sellada na secretaria da presidoncia da provincia aos:!)

do julho du 1868.
A naclelo de .Jlagaliíes liodr'i!J!ll<S,

Nesta secretaria ua proSiUOIlCi;1 fui publicilda em nl'ulsn, em
I'irtude da resoluç5(J n. !~03 du 12 de outubro de L::H8,;1
prusente lei aos 25 de julho de 18GS.

Anaclelo de .l/agal/ales Iiodrigue:;.

LEI N. 1:5iB-DE 20 DE .JULI~O DE 1 G8.
Eleva li dislrict,] de Paz a p ,VOaÇa) da "att I dos Arauj s, e mar~il ';11. ~

rli" isa~,
TmlO XXXI\'. PA1lT8 1."

JOSI~ Il.\ C05T.\ MACHADO DE SOUZI.
Ped,'o (jneil'oYI( _I/al'Lins Pereim, a foz.

Sellndana secrctJria da presidcncia da província aqs 20
llo julho de 18G8.

Nesta sC"l'etaria dn presidclIcia foi puhlicalla em avulso,
em virtude da reso!uçiio n. t~ 8 de 12 de outubro de 18'~8,li
prescn:o lei aos 25 de julho do 18G8.

Anaclelo de Alagalhâes lludl'igues.

lJesmomlna a f'lzenila do~ Caldlli,.ües de ~Ianool Ignacio de Cun'alllo.
tia freguézia do Pinheiro e a onco~pora a d,1 Cuchooiru.

O dr .• J')sé da Costa Machado de Souza, presidente da pro-
vincia de Mil1'lS Geraes: Faço saber [I todos os seus habi-
tmtes que a assembléa legislalivJ. provincial decretou, e eu
sanccionei a lei seguinte:. .

Art. 1.0 A fazenda dos CalJelrôes, de ~Ianoel Ignaclo do
CarvlIlho, fica desmembrada da frl'guezia do I'illl~l'iro o encor-
parada á da Cachoeiril, ambas do t~rmo. ~Ie Maf'lBnna. .

Art. 2.0 Ficão revogadas as dlsposlçocs em contl'1lrlO.
Mando portanto a lodas as. lIuto~'idaJes, li qllC!ll o co-

nhecimento e oxocllcão da rofonda lei p3rlenccr, que [I cum-
prão e filção cllmp~'ir \fio i.ntl),iramollto ~omo. l~ella ;;0. con-
tem. O secretario dosta PI'OVIIJeI,1 a folça Imprimir, plIhltenr e
corroI'. Ilada no .palaeill d,1 presilklll:i;J. da provineia de ~Ji-
lias (',oraes aos vinte dl'ls do lI1UZde Julho do anIJo do Nas.
eirnento de' Nosso Senhor ,Je311S Chrislo de mil otOCfJlJtos o
slitssenta I) oito. quadragesirn) sclimo da inJep<.'ndcnGia e
rio imporia.
(L. S)

A /lU dela d/J :J/ugnl1uics /(o(Z"igues.
Nesta seclot'lria da pr'esidelwi'\ foi pllblicnda, em íl\'ulso,

em virtlldlJ di l'e50IIH}:io 11. '~ 13 dl~ 12 de outubro de 18H~.
11presente lei aos 25 de julhll de 18GB, )'

"norteio de ,J/(f!Jillhães Itodngucs.



LEI N. 1,547 -DE 20 DE JULHO DE 1868.
Transrere a sede da rreguezia de S. Fra:.cisCl do Vormelbo do mllnicip'o

da I'onle No\'a para a povo~ç1iJ de Sa.lla IIa'lena da Call,'llu:.Ja e
m~rca as respcct,vas oivis,.s. '

.0 ~Jr.. Jos~ da Costa ~Iach.ado de SOllZa, prcsidcllle da
prnV1l1Cla tIo ~Illlas Geraes: Faço sabrr a touns os seus hõlhi.
tantes. quo. 11 IIs?embl~a legislaliva pro\'in:ial decrP.lOu, e cJU
S()nCCIOnCIa 101seguinte.
. Ar!. I. o Fica lr',lllsfel'lc1a a séde da fl'eguczia du S Frall-

C~3COdu ,Vermelho do município da Ponto Nova, para a po\'oa-
ÇilO de ~al1ta .Helena du . Ca!J<:lluda com as sl'gllint('s dl\'i3a~:
cum 11 freguezIa da Concel~Jo (!o Casca pelo ri() !\Ialipoú, com iI
de Abre f:ampo pelo rn('smo 110 até os limites das fazl ndas di'
BOl"ll.1fdo lIodrigllcs Torres e Fr.1nci5C() ~Iulltl'iro d'Oli\t'ir;l'
partindo d'ahi pelos limites da frcgn' ZIa do l\in Par'dn, C'lllll~
prehrllllent!o todas as vcrtenles de riaeho-- C"belJudo f' 1.'1ll
'l'O~I() X'C';IV. PART ,; 1.' I

poli cial d~ ~ratinha do município de JacnJI)', conservando as
mesmas dlVl~as; revogadas as disposições em contrario.
• > Mando pai' ta.nlo a todas ~s aut~ridades, a quem o canhe.

clI~cnto e. oxecuç~o .da. ref?rtlJa lei pertenccI' que 11 cum-. "
prao e f~çao cumpl'II' tao llllt.JmllTIento como n'ella so conlcm. 0-
secretario des.ta provin~ia a.~aça imprimir, publicar e correr.
Dada .no pa~lIclOda pl'esld~ncI3 da provincia de Minas Geraos, .
aos vlnle diaS do mez de Julho do al1no du Nascimento de Nos-
so genhor .•Jesus ~hristo ~Ie mil oitüccntos e sessenta e oito.
quarlragesllllO süllmo da llldependencia e do imporio.
(L. S.) .JOSlt DA COSTA M.\CIIAI)o DE SOl"Z.\.

Candido Jlllguslo da Cruz, a fl'z.
Scllada na secretaria da presidencia aos 20 de julho de

18G8.
. . A I:Q clelo de "'Iagall/lies nod~'i g ucs

Nl~~ta secl'etana fOI publlcilLla em 1l\'u150, em virtude da
resoluçao n. !l08 de 12 de outubro de 18{~8 a preSél1le lei '\0"
':25 de julho de 1%8. ' 1 -

Anaclelo de Jlagalluies Rodrigues.

( 70 )

.0 dl', J sé lla Costa Machado de Souza, presid,;nte da
provlllcia dt~ Min1s Geraes: Faco saber a lodos os seus habi-
tantes que a ass"mbléa legisl~liva provincial decretou, e eu
süncclOnei a lei seguinle:

Art. Un:co. Fica elevada á dislriclo de Paz a povonçiio
da l~alta dos Araujos, começando suas divisas com o distl'icto
de ?anto Antonio do Múnle, no rio Lamb3ry; uesto por um
brejO acim~ até chegai' ao \'allinho; desle em linha rectn 11
fazenda denominadn-Vieiras o d'ahi pelas divisas ua Cachoeira
Bonita; revogadas as di, posições em cun Ira rio.

ManlJo porlanlo a todas as aUloridades, a quem o conhe-
cimento e execuçiio da r9fel'ida lei pel'lencer, que a cumpl'flo
e fação cumprir lão inteiramenle como nolla se conlem. O so-
crelario desta provincia a faça imprimir, publicar e COlTC'r.
Dada no paJacio da presiJencia da provillcia do ~linas Geraes,
aos vinte dias do mez do julho do anno do Na~cimenlo de
l'\OS50 Senhor Jüsus Christo do mil oitocentos e seswnta e oito,
quadl'age5imo setimo da indepontlencia o do imperio.
(L. S.) JosÉ DA COSTA ~IACIIADO DE SOUZA.

('andido A71!]!lslo da C?'UZ a fez.
Sellilda na secrelaria da presidetlcia da pro\'ltlcia aos 2[)

tle julho de 1868.
Arzacleto de Magalltües Rodrigucs.

Nesta secretaria da presidencia foi publicatla em avulso,
cm virtude da re50luçào n. (~08do 12 de outubro de 18'.8, a
!,nsanle lei aos 2,) de julbo de 18G8.

A nacleto de Jlagalhücs Rodrigucs.

LEI~. 1,54ü-DE 20 DE JULHO DIi:1868.

Eleva á districto do Paz o dirlricto policial da Pratinha 00 R1unicipio
de Jacuhy, conservando as mesmas di\'isas,

o eJr. José da Costa Machado "'e Souza, presidente ela pro-
'vincia de 11inils Gcraes: Faç" saber a todos os seus habilan-
te i que a assembléa legislalivil provincial, liecretou e eu sanc-
I i Jnei a lei seguinte:

Art. Ulliw. Fica olevado á tlislricto de Paz O districto

F. N. 2. ( 71 )



( 72 )
~..• N. 2. 73

clirecçiio ao al(leamento do ManIlIHls,lI, e ns fazendas dt) LucilJ-
110 Lemes e JlJaquim Corrêa, no l'il'apt:tinga, e a do João Ba-
zi!io no nio Jusé Pedro; cnm a do Cuiethé pela serra do Paizano
,'m dil'ect;iio ao llio Doce, comprehcndendo os ribeil'ões- Bóa
,~órle e Bannn:d, e :,ubindo polo !lio Do(;e até ando faz barra
com o !lia MaliplJô.

Al't. 2.0 Hevogão-sc as disposiçõe- em contrario.
~lando por tanto a touas as autoridades, a quem o conhe-

cimento e execução da referida lei pertencer, que a CUlll-
prão o fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O secretario desta provincia a faça imprimir, publica e carrel'.
Dada no palacia da presidellcia da provincia de ~linas Geraes,
aos vinte dias do mez de julho do anno do Nascimento do Nos-
so Senhor Jesus Christo de mil oitocentos c sossr.nta e oito
quadragesimo setimo da inuepondencia e do imporio.
(L S.) Jos~ DA COSTA ~IACIlADO DE SUUZA,

.Jacinlho Dias Cl ellto, a fez,
Sellada n 1 ;'ecretaria dil presidenciíl da provincia aos 2 O

de julho de 18G8.
. Anaclelo de lJlagalhiies llodrig1les:

Nes~a secretaria da presidencia foi publicadn em avulso,
em virtude da resolução 11. 40~ de U de outubro de 18{~8, a
presente lei aos 25 de julho de 1868.

Anaclelo de J!agalht7cs lIodriguc8.

LEI N. 1:M8-DE 20 DE JULHO DE 1868.

Trar.a as divisas entre os mUOlcipios de G,.~o )logol e fiio Pal'do.

. .O dI'. J~)sé da Costa ~l,achal1o de Souza, presidente da pro-
~,nCla <.Ie;\]lI1íl5Ci'lraes: l-aço saber a tudos os seos habitantes
que a assembléa legisllltil'a provincial decretou, e eu sanccio-
nei a lei segui nto:

Art. 1.. As divisas entre as f. rguC'zbs <.Ie Grão Magol O

Hio Pardo !lcão estabelecilas pela fÓl'ma seguinte: Pelo Hio
Vacaria acima até o Peixe Bravo, por l!ste acima até ..\ COI'l'(,"O
do Tamboril e por este acima até a Serra dos Poções. U

Art. 2.0 As divisas entre os respectivos municipios sCl'llõ
as mesmas das referidas freguezias.

Ar\. 3.° ROl'og<io-sQ as disposições em contrario.
l\lando portanto a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento o cxccuç<io da referida (oi pertencer, que a cumprão ()
fação cumprir \<io inteiramcnk como nclla se contem. O secrc-
lario de"ta provil](;ia a faça imprimir, publicar e correr. D,adil
no palacio da prcsidencia da pl"Ovin(;in de ~Jinas Gor3es, aos
vinte dias do mez de julho do anllO do Nascimento de NOSSll
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e sessenta e oito, qun-
drngesimo sctimo da indopendencia e Imp=rio.
(L S.) .lo~l~ DA COSTA l\I.\CIIADO DE SOUZ,\.

Manoel .José FeJ'J'eim, a fez.
Sollad 1 na secretaria da presidencia da provillcia aos 20

de julho de 186:.,.
A llacZe/o de L!l((galhücs /{oâJ'igHcs,

Nesta secrela,"ia da presidcncia foi publica(la em avulso,
em virtude da resulução n. (~08 de 12 utJ outubro de 1848, :1
presente lei aos 2,) de julho d{~ 1 )(i8.

Anac!elo de Jllagalluics Uor1J'igues.

LEI N. I,MO-DE 20 DE .JULHO DE 1868.
D,'srncmbra da frc):;uczia Jo Bl'Illlla lo. o pr.rorp'lra a de Sqas",lliy do

municipio do Qllolul o extinclo districto ue Santa Cruz do Salto.

, . O dI' .~osé da Costa ~Iacllildo de Souzn, presidente da pro-
VlUCIa de l\ltlws.Gerllos: l-aço sabC'l' <I todos os seus habitantes
que assrmbléa legislativa provincial decretou, e eu sanccionei
a lei scguinte.

AI't. 1.0 Fjca desmembrado da flegl1l'zi;1 do I3lumado {'
cncorporlltlo a de ~'unssllhy do lIlunicipio de Queluz, (I extinclo
distric.to de Sanla Cruz do ..'ülto, principiando 3 divisa no riu
r.amapuam em frentú 11serra do Gambií, e por ('ste adiante allÍ
a fazenda da Grata inclusivr, e pC'lil divisa do-In e da que fui
do padre José Nogurir:J até o no Paraopebn, ficando ns fazl~n-
das de .1050 de Limn, Fr,1nci 'co ~Iachado c do antros OlOl'ado-
1'(~S alem do ri) Siio Matheus peltel1cen'10 iÍ frcguC'zia da Pieda-
de rlos (;0I'ae5.
1':):\10 .\\..'l'í l'ABl'Jo: 1."
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ArI. 2.0 Ficão revogadns ns di:ipo 'içôus om contrario.
Mondo por tonto a tnuos ns autor iJaues, a quem o conheci-

mento c exocuç,io do referida lei pertencer, que a cum-
prão e façiio cumprir tão inteir:lm()lJlc como null •• se contem.
O secretarIO desta provincia a faça imprimir, pt..olicill' e correr.
Dada no palacia da presiJellCin da provinc'a di! ~lina5 Geraes,
aos vinte di:lsdo mel dejulho dl) nnno do ~ascirnento dll Nosso
Senhor .rosus Christo do mil o:tocentos I) sessenta c oito, qua-
dragesimo setimo da independencia e til) imp~~rio
(L. S.) .IosI:: IH COSTA ~hcll.\Da nF,SOUZA.

Siluuio Tei,t'eira úa Costa, a ft'Z.
Sellatla na secretaria da prcsiuencia da província do Minas

Geraes ilOS 2() de julho de 1%8
A1Jai'lcto de.Jlagnl1llies nódrigues.

~esta secretaria tia presidencin fLli puhlie,1IL, em avulso,
em virtude ua re;:o!uçiio n. 11.:18de J2 de outubro do 18!~8, a
presente lei nos 25 de julho de 18G8.

Anacleto de Mognlluies /lolil'igues.

LEI N. i :550--I)E 20 DE .IULUO DE 1803.

o dI' .• Josd ua Costa ~lnclwdll di) Souza, preside/lte U11

provincia de Minns (~eracs: Façu silher n todos o~ sous habitan-
tes que n a5somblda legislativa provincial, decretou, e eu sanc-
.;ionei a lei seguinte;
• Ar'! I.. Fica ele\',1(lo á di,;tricto de (l1Z o lmaial do
Gramma quo 30r<.Ídt'SlllemlJrauo d:\ freguezia de Nossa Senhora
da Conceição do Casc:1, e encorparatlo tiO de Jt'quiry !lO termo
da ('onte Nova.

Ar!. 2.° Suas divisas scrão ilS seguintes: polo lado UlJ
cQl'l'Cgo grande, n rnscentes deste Ú .., do Cerea la, e suas ver-.
tentes tlté o rio Casca, comprehendendo ti faZOlldn de JLlsé .Jon-
quim ~1t1chndo; e rio Casca ,Ihnixo nté a fazenda ua Ponto Quei-
mada e de ta ao alto rro S. 13'Iltn, t) tml" <jllJntn verlll para os e
Frnile3, e desLc tiO (IIto do C:lscalllO e dl'st() ao allo Bomeir,),
qf?3te as nascentes rll) c(lI,f!gn gr:'II,h~l .

F. X. 2.

Art. 3.° Revegiíu-:-e as di~posiçoes etn controrio.
. ~lalJdo por tanlo a todas as autoridades, o quem o conllO-

Cimento e cxecuçiiu da referida lei pcr-tellcer, que 11 cum.
prão e filÇltO cumprir tãu inteiramonte CORlOnellll se contem.
O secretario desta plo\'incia a far:n imprimir, publicar e correr.
Dada no palaria da presiclc/leia da provineia de Minas Geraes,
aos vinte dias do n1l'Z dej ulho do anno do Nascimento de Nos-
so Senhor .Jesus CllI'isto do mi I oitocentos e sessonta o oitu,
l)uadragcsimo setimo da independencin e do imperia.
(L. S.) JOSl~ DA CO~TA ~JAClIADO DE SOUZ,\.

Gandido A 'l/gtlsto da (;1'UZ, a fez.
Scllllua na secretill ia da prr.sidclIcia da provincia aos ~()

de julho de J 8ü&.
Anaelelo de J/agalhties llodl'igues,

Nesta secretariil da presidellcia foi publicada em avulso,
em virtude da resoluçüf) 11.1,03 de !2 de outubro .10 18'.8,
11presente l(li aos ~5 de julho uo 18G3.

Anaclelo de Magalhües /lorl1'igues.

LEI N. 1,551--DE 20 DE .IULHO DE 18G8.
~larca as divisas entl'e as fn,guczi3s <lo IUo Preto c Búm Jun!irn.

o dI'. José da Costa ~Iadllldo uu Suuza, presitlcllte tia
provincia de Minas Geraes: Fnço saber a totlos os seus habi-
tantes qlle ti nssCll1lJléa lf'gislativa provincial Jecretou, e eu
sanccionei a lei seguinte:

Arl. Cnico. As di\'istls clItre as freguezitls do Hio Preto
c Bom .Jardim, serilo d'ora em uiantl' as seguintes: começarão
Na scrra da Mnntiqlleir(l na calJI!coira do ribeirão do Canlic,;
seguir'ão por eHa na parte mais ,dta até o c,!beccira do 1 ibeireio
I'irnpitingtl, e pM este l,b ,ilO nté o lloqueinio; subindo pelo
morro do Fl1("1ioá serra do Gonçtllves; por esta il fl'onletlr os n1-
tos do Chora 1'01' estes altos á filwnda tbl'edrn 13rilncil, pelas di-
"i.as de,;ta, da partI) do ChOl,tI nlé a ca,'a de Antollio Alves: des-
ta úlll rumo direito II sena ua CrllZ, seguindo 1'01'esta á Man-
tirjllf'i a c por esta a encontrlir o ponto onde tere começo t:t
divisa. HCl'ogadiJs as dispos;çucs elil cou\rnrio.
TO~.!O X \ XI\' I'AHTE La
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StJl1hor.leSlls Chrislo
dragosimo solil1lo da
(L S.)

de mil oitocent IS e sossonl:\ lJ (lito, QU1-
iudepenuelwia e do imporio.

JosÉ ])A COSTA ~JACIlADO 1Jf; SOl'z.\.
Silve rio Tci:reirIJ da CosIa, a fl'z.

SeUada no sccrclaria da presidencia ua provincid aos 20
do julho de 1::::133.

. Anaclelo dc .1/agnlhücs llodri!Jilc,<.
~osta secrctarla da presidolÍcia foi publica a cm nVlllsll,

em vll'tudc da resnluçào n. t,,)8 UH 12 outubl'O de 18'18, ,\
(ll'csenlc I~i aos ::?,) de j uI ho de 18li8

.1naclelo de .Jlagalluies f:o(lJ'ig nC3,

. '. 0(.11' .. J.osé d~ Cf)stl ~!acbado de Souza. presir!"lllo ria fHo-
\'IIlCIa de ~Jlllas l.;Jl'ilCS: !>aço sabcr a todos os sous habit;iIltps
quo n nssemblé:l legislativa prOl'incial dccl'l'\ou, c eu s:lnrcio-
/lei n !I.'i ,eguinte:

Arl. I. lO Fica divi,lido em dois o omeio do cscril',io lI..
nrfiios da cidade de ~Ionles Clnros

Art. 2" .. o caso rle vngar pO!' morte, rCllllllcia on nutro
motivo, qnalquor' dos ollicios ele I.' e 2. lO t;lbull i;i<l dllS tel'mll'
dc Caldas, 1l,1jubá C Jagll1ry, (lcarào os mesmos ameios reuni-
dos em um só.

Art. 3." flcI'0giio-se llS disposições cm contrariu.
Mando portanto a todas [lS autoridadcs, a qllem 1/ ('(mho-

cimonto e ex:rcuçào da rof!'1 ida lei pcrl 'nr,er, que a cumpr;ill ('
ffÇ<iO cumprir 1110inll:iram0t1te r,llInO n Ih s,. cfllltem, O se-
cretarilJ de,ta pl'oYÍncia a façn imprimir, pllblicilr () coner.
Dada no p3lacio da prcsidcncin da prol'iucia di' "ilJa '(;er (',
nos \'intc dias do mez de julhn do aJlt1fl do ~a.('im('lllo d,:
Ttl~!O X.'XI\'. 1',IH'l'l'; I.>

Div,Ue em dnll~ o offici'J de C~Cfi\'~o UO 01'f,105 da cidade de .'Ioole~ CI _
1'0';,.e rOllne ~o cnso do vagn, po: mOlt,' f,'õ}[lllCIU 00 outl'O 1J1IldlJ', r
motiVO, o~ Onl"IOS Je I'rlnlUlfv lJ segondo t,l!lt,IIIJo do !t>rnll) Jo L,1 _
da,;, Itajlll"i e JugllfJr)'. I

LEI N. '1:i)53--DE 2) DE JULJIO DE 18(j~.

LF.I~. t :552-DE 20 DE ,lu! 110 DE 18138

Encorporu Ú rro.~lIPZicl de Allt((lio 1',~I,,'ira as fu(cndu, do G IUI.IXO, Flln-
dflo (l ~Iirundinlla.

O dI' .. José da Costa ~Iar-l\ildo de S'lilZa, presidentc d \ pro-
víncia dl~ ~Iinas Geracs: Faco ~aber a touos os seus habil:1I1les
«IIC a nss'cmbléa legislalivll ill'lwincial uccrctoll, o ou sanccio-
lIei a lei soguinle:

Art. Uuic'). Ficllo encorpor:Jdas;\ frr'guezia ue AJltoniu
Pereira, do municipio do Omo Prelo, as folzelHlas do G:Jalaxo,
Fundào c llirandiuha, desmembradas da frrguczi~1 de Cllmnr-
g')S; rt'\'ogadas [lS dispo;içõcs em cun~ral in.

~Jando portanto a t,)das as 1ll1luril.bdes, a qucm O cO/lhe-
llimento e CX(,CllÇi'iOda refcI'ida llJi (Wlll'Jlcor, qUlJ a cumprõo e
fM;i'i() cumprir t<io illleirarncnte como flelll se coutem. O socr,)-
hrio desla prOl'illCiil a façn imprimir, public:ll' c corr,)r. Ilnd,l
)lU pal.lI~io da prcsidcflcia da provillei" do 'J it1ns Geriles aos
\ illln dias do nlCZ lli: j1dIJ ) <lLl alillU do :\'U"Cilllt'lIto (/..' XOSiU

Mando pol'lanto a torlas as autoridades, a quem o conhe .
eimento e exocuçiio da rcferida lei pertellcer, quo a cumpriio
e façiio cumprir tào intoiramellle Cdmo nella se contem. O
sócrotario desta provlI1cia a faça imprimir, publicar II COI'I\,I'.
Dada 110 palacio da pl'esidoncia da provincia ue .1 inas Goracs,
aos vinte dias do mez de julho do anno do ~i.Iscil1lcnto de
Nosso Scnhor .Jesus Christo do mil oitoc('lltos e sessenta e oito,
<juadragesimo sclilllo da inclcpcllllencia e dI) imporio.
(Lo S. JOSI~ nA COSTA MACII.\DO DE SOUZA.

Can(lhlo ,IWJHsto da C1't~Z, n fez
Sellada na sccr'L'lal'ia da prcsidcncia da provincia aos 20

(10 julho de 18138.
Anacleto de J.'agalhii.cs HodTigl.lcs.

Nesta secretaria da prcsitlencia foi publi"illh em avulso,
I'm virtudc da rcsnlll<;iio n. !~)8 de I!. do outubro de 1818, a
presenlc lei aos 25 do ,julho de 18G8.

Anaclclo dc .Jlagalhães llodl'iglles.

( iG )
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Nesta secretaria da pr('sidencia f[li publirad 1 em í1vulso,
em virtude da resolução n. 403 de 12 de outubro de 1848, a
presenle lei aos,2~) de'julho se 1863. .

Anacle:o de illagalhães Hodl'iglles.

O dI'. José da Costa ,'Iacharlo de SOllZíI, presidente da 1'1'0-
vincia de Miníls (~eracs: Fnço saber a todos (lS se os hahilan-
tes que a assembléa legislativa provincial decrelou, c eu sanc-
cionCl a lei s"guinte: ...

Art. Unico Fica desmembrada do mlllllclplO de Bal'!Ja-
ceníl e éncorporada á freguezia du Prndo~, termo. de .S .. Jo~l.;
d'EI-Hey, [I f[lZ(lndn do Loures pertenconte ao c.ldadao LUIZ

Alves Bello, revogadas /15 di~posições em rontrar!O.
Man(io pOI'lanto tl todas as aut(lril1a<les, a q em o conlll)-

cimento e l'xecllçiio da referida lei pertencer, que a Cl1mprHO
e facão cumprir tão' inteiramente como nella se contem. O se-
crel~rio desta provincia a faça imprimir, puhlicar e COrrei'.
Dada 110 palacio d3 presidcncia da provillcia de ~Jill~s (;erac:i.
aOs vinle dias do mez de jlllho do [lnno do Nascllnl~nlo d,~
Nosso Sellhor .lesu3 Chl'lslo de mil oitocenlos e sessenta 1\

nito, quadragesimo selill10 da indepcntleneia e dü imperio.
(L. S.) JOSI~ DA COSTA MACIIA"O DE S UZ.\.

Sil'Ve1'io 'l'eixeim da Cos'a, a fl'z.
Sellada na secretaria da prosidencia da p'ovinciJ aos:W

do julho de 18'8.

D~smemLJrJ tio municipio tle Barbacena e encorpora ú fregnczia d" Pra-
dOb a fazenda do LOtlres.

LEI ~. 1:55j-DE 20 DE JULHO DE 1868.

Anaclelo de Magalluies flodl'igllCs.
Nesta secretaria da presidel1cia fui publicada em "vulso,

em virtude da resoluçào n. 403 de J 2 de oulubr I) d;] 18 'iS. il

presente lei aos 2t> de julho de lS68.
Anue/alo de .lIu(Jal/u/gs flodi'i[j /ws.

'fOMO XXXIV. P.\hTl, I."A naclcto de illagnlhücs llo(l1-igtl(s.

Nvsso Senhor .Jusus Christo de mil oilocentos e sessenta e oito,
quadragesimo selirno da indep~nd ~ncia e do imperio.
(L. S.) Jost DA COSTA' MACHADO DE SOUZA.

José 01'ozimbo de OLiveira Jaeques a foz,
Sellada níl st'cretaria da presidencia da provincia aos 20

de julho de 1868. -
Anaclelo de illagalhües Rodrigucs.

Nesla secrotaria da presidencia foi publicada cm avulso,
em virtude lIa rcsolução n. 40:, de 12 de outubro de 18!J8,
,I presente lei aos ~5 de julho de t 8G8.

. Allaclelo de Jl1agal/llies Rodrigues.

( 78 )

LEI N. 1:551--I)E 2,} DE JULHO DE 186S.
~ll1'ca as divisas llo distl'icto do Mendanha.

O dr. José da Cost[l Machado de Souza, prosi Jenle da pro-
"inria de Minas c;Cl'iles: Faço saber a todos 03 seus hahitant~s
que il assembléa legislativa provincial decrt'tou, o cu sanccionci
a lei seguinte:

Art. Unico. Serão consideradas divisas do districto do
Mendanha a cordilheira alem do .Ieqllitinhonha e os morros qllo
lhe !lcão a meia legoa dc distancia desccndo-s8 pela qjita cor-
t.lilhe.ira alé a barra do rio ~)anso, revogadas as. elisposi~üos em
contrario.

Mando por tanlo a todas :15 (lutoridac1es, a quem o conhe.
cimento e execuçiio da referida lei pertencer, que a clImprii'l c
fa~ão cumprir tão inteir'í1mente com,) nella se contem. O secl'o-,
t:Jrio desta provincia a faça imprimil', publicnr e correr. Dada
no palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes, aos
vinte dias do mez de julho do al1110 dI) Nascimento de Nosso
SOllhoi' .Jesus Christo ele mil oitocenlos e sessenta e oilo, quadru-
I:?csirno selion ela indepcnucncia c elo imporia.'
(L. S) JOSlt DA COSTA MACHADO DE Sal'ZA.

F01'lwwlo ('(idos lUeirellcs, 11 fez.
St:lladij IW secrclar ia da prcsidencia da provincia aos. 2)

th~julho de 18GB.



LE[ N. 1,557-DE 20 DE JULHO DE 18(8.

:-'JJ:'ca as ,livisas entl'c a; fl'cguel.iJs uO lUo Prclo c Santa Rita da Ja-
cutinga.

( 8] )

Anaclelo dc ilIagallu7es Rodrigucs.
Nesta secretaria da p"(~sidl~ncia fui publicada etn avulso, em

viltude da resolução n. !lOS de 12 de outubro de 1848, 11 prc-
~ente lei aos 25 de julho de 1868,

. . Anaclelo de Magalhães Rodrigues.

LEI N.. I :558-DE 2J DE JULHO DE 1868.
~Iarca as uivisas entre o curato da Conceição da 130a Vista e a freguezia

<.Ia Villa FOrmOl.3 <.Ie Alf,'nus.

O dI'. José da Costa Mutilado de Souza, presidente da
provincia de ~Iinns Geraes: F,)(;n snDer a todos os scus habi-
tiintes que assemblóa legislativil provinci<J1 decretou, e cu SllIlC-
cionei a lei scguin:c:

Art. 1.0 As di \'isas rotro O cmuto dn Conceiç,ío da Boa
Vista, pertencente á Villa de CJbo Verdll, e á freguezia da \'illa
Formosa de Alfellas ser~õ as mesmas que exisliào entre esta
freguezia e a do Cabo Verde.

A1'1. 2.0 Ficão revogadas as uisposi(;ões em contrario.
Mando por tanto a todas as a, toridade;, a quem o conho-

'I O~lO XXXIV .. l'AI1TE 1."

que a assembléa legislativa provincial decretou, e cu sanccionei
a lei seguinte: . ..

Art. Unico. Fica desmembrada da freguczlü da OlIveira
e encorp0rada á da Piranga a fnzenda do Ribeirão, de José MO-
reira de Abreu, revogadas as disposições em contt'ario.

Mando por tania a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão o
fação cumprir tão inteiramente como nella se contem. O secro •.
tario desta provincia a faça imprimir, publicar e correr. Dada
no palacio da presi(kncia da provincia de M~nas Geraes, /lOS

vinte dias uo moz ue iulho do anno do tlilsclmcnto de Nosso
Senhor Jesus Christo ~ll: mil oitoCf!ntos c sesscnta e oito, qua-
dragesimo setimo da independenC'ia c do imperio.
(L. S.) .JoSÉ DA COSTA !\)PCIlADO DE SOUZA.

Jacinlho Dias Coelho, a fez.
Sellada na secretaria da prt)sidencia da província aos 20

de julho de 1868.

F l". 2

Anaclclo de Jllagalhc7es Tlodl'igllts.
Nesta secretaria da presidcllcia f'li pulJlicada em avul50,

em \'irtude dn resolução n. (~;)Sd'l 12 de outubro de j 8'J.3, a
prescnte lei aos 25 do julho de 18 :8.

A naclelo de Jl aga lhc7cs Uodrigues.

o dI'. José da Costa ~lüeh:l\lo de Souza, presidente da pro-
\incia de ~Iinlls G'~I'ae5: Faço sabl~r a tnil()s os seus habitan-
t '.5 qUiJ a a.;somblú.\ legislativa provltlcial dccretou, c cu SI111C-
cionei a lei seguinte: .,

Art. Unico. As divisas entre as freguczlas do lllo Preto
f' S I\1ta Rita da .Iacutinga, s,Jr;io as sOt\uintes: pelos altos dos
morros que vertem para o Rio i'il'apitinga e para o de S,1Ota
C!;Jr:J, do la lo 0PI1I)sto até. 0. alt,) da .Sel'rll NPW'\ .ou Monte
Verde, c1ei:{antio de SOl' a diVisa pelo leito do Plr~plilnga como
H!'t'w!mentE'; revogadas ,\S disposi<;ões (\111cantr'ano.

Mando pür tanto;\ to"~s as ,~utoridatl,)s, a quem o cor~he-
"imento e execuç;io da ref,~l'lila llJI pCI'loncer, que a tumprao e
t'ilÇ.fIO cum[Yir tflu intoil'am.)~lte con~() nella.se contem U secro-
tario desta provincia a faç'\ ltnprl~lr '. jlubltcar. e cO~l'er'. Dada
no pa!aeio da pl'esidoneia da provlllcJa de ~~!I1a,; beracs, aos
"inte dias do m 'z de .inlho 110 .anno do N,15címcllto ?o Nosso
~Qnhor .Jesus Christo de m I oItocentos e sessenta e OIto, quü-
drage;imo setimo d:l independenlJia o do imperio.
(L. S ) .losÉ !lA COSTA MACHADO nE Souz.\.

Forlwwlo em'los .Ilei1'clles, a fez.
Seltada na secretaria da prcsidcncia da provincia aos 20

tllJ julho de lSüS.
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- Ilesmomllra da frcguezia da Ollveil'a o enC1l'pOr~1 Ú uu I'il'aoga. a fazenda
UO Hillcirão, de Josó ~lor(Ji!'a ,L\blClJ.

O ut'. José da Co.sta Macll'lrl,) do 88UZ", presid,~ntc da pro-
"incia de Minas Geracs: F<lço S:Jber a todos os seus habita nto.:;



vinte dias llo mez dejulho do nnno do Nascimento ~o t\osso
enhor ,Jesus Christo de mil oitocentos c slssellt.a e Oito, qua-

dra"'csimo setimn da indepcnclonda c do impeno.
'L. °S.1 t'OSI~ DA COSTA ~'ACIL\DO DE SOUZ,\.
\ I Silum'io 1'eixe!?'a da Cosia, 11 fez.

Sellada na secretaria da presidcncia da provincia em 2 O
de julho de 186::;. .

linaclelo de M ngalMíes Rod1'lgueS.
Nesta secn.:tal"Ía da presi(\encia foi publ irada em avulso

em virlude da resolução n. !~08do 12 outubro de 1848 a pre-
sClile lei aos 20 dejulho ue 18G8.

A nnclelo de JJlagallules Rodrigues.
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LEI N. J ,5GO-DE 20 DE JULHO DE 18G8.
B )':I)~a a d(, n.O l.~()fl uO anuo uo 181iG n~ parto em que desmeml~rou

;;)rritori[l~ da \'lIla Formosa c Call1p~strc para o distllcto da Con-
cci('ao da I\~a iÍsta.

O' dI'. José da Costa Milchndo ele SOUZl1, presidente da
!)rovincia de ~Iil~as Ge:aes: Faço sa!)or. 11 todos os seus\habi,lnn-
lI~S que assemblea leglsIntlvn provIl1cl1l1 decretou e cu Sllnc-
c'onei a lc:i seguinlo: . , . .

A/l. Unico. Fic[o pertencenrlo aO mUnIC!pl~ d? Vllln
Formusa de Alf•.'nas as pllrtes desmcmhradlls do dlslrlcto d/l
n esma \ i lia e Campestl e, que, por virtude. da. lei n. 0,1, 2!)(! ?tJ
30 de outubro de I~C(i, fazcm parte do ulstrlcto da (.oncOlçao
da Boa Yist:J, do municipio de Cabo Vorde, ficallllo rev0g~da
nesla par'te a supracitada lei, c mais disposições em contrarIO.

Mundo por lanto a toda~ as 1l~ltorilbdes, a quem o cO~lhe.-
(;in ento c cxecuriio da refenda 1t~1peltencer, que a cumprao tJ

faç50 cumprir t~'o ~nleirame!llC C?Il:o 110lla .so conlem. O secre-
l;lI'io desta prO\"lllCliI a f? a Imp["Jt~lr,. publIca.r o correr. Daua
rIO paLi(:io da presidencla da pl'OVlnCI1 de MI~as Geraos, nos
vinle dias do mez de julho do nnno do NasclOlCnto .de Nosso
Senhor .leslls Clnisto dl~mil oilocentos e sessenta o Oito, ql1a.-
drago,irnt! setimo da indo[Jendenci:1 e do imperio.
(L. '8) .JOSt: DA COSTA ~IACIL\LO I E Sorzl.

Si/veria 1'rix(Ím da Cosia il fez.

O dI' .. José da C')sta jlachad,) dI) SüUZJ, pre3id,JIlte da 1)1'0-
\'incia de ~lin3s Geraes: Faço saber il todos 05 seus habitaill06
que a assembléa legislJtiva provincialllecretou O'OU sanccionei
a Ipi seguinte:

Ar!. Unico. Fica ellcorporada ao dislricto de Santo An-"
tonio do Amparo do lc:mr) ua Oliveira a fazellua denominada
-Pinhal-~ Sanlo An~onio com as SUílS Jivis3S qlll} são as so-
guintHs da Tarlaria Volha, Pirapeting.\ ab,lixo até o ribeirão
.Mnmbuca, o P0l' esle acima até o e;pigão dos muros divisol'los
das fazendas uas cid:ldiia:; CarIo.; Iliboit'o de Jesus e Antonio
Ribeiro, rcvogão so as disposições em contrario.

~hll'lo por lanto a to las as uutor'idades, a q!lem o canhe-
cimento o e.tecuçiil) da ref~!'i(b lei pertencer, que a cumpriio e
fação cumprir tno inteiramenle co:no nolla se contem. O secro .
taria dosta pro\'íncia a faça imprimi!', publicar e COlTor. [1,1l1a
nO p'd.l~i1 ri I ljr.~:;j I :lL1I 11 [I"J\'ill,;i I I~ jl>us I; ~r.l'~;, J~5
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cimento e exer.ução da referi(~a lei pertencer, que a cmnpriio o
fnção cumprir tüo inteiramente corno nella se conte'm. O Secrü-
tal'Ío desta provincia a faça imprimir, publicar c correr. Dilela
no palado da presidl'ncia da provinl'Ía de ~JinilS Gorilos, :l0<;

vinte dias do mez de julho do anno do Nascimento de Nosso
Senha Jesus Christo do mil oitocentos e sessenta e oito, qU;]'
dragesimo setimo da inclopendoncia e do impcl'io.
(L. 5.) Jos~ DA COSTA MACIL\LO DE SorZA.

Caelano José A 1/g1ls10 JIlellezes, a fez.
8ellada na secretaria da prosidoncia da pl'ovll1cia aos 20

de juiho de 1868.
Anaclelo de Jlagalhiics HodrigHcs.

Nesta secretaria da presid('llcia foi pnblic:Jda em avulso,
em virtuue da rcsoluçiio n. 408 de 1:2 de outu\.)['O de 1848, :1
presente lei aos 2-5 de julho de 18G8.

Anaelelo da Jlagalhries Ho(I1'igllCS.

Encorpam ao Jistr'iclo uc Santo .\lItollio (10 .\IllI'Jõ'O a raz~nda ,leoQmi-
nada-Piohal tJ Sallto AII!unio.
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to do Nos~o Sonhor JCZ\lS Christo do mil oitocentos? scss~n-
t e oito quadragosimo solimo da illdepcndencia e do 1Il1pt':lO,
a S.) , J031t DA COSTA ~!ACllADO,DE SO\;ZA.
(L Sllvcl'io Te/xc/1'a. â(b (os/a a fez.

Sellada na secretaria da presitlencia da provincia aos 20
le J'ulho de 18G8. - 1 .

I. A nacle/o dc ilIagallwes /l0( 1'lglleS,
Nesta secrelal'ia da presidencia fOI pllulicada em avulso,

em virlude da resolução n. 408 do 1:1de Oulubro do HV.8, a
t lo' aos '>5 de julho de 1868.

presen e I - Anae/e/o de J/agalhães /lodl'igues.
lmpros~as e revistas, POI' ordem da prosidencia ua pro-

vincia. 'cZ P . I l' c"llosDiôgo Ltbi:; d' i1lmCl a el'CI1'a (e ascon. .

(IURO f'nETo, 18(j~,TiP. DE J. F. DE PAUL.\ CAi'TllO

F. N. 2.
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Anacle/o de J/ngalhiics 1l0(ZI'1'gllCS.

Nesta secrelaria da prosidollcÍl foi puhlicada om avulsll,
em virtude da resolução n. li08 do 12 de oulubro de lS!~8, a
presente lei aos 25 de julha de 18G8.

iÍnaclr,lo de Magalhães Uo(Z,'igues.

Sellada na se~retaria da pro3idencia da província em 20
de julho do 186:),

Restahelece o dis!ricto de S. Gonçalo do 1ll'lll1lnUlJ, lermo dc S. JOBo d'
EI-Hey. desmumbra da fregut'zia tl0 1l1111l1ado, e clleorpora á de
SuasslllJya Applicação ue S]lIla Cruz do Salto.

O dr. José da Cosla Machadt.l de Souza, IH'e~idente da pro-
vincia de Minas Goriles: Faço sabor a todos os seus habi-
tantes CJue a assembléa legislativa provincial uecretou, e eu sane-
cionei a lei seguinte;

Art. J. o Fica restabeleciol) o uislriclo de S. Gonçalo do
Brumado do lermo de S, João d'EI-Hei com suas antigas di-
visas.

Art. 2. o Fica desmembrada do districto e .freguczia do
Brumauo e encorp0l'ada ao districlo e freguczia de Suassuhy,
município de Queluz, a Applieaçào di) Santa Cruz do Salto, sen-
do a sua divisa pelo modo seguinte: á partir' do .rio Camapuam
frenle a sena d'l Gambá súguil'ú por llsla adiante até o rio de
em S. 1\Iatheos, por este abaixo até a fazcnda da Grata, inclusivo
esla, e pela sua divisa com a fazenda que foi do padre José No-
gueira, até I) rio Paraoprkl, ficando as fazendas de Francisco
lIIacliauo, ,João de Lima, e oulrúS moradoros alom do rio S.
l\lalheos, pel'leneendo a freguezia e di~tricto da Pieuade dos
Geraes.

Ar!. 3.0 Hevogão.so as disposições em conlrario.
lVIan,lo pOl'lanto a tOUllS as autoriuades, a quem o co.-

Ilhecimenlo e execlll;iio da referida lei pel'loncor, CJue a
cumpr:/o o façiio cumpri!' t;io inlfli:.amento cumo neHa se con-
tem. O secrctario desta provincia a f:lç:\ imprimir, publicar o
f~:lI'l'Or.. Dada no palaçio da prc~idt'n'?ia di pl'uvinp,ia de .\iinls
Geraes, 305 vinle dias do mel I),} ju'ho do anil') d,) l\Fci01en.
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IlcslllomlrJ da fregul'zia uo S, Jorla d'EI-Roy as t'azenuas ua Bella \,i"IJ,
Cilcilooira, Fund,1o, l'aciellcliI e do lUlJoir[lo e as cncorpllra ~ t'ro-
gll('zia de S,lnla Jlitla Jo I\io ,\haixo do lrImo de S, Josó ,rI':1 Hey

I 1\11' J ',;\ f 11 r \] I": Tr~,r'l':
j _'d L J _ 1 J _' • I J ) \

u.-
l-'lH.lL\ N." 3.

1868.
PARTE 1.•

-

.T'lSI';' DA COSTA :\1ACII.\lJO lJE SoüZ.\.
Caetano J ,se A 11!I listo J/"IIC;;'I'S a I'C%;,

Sellada lia secretaria da )ll'e>iid.encia da IJl'OvllJ(:ia em
21 <.lo jUlllO de 1868 .

..Iltaeil'lo de illn!lollluk~ iio,Jl'iYI(t'.~,
;\fe;:ita ;:iccl'etaria da pI'c.:iirlcncia foi plluliLJuda elll :l\'lll::io,

em virtude da l'e.:ol11~üO n,O 40~ ell' 12 de outu1.JI'U <.le 18,\~, II

presente lei <1'-'.3 '7 .Ie julho de 1868
.1,;,;cleio de' II,tg (!rdes lio..lrigues.

'1'0)10 xxxn',

o di', Jo~é da Co"ta :\lachndo de Souza, prcsidcntr. <1a
}lrovll1cin de Mina" Geraos: Faço saber á todos os seus ha bi-
tantes que ti asse1l1bléa leg-isll].tiva provincial decretou, e cu
sanccionei a lei seg'uinte,

Art. Unic~. As f<JZcn<1as da nella Vi:,tu, Cachoeira.
Funda0, Paciencia p a do Hibeirão fiCàO desmembl'l1bradl1S da
ú'egaeúa de S, João cI'EI-Bcy. e enCOl'pora<1as li dc Santa
Hitta do Rio Abaixo, do termo de S, JO::ie d'EI-Bcy; rcvogada;;
a~ disJlosi~~Oes em co ntl'êll'io ,

l\Iando POl'tulltO a to<1as n;; autoridades, a qucm o COUllO'
cimcnt() e execll~iio lIa referida lei perten(~er. que a cumprào
e fa~ào cumpril' tuo inteiramcnte como uclla se l~ontelll,
O sccreturio dosta pl'ovÍncia a fa~a illlprilnil', p;Il.lliclll' e cor-
rol', Dada no palado da Ill'O.sidcllcia da PI'OVillCia de Mina"
Geraes,laos vinte um dias do tUe%;de julho do anno tlu Na:;cl-
mento lIe Nos:so SC:J110l' .re~u;; Chl'i:;to de mil OitOCClltO"; c
sC:S::it.mtae oito, (lltaUl'age,ülllo ::,ctilllU da illdepell,lcllcia c do
impcl'io.
(L, S)



LEI N.o l:5Ga-DE 22 DE JULHO DE 18G8,
Ilivitle em dous 050meios do orpll~os tlo Llaepently, l'OIlZO Alegro o

Cllrislina.
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JOSB DA COSTA ;\lACHADO DE SOUZA.
Szlrcrio 1'eixeil'a da Costa a fez.

SeUada n'esta secretarh~ da presidencia da pro vincia ao;;
22 de julho de 18GB. .'

Anacleto de .~la,qallwes Rodr'!Jllfs.
Nesta secretaria da presidencia foi puhlicada em avulso,

em virtude da resolllçãO n.' 408 ue 12 de OulUbro ue 1: [.8, a
presente lei aos 27 de julho de 1868. .

Anacleto de MllgallHies lIodnglles.

o dI'. .fosé da Costa ~Iachado de Souza, presidente da
provincia de Minas Geraes: Fuço saber n todos os seus habi-
tantes qne fi assembléa legislativa provincial decretou, e CII
sflnccionei a lei ~eguinto:

Art. Unico. FicãO divididos em dous, ]Jara o fim ue so-
rem exercidos ]JOI'dOlU1serventuarios, 0S omcios de orphãos
de Baependy, Pouzo AlegrQ e Christinu, fiClln(lo revogn(las
as l!isposições em contrario,

Mando portanto u tOllns as alltoridal!es, a (('leIO o conhe-
ci mento e cxecnção ua rcferlua lei pertencer', (IUI) a Cllmpl'fLO
e faci10 cumprir tão inteiramente, como nclla '.iC r.: mtcm. O
'J"O'IO XXXIV. PAHTl': l.a ~

o dI'. José da Costa Machado cle Souza, presidente da
provincia de Minas GeraeR: .Faç~ saber JL ~odos os seus ha-
bitantes que fi assemblea legislativa provJl1cwlllecretou, e eu
sflnccionbi a lei seg'uinte.

Art. Unico. Fieão revogadas us leis ns, III de 6 ue
abril lle 1838, e 176 do 1.0 de abril de 18!~O,

~Iando portanto ú todas as autoridades ú quem o conhe-
cimento e execução da referiua lei pertencer, que a cumprão
e fação cumprir tão inteimmente como nella se contem, U
secI'etario uesta provincia n faca imprimir, publicar e correr.
J)aull no palacio da ]lresidenci~ da provincia de Minas G~.
raes, aos vinte dois dias do mez ue julho do alUlO uo NaSCI-
mento ue Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
sessenta e oito, quadmgesimo setimo da independencia e do
imperio.
~L, 5.)

Hc\"o::;a as tle ns. 111 e 176 de G do abril de 1838 o do 1.0 Jo abril lo
J ti lO.

LEI No" 1:564-DE 22 DE JULHO DE 18G8.

o UI'. Jose da Costa ~Iachado cle Souza, presidente
da i'rovincia de ~linas Gemes: Faço saber á todos os seus
habitantes que a assemhléa legislati va provincial decretou, e
eu snnccionei a lei seguinto.
. Art. 1.0 Fica elevado a cathegoria de fregllezia o dis-

trlcto de Santa Anna dos Olhos d'agllll, desmembrado da
fregueúll ue Nosso Senhor do Bomtim do municipio de i'rlon-
tes Claros com as seguintes di visas: Das Cabeceiras do ribei-
rilo da Ar'ca com suas vertente" até a foz UOme3mo rio nc
Gefluitinhollhu; por este abaixo ao cOl'1'ego de S. .JOãO, da
baITa deste as suas cabeceira:'>, e destas em rumo direito as
do ribeil'ão da Arca; ficando comprehendidns nestas divisas
as fazendas rle S. Marcos, Canna Grava e Ponte Queimada.

Art. 2.° HevogfLO-se as disposições em contrario.
nlando portanto á todas as autoridades, à quem o conhe-

cimento e execuçãO ua referil!a lei perterice[', que a rumprão
e fação cnmprir tão inteiramente como nella se contem. O
secretario uesta provincia a faça imprimil', publicar e correr.
Dada no palacio d,'1presidenci<t da provincia de Minas Ge-
raes, aos vinte um dias do n.ez de julho do anno do Nasci-
mento de 1T05S0Senhol' Jesus Christo e.e mil oitocentos e
~essen.ta e oito, q uadrage'simo "etimo da indepeudellcia e elo
lmpel'll), .
(L. S.) JOSB DA COSTA MACHADO DE SOUZA.

Caetano .José flugnsto Menezes a fez.
Sellada nesta secretaria da presirlencia ua provincia em

21 de julho ue 1868.
Anaclcto de Magalluies llodrigue.ç•

_T'esta secI'etn ria da pl'l)sielencill foi publicalla em avulso,
em virtude da resoluçi1o 11.0 408, de 12 rle ontubl'O de 184.8, a
presente lei aos 27 de .inlho de 1868.

Anllclelo de Magalhties lIodrigllos,

Eleva a cathegoria de freglJczia o distl'Ícto de Santa Anna dos Olhos
<l'agua, o marca as re;pcclivas divisas.
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LEI N,o 1,:567-DE 22 DE JULHO DE 1868,

~lallda \'i~or~r P:Jo<. a 18," legi,latura provincial a do n.' 1: 1&2 uu 3 da
outubro de 1862,

aos"

ao;:!

( ~1 )

JosE DA COSTA MACHADO DE SOUZA,
Manol'! José Fcrrcim a fer.,

secretaria da pl'esidencia da provincia
1868,

Sellada na
22 de julho de

.1osú DA COSTA MACHADO DE SOUZA.
Caetallo José ;\ uguslo ]Jfeneze,ç a fez.

,Selll1dú na secretaria da presidencia da provincia
22 de julho de 1868,

ti nadelO de lIfaglJlIuics Rodrigues.
Nesta secretaria da pre:;idencia foi publicada em avul::lo.

em virtude da resoluçãO n.O 4.08 de 12 de outubro de 1848, a
presente lei aos 2i de julho de 1868.

A flUe/cto (le Magalhües nodl'lyltes.

F. :-. 3.

O dI'. JGt'é da Costa Machado de Souza. presidente da
provineia de Minas Gerae::: Faço ::aber a todos os seus habi-
tantes que a assembléa legislativu l)rovinciul d~retou, e eu
sanccionei a lei seguinte;

Art. Unico. Fica em seu inteir:l vig-or pora a 18." legis-
latura provincial 11 lei n.O 1:152 de 3 de outubro de 1862.
quanto ao subsidio e vjuda de custo pam os membros da
assembléa legLitativa provincial, revogadas as disposieõe3
em contmrio. ~

~Iaudu portanto a todas as aUlOl'idaUes, a quem o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão
e fação cumprir tào inteiramente como neIla se contem. O
secretario desta provincia a faça imprimir, publicai' e correr,
Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas Ge-
raes, aos vinte dois dias do mez de julho do anno do Kasci-
ment:J de Nosso Senhor Jesus Cllristo de mil oitocentos o
:'5essellta e oito, quadragesimo setimo da independencia e do
imperio.
\L. S)

sessenta e oito, qlladmgesimo setimo da independencia e da
imperio.
(L. S.)

..t naeleto de MngallHies Radrig Iles,

Ne5ta s'~ct'etaria da presidencill roi pttblicad,\ eal avnlso,
TO)IO XXXI\' I'ARTE 1."

LEI N.O 1:5Gü-DE 22 DE ,HJuro DE 18G8.

9 d.!', .José da Casta ~Iach:;<lo de S,)llZfl, p:'osidonte d:\
provll1cla'de Minas Um'aes: Faço sabel' a todos os sens habi-
tante~ qu~ a I1ssembléll legislat.inl [lt'ovillcial decI'eton, e Oll
sanccJOl1eI a lei seguinte:

. Art. 1.0 Os lertl10s rle Cabo Verde e Villa FOI'llJOsa de
Alfellas fiCllo Liesmembrndos da comarca do Sapllcah\' e üu-
corpomdos a COlllurca do Uio GI':llILie, ..

Art. 2.° O tenHO Lie Cald:B dcsmembl':lllo <la comarn,\
do SuplIcuhy fica encol'pormlo a c,JlI1arca ue Jao'lIary, ""

Art',3.0 A comarca do Snpllcahy ,fica COtlll~)sta' rlos ter-
mos de rl'es Pontas o DOl'e;; da Boa f"spera;)ca.

\ I't 4 ° F" - ,1. 'I' , or>., lCao rcvoguua,; as I l~poslçõe;; em contrari".
. Mando portanto a tOd!lS.IlSant:ol'id:llles, 11<Inelll o con1te.

(;Il~lellto e exec!J~~ã.OLi~lre~el'lrla lei pertencer, que a_cull1prúo
e fação cumpl'll' tao lI1telt'amente como neBa so contem. O
seet'otario d'est.u provincia 11 faç'l illlpr'irllir, Jlubiienr e CUrl'el'.
JJ.uda no pnlaclO da presidoneia (h JlI"j\'illcia de .\linas (;e-
}'aes U()S \'inte dois dias do mel. rle jlllllO do flllllO do ~a,;ci-
Plt~nto de Nosso Se.dior Je,~u,.; CIJI':::.:to(11: fuil oitocentos e

fiecretario desta.provincia.a faç~ imprimir, publicar e COI'rCI'~
Dada no l?nlnclO .da 'prl'sldencJa da IH'ovincia de Minas Ge-
raes aos vll1te dOIs dlllS do me;.: de julho do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhol' Jesus Christo de mil oitocentos e
~essel~t11e oito, quudragesimo setimo da illdependencla e do
lI11pel'lO.
(L. 5.) JOSI~ DA COSTA MACHADO DE SOUZ.\.

Pedl'o Queil'Of}a JI111' lins Pereil'a a fe;.:.
5eIlada nestu secretaria da pl'esidencia da pI'ovincia ao,~

.22 de julho de 1868.
A /laclelo de J'fagalluje.~ !lo,[rigun.

~'esta secreturia da pre;;idencia foi publicarla em aVIlI:-:o,
em ,\'Irtude da resolução n.O 403 em 12 de ontubro de 184R, II
presente lei aos 27 ele julho de 1868,

A naclelo de illagal1/(iclI lIodriYIlt',ç,

Desm~mbl'a da comarca de Sapncahy o, terml)~ de Cabo Verd~, i ill-l
l~ormosa do Alf~nas e Ca!.la,," .os encorpom a" C(lill:JI'~aS .1,1 I:ltl
(,rarll!u e JJ,~'JJry e :lucla:'a quo J co:narea do S;lplleal1y Ika <:1)111-
(l'lsta dos 10r,lIas ,jJ '1'1'0'; ['<Jota, o f) 1rd; da Bõa Espera0'::!,

( 90 )



( 02 )

LEI N .• 1:5G8-DE 22 DE JULHO DE 1868.

LEr ~.o 1 :569-DE 2i !lE JULHO DE lSG8.

I'

i

( 93 )F, N, 3.

J051\ DA COST.-\ MACHADO DE SOUZA,
]'eúro Qlleil'O!J1t ilJarlill" J'(,1'cira a fez:.

Selladn nu secretaria da presidencil1 ela provincia aos
n de julho de 1808.

Allae/I'/o de MIl!/a/l"ics /lOt!l'lf/lII'S.
~estn SE'C'l'elnl'iadn prcsidcncin. foi Jlublicada em :1\'11 Iso ,

l'm \'Írtude da re,;olu!,'fIO 11. 408 de ]2 de outuhro de Itl4', a
presente lei em 27 tIe julho de 18G8.

A nae/e/o úe Magalh<1es Jlo.tl'ig'(c,<.

o dI'. Jos é da Costa l\lachudo de SOllzn, I re ..ddente LIa
provincia de Minas Geraos: Fnco ~aber n l(leIos os seus lia-
bitantes que a nssembléa legis.lntiva provinC'ial decretou, e
en sanccionei a lei seguinte:

Art. 1.° Fica o govel'llo autorisado a concedel' <.:al.tasde
pharmaceuticos aos ddadàos Bento d'Oli veira U:ll'bosn, mo-
radar na fregue:da da Onça. do município de Pitang'n)', ~
Domingos Hodrigne" Viotti, resIdente em Bllepeudy, ue\'en-
do preceder exume q lIe será feito nas referida.~ cidlllles POI'
uma (;ommissão nomenun pelo"pl'o"ír1ente da provinda.

Art. 2.° Ficão I'evogadns, sómente para oste eJlclto, ll:l
disposições em contl'llrio.

Mando portanto a todas as antoridndes, a quem o conhe-
cimento e execuçuo da referida lei pertencei', (llW fi cllmpl'ILI)
e fação cumprir tào inteil'lllllente como nella se contem. O
~ecretllrio de"ta pl'ovincia a laça imprimil', publi(;nr c (;orrer.
nada 116) paJacio da prcsideneia dn provincia de ~)ina$ LJe-
raes, aos vinte e dois dins do mez de julho do.anno do Kas<:Í-
Inento de NOí:SOSenhor .IêZllS Christo de mil oitocentos e
ses~enta oito, q nadragesilllo setimo da indepellllclloia e do
imperio.
(L. S.)

Eleva a [reguozia do Ouro Fino ú call1e:;:oria ,lo villa designando as fl't;-
guozias de IjlJ\J S\J 'devo compor o rl),pectivo IIlllnicipiu. .
O dI'.. Jo.,é da Costa ~1:1chado de Souza, ]l'residi'nlc da

pro\'incia de ~Iinns Gera0";: F<I(:o saher a tndos os "ell"; ha-
bitantes que u us,;cmbléa Iogi,,Ia tini prü\'inciHlllecrl'to'll, tl

eu sanccionei fi lei sngninte:
A.rt. \.0 Fica elevada ú cethegol'ia de yilb n frf'g't:l'í:ia

do Ouro Fin0.
'l'1)~10 XXXIV. P.\HTR 1.'

bEl N.o l:5iO-DE 22 DE JULHO DE ]868.

J

,Tos!:: !lA COSTA MACHADO DE SOUZA,
Forlanalo Carlos ilJeirelles, u fez.

Sellada na secretaria dn pl'c:lirleucia da provincia uo.~ '2:l
de julho de 1868.

A nacle/o de ~1((g:ll1/(ip,s II.l)drigue.~.
Nc)"ta secI'etaria da pl'e;:itlencia fui publi(;ntla em avulso,

em vil'lllde da !'esoluçãO n. 408 rle 12 de outulJl'o de 1848, II
presente lei nos 27 uc julho (!o 1~3(j8. .

A nacie/o de Jl1u!Jalluies Jlo,[I'IÇ]lIe<.

1.•. ,tf)ri;;:i.1 a ~t)\'t'l.no:.J ennr{\~lel' c;l!'la~ d,' pll'lrmaccultco:; aos ci JaJÜ0~
Ile:ílo J'OllvtJira tlJI !JO,J. e D l:nin;'J:' lil),iriguü; \'1')[[1,

em virtude da resoluçãO !l.0 !~08LIe 12 de outubro de 18'~8,a
pre:lente lei nos 27 de julho de 1865.

A naclelu ele MalJall!lie.~ /lodrigues.

Autol'isa o presidento da p-ovincia a conceder a Antonio Luiz ~bl'ia Soa-
res d'Albergal'ia, secrtltario da t.lirectoria goraI t.las obras publica<,
seis mezes do licença com touas os sous vencimentos.

O dr, José da Costa ~racllarlo de Souza, pre"ir1ente da
provincia de ~Iinas Gel'aes: Faço saoe!' a todos os seus lIa-
bitan~es que II assembléa legi:llatim provincial decl'eton, e
eu sanccionei a lei seguinte:

Art. Unico. Fica o pre5illcnte da pro\'incia autorislldo
fi conceder a Antonio Luiz MIll'ia Soal'e" d' Albergaria, secre-
tario da dircctoria geral das ohms publicas, seis mezes de
licenca com touo" o.~ sens vencimentos, para trataI' de Eua
saud,~; revogada" as disposições em contl'ario.

Mando vortan~o a touas as tl\~tori<lade", a qnem o conhe-
cimento e execnção da r~ferida let pertencer, que a cumprão
e fação cumprir tão inteiramente como nvlla se contem. O
::;ecretario desta ))J'ovincia a faça imprimi!', publicar e correr.
,Dada no palacio da presir1eueia da jll'ovin(;Íu de ~lilla:i Ge-
raes nos vinte dois dia" do mez de julho do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor Jezns Chl'i"to de mil úitocento.; e
sessenta e oito, quarll'agc"imo "elimo lIa indcpenLlencia e lIa
imperio.
(L. S).



LEI :\.°1:571-01': 22 DE JULHO DE 18G8.

( 04) ( Di) )F. N. 3.

Eleva ú calhcgoria uo fl'l'g'lczia o Jistricto do Calamhúo o mal\'a a~ ,li-
visas.

LEI N.o 1:5i2-DE 22 DE.JULHO DE 18G8.

O tlt'. 1J5é da Costa :\I:lch:l'lo de SOllza. pl'o.,ide.lto da
[Jl'ovincia tle ~Iinn5 geme,,: Faço s~:b~t. Ú tOll05 os ~l'll"
habituutes que a 11ssembléa legislatim provincial decI'doll
e eu sanccionei fi lei seguinte:

Art J.O Fica elevado ú cathegol'ia de fl'cg'ue7.in o (li:;-
tricto dI) CalulI1báo co:n li denomilweftO tle Santo Autouio do
Caiambúo. •

Art. '2.° Esta freg'ue7.ia compor .so-ha dos di"tl'icto,; li\)
Calnmbúo e 'l'apera ambos com sllns divi~ls actnaes ..

Art. 3,. Hevogflo-se as dis[lo:::içüt's em contt':Il'Ill.
Mando partanto a tOllas as lllltorilla<lú:.;, Ú 11'IÚill Ú 1:0-

nhecinH'nto e ex:ecuçflo da I'efúritla lei pertoncel', f[tle a
cllmprão e fa~ão cumprir tfto iIlLeil'llluenti:l como nolla :-ie
contem. O secretiu'io desta jll'ovinciu a faça imprimil', publi-
caI' e COITer. Dadil no palacio LIapre"ilcuci1\ da I.H'ol'ineia
de Minas Geraes aos vinte e doi5 dias do meL: de .Julho dn
anno do Nascimento de Nosso Senhor .Ie:.;nsCltl'i;;to de mil
oitocentos e sossentu e oito, guaút'ag'esimo setimo da inde-
pendcn<.:Íu e dél imperio.
(L. S.) JOSl~D,\ COSTA :\1.\(;llAIIODE SOüZ.\.

8tlrl'l'i o TeiJ:eim iLa Custa a fez,
So~j;ltla na sccretaria da pre"idencia da provinda ans

22 de j uJllo de 18GS.
Allat;/eta iLI' .lIllgnlh I"S /{(Jdl'i!JI/I'.~.

'l'O::'lOX,X:I\' l'.\BTGl.a

centos e se5senta e oito, 'l uadragesimo setimo da indepcn.
(Ieneia e do imperio.
(L, S.) JOSI~DA COSl'A ~IACIIADO DI~SOUBA.

CaetllltO Jo.~é A u!lusto Melle::.cs a fez.
Sellada na secretaria da presidencia da provincia ;]0:';

22 de julho de 1868.
:Inacleta </1' MlIgalhlie.~ /ladl'i!JIII'.~. .

Nesta secretaria foi publicada em nvul50, em VII'I.I!<le
da re.~oluçflO 11. 40~ de 1'2 (le outubro de t 8'.8, a pl'();;elltl~
lei nos 27 de julho de 18G8.

:I naclelo de .1l1l,q'll!tí1e.~ 110ll'i,q"e.~.

,JOSJ~ DA COSTA MACHADO DE SOUZA.
CW.tll/lO .IosJ ;\ Ug,USIOMe/le:;es a fez.

Sd];llla na seCl'etal'in da presid~llciu da provincia aos
2:2 tle j,:I!l) du 18GS,

Art. 2.° O novo mUlJicipio se comporá dus freguczias do
0:"'0 Fino e Borda da Matta dl'smembradas do tel'mo de
l'ouzo Alegre, e da do Campo Mystico desmembl'll(la do
!~)l1nicipi() do jaguary; re\'ogadas as dispo:.;ições em cont1'urio

Mando pOl'tanto u todas ns autoridades, a quem o-conhe-
cimento e e\:ecuçflo da referida lei pertencei', que a cumpl'ão
e faeitO cumprir tão inteiramente como nella se contem. U se-
cret;lrio desta provincia u raça impl'imir. publicar e correr-
Dada no palacio da pl'e5idencia da provincia de Minas Ge-
raes, aos vinte e dous dias do mez de julho do 1l1l1l0 do Nasci-
mento de ,XI)S50 Senhol' Jesus Chl'isto de mil oitocentos e
sessenta e oito, 'lnaclmge5imo setimo U" indepentlencia e do
i!nperio.
(L. S.)

li /lacleta de lIl11gal1uies /ladrigues,
Nesta "ecl'etnria da [Jre::iil1encia wi publicnda em avulso,

em virtude d:1 l'e,;olueão 408 de 12 de outubro de 1848, a
p:'e"e.!te lei ao.; 27 de julho de 18G8.

,Inflelelo de Ma!j'll1l(~es nodl'i!llle,~.

1:;,,':a;Í fl'eguol.la a capella uo Espil'ito Santo \lo I'iáu, UOSl1Ielll!Jl'atln da
citlaJe uo Juiz 'lo FÓI'i1.

O dt., José da Costa :\Iachado \1'e SO:lza, pre~id'ente da
pr.wincia de jIinas Geme,,: Façu saber 11tod05 os seus ha-
bitante;,: que a assembléa legi::ilativu provincial docret(iu,
e eu sancionei u lei seguinte:

Art. Un;co. Fica elel'lIdu à ~reg-uezia a capella do Es-
pil'ito Santo do Piúu, desmwnhrada da ciliade do J1liz de 1"6-
ra; revogadas as disp0:-ii~'ü~lseln contrario.

.Mando pC)l'tunto a toda5 as autoridades, a q.tJem o conhe-
cimento lJ execllçil.o da rel'er'id:1 lei pertencei', que a cllmprflo
e facito cump['ir tão inteirilm~nle como n'elta se contem.
O se.crcturiu lresta IH'OI'illcia a faça. imprimir, publicar e
correI'. DnJa no palacio <.la presldenciu da provinGÍa de
Minas Gc;,ae::ô ao,; \'inte e dous dia5 do mez de julho do anno
do Nascimento de _"H,') Son!lJr Je3u5 Chl'isto de mil oito'



LEI ~,. 1:575-DE 22 DE .JULHO DE 18G8.

TransFere par3 o dislriclo de S, João Blplista do Terra BI'3nca a séde
da Fr~guez;a de ItaG'wllJil'u do munidpio de Griio \logo1.

O dI'. José da COiita ~Iachatio tie Souza, pl'esidente da
provincia de Min:,s GCl:ae': Faç? saber a, tO,tIos os seuslta-
bitullles q uu n assem bIca leglslatl va pro\'lnClltl decl'etou, e
eu sauccionei a lei ::;eguinte:
TOMO XXX.IV. PARTE 1.•
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.J OSE' DA COSTA MACHADO DE SOUZA.
Manoel José Fureira a fez

Sellada lia secl'etal'ia ela preaitIencill da pl'ovincia aos
22 de julho tIe 1868.

t1nacll!lO de Magalhc1es Rodrigues.
Ke;ita sccl'etarin da j1rosidencia foi puulicada em avuho,

em virtude da resoluçãO n, [108 de 12 ue outubro de 18!l8, a
presente leí aos2i de julho de 18G8.

l1naclelO ele Mugalhües lIodl'igues.

F. K. 3.

provincia de Minas Geraes: Faço saber a touos os seus ha-
bitantes que a a~semblea legislativa provincial uecretou, e
eu snnccionci a lei segninte: .

Art Unico. fica desmembrado da fregue7.ia UO Ubá o
annexado á do Sapé tudo o territorio comprehenllido na::;
vertentes llo carrego das Posses e da barra deste todo lauo
esquerdo do Hibeiruo Ubá, Fica pertencendo á fl'eguezia do
Sapé, e desl1lmnbl'l.lua da dos BagTes toda a vertente do cor-
rego- Valluo. Fica pertencendo a fregue7.iu UO Anta, termo
da Ponte Nova e de:-noembnldo da de Ubú todo o territorio
cornprehen,-~ido nas vel'tentes do Rio Sanl' Anna de Abre Cam-
po defide a CncllOeira Grande para baixo inclusive a fazenda
de Joaquim Baião, com exclusão do carrego Papagaio e suas
v~rtentes: revogadas ilS disposiçües em contrario.

Maneio portanto a todad as autoridades, a quem o co-
nhecimento e ex.eCUl:UOda referida lei pertencer, que a cum
prão e fa('ão cumpri;:' tão inteiramente como nella se contem.
O secret;lrio uesta provillcia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Daua no palacio da pre:,:idencia ua provincia de Minas
Geraes, nOSvin'e e dous uiae do mez de julho do anuo do
Nascimento de Nosso Senhor Jozus Christo de mil oitocentos
o sessenta e oito, qumll'llgciiimo setimo da inilependencia e
do imperic'.
(L. S,)
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~e3ta secl'eturia da pl'eiiidencin f')i publicada em avulso,
e:11 Ylrtude dl1 resoluçãO n, [~08 de 12 de outubro de 1848 a-
presente lei aos '27 de julho de 18G8. I

ilHaclelo de J1/(lgalhiies lIodngues.

LEI N," 1:57!~-DE22 DE JULHO DE 1868.

D 'membra da ~regllezÍJ do Ub~ o <lnnoxn a do Sapá toJo o tel'ritorio
campl'?il_cndldo nas ver!e:Jtcs do corrego das Posses, e contom outras
drSp('Sl~UCS a a respeito,

O dI'. JO:óé da C')sta :\lachado de SOll7.a, presidente da

LEI N," Uií3-DE 22 DE JULHO DE 18G8.
TransFere a sé!e do munic1pio do Ubá para a Fregllczia ào PrezidlO.

, y ~r . .José ~a CosIa Machado de Souza, presidente da
P~O"lI1CHl de ~Illlas Geraes: Faço saber a todos os seus ha-
bItantes ql.1e a. ass~mblé~ legislativa provincial decI'etou,
e eu SllllCClOnCla 101seg11lnte:
. Art. Unico, A séde do lllunicipio do Ubá, fica transfe-

l'J(la 'para a fl'egneziu do Pl'el.idio. tornando a 'denominaCflO
I.lO ~1~ndlJ de S .J oãO. Baptista do Prezidio; revog-udas as cÍis-
r;O::;lçOC;;lJill eontrarlO.

,~J;\ud(; pol'tanto a tcdas as autoridades, a quem o co-
1l1.I_eclln~n~oe lJxec~çi1O lb; re~el'ida lei pertencer, que acum.
pia0 e taça? cll:npl'lr tflO.1Ut~lramente como neIla se contem.

. ~ ,s.e~I'utarIO d esta p~'ovlllcla l~ fuç~ imprimir, publicar e
COl!el, Dada !lO palaclO da presldencla da Pl'ovillcia de Minas
G,0t'aes aos vi !,lt,f1 e UOiddias do mez de julho do anno do Na~-
~:n:ento de ~'J;;;ilJ ~enhor J,ezus Chl'isto de mil oitocentos e
ses,:ellta ,0 alto, q uadragl.JsIUlo setirno da indepelldencia e
tio l'il1perlO.
(L. S.) JOSE' DA COSTA MACHADO DE SOUZA.

Fortuna/o Carlos MClrelles' a fez .
. SeHadn na secretaria da pre~iuencia da pI'ovincia em 2~

de Julho de 18G8.
n • ...lnaclelo de JIagall/(ies lIodrigue.ç.

~ esta secretm'la da pr()~itIel1cia foi publicada em aVllldo
em vJl.tlHle,da ,'esoluçr~o n, [~03 tIe l2 de outubro de 18-1S a.
pl'esente lei aos 27 clejuIlJO de 18G8.

t111(1[ lell) de lIJagalluies l1odrigues.



LEI N ,0 1:577-DE 22 DE JULHO DE 1868,

Encorpara á freguezia da L3g0 a fJ!.on Ja uu rc,orenuo Dama5() Pinto de
Almeida L3ra.

t 99 )

Jo~m' DA COSTA MACHADO DE SOUZA,
Manoel José FCITeira fi fez.

SellaLla na secretaria da pre:;idencil1 tia provincia aos 22
de julho de 18G8. A /lae/elo de Maga/hlies Rodrig1lPs.

Nesta secrctaria da prm:idenuia foi pllblicnua em avulso,
em vil'tuue da reso:uçao n. 40~ de 12 de outubro de 1848, a
pre'icnte lei aos 27 ue julho de 1868,

A naclelo de Jl/agailtties Rodlignes.

O UI'. José ela COiita ;\Iachado ue 30uzn, presidente uu
provincia de Minas (,crnes: Faço saber a todo,; os seos ha-
bitantes que a assombléll leg-islativa provincial ueQretoll, e
cu sanccionei a lei seguinte:

Al't. Unico. A fU7.enda do reverendo Daml1so Pinto de
A.lmeida Lara fica (I'ora ell1 diante encol'porndu ti freg'ul'zia
da Lage, termo de S, Jo:;é d'Ei-Hei, revogadas as disposi-
rCies em contral'io.
• Mando portanto a todas ag autoridaues, n quem o conhe-
cimento e'execução ua referida lei pertencer, q ne a cumprilo
e facao cumprir tno inteiramente como n'ella se contem. O
!3ecretLtl'io d~::3taprovincia a faça imprimir, pllhlictll' e concl'.
Oatla no palucio tla pre::3idencia tla provi:1cia de ~Iina,; G 0-
l'ne,;, aos vinte e uois dias da mel. de julho do anno do Nas.
cimento de N03S0 Senhor Jezll:; C~ll'istO (h~ mil oit')CClltO:> ü

'1'(1)10 XXXIV. P.\.HTE t ,"

F. 1\. 3,

Art, 4.° Ficão revogadns as Llisposições em contrario,
l\IanLlo portanto a todas as autoriLlades, a quem o conhe-

cimento e execll~ào dn referida lei pertencer, que a cumpI;ão
e faç.ão cumpril' titO inteiramente como n'ella se contem. O
secretario d'e:;ta provincia a f"ça imprimir publicar e correr.
Dada 110 palacio ua presidencia UIl provincia de ~liuas Ge-
raes ãos vinte e uois dias do mez de julho uo anno do Nas-
cimento dé Nosso Senhor Jesus ctll'isto de mil oitocentos ()
sessenta e oito, quadrag'esimo setimo da illdependencia e do
imporia.
(L, S).
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,\rt.},o Fica transferida P'Il'll d' t' .
llllptista da 'ferI'a 8I'nuca fi série d o 1::3~'Icfo tle S. João
do município de Grão lJ;"'ol ~ f\egne7.,l!l, 110ItacambiI'a,
zla de S, João Baptista d~1 +e~~,~l~ (en,OmlIla~~ão de fI'egue-

:\.I't 2 o I" uranca.
o • • '1Cllo revo"'adas IlS di' '-::\Iando portanto a todas /l's nut ::i!?OSlçUesem contrario.

nhecimento e exeCIICilo da re"e'" 1 IOI,1l1ndes, n qnem o cc-
P

r"" • I' lI( n el pcrtencel' q"o e lação cUmlll'ir tão inteirn're ' lIe fi cum-
O sl'cretal'io de3tll provincia a 'f~~'n,te ;o.m~ ,neIla ~e contem.
reI'. Dada no pa!llcio Ih )l' " I :.',1.llUjJTunll, publIcaI' e COI'-
qeraes, aos vinte e dois 'di~seJ~( I~;~~I~ d,a 81'0~incia de Minas
Cllnento de Nosso Senhor Jezus Ch;"~~ Jllll0 ~ al~no do Nns-
sessenta e oito, qlllldl'ao'e'i~l ~::;o (e !llllOltocentos e
do imper'io, . ,~:> o setllno da llldependencia e
(L. S,) JOSE' C: 'DA os:rA ~JACllADODE SOUZA.

Sel! l' , F?rllllUllo Crl/'los Múr('lle.~ a fez
IH <1. nrl "ocretana r}1 1)I'e-,'d ' I' "21 de iulho de t 868, ' :oI enCI1l (a provincia a03

Nesta ~eCl'et'II'I'''' :;1 lIaclel~ld(~ ,l!lIyllllule,ç lIodrÍtJ Ile.~.
u '" ua PI'C"1t en 'lU f' 1I' d'em virtude dn resolu('i1o n ~408 ~l '1,?J IPII ) Ica 11 Qm a \'nl::3/),

Presellt I . ., .'," e ~ l C outubro de 18'.0 ,e el ao,; 21 dc Jlilho de u~ns. 'fo." ,1
.1 Il-flclC10 de Jlll(rJlIII(ilc,~ /loúl'iJues,

LEr K. 1 :5íG...,...DE 22 DE.J ULHO DE 1868.
'Oe3memhr3 do mllnicilJio .1e S J " 1 I •

1
. u ',. o'u (O I a 1"11 zo o

IH 3S freguozias Ih) \'31'''0111 ('rande e 'C'' '. encorpara ao de Il"ju-'" • , .oncelç~o dcs Ouros.

O (Ir . .Josú da COSt'l l\I'H'1 'li 1 .•provincia <1eMinas a'OI:ílC'''' I/' l. o (.o,tiOllZll, (1re,;iuente da
b't t ". olr.1) ~l\ JOI' 'I to lo'I an es que a llssl'mbléa lC"'i..:t l' '" .. '. ,l :o os soos ha-
eu snnccionel' •..lel' 6 't to -. U l\,} p,onncnd eleCl'etoll e'.'. egulll \}: •

Art, 1.° Flcão el' 1. Ido Parílizo e e"mell1ul';\I:1" do municipio UI' S To'". cnCOl'pol'll<1asuo de It,' lJ' , ., ., "0
Vargem Gl'1lnde e Conceição (I . C) '~Jll, ti. as tl'egyezin::3 da

\l't 2 o I" o~ . IIIo".
1 • , '1ca de"lnernbl'lll10 dI . , ,Paraizo e encorporuu; ao d' r' .) nllllllClj)lO de S. José tio

,TOI1O~apti::3tfi ,(~llS Cachoeil'~l:;;,OUíW.A egl'e o L1istricto de S,
Alt. 3.0 ~lCa ele" J I I

tmcorporadn ao tia CI1;~;~t~:~\J~:;Ht,:,,0, :,ll.~ll1iújI:iode TtajllOú e
)ubá. . " I{ to 1,(,1.1<1 tia :=;oledade de £ta-
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Sellacla na secretaria lIa presidencia da prcl\'incia C ,I

22 de julho de 1868,
A nacleto de Mllgalh:il',~ IIrH/l'iU IlI'S

Nesta secrctaria lIa prc":lflel1l:ia fui pllhlicllda em nVlII,.:o,
em vil'tude ela resoluçãO n,O [~08 de 12 dc outubl'o do :'8'~t), :1

presente Ici aos 27 de julho de 1HG8.
li Ilacleto de J/((U((I1l'ie,~ /lnti"l!}IlI'S,

Altera as tlivi,a~ UO mllnicipio uo LaVI';lS, mQI'ca a,; d:l~ f"C'g"0ZI;l'; tl\l
Sanla lUta ue Cas.;ia, Atlenado, 0111'0 Fino Il ,1ag lal'Y; o de;"nO'II-
1Jl'a do lermo de S, ,Ioão d'EI Hl,i o encorl'0ra ao tl'l'lII'1 I' frl'gllcl.ia
da ViJ!a lIella uo T,ll'vo li fazenua tio CllO[JolÓ,

O (Ir Jose da Costa ~IaclIado de S')I17.:\, PI'C"illellt,e da
provincia de Minas Geraes: Faço ::iabel' a to(lo,; O::i "ellS llllJi-
tante.:; !}ue a aS::icmuléa Iogi.'lativa pI'ovincial dCCl'lltllll, e ('U
sallccionei a lei segl1intp:

Art, 1,° As <livi;;as do 1l111llicipio de Lavms ficilo a!t.cl'a-'
elas do mOllo seguinte: começando no Wü Unpinll'Y, na 1'a-
zen(Ia de Antonio Caetano de An11radc, e seguindo pelo rio
ate fi Sel'l'lI de CUl'l'l1l)ea::i-pelns vertente" t1(l"ta an rio 'frei-
t!lba, flnqlll pelos espigÜf)::; entrc os I'ins Angally c Capivnr,)'
ú seITa de Santo Ignacio, ele::ita ao rio .\ ng-alty, ]JOI' este a
l>aixo {L l1cltwl divisa com ° 111l1nicipio IIe 8aepeudy. cuntinu-
alHl0 no mais ns divisas nctllues,

1\rt, '2 ° A divisa cntre as fl'egllc7.ia,; de ::;a:1tn lUta d'
Cassia c a do Atterrnlln scrú a SCg'llillte: pl'incipilllldl nl\ hal"
ra do rilJeiriW-Lngeac!(J-no !{io::;, .!üi}O, ,~egllirú por C:i1.ll
acima até [['ontcar com o mnl'j'o-sdlado-depoi" se llil'ig-irá
ao alto deste, comprchcnc!enc1n tu£1n o f[1l(\ \'crte P:lI'Il a I'u,
zellila dos Jíol'eims, pejo espigi'Lo até o aI!,) da Sen',1 do II1II!!-
bé, onuo chega l\ flZendl} cle .!rnquim 1'L-.dl'o"o (l:\ ;;:1\':( c I;il
Pcr1l'o,,:o da Sil\'a, aCf)lllplWhando a quina <1:1dita ;;err:1 at(~ 1l
burra do Lageuc10 e ~()g'Uilldo pelo espigãu, dlvi:i:l da fazenda
do eapiti'Lo Antollio Theodoro dc 2011za eOIl1 fi de .!ll\'CIl(:io
HIHIl'ig'\lJ:; da Custa, até o alto t!o-Se.lla<lo-t1l\"te n rl\lllll di-
reito a go,lllh:11' h l[i':i,m iII Ill'o\'in(:itl de :-:l,1';1 111 1:0 n a ,le
:\1in'1:) (,eraes até o tnOl'l'O da., Patlneil'a,;, e {I"I1,i :ltl.: g'a:lh"I'
as ul':i,;u:i paliei/le" do (li'lt.l'icto til~i':.lllc)a,.:, "('6'llin I" p'J\o I'i-
'l'OW:'> XXXIV, PAUTE t "

( ] O I )F. N 3.

LEI N,o 1:57R-DE 22 !lE .Tuuro Im 1868,

( ]00 )

~essen!a e oito, q lladrnge:;i!l1o setimo 'da illllel1cIliloncÍa e llf)
un perlO.
(L, S) JOSE', DA,COSTA MACHADO Im SOUZA,

S 11 I ' StllJel'W 1'e:tcira da Gusta a 1'07.,

de ju/ho ~á~\l~I~;,ecI'ettu'Ja da prcsiuencia da provincia ao::; 22

N n ,ti /lacleto dI' lIIa{Jal/!lie,~ lI()(lriglle,~,
em v~r~~ltf segreta~'ln da pre::;iuellcia foi pnblicllu,i ell1 aVlllso

" e, are:=,oluçãO n. ~08ele12de outubl'oue 1818 '
ple::;eute leI aos 21 de jllllIo ele 1868 ' a

..t !ladeto (h~Mllgal1l1k~ lIodl'igues.

Sllpp~ime a~ fl'og"rzi:ls UO P'ls~anha e S n,1I ' IY,' ,
Srrl'O o esla do d li' ,. N ,,' ' lllll"~,, d'I" ..lla llo termo do

o I lO,}. 0\ ,I. fj ollcorJHJI"1 O" I' ,fregllozia UO N, S ti, r, , d"" ' ' " SPU~ el,[,ltOI'lO" a
das Salinas. ,a ."a~d ,I C,.lpellllltia e a Jo S~nlo AntoniO

O UI', .Tose 1111 Costa Machado de S " .
provincHl ele Jlina" Gel'flc''> Ii',\"() "Il')e"', UtUZI.l, presldcnte dat ';:l. ,L::" • <1 o( o,; O' '011' I l'
"l1

a
l
l
l
1
Ie::;,qu~ a :-Ils~cmbl~a JegislaÚnl. Ill'ovillciul 'tle~l~cto~1 lef:e

ll
-

" cc,onel 11 CI SCg'lllnte. ' 11
Al't ]0 Fi'a' ",1 ft . I' -,' ,::,uppl'ImluH a rú"'uczin d!) Pcs"JulI') I

-:<.~H'~IO clt° G:::icrt'o, e enCOl'pOI'lId!) sell tel'l'itol'iO ,~t rl:;~'l1(,/' (dO
.l~, u, a .('nça du Cl1pelliulIa "t:> ,,1.1 e

Art '>. Fic ' '1
1 t

. -, a SUpprllllH a a fl'p"'llc7.in de c, D '(O ermo de JlillllS N, .' , , t'l.' ,~, o 111 lllgos
fregllezia de 'Sant~ A~~t~~~io('(OI:II~OSI'!)I(~l'fi(~Oo scu tm l'itoriü li

~ t 3" .,~ , ,I lllll::;.
1 r. ,0 I' ICão l'cvogath" as di.'posi('(1es .
l\J,IIIc!O portanto a todus fi;; 'lutOl'icl-111e ~ ,em contrflllo.

cimento e cxocu\,'i1o (la l'efel'icia'lei )('\'; ~: ,li fJll~!l1 o conhe-
e faCão Clll1l1)l'il' H10 1'lltO['l'll e tI' ell(;ll,' qllc U Clllllnt'ito
O

., " I II 11 C Clllll I II ell' ., , .
seCl'etlll'1O de::;ta provinci'l 11 ("I ,n J'lll " l::;e UnHem,J) d ," ç.. pl'lll11r 1'1\ 11i("ll' "

;~r~ ,11, n ,n" palaelO ~lll l~l'e;;irlelll;ja da Jll'o'\oil1"ia' ';le ~~/Ot ~
u,el ae",. ao::. vlute e dOIS dIa:> do 1l'C' d" II : " I!Jn:-;
Cllnento c!e NOi>sO Scuhor Je"u~ ('/'0'.: JI\ lU <I~,,l~no do L\ns-
~e;;selltn e oito, flundrao'c:-iin;') setil:l[~"ll(~lf~e, Il~lIl últoce,IItl1s {j

uupel'lo, '" ( .. I.l l,pclll!eltCIl\ e du
L, ~.) J ",',O,.i:, DA CUSTA ~!.IC'HAIlO IJ!, :)üUZ,\

rOI tll/lI/lo Carit,s ,1Jrird/I'S, a fez,
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JÚ::i1l Il.\ COSL\ ~1ACll.\no. DE SOU~A.
FUJ"ll1l1lt[O Clll'lo.~ 111m'eiles, ~l1~z,

Sellada na secreturia;du presitl.encia da provlnclU em '22
.íe julho de 18G8. - I .

A nacielo de Magailwrs lIo( 'I'1flllCs.

Nesta secretaria dn presidenciu fui publicad:l em a~!u~,;c~.
em virtude d:.t resoluçfl? n,O 408 de}2 dc outublo t1e 1818, ,\
prúscl1te lei aos 27 de j lllho de 18ü8. .

A naelcto de Mar;al/llies Rool'Igul's.

, , de '.II'lla' Gerae'" F'lro "aber a todos os seus ho u.:-Pl'OVlllClll "' ::; <~. 'oi' •...
tantcs que n a~sembl.éa legislativa provll1cIaI decretou, e eu
"anccionei a lei ;:eglllllte: .
~ Art. Unico, O" districtos de S Seba.st.lã.O dE' fOl~~O AI,~'
"Te e Til"OS fica0 clesmembrados elo lllUl1lClPlO de:; [lllnel",~
~o elas Cha':'as elo Campo Grande e anncxadoi:l ~IO de Oore",
do Inclaiá, ~'evogadas as lIi::,posiçües ~m contl'urlO, .,

:Mando portanto a toelas us alltorldn<le:3, a quem o con!l:,-
cime"nto e execurào da referida lei pertencer, que a Cll1I1[lra')
e f'l 'ão Cl1mpJ'il~ tão inteirumente con~o .nella 8~ contem,
O s~gretariu de,;ta pI'ovincia a fuça impnrnn', J)ll~J!lcar e co:-,
rOJ' Dada no pulacio da pre,Jidencia da provlllCla (le :\1~ndR
Gerae' 'lOS vinte e dous dias do me~ de jUllHi' cIDal1UO da Na~'

• J e 1~~'de Nosso Senhol' Jesus ClIristo de mil oitocent~s e se,;-
~~l::t; e oito, flilt1dl'l1gesim') setimo da independencl<\ e (lo
imperio.
(L. S.)

Eleva a f •.e~lIozia a capo\\a c'lr,IlJa de Santa \lita Je Cassia do \lio ela'
1'0, mUlIicipio de CaIJa,;.

O dI' .. José da Co,sta .Mnchad'l de Son~a. pl'eiiident.o ,~a
provincia de Minas Gerae;;: Faço saber (~ t,(~tlo,;os SOIlS habi-
tantes qne u as~emblé~l legislativa Pl'oVlllcIaI deCl'ctoll, e Cll
silnccionei a 101 segumte: . ,

Art. Unico. Fica eleval1a Ú fl'egl1e~ta a. C!lQe la C,'U'i1ila
(lc Santa Hita de Cassia cio l'io Claro, do II1l1nlcll)iO d~ (~,tllla::;,
,eonsen"ando as actl1acs divisas, rcvogadas u::;dlspo:;J~'oe:5 em
,cont,rl1l'io, • . 1 I \ ,_

'Mando portanto n totIas as nlllOrlttal C~, n qUflll O Cim I.,
cimento e exccuçilO da referida lei pertencer, f,ue a en:n.
'1'0\10 XX:\IV, l'ArlTE 1.3

F. N. 3.

Dc:,mel.l!Jrn do municipio de S. Frnn~isco das Cil1gas do Campo Grawj".
e annexa no do Dores elo Illdaia os Jistrictus do S. S~basti(io de
Pouzo Alogre o Tiros.

O dI', JOiié da Costa ~Iachado de Souza, presidente da

LEI N .• 1380.-!)E 22 DE JULHO DE 186S.
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l)0'1'ão dr) O'Il'O nté o barranco do Rio Gmnde por este acima
'até o rio S. jOãO, d'ahi a barra do l'ibeirão nua Vista até l.l
b ~ll'\'n do carrego do Lageado, onde teve começo esta divisa.

Art. 3 o A;; diyi;;a;; da;; fl'egnezias de Olll'O Fino e Ja-
go ,l'll'Y ;;el'ilo as seg'11l11tc3: começul'!Lõ no rio -Correntes-em
~l'~nte a casa de Jo,;é Antol?io de Lemo;;, por este nbaixo até
fl'JI?teal' com a casa de Jose Jorge, ll'ahi eru rumo a cusa do
JJSO I{oqne de Rezende, ate encontl',ll' a;; divisas da fregllezia
de Cambuhy de modo a ticar o tei'l'itorio de;annexado da fre-
g-uer.ia do Campo ~Iistico e do Cl1l'ato do 13Jm Retil'O encorpo-
rado Ú freguer.i~~ de S .José de Toledo, manicipio d~ Jaguary,

. A.rt, !~.o hca desmembrada do termo de S, JOão d'EI-
Het e encorporadn no tenHO e fregnelii\ da villa BeIla tIo
'l'llrv'O a fm:enrla de Cltopot6 pertencente a D, I3arbaru Ilufina
d':\ mntes, :5ellS filhos e mais cOllsenhol'e,;.

Al't :j o Ficiío re\'og-ndas as disposiç<1es em contrario.
. ;\Inndli p()J'~allto n Wd:1S .as au~oridudes, a quem o conhe-

elll:el~to c cX\J(;I~(;à~ da. ref~rlda lei pertencer, que H cumprão
e fuça0 cu:npi'u' tua llltell'lllnente como n'eIla se contem.
O secretHl"io d'e"ta l~rovincia a.façl1 ~mprimir, publicar e cor-
rei'. Dada no palacto da preslelencla da provincia de Minas
Gemes, aos vinte e uou;; dias do mer. de julho do anno do
l\ascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos
e sessenta e oito, ql1udmge"imo seti1lO du inelependencia e
do imperio.
(L. S.) JOSE' DA COSTA ~L\CUAD:) DE SOUZA,

Pedro Qlteiruga JJlitl'tillS Parira a fez.
Sellada 11UsecI'etaria da presidencia Ui, D,'ovincia em

22 de julho de 1868. I

A nacleto de lJf:lqa/lllie,~ lIoilrigues.
Xesta secretaria da pl'e,:;idetl(;ia foi Pll blicada em a \'ulso

em virtude tia resoluçãO n.O 4.08 de 12 de olltllbro de 1t:i4.8, <~
presente lei aos 27 de julho de 1863.

A nacleto de Jiagallllies /lo dI' ig nes.
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Lm "N. 1 :583-DE 22 DE JULH) DE 1868.

,1l1uc!e'o de Magalhães /lo(/'I'l'gues.
PARTE 1.''1'0:110 XXXIV,

e se~sellta e oito, q lIadragosimo "etimo da indepen.
o elo imperio.

JUSE' DA COSTA MACHADO DE ~OUZA.
CI/etano José liu!lllSl0 Jl1enezes a fez.

Sellada na secretaria da pre;;idellcia da pl'ovincia de
~linus Gemes aos 22 de j 1I1ho de 18G8.

J /lacleio de M(lfJlllhrie,~ nocll'i!Jllcs.
Nesta secrcbl~'ia da pl'esidencia foi publicada em avulso,

em virtuue ua resoluçi\O n. IJ08 de 12 de outubro de 1848, ti
pre;;eute lei aos 27 de julho de 1868.

AIt:tclelo de Mogalhücs llocll'ig lle s,

cento;;
dencia
(L. S,)

~Ial'cn as divi~as entro aS.parochias o tlisll'Íclos da ConcoiçDo tlo Rio
\'erdo o Campanha,

O dI'. Jusé da C0i'ta ~111C!t!1dode Souza, presidente d'a
provincia de ~linas Geme;;' Faço saber 11 todos os seus ha-
bitante,,; que a aS:icmbléa legislativa provincial decretou, e
cu sanccionei a lei seguinte,

Art. Unico. As divisas ontre as parochil1il e districtos
da Conceidio do Rio Verde e Campanha, começà0 no rio
Larnbary:olllle faz barra o ribeirãO de Congonhas; pelo Lam-
bary g't'ande até a barra do L,9mbary pequeno; por este fi

, :501':'11da Búcaina, e por eS~ll ate onde encontrarem-se as c1t-
visas da freg'l1ezia do Lnmbnry; revogadas as dispo~ições em
contrllrio,

Mando por tanto a todail n~ nut<;,riuades, n quem o co-
nhecimento e excucão da referida 1m pertencer, que a cum-
pro.o e fação cumprir tão int~it'1~mente C~tllO ,ne~lQ.so c,on-
tem, O secretario d'esta proVlllcta a faça lInprlllllr, pubhcar
e COt'rer. Dada no palacio c.la l~t'esidencia c~a pro\'incia dL
MinI''' Gc!'ae:i 'aos vinte e dons dIas do mez deJulho do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jezus Cht'i"to de mil oito.
centos e sessenta e oito, quadl'agesimo setimo da indepen-
dencia o do imperio,
(L. S.) .Tose' DA COSTA ~IACHADO DE SOUZA.

Caetano José :IuljllSIO Menezes a fez. .
Sotlnda na secl'etul'ia da pre,;idencia da pt'ovitll:ll1 em 2::

(lo julho ele 1868.

prão e fação cumprir tão inteiramente como ne]]a se con-
tem. O ;;ecreturio d'esta provincia a faça imprimir, publi-
(;ar e, c~rr?r . Dada llo'palncio oa pre,;idencia d~l provincia
!tO Mllla" Gente::', aos vlllte e dous dlus do mez (le Julho do an-
llOdoi'íllsc:imento de Nosso Sonhar .Ie::,us Chri;;to cie mil oito-
c~ntos e s~;;sent~ e oi to, q nadl'age,:;imo setimo da independet:-
CIa e do lmpeno,
(L. S,) JOSI'; DA ~;OSTA MACHADO DF. SUUZ,\.

. Pedro Queil'o.rJ1t .Iíai'lins Perei' 't a fez.
::;ellllLla na secl'ctlll'ia da pl'esi,loncia da pl'ovinciu de ~Ii.

llns Gemes nos 22 de jalho delSliS.
;Il/aclet'J ele 1I1rl!}alluies lIod1'1'gllc;;.

~ esta ~ecl'etnria da prp.,;idencia foi pulJlicadu em uvu 1"0,
em vtrtude da resolll/;ao n, !J.08 de 1'2 ele outubt'o de 1848
11 pt'e:,;ento lei ao,; "li de jlllho de 18G8, '

Al/aclelO de Jl/aUlllhües, lIo(ll'iuucs.

LEI ;\.0 1:582-DE 221)[<; JULHO DE 18G8.

E corj)!Jra ;IS rrC~'1 'ziJ~ da~ ,\g:l;}~ Virtuozns o S, Conralo o tcrrilol'i,)
dC'Illom!ll';} I" da Fregllozia de S,lnta C"lh"rilw, pel;, loi n, 1.20(; do
!l de "~lJ,tll d" 18tH, P lllilrCJ a tlivisn da parto que C,Ji.lO n cndd
urna U'tJ(J11I IL,s fí'oguezías.

9 (1,1'.,José da Co;:ta Macltallo de Souza, pl'e3idente da
P~'OVlllGlade :\llna,; Gerae,,: Fa~o :mbel' 11toel)S os f':eus ha-
bltantes que a a,,:;cmblen legi,;lativa pl'Ovincinl deCl'elou e
eu sllnccionei a lei se"'nillte, '

Al't. ,unico, O te7-l'itol'io deslllem!mHlo do elistricto de
St. Cathal'lna pela lei n, 1:20) ele n de agosto de 1864, fica
encorp0l'ado as fl'eguezll(s das Agun,; Vil'tuosas oS, Goncu-
lo, semlo u;; divisas entre as partes qLH.:cabem a clllln ulna
peh~ estrada da serra que pnscia pel'to da mOl'Uda do fallecido
.),OSO,Gonçalve,,; d.e Siquei,l'a e pela Hocinlw, Coche u'Agoa e
~ilpera de JoaqUIm 1\'IorC:1'1Ide Vascollcellos a su!Jil' em Santa
C/'UZdo Campo GI'Hl1!.le;l'e,'ogadns as disposições em contl'l1rio,

~Ialldo per.anto a todas as auto"idaclos, a quem o co.
nll( c me,nt~ e e'(ecu~',fto da !'l'ful'lda lei pOl'tencer, que a cum-
Jll'ilO e façao CUmpl'lI' UI,' lllt.ei,'amente como nolla se COB-
tem, O secretal'io d'e,;!a pl'o~'jncia a faça illll)['i!llil', pllb!i-
cal' ~ corret'o Dada !l,O pa!a(;lO da pl'o,;illeneia d'l pl'ovincia
de :'lImas Geme:::, ao,s Vinte e tlOll,~di/Li do mel de iulho do anuo
do t'ascimetlto de Nosso 2etlhor .Iesu::õ Christo' de mil oito-
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LEI N.o ] :58~-DE 23 DE JULHO DE ]868,

JOSE' DA COSTA MACHADO DE SOUZA,
CalHlido "lllguslo da CI'l~Z fi ~ez.

Sellada na sccI'etaria da prcsidencia da presldencla ao;!
23 de jnlho de 18G8.

.lllacleto rIe ilIagallHies lIotll'igues,
Nesta Recretaria da pt'esidencia foi publicada em av\llso~

em virtude da resolução n. 408 de 12 de. outubro de 18,.8, a
presente lei aos 27 de julho de 18G8.

Alltorisa o go\'erno ú mandar construir lima ca lea e tros pontes na ci-
liade de l'arac~ltú.
O dr. José (la Costa ~lachado de Sousa, presidente da

provincia de jlinas Geraes. F.aço .sabor a .tOl~OSos s,cus ha:
bitantes que a nc:s~mbléil leglslull V<l prov1Dcllll decl eton, e
eu sanccionei a lei segunte:. ., ,_ , '

Art. 1." Fica o govel'Ilo autol'lsad?, por ~ISPOSlÇUOpel ~
manellte a nHlllllar construir uma cadem 11fICIdade de Pa~~l-
'catú podendo O'astar com a mesma até vinte contos ?e reis.

Art. 2." POI' igual forma fica o governo autorl?udo a.
mandar constnlir as tres seg'uilltes pontes:. ~ol?re o) 1'10 d~"
Egoas, Moinho, e Santa Isabel, todas (.10ml~n:clplO de Iara,ca.~ll.

Art. 3.° FicãO re\'og'adas as dlSP?31çUeS em contl!lI \lJ.
:Mando por tanto i1 todas I~S aut?rlr1ades, a quem o co.

nhecimellto e execllçüo da réfel'lda ler pertenceJ', que a cum-
]Jrão e façilo clllnprir tão il~teiTame.nte c.omo.. n~~la se C.Ol.l~
tem. O secretario d'esta provll1cltl u fuça .llnpulllll) 'pU?ltCUl
e correr. Duda no palacio da. presidencla ~Ia IJfOVlOCIll de
~lina;; Geracs, aos vinte e tre" dIas do mel, de Jlllh~ do. llnno do
.l\"lscimento de l\'osso Senhor.I esus Christo de rol! OlLOCCl.ÜO,;
e <sessenta e oiLo, quadragesimo setimo da inuependencHI, e
do imperio.
(L. S.)

LEI N. 1,586-DE 2'~DE JULHO DE 18G8,

M.ll'cn a~ divisas da rl'egllezia do Porlo de Sanlo Antonio cem u do Ta-
voleiro.
O di'. José da Costa Machado de Sonza, pl;e"it1cnte da

provincia de Minas Geraes: Faço saber á ~od~Jsos seus 1111-
bitantes que a assembl~a legislativa provlncltll àecretou e
cu sanccionci a lei segumle:
'j'O~IOXXXIV. !'.\R'J'E 1 a
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Nesta secretaria da presidencia foi publicada em avul~o,
em virtude da resoluçãO n. 4.08 dl' 12 de outubro de 1848, a
presente lci aos 27 de julho de IS68.

Allue/clo de Magal1uies lIodriJHcs.

LEr N. I :58'~-- D.E22 DE JULHO DE 1868.

~larca di\'isas entro a [rcguo;'ia de Pillmhy o llambuhy.

O dr. José da Costa ~Jachado de Sonza, pre.~idente da
provincia de ~Iinas Gcraes: Faço saber a todos o" seu,; habi.
tantes que a !lssembléu leg'islativa pl'ovincial decretou, e cu
Hanccionei a lei segllinto:

Art. Unico. As divi"us cntrc as Í\'eo'ucr,ia" de Piurnhy e
Bambuh.y, ~er~o llS.seguinte:;;: Da con~,~enda do rio-AJU-
das DO BIOS. JorunCISCO,por aqnellc !lcllna Ú confillencia <jr)
Hio Araras, e POI' este acima ú <lo Bibuirüo de ~. Simflo, e
por este acima ú:; suas Cilbcceil'l1::3,destns a Ullla vertente no
Capi'to do Angico em uni corrego deste nOllle até a sua con~
Jilleneia no l'io Ajll.las, por este ~lcil\ll\ ús imilS cabeeeit'a,; na
füzenda da PI'ata, pelas divisas uesta ilQ Ilio do Salllblll'ú t~

por c,~te ahaixo atô oS. Fr,ll1ci:;eu, t'cvog'aLlas as disJlosie()e.~
lll11 contrario. •

~Jando P0l' tilnfo a todas .a~ :tllt(Jl:idadtlS, [l qllem () co-
llheClll1~nt? e exccli,çüO J~lre~er;da 1m pcrtcnCl~l'. que a ClllH-
prllo e taçao Cllll1pl'lr lHo IntCJl'nIlWtlt.e como nella sc CO/ltOll1.
O secretlll'Ío desta pl.'ovillcia H. fil~'a imprimir, )Jul.JIj(~al' ft
correr. Dadn no pulael0 ua }lr'JSldllllcia da provincia de :\Ii-
nas Geraes, aos vinte o UOilSdias do mezjnlho (lo ullno do Na.';-
cimcnto de Nosso Senl:or Jesus Christo de mil oitocellto.'; e
se"sen~a C oito, c).i:arll'ag'e.;;imo setimo da indepcndcncia o Ih
IIllPCl'lO,
(L. ~.) JOSE' DA Cos'n ?lhCll.WO DE SOlJZ.\.

FOfllul£llo Cal'los Jicl'irelles :1' fez
Sellada na secl'otaria dll prosidcncia da provincia no"

~2 de jnlll0 de 1868.
A nadelo de .Ila:rtlh'.1es Hotl l'iU 11PS.

?\ü"ta sccretaria da prcsidencia foi publicada em ltnJ1so,
e:11 virtude da ro ..;olnçiJo n. !~08de J2de outniJl'o de 18/.H
I~ PI'U"ClJtc lei ao., :!7 dI.' jtllho de (;.,{j8. I

> .1 'II/"Ii'/o de l!f/!I'!!/I.lk" /l",[I'I''j I e.'~
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Allaclelo de 1I1(/!/lllhries /lo '1"iYllCS,
Nesta secretaria tia presic!en<:ia fui pnolicada Clll avnlsu,

em vil'tntie da I'esolu('[jo n. (,OS de 12 de ontuuro de 1848, a
Pl'Ci:iClIte lei aos 27 lÍe julho de 1868,

LI naclclo dI' Jlhg:llhãe~ llodl'ig lIes.

JOSE' DA COST.\ ~IAcnAno DE S()Ui~A.
CI1//(lillo ,\ ngllsto li:! Cruz, li fez

i:ellada na secretaria da presitlellcia da [H'ovincia aos 2-~
de jlll110 de 1868.

F. N. 3.

LEI N, ],G88-UE. 2'~ DE JlJLHO DE 1868,

o dr. j,)sé da Costa ~Inchado ele SOllZH, jll'eeidcllle d:1
prov:llcin de Minas GeJ.:aes: l~'Hço.saber a tmI,os o,; seo,; Ila-
bitunte ..; q'w a a,1Somblea leg-li'latlva provluclul decretou, e
cu sancciouei a lei seguinte:

Ar\. Unico. leica annexada ú comarca do M Il'iahé ()
mnnicipio d,l Pirnng'u, revogadas as (lispoi:iir;c,e,; em con-
trario.

~I:ilJ(lo po:'tauto n todas as nutoric!ades, a (jllem o conhe -
,cimento e execllção da l'e.feritIa lei pertencei', q\le 11 C1llllPl'f1l1
e fuçilO cumprir t[lO .iu~eIrul,ne!:t.e C().lll~ nella se contem (I
socrel:Jrio de.,ta Pl'O\'lnCl:l a lnçn 11l1prlllJ:r, jlublte Ir c C01'l'l~I',
1)n(111 uo pnlncio da pl'c,.;idencia da provincia (In ;\lilln- ~;e-
rues, no,:; vintc e qllatl'o (lia" (lo mel. de jlllho do anno do :\ll";"
cimcnto de Nosso Senhor Je~l1s Cliri"to tle mil o:toC(,l1to~ e
1'0,,10 ,X\!\", 1'.\U'l'1-: 1.'

.\nlll'\a o mUllicipio d., Pitanga ú comarca do Muria\J(í

po!'aua ao município de Ponzo Alegl'e e a de Capinll'.)' aI)
de Jaguary pelm, antigas (livis~ls. . .

Art 3.0 Hevog'ão-se as UI:3posl~üe:3 em contral'lo ..
Mando portlUlto a túdas as a ntcridn<1e:::, a CJucm o conlll'-

cimento e exeCllçfLQ tia referida ltli pertencer, qne a cllmpri\(l
e fa~[1Ocumprir tão ínteil'tllllente como nella se contem, O
secrctario desta pl'ovincia a faça imprimil', puhlical' e correr,
Dada no palacio tia presitlellcia da IH'l)vineia de 'Jina~; Gu-
mes, nos vinte e q natro dias ti) mez de.i ulllo do anno do l:T U::i-
eimellto de Nosso Senil,,!, .Jesns Cristo dc mil oiocento5 e
sessenta e oito, q uaJnlg'esi mo "etimo da ind epenl1ellcia e do
imperio.
eL, S).

.JOSE' nA COSTA MACHADO DESOUZ,\.
PeJ.o Oucilofll! MIl/fins I'crcirri, a fl~Z.

na secretaria da prci;ideucill da provillria aos ~'~
18138.

Sellada
t1ejnlho de

A flllefNo ,/I, JlI(/Ual1/(ics lIori/i) /le3.

Ne::;ta secl'etarÍu da pI'ei'ir!cucia foi publicada em avulso,
em virtl!de da ,'esolllç:1u n. !dJ8 de 12 de ou tI! bro elc 18!~8. 1-\
prei:iente lei aos 27 dejlllllO de lRG8. .

..1/lOl'lelo de ilfayltlhries lIoilri.r/1II'8.

Hcv(gn ~ de 11. 1,3~}í. quo plnVOll ú cdtl({~~o('ia lo \'iIIJ a i'l'cg:J1ezi(1 Ou
S . .Iosé do P',ll'nizo; o cnll!tJIlI ')lltl';I-: disp,,-:i,:iit's a l'c,peito.

o dI' . .IOS(' da Costa Maellado dt1 80111.:1, pl'e.siclcntc da
pl'ovinclll tle Milln~ (im'ncs: Faço sahei' a todo.~ os seus ha-
bitantes que a a::;sl~ll1bléa Jeg-islati\'a pr(wineia! deen;toi:, e
cu sanccionei n lei segninte:

:\rt. I o Fica l'l~\'ogad:l :I lei n. 1,:U'~ do nnno passad,),
qll'J eltlYOn ú eatllOg'ol'in do \'illa ;\ fl'flg'llezia dc ::i. ,J'J::'é
(jr) Par<ü'W, rre:mdr, lHH'O 1J1llnicipio.

:\l't, 2.0 :\ j'I'I'g'IH'zi li cle S . .J ll<,('l do P;ll':tim DCá encor-

Art. I o As divisns da freg'uezia do Porto de Snnto
Antonio com a do 'l'aboleiro serã0 as seguinte,:;: a partir
da fazenda elo tenente cLronel Antonio Alve" Vip,ira, onde
mora seu genro Francisco 'l'eixeim Gonelereto, em dlrec-
Ção ti, fazellda de José Luiz de Miranda, á segunda fnwn-
da do referido tenente coronel Antonio Alves Vieil'll, prOCIl-
rando as do tenente .JOãO Alves VieirÍl Francisco Gonçnlves
(Ia Cunha. Severino Alves Vieira até os torneiro". Todos
estes fazéndciros perteneerno á fl'egnezia elo Taboleiro,

Art. 2.. HevogflO -se as disposiçoeil em eontrario.
l\lanuo portanto a todas as a I] tOI'idades, a CJIlem o conhe-

cimento e exec1IÇfLO da referida lei pertenem', qne n cwnprão
e fação c1lmprrr tão inteiramente corno nelln se contem. O
secretario desta província a fuça imprimir, publicar e COl'J'Cl'.
Dada no palacio da presitlencia da província de ~Iinas Go-
mes, aos vinte e quatl'o dias elo mez dcjnllto <lo l:nno do Na3-
dmento de No,'so Senhor ,Jesns Christ') de ,nill,itoccntos (~
~essen.ta e oito, (1Iludrage:::ill1o setimo da ilHlepelluencia e do
lmperlO.
(L. S),
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LEI N.l,')8!)-DE2'~ DE JULHO DE 1868.

li '~'II" 0" ca,'1:i em que p)Jcm os o:npregaLl)3 public03 serem uClllitli.
do, e 3po,;olllado3,

Art. G." O cmprega{la (ll1e li~'c:' SCITit10 'sei;; aa n1.1i~
tlllnos Só pot1en'l SeL' dernittido paI' por!al'ia motl vada IIua!!.
do se veritique algnlls dos segnintes casos:

~ t.. De falta lle co Jpm'ecimento na l'eparti(~;10 I),)'
mais de trinta dins ::lIIcce,,;;ivos, ou POl' ma i" de sossêlltfl lJI-
temndos dOn!I'o de I1lDanno, som llI')tivo jnstitieado,

~ 2." De ser convenci'lo de q'lillqncl' crime qlle Pl'OVi~'
Ilha de falta de probidada ou de bons costnmes.

Art. 7." Revog',lo-se as disposi~Qe::l em contrario.
~Iando portanto H todas ns autoridades, H (IUI)III o conlJ ...

cimento e execução lia referida lei pertencer, qlle a cnmprfl J

o facilo cumpr'lr tão illteimmente COlllfl ue;la;ce contem, (I
secretnrio desta provincIu a fa~a impl'ill1Í1', pnblicilr e conl'r.
Dada no palacio da IJl'C3i{lenc;1l da provincia de Jlinns (i,~.
I'aes, no,,; \'inte e qnatm dias do me7. de jnllio do llnll() ,I )
:'\ ascimenta de No,;so :-:lenhor .1e ..;ns Christo de mil oitocellt(l.~
e sessenta e oito, quadrage~Í'J1O :;etilllo da intlependencia e
do imporia.
(L. S). .TOSE' DA CUSTA ~L\CI1AI)() DE Souz.\.

C1ftrll/IJ Jos': :II/UI/Sla .lflJlr:c,~, ti fe7..
Scilnda nu secl'rtnriú lb pro:sidencia da pt'ovillcia ao:, '2 í

tlcjlllhodelSG8. . .
lnadclo dI' MU!lalluirs lIod rifl IlC.' ,

,Testa "ecrettlriu ua pl'e,;iuencia foi puulicadrt em ltVI1J;;ü,
em virtude da rosollleilo lI. 40d'de 12 de ontubJ'o do I~I~ a
pre.'30nte It;i ao~:!i dejl1lho de IR68. '

:I/wr;/C/;IO de .IlaUlllluic.< J:IJJriU lU',',

LEI K. l,5!JO-DJ£ :211 DEJULHO DE 18158.
Ileslahelece :I!; antigas uil'isas enlre o d,stl'icto de :1'11. ,"~ N. S. ,1., \1'-

pareciJa da Estiva o a fl'~gtlel.la Lle C~Hnbuliy, revog.1 o arl .. , o rIa
lei n. 877 Lle 8 de juullo de t 8,,8 c a pJrtal'ia li" ["'~"i len';:il Je :\0
de junho tle IS5U,

O dI', JO:3é (Ia CO:3tn :\fncltlldo ele Sona, jll'ciJidente da
pl'o\'incia de :\Iinas Geril13s: Filyfl saber a to elos os seus IUl-
lJitalltc,; qne a as,;cmbléa Jegi:>lativl1 l)l'i)\'illcill d<JCl'ctou, "
e,i :3allcciunei a I(li ::;eg(lÍnte:

Alt. 1." Ficüo l'e,;tal.Jelet:Í:lil:3 a~ nntig-:l,~ di\ i,.;:l.'; enll'\\
n L!i,tl'icto de !l:I7. de X, S. d,l App l:'eciila doi E;t.i''':I, (\ fl"-
g'\I')zin do Cnm')L1it.Y, I'cvog')I(!o l) al't, '2," tia !ui 11. ~ Ti ,!t\ ::::
TO~lU XXXIV. 1',~;:TE \,a

o dI' .. Iosú lia Cost:~ ~bchado de SJuza. presidente da
provincia <le l\1inas Gerne,,: Fnço saber a todos os seus ha-
bitantes que a nssembléll legida~iva provincial decretou, c
cu sanccionlÍ a lei seguinte:

Art. 1." O al't. 35 do regulamento n. 52 compreJlcn.
,lo os empregados quo, contando mais de dez annos c me-
nos de trinta do sel'viço liquido, forem d =mittidos a bem
<lo servico publico.

A:'t." 2" O::; empl'egados de que trata o artigo antece-
dente. assim comu os impossibilita(los de t.l'lba:ho, liciio
com dil'eito fi aposentad(,ria e ao ordenado proporcional.
llma vez qne a demissão não seja motivada por crime ou
falta ~;l'Uve provada, constrLllte da respectiva portaria ou acta
da presidencia.

Art. 3,. AdemisfJÜo n bem do serviço publico dispensa
(\ rospectivo empregado ele apr-c:3cntal' para lt sua aposen-
tadoria os llocumentos de que tratfl.o o;:; ~~ 2. e 3.• do art.
;{:i do regulamento citado.

Art. 4." Os vencimentr)s dos empregados publicos pro-
\'inciaes {ic,lo divididos em quatro partes, cOlliJti!uiml0 trcz
n UI denudo lixo e uma a g'l'atificar.ão cle ex.ercicio.

Al't. [, ," EiJtas dispoSI\;QUS conlplementares (Jn;:; elo re-
g'nlarnellto n 52, no q ao é relativo a apv:3cnLadoriu c natn-
rJ,;a do,; vcncim01lt03, s:lo app!ica veiiJ a to los os empreg'a-
lh3 publicJ.; pi'ovinciae,~ (Ille tivCl'J:n direito á ap':liJenta,}jria.

.JOSE' lU COSTA :\1ACIIADO DE SOUZA,
Manoel José Farei)'a, a ft'z.

Sellada na secretm'ia da presideucia da provincia ao;:; 21J
(10 jl1llJo de 18GS.

Anue/ela de Maf/alMes flodrigl/es.
Nesta secretnria da pre ..;idencia fui pllbltclHla em a \'ubo,

e!l1 vÍI'tude da resolllçilO n. !JOS d 12de outubro de 1818, a
]1l'e:::ente lei aos 27 de julho de 18G8.

. A /ladeiO de JII/yn!hties Jlodrigues.

:-:üs;;enta e oito, qnalll'ag'esimo setill10 da independencia c do
i!qwrio.
(L. Si.
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OUIlO PRETO, 18('8. '!'rP. DE J. F, f:)E PAUL.1. CAS');IlQ

cia de jIinas Geraes, aos vinte e quatro llin:; lIa mez (Ie ju-
lho lIo anuo UO Nascimento de Nosso Senhor Je611ilClll'i,;to
de mil oitocentos e sessenta e oito, quadt'Ugcsimo setilllO ,I,
independencia e do imperio.
(L. S,) JOSE' DA COSTA jL\CIIADO DE Souz.\.

José 01'ozimbo de Olit:eim Jucf]ucs, a fez,
Sellada !lll secI'etaria da presiLlencia da pl'ovincia e'j

2',. Llejulho de 1868.
ti nacleto de .llagalllàes lIodl'igne.,.

:l\"estll secretal'Ía da presidencia foi pllblicu(la em arltl~'J.
em virtude da resoluçãO!l. 408 da t 2 de outubro de j S'18, a
pre;:;cnte lei aos 27 de.julho de 1868,

l1nuclelo de .Ifrlglllldes nodl'iy /tI'S.

Impressa e revista POI'orJem UOg.)Vemo Lia pl'i)\'in.;i:l.
Dio!Jo L/tiz de .J ImciIt l'ereit'a (te V'l.~r;on~elif).~.

"Il(lclc/o dI' Maq1llluie.ç lIadl'igues.
Xe.~tll ;;C'(;l'utaria lIa Pl'CiliLietll:ia fui publicada em lIvUl:;O,

em virtude da resolue,10 n. 40B de 12 de outubro de 1848, l\
pres~nto lei a03 27 de' jlllho dp. 1868.

IL /l'lclelo de .Ilagalhües norlrigllcs,

JO,3E' DA COSTA 'MACH, DO DE SOUZA.
.!((Cil/lho Dias Carl/lO, a fez.

Sellada na secl'etal'Ía da prei'iLlencia da prodncltl aos 2'"
de julho de 18GB.

D.'smembra uo Ji,tricto e fre';;t1(-7ia Ic I'. s. J~ P.ltroClrlio (lo Cal,Jas c
encorpora ao di,triclo e fl.....(.lezl,l J:' rot. S. do Carmo do Call1(lcstl'~
os llairros uonolOin,ll.!o,-Gorl'eias o I'tll'egrinos.

O llr. ,Jos~ dil Co.~ta Jiac!l:Hl;) de Souza. presidente da -'
• rovincia de }linllS Geme;:;: Faç'O saber li todos os seus Illl-
bitflntes que a asselIlbléa legislativ'l provincial decretou, e
~ suncionei a lei seó'uinte:

Art. 1.° FICilo pel'tfJllccndo no Jistricto e fregllezia Lie
0-' S. UOCarmo do Campestl'e todo o bairro denominado--
Correias-e todo o bnin'o denominado-Peregrinos-ambos
com 03 seus reilpectj-.'os q uarteirücs, e de,3Ilwmbrados do
districto e fregue,da de i T. :::; do Patrocinio de Caldas.

At't. :2.0 Hevogão .se as di:lposiçü.~s em contrario.
Matldo portanto a todas nil alltol'idadcs, a quem o co-

nhe.;j mento e exec1lçãü (la )'elcrida lei pertencer. q ne ti
C~llliIJl'üO e fa~ilo clllllprÍr tüo intell'ul11Clltc como nella ~e
CJlltem. O ;;ecrelal'io de:ita provincia a fu~a imprimir, pu-
lJ!i:nr ()con'",r. lJau:\ no l'ah~:o da presiLlencia da provin.

( 112 )

ele jtinho de 1858, c porbl'ia do g'ovOl'no de 30 lIe junho llú
1 5!J

Art. 2.° FicM l'evogalIlll as Jispo:>içõe:; em c' ntraJ'Ío.
.\Iando portanto a to,lns ai nl.ltol'ldl1dPo:>,ti quem o conhe-

cimento e ex.ecuçflO da 1'0 fel'iU'l lei pertencer, 'lue a cumprão
e faç,10 Cnl11pl'Íl' tilo inteil'l1rnent~ COI,n0. (}'ella .fiecontem. O
:óe:returio do"tn provincia fi fl\Ç!1Il11~I'lml~',p.Ub!JC!11'.e concr.
IJ,Hla no palacio lia pl'eilillencia da pro.vlllcla de ~llllas ÇJe-
l'aéS, aos vinte e qnatl'ü dias 10 m~~ (!e Julho d~ l1l~nodo i'ins-
cimento de NOfiilOSenhol' .r eSlls Chnsto de 11111 OItocentos e
sessenta e oito, qualll'agesimo 8etilllo da inLlependencin e <lo
imperio,
(L S).
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.lllacloio de .l:agalltti('s Hol!"igH{,S.
1'o-til secretaria da presidencia fui publicada a [lrCStllllJ

lei 305:?" de sct':!lliJl'O de 1 -;L8.

LEI N. 1:5!H-DE 26 DE .JULllO DE 1868.

Eleva Í1 cathegoria de parochia o distl';clo da iClld,1 i'\:,J\'a, p.-rlcllccõlle
Ú fl'eguozia do C<Ilral d'EI-Hei.

o dI', .José da Costa Machado de SOI1Zí1, [ll'esidcllte 111 lll',l-
vincia de ~lil'Jas Gel'iles: Faço ,:alwr 1\ todos (15 seus Iwuit 'lIles
que a asscmhléa legislaliva provincial d~rctou, e cu sallccio-
!lei a lei seguinte:

Art. 1.. Fica elevado;í r. tlwgoria de pal'ochia O di~ll'id'l
da Venda Nova, peltl~ncellle á fregucl.ia di) CUlTal d'E.-ll.ci,
('ollservando-se ns mcsmas artuaos divis1ls do .li-tricto,

Art. 2.. Ficilo rc\'ogndas as disposi«;ões etn cOlllrario,
ManJo [lortnoto a todas as autoridades, a quom o cOllheci-

mento e execução da referida loi portancor, que a curnprãll e
fação cumprir l,io illleiramenlo como nella se contem, O secre-
tario dc~ta provincia a faça imprimir, publicar e correr', \)a(la
110 palacio da pr(]sidcncia da provincia tle ;'Iillas (;cr:ll:s, aOs
vinle e seis dias do mel. dejulllO do arHlO do Nascimenlo du Nosso
Senho!' JllSllS Chrislo de mil oiloecntos e <;055'.'1\13 e oi'n, qua-
dt'agrsimo sct:mo da inuC'pC'udencia e do Irnp~rifl.
(L. S.) J051~ DA COSTA ~IACII"DO DE SutiZ.\'

F orluna to ('ados.1I ei/'clles, il fl'l..
Sallada na secretaria da presidencia da provin(~ja aus :!ti

de julho de 18ti:).

'l'mlO XXXI v,



tes que a asscmbléa legisla\iva provll1cial uecrelOtl, Ü cu sanc-
cionoi a lei seguinte:

AI'L I. o Fica creado o dislriclo de S ..João BJplista das
Cachociras. .

Ar\. 2.0 C()llll'çará a tlivisa deste districlo no no SilPU-
cahy-mcrim, ondc faz harra o riboil'~o (115 H.~5entles, p~ssando
pelos fundos das C",StlS.dú fran.cls?o. .Iose (10 no:>(m~I~,
se"uindo da bana do monclOnac1n 1'I\)l)\rao polo .Sl1pucahy.mll'~m
ab~lixo até a barra do r ibeinio do Ataquc, por esto aClm~ ?te a
oslrada velhn, comprclwndcIH10 todas a~ \'ol'tonles ?est~ I'Ibolrão,
d'ahi pelas divi~as da fnenda do capItão Antom? Caetano da
CosIa, pelo l('do da cidado de Pouso Alegr~, df)pol~ ~n! rumo
direito ao Campo Hodo\l(10, desle ,I r.~becOlrn do nOOlriJOde!lO-
minado da-Divisa-na f;\Zen la do Tlmboré, e por osle abaiXO
até sua barra 110 S<lpucahy-grillldo, abrangellll~ tudo, quo vorlu
para o dito riLoirão, pelo Sapucahy gr~nde aCllua ate o Port(l
Velho on(1o mora Francisco .Iusé de Mello, deste porto pelo es-
pigão 'mais alto oro demanda da 801 ra do \'in\cm, ~eguin~o pelo
alto uesta ti sahir na ostrada quo segno para S. ,Ioao BatIsta das
Cachoeiras, na f,\Zl~nda de D. Anna, sl'gllindo pola estrada dcsta
fazenda até um ribl'iriio, qu') passa 110 fundo da casa de José
.Joaquim de Almeida, por este abaixo alé o dos .Hcscnclcs, por
c:;le auaixo até sua ollrra em o Sapllc<lhy-mCI'IIll, onde 10\'0

principio <ldivisa.
AI'l. 3, o U novo c1istriclo IIcará pertenccml,) á fregllezia

da Concoir,:io dos Ouro's, lermo dr' l'<lUZOAltigrc.
Ar!. \.0 HOVI'giio-se as di~p(\sições em cOlllrario.
~Iando porlanlo a !<)da? iH ~lJtoridades, a quom o cOl~hc-

r:imcnlo e ex\~cnçiio da refondll 101pertencer, que a cumprao I)

far,iio cumprir t;'\o int()irlllnenlo como nellil se COlltem. O secrll-
ta:in desta prorilJ('iil li f,!ça ~r[}')I'imi~, ~ublicilr. o C(~l'I'ér. Ilmla
no pal;\cio da pl'osidellCliJ. lia prOVlIlCI<lde l ~J"~as berile~, nos
trinta dills do mez dtl JlIlh) do 1IIInOdo :'\a~clmellt,) ~Io Nussl)
Senhor .lesus Chl'isto de mil oitocentos e SOSSf'lIta tl OItn, qu'\-
dragesimo sc\i,l\o da illdcpl'nl!ollein c <io impr:rin.
1\ S.) .Ios[:: Il.\ COSTA ~Lv IUDO n~:SO!]Z, .
\ ' C(lndiclo A lI[jHslo da Cruz, a t".z,

',0:":0 ),XXIV, rAl\TE 1."

\ l1'í )?". N. 4.

A nlonio lYunes Galviio.

LEIN. J:5g'~-[)E;l0 DE JULHÓ DE 18G8.
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LEI N. 1503-DE 3J DE JULHO DE 18GB.

O dI' .José da CosIa 'lachado de Souza, presidente da pro.
y!ncia de Minas Geraos: Paço saber lÍ todos os seus habi1nntes
que assAmoléa legblativa provincinl t.Ieerotou, o eu sanccionei
11 lei seguinle.

Ar!. Unico. Fica creada a froguezia do Nossa Sonhara
lla Graç~1 do Tremedal, no munici pio do Rio Pardo, sendo a
sédo Ja freguezia no dislricto do Tremetla I c composta d'esle
districlo e do de Lençocs: rcvogiio-se as disposiçõos em
contrario.

Mando pl)r tanIa li todas as autoridades, a quem o conhe-
cimenlo ~ f'xeclJçiio t.Ia reftJl'ida lei pertencer, quo a tumprão e
faç:"lo (,Ilrnprir tiio inteiram nle como nella se conlem. O secro-
tario dosta provincia a faç:\ impl'imir, publicar e carrel', Dad:l
no palacio t.Ia presiduncia da província de Minas Goracs, aos
Irinta dias do rnl~,z dejlllho do anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Chri,to de Inll oilocenlos o sessenta o oito, qua-
tlrilgc3imo setim') da independoncia o do imporia.
rf •• S ) .IOôJ~ nA COSTA MACHADO DE SOUZA.

José O)'ozimuo de ,Ollveim J aeques a fez.
Selladll na socretario da prcsidencia da província aos 30

d0 julho de 18{)8.
Anaelelo de 11lagalhães llodrigucs,

Nl!sla s(,cl'e!arin t.Ia presit!cncia foi publicada 11 prescllt~
l"i aos 2'~ t.Ic setombro de 18,,8.

O dI'. José da CosIa ;\Inchado (h} Souza, presidente da pro-
,il)ci.1 ele JI iIlilS Goracs: Faço s{loer a lodos os sous h:!!lí la (l.•

('o,] o l1istl'icta de S. JoJo Ihptist<t cI,], Cac!locil'<t£, marl',a suas divisa0.
Ü llllCOl'pora-o á fl'e:;uCll!<t d<t CO:lcei(:;i) U)S O'Jr,l', t('f,no de 1>,,"1.0
.\ iPgre.

l;rr.n a fragualla de Nossn Slll!lorJ dJ (;rdçn úo Tremela!, no município
do Hio Parúo.
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LEI N. l::>!J6-DE 30 DE JULHO DE 1868.

Anaclelo de M(Iga lhlies li odr'ig ues.
!'Icsta sccrctar.ia dn presidcllcia foi publicada a prl'senle-

lei aos 2 'J.{lu setembro de 1SG8.
Antonio lYwll's Gal~üo.

~!iJrca as divisas ontr(~ as frogllozias da ci'.Iatlo do ItajllblÍ o Soledade d/l
Ilajubú e da mesma ciJade com a fregul'zia de S, Sebastiúo do Ca-
pituba, município tla Christina,

O dr', José da Costa Machado de Souza, prosi lenlo da pro-
vincia de Minas GCl'aes: Faço sauer 11 touos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou, e eu sanccionei
a lei seguinte:

A1'1. 1.0 As divisas entre as frt'guczias da cidllde de lta-
julJá e So}erludc d? Itajubá serão, da Cnchoei.rn Grande, nu. fazen.
da do capitão Jose ~Ianoel dos 5untos Pereira, sobre o 1\10 Lou-
renço Velho, em linlHl reetu ao uho da serra da Agud-limpu.

Ar!. 2. o As divisas entre us freguezias da cidaJe de Ita-
juhá e S. S bastião uo Cupituuu, do município da Chrístina.
serão da barra do l\io l.ourenço Velho com o Sapucahy, sempre
por aquelle ('cima até a ponte de Aleixo José Fernandes, procu-
ranrlo o alto do morro da Cllpitinga e por este até o morro
d''\gua-preta a tocar no rio Sapueahy, e por este ubllixo até a
barra do Rio Lourenço Velho.

t\ 1'1. 3.. Hc\'ügão-se as di~posições em contrario
M:lI1clopor tanto a todas as autoriul1ues, a quem o ceDhe-

cimento e cxecuçiio da referida lei pertencer, que a cumprão c
fação cumprir tão inteiramente como nella se contem. O seCI'C-
tario desta província a faça imprimir, publicar e Carrel'. Dada
no palacio da presidencia da pr(}vincia de Minas Gernes, ao~
30 dias do mez de julho tio anno (lo Nascimento de Nosso
Senhor .Iesus Christo de mil oitocentos e sessenta e oito, quaura-
gesimo selim') da independeneia e do imperio.
(L. S.) Josí: DACOSTA MACHADODE SorzA.

J at7utho Vias Coelho a fl z,
Sallada na seerelar in da presiuencia da provincin U05 :l()

de julho de 18G8.
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Sellac.la na secrclaria da presídencia da provincia aos 30
de julho ue 1868. .

Anaclelo de Jllagalluies nodriglle,~.
Nesta secretaria da presidelJcia foi publica a a presC'1l111

lei aos 24. de setembro de 186.8.

LEI N. 1,595-DE 30 DE JULHO DE 1868.

Antonio Nunes Galvüo.

Jlestaura o l1istriclo de Bicas, .e o encol'pora á p3rochi:J da Capolla ;'\'''':\
do /letim.

. . O dI'. J?sé da C')st', ~!achado de Souza, presid~llle da PfO-
VIUCla de MUlas GCl'aes: l.aço saber a todos os seus habitantes
que a llssembléa legislativa proviu :ial decretou, e cu sanrcio-
!lei a lei seguinto:
. Art. Unico. Fica restaurado o districlo do nicas com o,
limites flue tinha antes da lei n. 119;J de 9 do a<705to do I ~(j'I'
e encOl'porado li parocbiu da Capclla Nova do Betim e ao t~I'll)I'1
tio Pará: revogadas as di.,posi(,ões em contrario. '
, . Mando portanto a todas as (lutoridar1es, a quem o eon!le-
cm~ento e ex~cuç~o ~ia r,oferida lei portcllcor, quo a cumpriio (J

Caça0. cumpf'lr tao mtou'amante como nelb se contem. O ~()_
{lretaf'lO desta província a faça impl'imir, publicar o corroI'.
Dada 0.0 pal~eio da presiden~ia da pro\'incia de Minas Gor,l()~,
aos trlllta dias do mez de Julho do MlIJO do Na;cimenl,) da
,Nosso Senhor Jesus Chrislo de l!lil oit.ocrJll!os e SCS,p.ll!a () ,.it,,'
quâdragesimo seLimo da indepenrlollcia e uo imperia. '
lL. S.) JosÉ DA COS'fA MACIL\DO DE Sauz,\..
I Ernesto SilvcslJ'l! da Costa a foz.

Sellaua na secretaria da prcsidoocia da provincia aos 30
de julho do 18.138.

T • AII~lclclo. (te "Jlagalluies Iloc!l'ig/(cs,
Nesta secretan1l da proSl(lenCla fOI (Jubllemla u presl.'lltc

~êiilLl3~!t de sdclIlbl'o de 181i8.
Alltuniu ,\'!lIlt'~ l.'alvl.{u.
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compa.nhi~s d,c infalltal'Ía. e uma de cavallaria uo modo seguinte:
~ 1. O estado n111101'se comporá do tente coronel COIll-

ma.ndante l1,m, n~i111l1anto(que sur!i 11m dos capitães de campa-
nhl~) 11m, clrurglã.o mÓI' com a gl'aduaçiio de capitão um, tenen-
to il,)Il(13nte um, r1ltü quartel mestre um, alferes secrntario um.

~. 2." O l'sta'!o monol' se comporá de sargento ajudante
Uni, dIto quartel mestro um, chefe do mu,ica, com a graduaçiiIJ
de sal'gento vago me:stl'Q, um, sub-chefe. com graduação do 1."
sargento, um, cmneta mór um, armeiro um, muzicos vinto e tres.

. Ji) 3,. Cada companhia de infantaria Se comporá de Ulll
capltao, um tcnf'llto, 11m alferes, um 1." sar'''cnto cinco 2.'
ditos, fi f?rriois, oito cab(\s, 95 soldados, e doous c~rnetas, se~-
do desdo Já a elel'IH;iio du numer'o dos inferiores.
. _ ~ !~.. A companhia de cllvüllaria se compon\ de um ca-

[lltao,.ll.m te~lCnto, um illftJl'cs, um 1." sargento, cinco 2°5 ditos,...
4 fumeiS, Oito cabos, 91 soldados, dnus clarins, e dous ferrado-

.1'05, sendo desde jü a elevação do numero dos infcl'Íores.
A rl. 2.° Continllão cm vigor as di'posições dos arts. 2.0

••• o 8. I I' 1 I ,L I' d ''L ,:1. o . (e el n. ,'~:::'1' (e ~!~ e dezembro LIa anno
proxtlllo passado, ficando revogado, <Jüsde jlí, o art. G,. da re-
ferida lei.

Ar-l 3.. Fica desde jü supprimida a guarda municipal
(1:l !,rovineia.

Arl. 4.. Ficão rovflgadas as disposições em contrario.
. l\"'llldo portanto a todas as nutoridadl's, a quom o C(lIl1Je-

clmcn.to e I)Xe?llç;i~ dl~ r~ferida lei pOI'toncer, que n' curnpriio
e f,lçao cumpl'lr tal) lIIl\.lIranwnto Cl)mO nella se contem. U
s6cretal'io desta provlllcia a faça impl'imir, [Jubliear e CO['I',I'.
Ilada 110 palncio da pl'ésidullcia da provincia de ~Iinas Geraes
,lOS trinta dias do mez de julho do nnno do Nascimento d~
Nosso Sr:niJor .105115 Chri to de mil oitocentos e sessenta e oito
quat1l'agesimo sotilllo Lia ifl(lcpcndencia e uo impl'l'Ío. '
(L. S.) JosÉ IlA COSTA MAC\lAOO DE SOUZA.

S'ilve'rio Teixci?'ll da Cosia 11 fa.
S"lIada 11" socl'daria (h prcsidcncia da provincia aos 31

dn jllliJo de It;G8,

.1 11(/c1eto dI! .!"oY(l1Mi('s /(ocil'iUII(,;j,

( 120 )

LEI ~. 1:597 -DE 30 DE JULHO DE 1868.

LEI N, 1:59 )-DE 30 DJc: JULHO DE 1858.

lJosm 0mbra do mU:licipio do Lanas o annoxa ao de Tres Pontas a fr<l-
g uozia da Caehoiora do Carmo dos llatos.

O dI'. José da Costa Machado de Souza, presidente da pro.
vincia de Minas l~eraes: Faço saber a todos os seos habitan-
tes que a assemblé:! legislativa provincial decretou, e eu sanc-
cionel a lei srguinte:

AI'L. Unico. Fica dosmembralla do municipio de Lavras.
e onnexada ao de TI'os Pontéls, a frogllozia da Cachoeir'a do
Carmo dos Hates, revogadas as disposições em contrario.

Mando portanto a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execuçào da referida lei pertenceI', que a cllmpriío
e façtlo cumprir tão inteiramcntJ como nolla 50 contem. O se-
cretario desta provirilda a faça imprimir, publi'~;lr e COITer.
lh]a no paLlcio d:! pr'esid0tlcia da província (lo Min"s Geraos,
ill)'; trillta dias dI) mel ue j"lhr) do anno do Nascimento de
Nosso Senhor .Iesl\:; Chl'lSto ele mil oitocentos o sessenta e
nito, qU:ldragesimo setiil10 da itlllopendencía e L10imporia.
(Lo S,) .Jost: DA COSTA MAcnAOO DE SJUZ.\..

J acintho Dias Coelho 3 fez.
Sellada na secrctaria dtl pre3idcncia da p~ovillcia aos 30

de julho de 18:18. -
A naclelo tltJ .lIagalluies 1I0d,.i!J w;s ..

Nesta secretaria da prc,iL1uncia fui publica,la a preslo!ntc
!!.ll aos 24. dI) setembro de II:lG8.

A nlollio ;"'{unes C'a[ V/ia.

1"'1:\:)a !'.Jr<?auo corpa paliei:)1 para n Ullll:) 1i1l~llcoil'o ue 1859 a 18iO,

O di' .• José da Cüsta Machado de Souza, presidente d,1
pl'ovincia de Minas Goraes: Faço sabor a todos os seus haLi-
~ntos que a assembléa lf'gis1ativa provincial decretou, e eu
sanccionci a lei seguinte:

Aft. I," A f01'1;a policial (!<Jsta pl'ovineia para o a nno li.
[ll1eeiro de 1869 a 187) é fixada em seis ccntas e vinte e duas
pr;lçls, dcslribui,las em 03t3 lo maior, ostatlo monor, quatro



F.Xl "'<' '(',til e io,pry ~a da pr,)vin!;ia [1ar~ () aono nJl~nçllir,) J. 1 ~!;,) J I \ ~ I

O 111'• .I )SÚ da Cost:l ~LiC'h(ltl,)de Souza, presidl'n~(' ,.la pr l-

TlnlO .' \.':1 { 1'.\tlTE 1."

LEl 1'\. l(jOI-IlE 20 DE .JULHO DE 18(8,

o dI' . .1o:;é du Co:;ta ~lllchndo de Sonzll, pre~idente
da i~rovincia de ~Jiuas Gemes: Faço saber ú todos os SOIl"
habitantes que li :l:;semhléa legislativa provincial decretou, e
Cll sutH.:ciotlei li lei seguinto.

Arlo \." Fica elevada á eatbegol ia ele villa a freguezia de
S. Juiio Nepomoceno.

Arl. '2.0 O nóvo municipio compor-se-ha das freguezias
rIt! S. João NOpomuceno, Hio Movo, e do districto .la Santissima
Trindalle do Descouerto, ll~smembradas elo termo do Mar de
llespallha, e do districto elo l'iáu desmembrado do termo de
.Juiz do Foru.

Arl. 3.° Fíciio encorporados ao município do \\Inr de
Ilespanha os districtos dI) Hio Pardo e Dores do Monte Alegre,
llesmembrados do municipio da 1,eopoldina, e o tcrritorio do
Páu Grunde de buixo, do districto de Sant' Auna do Dezerto, des-
memlJl'ado do município do .Juiz de FÓl'a.

Arl. 4.° !lovogüo,-se as disposições em contrario.
~lando por tanto a todas 1\S autoridades, a quem o conheci-

mento e execuç[lo da referida lei pertencer, que a cum-
prão e faç,io tumprir t[IO inteiramcnle como ncllu se contem.
O secretario desta provincia a faça imprimir, pl,blicnr e correr.
Dada no palacio da presidencia da pl'ovinc'n' de Minas Gcraes,
aos trinta c um dias elo mez de julho do anno do Nas~imento d,~
Nosso Senhor Jesus Chl'isto de mil 'o:tocentos o sessenta e oito,
qundrug(:simo sctimo da independencia o do imperio
(L. S.) ,lOSJ~ DA COSTA ~L\ClI'\DO Dl~ SOUZA.

Fmncisco tle Paula Ferreira ele Carvalho n fez,
Sullad.\ na seeretaria da prosi<!encia da provincia de Mina,;

Geraes uos 31 de julho de U){i8,
Anllclelo de J1[agalh(ies nodrigues,

:\esta s!3crl'tlll'Ía da presidelleill foi publicada a presenlt'
lei (lr;s ':H de sdcmbro de 1868.

Antonio !Vimes Galvâo.

LEl N. I:ô )O-DE :n DE .IGLIlO m: 1363.

Nc5ta secretaria da presidencia foi (lubl irada 11 presente
lei a05 2'~ do setembro de 18H8.

Antoniu Nunes Glllvi'io.

1'jI~fa iI Clllll~.'goria de vil'a ;1 il'l'gllczia de S JuGo i'\"[J@l!IUC('I:O.
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LEI~. 1:599-DE 30 DE JULIlO DE 18ô8

Encorpara á frrgllozia ,lo Rio Novo termo do ~lJr de lI'J<panha. a- fa-
zendas dos cidadãos .Joa.Illirn Josó ~ioira o Antonio Dias Ladeir;l.

. O.dr. José da Costa Machado de Souza, presidente lIa
provlnCta do .'tinas Geraos: Fnço sabor li tO(10505 seus ha!Jitatl-
te.s qu~ a assembJéa legislativa provincbl decrotou, o cu sanc-
I; lon el a lei srguinte:

Art. Unico. Ficào portenc(md) á fregllP-zia rio !lio Nl)\'O,
do ter~~o.d,) Mar d'Hespanll1. as fazí'ndas dos ci<!ad,ios .Joaquim
.losé." Ielra e Antonio Dias Ladeira. desmembradas, esta da fre-
guezllJ do Taboleiro, c aquella da do Espírito Santo do Pomha;
J\evogão-5'~ as disposiçôes em contrario.

. ~Ialldo por t/lnto a tOllaS as autorida<1f's, a quem o c(\tllw ..
el~lento c exocução da referida lei pertoncer, f]uo n cum-
pl'ao e façào cumprir tiío inteiramrnte como llolla se contem.
O secret;lriO desta provincia a faça imprimir, publicar o correr.
Dada ~o pal.llcio da presidencia da pl'Ovincia de Minas Grr:ws,
aos tnnta ellaS do mrz dejnlbo do ll11nOdo Nascimento de :\05-
50 Senhor .To;;usChristo de' mil oitocentos e sessonta li oitu,
quadrllgesimo sctimo da inrlcpr.nrleneia () elo imporio.
(L S.) .losl~D\ COSTA MACHADO DE SOUZI.

F1'al1cisco de Paula Ferreira de e((l'valho a fel.
Sellada na secretaria da pr,'sidrncia da provincia [lOS 31

de julhodel868.
A nacle/o de J,'agalhâes lIodl'igucs.

Ne~ta ~p.cretaria (111 presidencia foi publicada a prC5ente
lúi a"5 :2!~(le setembro de 1863.

Antonio Nunes Galviío.
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Culto publico.

~. 1.° Subvenção ti matriz do Omo Preto (lU

U a qualquor, outra igreja para festejos naciCl-
naes. . . . . .

~ 2: Auxilio lÍ matrizes, ~()nl]o 2:0;l(,:;pü[)O
U rs. para 11 dc ~ S. da Gloria de Quelnz;

2:/l001tJOOO I'S. divididus iguiJlmCllte pelas
de Cattas Altas de Noruega, S. Caetano,
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lnslrucçüo pubüca.

~ L' Pcssoal da directorl3, inelllsive tlOOlj;
rs .. para expediente . . .

~ ~ ° Venciment~s d,c pr~fessores de I~S-
tl'llcção secundaria, lI1elUslVe os de .Iatl~,
franeez, inglez é mathematrcas da capItal, 11-
candu suppl'imidos touos os cxtor.natos cr~a-
dos pelo l'cglllamento n. 513 e mais a cadclra
uo latim e 1'rancez de Montes Claro;.

~ 3.0 Vencimentos. de dou~ prufessol'es u)
eur'so de pharm:H'1U ua eapltal. . :.' .

. ~ 'l~.° Subvenção de estu!.)l)!cciment?s lr~tera-
rios, sendo 6:JOOw I'S para () Sl'mll1al'lO da
Diamantina, incluindo-se 20()OSlJOO rs.
para as aulas de inglez e geogr:l()ilia;
!~:OO.l" r5. l):lra o semillario tlo Mariann;l,
6:0 O(J~ tle r:s. para o colll'gio das irmftas da
eharidarle de Marianna, t igual quantia para
O da Diamantina, sob as condi4;ues .in exis-
tentes , . . . .

~ 5.. Obj(letos lI"'ce5sarios ti alumnos pobres.
Si G.' Vencimentos de professores e professo-

ras d'instn:cção primuria.
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Da rlespeza.

Representuçào provineial.

SeCl'elaJ'ia do !l0vemo.

~ubsidio aos deputados.
Ajurla de custo aOS mesmos.
Sllcretar:1l .
Tachygrilphos. . . .
Publicaçiio dos dobates.
Expediente . . . . .
:\cto rrli"ioso da instal1al:ão,

~ 1.0
~ 2.°
~ 3.°
~ {LO

~ 5.°
.~ fi. °
~ 7.°

C.\PITULO 1.0

"incia de ~Iinas Geroes: Faço saber 3 todos os seus h3 bi-
t,mtes que a assembléa legislativa provincial decretou, e eu sane-
cionei a lei seguinte;

Art., 1.0 A despez3 provincild para o anlJO financeir'o de
18(j() á 1870 é fixa.daem-I,32()::136$03!rs.-miltrezentos o
vinte e nove Gontos. trinta e seis mil e trinta e dous 1'5.

Al'I. 2.0 O presidente prol'incia é autorisado a despen-
der a dita quantia pelo modo seguinte:

TITULO Lo

~ I. ° Posson 1 d 'I surr'lta ria, rrglllados os ven-
cimenlos pel:1 tahl'l1a annexa nO rrgulamen-
to n. fJ7, c(lm o 11I1gmenlo dl~ I () pOl' or
sobre (lS vrncimrntos dos chefes de secçiio,
1.°' () 2.°' omciars.

,~2.. F:qn]jrnlP• inrlusive 14q~ r5 .. d~ grn-
lifknçiio :lO inf,'rior do corp(I pollrl:)1 ;1,;
(lrdcn~ rIa sr.crPlaria.



TITULO fO.

~ Unico. Contencioso provincial.
TITULO 11.

lllwninaçâo jwúlicu,

:) :liOotOOa

10 2;)8S (lll

I :500;::OU"
1:0 1(J,~O,I(l

50:7:!I~OtlO

S:! O ;O;rOOO

!~O:55G:~OOO

23ü.0751i..i'~ )
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( 127 )

~ \.. Da capital.. .
~ 2,° De S. João d'EI-BOl.
~ 3" DJ Diamantin3

Tl1TLO 11.

Obras lwb1iC£ls.
S I. o Pessoal d;\ 1'I)pal'ti~.iiO,COllrOl'ml~
'1'0~1O X.\..\.lV'. PAUTE l.a

'f I'ru LO 8.°

Adrninisl1'CtçüO de 1'ecebedvrias.

~ UlIico. Ordenados (Ias admillistrador~s: u
escrivães, escripturarios. ajudantes, \'13185,

expediEnte e aluguel de casas.
TITULO n.•

Vespeza de exacçüo.
Ilnico. l'o('contagí~m <Í colleclorcs, adminis-
tl'ôdore5 do recebtldol'i:ls, cscriv5es de umas
u outras e~tações, gratil1caçõe5 a arl'l'cadn-
dol'oS de fundos pulJ!icos, e custo <le ca-
dernos

bella allnexa ao regulamento n. 51.. -,

TITULO 7.°

l'hesottl'al'ia ]Jl'ovincia l..
~ Unico. Pessoal, regulados os vencimCl~tg5

pola tabella annoxa ao regulamento n. v.,
e expediente.

F. N. 4.

II):O()OOOO,~

TITULO 5.°
S!!1tde publica.

S J.. Auxilio ás casas dd caridade, sendo
2:50J~ rs, para a da habira, 2: 00 r5. para
a de PitangLli, 2:00)~ rs. rnra a de Sabará,
2:000:1J para a de Santa Luzia, 1:()00 para a
do Currel/o, 2 000;;; P:l''.1 a de Bal'h:Jcena,.

J :50 '~ parl1 a da CornpanlHl. 1:O()Owpar" fi

do Serro, e 2:000;;; para a da Diamantina.
TITULO 6 .•

Corpo P?licial.
~ Unico. Regulados os venc:mentos pela ta-

Lamim, TnficionaclJ e S. Miguol do An'a,
1 :OOO$COO rs. para a de S. ~Jiguel do Pi-
rac:cava, 800$ rs. para a do Itambó da Con-
ceiçào. 500$000 rs, t-ara a de l\lattozinhos
de 8,lI1ta Lmia; 500:t;\, 00 rs. para a do Tra-
hyras, 850$ rs. pam n de Santa Ba' bara,
2:00)$ I'S. para a do Juiz de Forn. 3:000;1
pnra a dacidade d'Itajul.Hí, üCO;1) para a da
Christina, L200~rs para a de S. Cnotano da
Yargem Gran'lo, 500W; rs. para a do Cnrmo
da Chl'istina, !):()OO~ rs. para a da Formiga,
4:5~)0$ 1'5. para a de Tamanduá, 6:000;;'tJ rs.
para a de J,1guary, 1:500$ 1'5. para a do S,
José de 'foledo, I :OOOH rs. para a de Snnto
Antonio do Machado, 5nO;1l ri>. para a de S.
Sebastião de .Inguary, ! ;()OO,) rs, pal'il a de
Dattas, 1:40J,~ 1'5. para a do Hio do Peixe
l10 Serro, 1:OOO;;'tJ1'5,parn n (la Penha do ter-
mo de S .. loão Baptista, 1:000$ r5. parn n de
'. José do .L'(;llt'Y, 2;0;lO~ 1'5. para da Ja-
Iluaria, 2:0 lOS rs. para a de Grão Mngol,
I :(JOOS 1'5. para a do S. Homiio, 1 :O..O!~ rs.
para a de GLlaiCLlhy, 500,'$ 1'5. pura a do
!lambê do S,)rro, o 5001' rs. para a de COIl-
gonhas de 5a uariÍ .
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Bom-3:00~~ parn a ponto sobre o Rio
, das Velhas no munieipio do Ar"xá, 2:00();\Il
parn a do ni~) das Velhas n.o. l~gnr dt'no~i •
'Ilado-Concelção-no mUlllClfJlO de S. Joao
d' El-Hei, 1;OOOS para a do Bio Pilrá no lu
gar depolllinado -A naslacio- no município
do Bomfim, t :OOO1Ppara a do Hio Gro~~o
110 lugar denominado-Sacco-no mumCl-
pio de S. João d'EI Rei, soo.soao para a
do Hio das Mortes em MnllozlIlhos, SOO:tJl
para dous lanços da I'onle sobre o rio Ubo-
rabn no Dias, 500:tJl para reparo" da ponto
no ribeiriio-I'onte Alta-na eSlrada entre
Lavras, 4.:00,,1P pi1ra a do Jardim no rio
do Machado, S:O 0<» para n ponlo sobre
o rio Machado ao pé lia arrnial de Sanlo
Antonio, :2:500;';\0,'0 para a do Hio C[jbo
Verdo, na eslrada da corte, 2:000~ para
a do Cnpi-va;r'y'na eslrada dos Ouros.á S.
.José do Paraizo: 5:000$ para II do lho 88-
pucahy no porto do Vianna, 2 GOOO~OOO

, para reparos da pOIl.te.d.o I.udgero sohro 0.
- rio Guanhiins no mllnlClplO do Smro. 3:000,~

para a lIo RIO Setllbal na estrada do Minas
Novas ao Calháo, 2:000$ para a do Rio Gra.
vaIá na mesma estrada, 2:00. ~ para a do
Hio Itamar andiba nu eslrada da Diamantina
á Phil~lllplphia, 2:\lOO.~ pnl'3 a do nio Preto
junto ao arraial do mesmQ n:,mo na ostra-
da do Minas Novas e para alguns reparos
na ponte sobro o nio ~Ianso, 2:000~ para
a do nio I'rolo no caminho do S. Joao tia
Chapada para o Curimatilhy e alguns repa-
ros no lIilü caminho, 1,OOO~ pí1ra a de Cao-
lhé.murim no lug ,r chamado-Ponte Quei-
mada--na eslraoll para Montes Claros e al-
gun;; eonCCrl~ll- !1~ dilí1 estrada,. 2:500~
para a do HIO V!elra dentro da cH.lüdc de

TO~lO XXX! l'AklB 1 a
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gu1amenlo n. 53 • • i

:2.O Almoxarifo P' ovincial .• •
•~ 3. o Estradas, pontos, navegnçiio de rios,

filctu.ra? cOllcerto de C1,deias e propr ias
j1roytrlclUes, sendo 37:000:;)1 para a estrada
do Campello iÍ Ubá, passando pelo Pomba,
7:00.)ii para íI ~la capital ao DomOm, pus-
sando pela Itêll:ma, 2:000~ para a da Ca-
polln No\'a do B~tim. a Sele Lagoas, passan-
do por Sanln QUlterm, I :OOO~ para concer-
tDS da de Gaspar Soares á C"nceir.ão do
~erro,. 8:000~ para a do ~Iar de lIe~panha
no Chl1ldor: 1:200H pllra a e5trada entre !'a-
nas. e S, .J,OiioN~pomuceno, q.:500~ para u
de Caldas .1 I't)uzo Alegre: 1 :500~ para a
1~IUthl~Ç;1da (:st~'uda junto iÍ a pO\'oaçuo do
Carmo da CltllStma, 3:00:;~, sendo :2::;00;:;
para a ponte sobre o Hio Gualaxo, no lunar
dcnomi nado - Pa racnlú -- na freguezia lIe\.
Caetano, e I :OO()~ pura uma outra no arrai-
id lia Saudp, "mbas no termo de Mariamw
I :OJO~ pnra n-do Rio l'iClio na eslralla de;
I'itrngui ,í Abbadi", 1 :OO(),~para conc('rto~
dn Ponte Grunde em Santl1 Luzia, J :20 '1'J'
pnra a Ponte scbr'e o Rio Santo Antonio
no arr:aial do mosmo nome, do rnunici pio da
ConcCIçiio, 700~ para n ponte do ('ÍI'1I1;icuva
no mU~licipio de Sanla nar~ arl1, 250~ para
a do Plssalrão no muni"ipio dJ Concelçuo,
3:000,'$ para n ponte o aller'l'O no rio l'iralJ-
f:fllassÍl, na estrilda lI'ltlljUI:Hí á Vargem
brando, 2:DOO,} parn il do lIio Snpucnhv no
Porto de D. Lr.ocadla, e~tralla de I'~uzo
Alegre, I :20()" p3rn 'o de Sapucohy. merim.
na cstrnrJa da Yargem Cr:lI1de á S. José do
l'araiw, t :00: ~ parn il conclusão da pali-
te sobre o Hin I'ncioncia, 11<")i1rraial <lus
Mcrcêz do Pomba, 50U~ parn o do rio Lou-
renço Velho-no lugar c!cnomiIlJdo-ArlllO

:!5: 700~00()
1 :OOO\ilOOU

F, N. 4 ( 120 )
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18:538$261
6:000$000

3:60:)8000
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~ !I.' Pagamentos de dividas de exercicios fin-
dos., . . . . .

~ ~}.' Despesas evetltuae5 e de col,onos. . •
~ 6.. Subvenção ao theatro da capllal, poden-

do a companhia viajar 6 mezes.

105:138$261

l,32():036~032

F. N. 4.

DA \lECElTA.

Art. 3.' O presidente da provincia é autorisado a man-
dar arrecadar no exercicio <l'esla lei os seguintes impostos:

~ L' 3 por % do tabaco, assucar, .alg,odflo o quaes9.ucr
out1os generos manufacturadlls na provl~clü, que. sahll'em
d'ella, exceptuanrlo-se, L' ° chá, 2.° os teCIdos de la que se
assemelhão ás casemiras estrangeiras, 3.' os trançados finos de
a19odão riscado uzados para vestuario.

~ 2,' 3 1/~ °I. d? café q?e sahir da provir~cia, ficando
isentos da taxa Itlnerarlü os anlmaes que o cl'nduzlrern.

~ 3.' 6 po~ '/. de tod~ e qualql~or .genero do criação 0.0
producçiio provincial que Sohlr da pro~ll~cJa, qualqu.er. que sOJa
sua na~ureza e ~specie, Os generos sUjeItos á lmposlçao deste ~
hem como os sujeitos ás illlposições de 3 ~ 3 1/2 por "lo e sl~a
avaliação serão os da pauta acltl~1 orgam3ada. po!a thesourarra
provincial e approvada pelo pl'esld~nle ,da provl11cra. Esln pauta
não podt>rá ser alttTada sem autonsaçao da as~emblén.

. ~ 4.' l.n~ sobre 05 engenhos de cannas movidos por
agua, ou oulro qualquer motor menos dispendiozo, em qUI}, se
fabl'icnr aguardante, :d0:dJ0 O sobre os qu.e forem mandos
por animaes; 20;;';\)(,0 sobre os que fabrrcarem assucar .ou
rapaduras, sendo mov!dos P,OI'agua ou ?utro ml~.tor. menos ,diS-
pendioso, e 10:dJ seneIo mOVIdos por alllmaes. Sao Isentos deste
imposto: 1.0 os engenhos movidos por animaes em que se fa-
bricar assucar ou rapaduras qUlIll'lo os mesmos forem custea-
dos por pessoils que não tenlriio escravos; 2:° ,os pequeno~ en-
genhos movidos por braços hUm~ll()s. Estes Impostos serao ar-
recadados duranto o anno finaneclro, ficando os eXl\clores res-
TO)IO XXXIV, PAI\TE l."

ü5,OOO;;O:lO
!L O ).,i:;'O O

53:5Sí;;l1l:!1

225:Ú50:',,0.)
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~Iontes Claros, 2:50J:dJ para 11 do Rio Verda
na estrada de Montes Claros á Grão 1\I00'01

'> 000 'I ' o ,-_: ,} p3ra a do II.ro das Eguas na estra-
ua do l'aracatú ao Urucuia, 2:40,}$ para a da
Vargem de Sant'Anna na estrada da Diaman-
tina á Grão Mogol, 2:000$ para canalisacào
da ag?a .polavel de l\Inrianna, 6:000)ji [nra' a
da OhVClI'U, 1 :200$ pira 11 de S. Francisco
uas Chagas, 1 :OJO:dJ para um chafariz em
Alfenas, 2:000$ para a canalisaçiio da agulI
potavel ,da villa (~o Hio Pardo, 1 :0008 para
a do RIO do Peixe, 5:00:l:dJ, desdejá para
a do Montes Claros, 600$000 para concerto
do. cáes na ,~anuaria, 12:000)ji para uma ca~
dela em lItanguy, 7, OO()!~ p;)l'a uma outra
outra no Curvêllo, 3:0,;Ojji para a da cidade
d'Itajubá, 1~:OOOS para a de LaVl'3S, 2:000$
Para a de Piumhy, 3:000 para a de Jaguary',
7:5:lO,o:dJ para a do Sorro, 1: ,OO,~ para a
de ~]Inas Novas, 3:000:dJ para a de l'araea-
tú, ():;)00:dJ ~ar~ a da Bagagem, e 1:OOO:dJpa-
ra um cemlterlO em Montes Claros,
A' disposição do govorno. •

'l'ITULO 13."

~ Unica, Empregados apüsl~nlado3 e refor-
mados.

lJe.~l)('S(lS di versas.

~ I. U Suslenlo, cUl'alt \'0 c \'oslunrio do PI'050S
Jlobres, e eOlldu<:ç,iú du., me3mos do lUIS para
oulros ponlos. . , . . . . .

~ ~," \toP') içôos c ré5tilllit:lic:i . . .
~ :l" l'uulicilçilO de Ids, tclalol'il)s .J aelos of-

Oeiacs. .



DISPOSIÇiJi: GER.\L.

Ar!. (LO 05 que subtrahirem bestas novns ao p1g,1rnl.'II~U
do rcspuetivo ilHi)03to Hc;io sU.kilos ao J!lplo do mcsmo om I'C-
saçiio n c3tla besta subtrahid,l: c os atlmillistrad,)I:cs qlle CUII-

ut~nlirem na fr:luutl I) pagal'iio to1.ml)(~111pur cada besta, nlcm de
u'ras penas 0111 por esto fucl.) Incorrercm. As bestas'ql)!) dl'-

pois de entradas na pro\'illcia tiverem de 5ilhir d'ella IlÜO Iir:'! 1

sujeitas á nl1is imposto <llgulI1.
Ar!. 5.. Ficilo supprimidas ns r1csPCZ(lScom a~ hihl',).

'fOMO XXXIV, P.~HTE 1."
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Rl'posições, rcstituiçõe~, c productos dos proprios
por vcnda ou arrt!lldilmcnto.
Prodllcto do arrclllbmcnto tia typograpbiil pro\'in.

F. N. 4.

~ 10. Emolumcntos pelo fcitio de titulas, diplomas, e
certidãos qUfJ fUrl'lH cxpcr1idos pelas repar'lições pl'ovineiaes.
conforme o ~ 10 UO IIrt. 2 • da lei de 22 de outubro ue 1836.

~ 11. 5 por "/. sobre o val,)r das cOfllpr;ls e "cnuas de
cscravos, so1Jl'e il dirrercnça de valores n '5 troeas d::l uns por
outros, o qUllc,;quor outros conlractos onerosos pclns qU<les S~
.transfirão serviços por rnnis de 5 aIllIO~, cobr:Jnd )-sc a té O \'n-
10(' de 1 :OO~.tz> sobre cada eSC'a\'o.

E~te imposto p,óde ser cxigitlo do \'onr1edor, comprador Oll
cncarreglldo paI' procuração d,) eompr'a ou vcnda de escravos.

~ 12. Juros de 4 apalioes doadas a pl'(l\incia.
~ 13, Multas por infrarçóes de leis, regnldmentos o con-

t netos
~ 1'~.

provi nciacs
~ 15.

eia1.
~ lô. Renda extrao[(linaria.
~ 17. Taixas itmerarias, conforme a tabella annexa ,\

prescnte lei.
~ 18. Cobrnnça uas taxas l'slabelecidas pelas lei; ns. 18

c78 1135estradas uu communicação do un~ com outros muni-
cipios ficando isentos os animilcs 'Itle conduzirem gCller!)S rk
I;" llccessidade.

~ 19. Cobr:lnça de di\'i,la nctivn.
:s: 20, 8,50()O sobre 1IS C(lSas que H':Il(lt'rem dl'oga~ 0\1

I cmedios Ilas \illas o cidades onde CXi31i rem bati eas.

( 132 )

ponsa\'ú~s pc.lo que dt.lixllrOIll cl~ col)('ar ou lançar pai' omissão
ou neghgoncHl provada. Os lançnmcntos dus engenhos serão
feitos nos meleS d9 julho e agn~to, romeUendo os collectores
as respectivas re1.:lçõ,}, a thesouraria proyincial no mez de so-
tembro.

~ 5.. s,m nas cida,les e villas, 6:tJ\ nas fregnnzias e cura-
tos; 4~ nos districtns, pequenas povoações, c estradas, sobre ca-
da botica ou c 15:\ LI J nog leio, em quo se ven(lvr fazomlil secca,
ferragem, uehida, espirltuoza; 011 outro qu dí[ ler gonoro do
paiz ou ue fÓI':), e o uuplo se com qualqn')l' d'. stes gonoros se
vondl3r tamuem llOlJid IS espiritllo,as: nàl) se cubrar;1 o du pio
sobre as casa, de negocio em que sónwnte se vllOlL.:r'om bc.,
bidas espirituosas fabricadas no piliz, e gcneros ali 'no nticios d<l
producção da proyinr.ia. Estes impof.tns serão arrecada dos no
acto do lançam cnto e, os pxnlrlures responsacis pdo que doi~
xarem dtl arrecadar, por não usarem dus mlJl'ns faeultatlos pe-
las leis. i

~ (3." Passagens du dos, ex.enptuatlo.; os de Sapucahy,
Verde, e S. Fra nci5co l'egulanlh 'S'~ as taxas pela ta bella 1Jn-
nexa á lei n,O 51,.1, e courantlo-sc o duplo IJf)S municípius d'U-
ber a ba e Araxá.

7," . 50:tJ\ sobro as tllboleta:;, caixls, caixirJ!Jas, ou 011-

tros quaesquer volumes portalois du qllalqul)r natlll'CZ:J ou do-
nominação quo contivorem joias de ouro, prata ou pedras pre-
ciosas para negocio.

~ 8.° f (l!los de hcranç:l~, l:'rpuos, rcstituiç,Õ05 deix Id;ls
l\m testamento [lf)r testadores qlw n:i,) sl'jã'l herueiros neccssa-
I'il)s, o dos promios ueix:allos aos tcstllnentciros 110 cx;os;o da
vintena, com crcepçào uos Jug oc\os deix'Il1os ás casas de chal'i-
dade, matrizes, ca[1011.15 II esmolas para serem di,;triulliu,IS
"pelos pour'cs,

São sujeitos 11 osto imp.)stu Il~ irmiln:; qll<l sueeederem a
irmão germano fillleciuo lluinkstiulu, h:JVewlo-se devohiJ0 o'
ULO fructo da !l13rança ao pai 01\ mii uinuIJi1.

~ 9.° .~llVO'S e Vt:lh05 dirúit I", seg'lllt1o a tabella- n-
. nnela LI lei n. 1HG de J5 de julh'j til) 1857, tir;allr\;) suppri.
mido ú ~ ~o da d,ita lah~lla, e deva I) a 101)';) )) I) imposto ue
l .;; 0,0 do 'g, o



Pedro de A.raujo para sua refol'ma o tempo tll1corrid,) de outu-
bro de J 848, épocha de sua demiss,io do t(,lJente Ui) corpo
policial até J8G[~ em quo fui reilJtrgrado. •

Arl. 12. A totalidar!e uo: srJ,jos qlll) percebi.1 o tenente
quartel mestre reformado do carp!) policial, .J'lsé de Filr'ia e
Souza, a partir da referida reforma, serú desfnlcad'l Silllrnte em
I'elnção ao tempo que lhe falta para perfazel' ~5 annos de SCr-
\'iço.

A.rl. l3. O .viga do J Joquim Jo,é da \,05ta S:nnn, fiadol'
do ex'co\lcctor .João Paulo Teixilira, fica exonero lo de qnal-
quel' respon 'abilil!at1e l'esultante tia finnça.
. .Arl. I[L O fiel da the50nraria prol'incial, quando sub-

stl.tulr o thesolll'eiro nns suas faltas e impcdime:lto5, t('ril di-
reIto o percep;ão das vautagens (lo empl'rgo suhstituir!o. com
tanto que o substituto nunca perceha miJis uo que o substituillo.

Arl. 15. A grntificaç.'io dnua :ta redilctOl' do nlmanak de
~lina5 será pnga mnnsalmcnte nu razão de 1:200,$000 anlJuaes,
depois de pr'estada fianç:t idonea.
. No contracto que o go\'crno fizer para n impressão dl~t()r

mmará o tempo em que do\'a esta !lcar promp!a, de maneil'a
que o almanak possa seI' distribuido em jillJciro rio cillla anno.

;\ rI. I n. O go\'erno poderá dispor do n(lparelho de fo['(:a
centrlfuga de Derosn, e Calll, pertencente iÍ pl'ovincia. cedelJ-
d.o-o a qualquer p1lticular que 'se obrigue n concertai 0, e l'n-
sll1ar seus usos, sob n crndi<;,1u de não correr mais despesa ;t1~
guma por I'onta do cofro provincial.

Art. 17, Os examinadores de que trata o ar!. 33 ~ :3.o
do rrg~lamento n. 56 serão nomeadoS pelos inspectores de cil'-
culos, Il1dependente ua i1(lpl'ovar:ào da presidencia, sempre qlll'
o procJSSO UO concurso etlr "Ci' perante as impectorias.
. Al'.l. !8. Fica reduzido II ,Ii.d dias O PI"ISO nllll'cado pari!

a Illscrlpçao e processo de habilllnCéin dos cOlldidiltoS no nJil-
gisterio publico. Findo este praSll é llü\'ellllll COllCllrrcntu nu
concurronll's habilitndos, O illspecllll' dO'cil'l:ulo mnlclIl'ií e fil"iiÍ
annullciiJr immediatan:ente o di;1 do ('xan:e.

AI'1. I!), As líc('nças (l'll'a a abertura ue I'sc()las e estaill~-
I~cimenlo; particulares do ins ruc(;iiu sel'iiJ colll'cdid;ls pdll
di reclor geriJI em tOlja a I'r ",,,inc i,l, c p,~lo; insp,:ctOf'l',; IlelS
'l'Ú)lü XXXIV P.-\UTE 1.'
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thecas <la cnpitiJI e de S. Jcão (rEI-Rei, a 1.' será confiad'l i\
guarda do omcial maior da secretaria da assembléa, e a :2.'
sorá entregue á respectiva camara municipal.

Al'l. (j, o O go\'el'l1o fica alltorisado a mandar fazer os EC-
guintes pagamentos. .

~ 1. o Aos cidadãos Anacleto de Magalhães Rodr'iglles e
.Joaquim José da Silva da quantia de GOJ~OOJ como grntifi-
cnção pelo trabiJlho de impeccionar o corpo policial.

~ 2,0 A Antonio d'Araujo 1.obato da qpantia de 1.'283~322
que despendeo com alumnos pobres quo recolheo ao seu -col-
/. gio, por ordem do governo.

~ 3.0 Aos professores de instrucção primaria ~lanocl José
da Costa e Joaquim Gomes ~Iartins dos vencimentos a que tem
uireito e que cahirão em exerciclO findo, creuitado para isso na
quantia necessaria.

~ [LO Ao tencnte coronel Luiz José tI'Oliveira, da quan-
lia n que tiver direito em ,ista dos llucumentus que acom.
pnnhão o omcio do secretario UO governo datado de 8 de julho
d(~ste anno.

Arl. 7.0 O govemo mandarlÍ pagar, desde já, ao bispo
UC ~Jarianlln a quantia de 2:lJ77'#;i77 rs que é a quinta pres-
t[l~ão, segundo a lei n. 1215 de 18G4.

:\r t. 8. D O governo mnndará entregar á mesa adminis-
trativa da Santa <:nsa do ~li5Cricordia ela cidade de Passos a
quantia necessaria para o pagamento de siza e direitos, afim de
obter esta a doal;ão que fez o major Jeronimo Pereira ele l\Jello
é Souza.

,\r\. n.O O governo comprnrá para os herdeiros legitimos
do finado ~Ianoel Pereira ela Silva Junior apolices no valor;de
25:000,J'DOOO, a razão de 5:000$000 por anno, como remune-
rnção dos sel'viços prestados á provlIlcia pelo I1nado, com a
abertura da estrada do nOIll Jal'dim.

Arl. 10. Fica o govorno nutorisado a aposentar os pro-
fessores publicos Antonio d'Araujo Lobato, CiJrtos .José d'As-
sis, D. Anna Izahel de Mornes e t\ ntonio da Costa nr'nga. le-
\ ando-lhes em contn o tempo que exercerão particularmente
l' magisterio.

Art. 11. O governo mondará conlar ao capitão Francisco

F. N. 4. ( 135 j



Nesta secretaria da presidencia foi publicada apresento'
lei aos 24. de setembro de 1868.

Anlonio Nunes Gnlviio.
Impressas o revistas, por ordem da presi(lcncia da pro .•

yincia.
Diôgo Lui:; d' liImeida Pereim de Vasconcellos.

Tabella da:; tal"as Ilmerarias que devem ser arrecadadas
no anno llnancoiro do t.O de julho de 1860 ao ultimo de ju-
nho do 1i-i70

S 1.° De cadll animal que transitar pelas estradas de com.
munirnção desta com outras provincias cobrar ..se.lia 3,mO.W.
Excoptuão-se:

1 o Os annimaes que conduzirem os goneros sujeitos
lis imposições meneionadas 1105 ~~ 1.. 2 .• e 3." do art. 3.0 da
re~pediva lei de orçnmrnto. .

2." Os :1\limaes sem carga; os que trnnspor'tarem caval-
l,)iros e trem de escuteiros; os que tir1il'em carros, os cayallares,
muares e vaCcuns tocados.

3.° Os animaes qun dn:; provincias ccntrcles Jimitrophes
ntrav('s"an'm por esta, pela ('strada do communicação com a do
Hio de Janeiro e outr11s do liltoral, ou que dostas atravessarem
por aquellas.

11." Os animaos quo conduzirem generos alimentícios
de primeira necessidado, cnl c objectos tendentes a ,Iesenvol-
ver a industria agrícola ou manufactureira, entran'.lo neste nu-
mero 05 instrumentos afatorios, e qualquer genero de rnachi-
nas proprias pal'a ngricultllra.

5.° Os porcos.
fi. o As ovelhas e Cllbrêls.
~ :2.° Dos cCJmprrhrndidos nas quatl'o primeiras excep-

ções do ~ antecedente só ,se cobral'á 111 estrada do Parahybuna
1\ taxa de 32.1 e !las oulras estmdas 160, salva touavia a iscn.
çào do 3i 2." do ór\. 3.0 da lei.

~ 3.0 Dos com preh~n idos lia 5 • cxcepção cohrar-se-ha
TOMO XXXIV. PAUTE 1."
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respectivos circulas. Para concessão d'essl1s licênças e ?as tle
qUi) trêlta o :1It. 3.0 S 1(j da lei n. t ,400 'plIgl1rào o~ Impo.-
\rantes os emOIUmf'fltos c direitos estilbeh~cldos por lei.

Art. 20. Os professores habilitados que se titularem deu-
trO do praso prescri pto no art. 17 da lei n. t, ',00 nas matorias
lJovamente exigidas pelo regulamento n. 5!i perceberiío os ven-
cimentos marcados 11'1 tabella annrxa ao mesmo regulamento.
desde a data em que forem declarados habilitados.

Art. 21. 05 professores de instr"ucção primariíl o secun-
daria, fóra das horilS do ensino, não poderão se flccupílr de no-
.'..:acios estranhos a sua prollssã<.', sem licença do, inspectores
dos circulos respcctivos.

Ar\. 22. A matricula tios alumnos (l'instrucçiío prima-
ria e secundaria ()5I,lrá ilberta todo o llIlIJO.

Ar\. 23. Fica creada, desde já, milis uma escola <.loins-
\I'ucção primaria elementar na frcguezia da cidade da Itabira.

Art. 24.. Fica conservada a cadeira do ILm Despacho,
niio obsta Ilto a sl.lpprcssiio da respectiva paroclJia.

Arl. 25. As sobras que se derem na rcnda provincial se-
rilO annualmente applicadas a obras publicas.

Art. 26. Ficão desde já revogados O ~ 1." do titulo 2 .• ,
o ~ 7" do titulo 15.0 o ~ 2.0 do art 5.° o ~ 4." du nrl. 7.°,
'odos da lei n. lJ •.23 de 18G7.

Ar\. 27. Ficào revogadas as rlisposiçõlJs em contrario.
Manllo portanto n todas as autoridades, a quem o co-o

IJhecimento e ex"cuçiio da rcreridn lei pertencer, que a
eumpr;.lo o façào cumprir trIO illtniramente como nella 50 con-
tem. O secretario desta provincia a f<lça imprimir, publicar e
f'OlTer. Dada no palacio da prcsidencia d" provinci<l de Minas
;craes, aos trinta dias do mez de julho tio allllO do Nascimen.
to do Nosso Sonhar ,/ezus Christ .• de mil oitoeeutos e sessen-
la e oito, quadragesimo setimo da independencia e do imperio.
(L. S.) Jo,É (lA COSTA ~L\cIIAnq DF.Souz, .

Foi'lww/o Carlos lU eI1'C lles , a fez.
Sellada na secretaria da -presidencia da provincia aos 30

ele julho do 18ij8.



RESOLUÇXO N. 1:6()2 -DE 3 AGOSTO DE 1868,

3208000
3008°00
3008°00üOSoou
850$00U

3:GiOSOOO
700$000
2GOSCOO
120S000

FOLHA N. 5,

1868.
PARTE LaTO~IO XXXIV.

Fixa Ú" t1espozas <las camara, municipaes da província. nella declarada.,
p.lIa o <lnlJo tlnHIJ~eiro ']0 1.0 de oulubro de 1868 ao ultimo de se-
tombro de 1869.

Munoel Teixeira d~ SOII7.<1, Dignitario lia ordem da Rosa.
iielladol' do impel'ío e 1.0 vice-presdcnte da pl'ovincHI de
:\Iina" Geraos: Faço saber a todos o.~ seu" habitantes que LI
as;:.ernbléa legislativa pruvÍncial docl'etou a resolução se-
g'uillte:

Art. 1.0 As cu'naras municipnes da províll'ja de jlinas
Ueraes, abaixo Jeclat'adaii, fiCflo lllltorisadas II lle,;pelldor
!lO anno fin:lnceiro mnnicipal do 1.0 tle outubro de 18GB ao
nltimo de setembro de 18ü9, a:::sUg'nintes quantias, a saber:
,~l," Imperial cidade do 'Juro Preto-12:450,~OOO, fi saber:

Com o pessoal da :,ccretarin, 2:'~50S000
« medico do partido. . 500g000
« fiscal. .. 300$000
« admini.itradores de barrcims. ii30$0{)O
'( porcentos ao procuratlor c lh:cnl. 1:ooogooo
« matadouro publico , /1208000
« mercndo , , . . • , , . .. 3008000
« expediente tia secl'etaria, inc1u:-:ive

a contlncS'tlo de olIit:ios.
« evelltU:1ü.,;. .. .
« a funcs'ilo de Corpo Deos
« a cI'ea~flO do e,'postos •
« a illlllliilla~àl) da c;'\cleia.
« Óbt'flS jlubliem;,
« Cllstas judieinl'ias.
« eleis'ües jloliticas.
« relojoeiro.,

sómente na estrada do Parabybuna 10) 1'5, e nas outras estra-
das 50 1'5.

~ !~.o 003 comprehendidos na o.a excepçiio cobrar-se-ha
IIJ estrada do Parahybuna 80 rs, e uas outras !~Oréis.

g 5.. ~e cada carro com cJpacic1(l(le de con'!uzir cin-
coenta arrobas 19W;2')() 1'5. De 1) ) até 100 dita!: 2!~.ij)rs. De
100 á 15) dit<ls, 3üili\ ,00 rs, De 150 a 20) ditas 48;;'P00:)
r's. De 203 a 250 ditas G01tlJOOrs. Da 25:) i\ 3DO ditas 721t1000
1'5" não 50 leY3l~do ~m cont;] pura a imposição qualquer diITe-
ronça que seja Infen0r a este pezo,

EICOp~uão-se os que fo~em carregnclos sómenle de gene-
ros, ou oOJeclos comprehenc11dos nas cxcepçües já menciona-
das: neste caso cebrar-se-hn, somenlll na üstrada ua Parabybu-
un, 2:;;;OJO rs,; ~ n3S outra~ ~~'OOO1'5,,05 nnimnes que tir.\.
rem os carros tnbutados fica0 bl'ntos de ql1alqner direito.
, ~ ~.o De cada Le::ila lJ)va quo ontrar pan a provillciil,
Il.'~Dndo130l1too dono pu cOllclnctor de qU31quer imposiç~o por
s~ e sua ?agagern 5~)oO rs. ('alaci.) da p"r5idl~ncia da l)rovin-
1:111 de MlIlas Gerao._, 3:) UU julllO d,~ i tiS, --.I0S1:: P.\ CO~T.\
R\clI \DO DE SOUZ.\.

( 138 )

OUIW Plml'O, 18f8. Typ. lJE .I. F, IJE 1'.\üL.\ CA:;'j'HG



( 140 ) F. N. ;) ( I.!! )

C( fei3tejos nacionaeil.
~ 2.° C,aldas, 2:3D6SOOO,a sabCI':

Com o sccretario e expediente. .
C( fiscal e zelador do mercado.
C( zelador d'agua potavcl.
« porteiro. . . . . .
C( luzes, limpeza da cadeia c casa da

camara . . . . • . . . . .
« eleiçoe", jury e as"ignatura do Dia-

rio amcia!. . . . . . . . .
« custas judiciaria".
C( obras pn blica". '
C( caminheirns. . , . . . . . .
« eventnae" e porcentos ao procnrador.

~ :3,0 Sabarà,6:,WOSOOO, fi saber:
Com o secretaric, licclleiado.

c( « quc servil'.
C( continno. . . . . .
« gratificação ao fi~cal da cidade.
« C( ao lle Santa Quitcria
C( a creagão de expostos •
C( a secretaria. . . . .
« a ilIuminação da cadeia.
C( eleiçoes politir.as. . . . .
( ~l prC)cissão de Corpo de Dcos.
C( Jllry. . . .
C( caminheiros. . . . . . . • .
( cnstasju(liciarias ao ex-jnir. de direi-

to da comarca do HÍll da" Velha", dt..
Elias Pinto de CarvalllO. . .

C( custas .indiciarias para outros elll-
pregndos . . . . . • . . .

Por cunt:t da divida liqmdada ao dI'. Anastacio
o Simpllronio de Abloeo. . . . . .

Com o pagamento ao barão do Curvello
pelo qne se a1'l'ecndar dn rÓI'OS. • •

( pagamento ao tenente Júsé Caetano
Bocha pelo que se ficou a de\'el' dns
linotas a? dI'. Simphl'll1tio c Agos i.
nl10 Jose Carlos, C01l10 ces,-;:ollario
do;; mc.smOi3. .,

\( porcentos ao rl'OCllra 101'

2:30S000

,•.25S000
2-lOS000
100SOOO
(j0~000

150S000

90S000
320,)OJO
3205000
20g000

ü71SOOO

iOOgOOO
1.00,'000
120gooo
100.')000
GOg000

320~OOI)
40S000

180SOOO
1:20gooo
11O'~000
1003000
100SOOO

Id9,iG:.i0

1:.iO~OOO

,:;OOSOOO

300S0:~O

1;)5S000
Q;)gooo

« obras publicas. .
• 4.0 Itabira, 5:1I-00gooo,a sabel':

Com o secretario. . . . . . . . .
« medico llo partido com obl'ign~fto de

curar no hospital. . . . . . .
« liscal do distl'icto da cidade
« porcentos ao procnradol'. . . . .
« zeladol' das aguas uo enCittlamcuto

geral.
( caminheiros. . . . .
« expediente da secretal'ia
« elelçoes politicas. .
« jury, e aposentadoria do jllir. de di-

reito . .,
« a qualificação. . . •
« aguD, Inz e lb1peza das prisoe;;. .
( li illuminação extema da casa da

camara, e em dias de fe;;ta nacional.
(C a prociSSãO de Corpus ChrÍ:5ti. . .
« a assignatura uo Diario Oflicial. .
C( a impl'essão e encadel'uacão de ta.

loes " •.•. •.
« cnstas indiciarias. .
« C( lIe annos anteriores. .
« despesas miudas e eventnaes.
C( cxtill~~flO de fOlllliglleiros.
\( porteiro.
« expostos. .
C( obras publicas.

;).0 llnependy-10:1~'~OSOOO, á saber:
Com o secretario. . . . .

« gratificaçãO ao mes .10.
( porteiro. . .
« tiscul da cidlllle. . . . .
C( 5 fiscaes dos districtos de fÓI'fIa 50S

cada nm.
« caminheiros.. .
« llg'na, luz e limpeza da cn'!en.
( eleiçoes. qnalilicaçõc:5 c jnl')'.
C( expediente da :;ecrctnl'in . .
« expostos.

I~OlO XXXIV. PAUTE: L"
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GOO~OUO
600 OUO
200.~'O()()
:J2.1SlJ1j()

\ 6s000
J:iOgOOO
50Sf,OO

IOOgO'lO

iO 000
20~OOO

220g000

1)OSOOO
1;.i°SOOO
12~lJOO

r,ogooo
4.00gooo
87S6W
608000
(jOSOOO

20ogooo
50g001)

I: l;50~38/1

600;'0(1)
200SOOO
1508000
2008000
2;)08000
lG,)~OO()
10:)5000
JOOSOO()
50liOOll
1008000



cc pOl'centos ao pl'ocllrn<1ol' •
« ditOG ao agente lllullicipal.
« despezas e\'eutuaes.
( Diario Ofi1cinl
« obras pu bIiC/lt'.
« u conllllC~fto do:; lumpeüe.,lIu ellpital

para esta cillalle. .
« a illumilluÇfIO ]1nbliea,
« el eicüc:; Jloli ticas.

~1illas NO\-l\::;-1:2.10SOOO, ú saber:
Com o secreturio.
« porteiro.
« expediente,
« expostos. . , . . . . .
« a pl'Ocis,'ãO de Corpo lIe Deo,~.
« eleiçoe" politicas.. ,.
« agna, lllz e limpeza da cadeia.
« obras publicus.
« eventnaes
« g'l'utificaçno ao !bcul. .

Put'neatú-!):08:!SOOO, ú saber:
CO"!"lo secretul'io.

(C fiscal, . ,
« podeiro e continuo, ~
« expediente da secretaria,
l( ng'llfl, luz e limpeza lia cadeia.
l( n procissãO de Corpo lIo Deos,
« obras Jlublicas, de prl'ferenciu o cc.

lllitel'io geral, casu do mercndo, ill-
tl'ollucçno e cunnlisaçüo d'uglla po-
laveI, concertos de ponte" e e:;t1'11l1n:;.
calçadas, li rnpeí' a lias ruas e couser.
vuçno lI'essos Obl'<%, "

« eloirOes, qllllliJic;t<'Ocs e imv.
C( asslg'nallll'u do Dii~I'io Ofií c Ílli.
( cventllacs, cnmill1Júil'o:; e porcCl1to.~

no jJl'oclll'allol'.
« cnstas jlldicin. ins,
(( de annus untc1'iorO:L

,~lO. S. João d'EI-l\ci-U:(jj':!;'DOO, Ú .,!lhe!':
Com o seerotario,

'1'o~!6 XXXIV. PAETB 1.~
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« erentllues •
II a procisSãO de Corpus Christi.
« custas juelicial'ias.
« extincção de formigueiros. . .
« fi conservacão d'ngua da torneim.
« medico pai'a curar os pob:'es. ,
« medicamentos pura os llIesmos , .
« despezas com a praça do mercado.
l( pol"centos ao procurador e cobrador,
« as:::ignaturas de periodicos.
l( gratificação ao tiscal de assistir fi

pril!:<1 do llI~rcndo. ,
« obr:.!s PUblJCIlS,

C:' mpnulta- J 2: Il~OS3-l8, ú saber:
Com o pessoal, sendo 800S ao secretario,

-t50S ao pro fessor do partido licen-
cindo, li,OS ao medico da Santa Casa
de ~lisericordia, que será o do parti.
do da camara.

l( expediente da secretaria
(I a JluulicuÇão das actas e mais traba-

1110 da CllllWrll...
« assignatul'll uo Dillrio Omcinl. . .
l( illu minaçãó da cadeia e mais despe-

zn",
« a creu!:ào uos expostos. . .
« a pl'oci".,flO ele Corpo de Deos,
« festejos naciollae::; e cleiçóas políti-

cus. •.•.
« jur;y e custas jucliciarjas. ".
« porcentos ao procul'ador e eventllaes
« pagamento da divida passiva de.,-

I .. )
(e JU, . • • •

« obl'lls publicas.
líbú-ü:Ooogooo, ú saber:
Com o secretario,
l( fiscal.
« Continuo.
« expediel: te
cc 11 illuminar,rio e limpeza da cudeifl,
« caminheiro.:;. . •
C( cu:sta,;: jndieial'ias,

HíOgOOO
100S000
5COSOOO
:wogooo
2008000
200~000
2008000
508000

2:0008000
508000

10-18000
4:77(jgOOO

2: tOOf'OOO
sogooo

200g000
128000

500g000
200g000
200SOOO
I~OOSOOO
800íWOO

2:[.00$000
1:47 J.~U77
1~:37ü8371

'~OOSOOO
2008000
608000

1008000
2008000
1ROSOOO
5005000
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600S000
.100:000
200~OOO
f')I.:OOO

2:50SS0ll0

SO,~oO()
500,~OOO
OUSOOO

.JOO.~OOO
8[lSOOO

-tOOSooo
50.'iOOO

- 50 "ono
1008000
80S000
II)OSOOO
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80S000
l,oosaDO
100SOOO
80S00;)Gogooo
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1:200$000
1008000
120g000
30og000
250g000

fJO;;OOO
80g000
:WSOoO

Ü008000
1:29°8000

2008000
I.lOSOOO
208000
ü08000

2008000
3008000

50g000
408000
108000

73nsOOO
1:800g000

1308000

250nOOO
208000
608000
80ROOO
508000
508000

:1508000
250g000
100gOO()
350S000
150S000
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« custas judiciarias. .
« de annos anteriores,
« quuliticações, jury e eleiçoes.
« caminheiros, . • •
( ilIuminur:ão nos dia;; nacionaes •
« POI"centos ao procurador . .
« obras pnblicl.ls.
« eventllues

Oliveira-4: 178g(j22, á saber:
Com o secl'otario.
« expediente da secretaria
« porteiro. . . . . . . . . •
« agull, lu~ e limpeza da cadeia.
« fi PI'OCi;iSilOde Corpo de Deos.
« eleir:ões, . . .
« custas judiciarins.
« caminlJeiros e eventuaes.
«( arreCU(llleilO dos bens do evento,
«( inspecçãü do rogo d'agul1 potavel
« fiscal •
« ohras publicas. . . . .

~llnta 13uroaru-!J:0008000. á Haber:
Com o pessoal, sel..d~)40~8 para0 sec,retu-

rio em exerClClO, 5008 para o l1cen-
ciado, 1OO~para o fi:c:cal, 120S PUl'll
o porteiro. e 80S jlara o ex~eJieute,

( ao'ua, luz e lill1l)eza ela cadem.
'=' \' ,« eleieoes po ltlcas. . . .

(( expôstos e ellfemlOs pobres
« custas jl.lrlicial'i!1s. .
« impressflo de talões.
«( caminheiros
« aposentadoria do juiz de direito.
( eventnacs e por ceutos ao procura.

clor
«( obl'as jlUblicas.

rjlllnlty-!)OOSO~O, á saber,:
Com o seCl'ctar,o e expClhente

( porteiro e continuo. .
( eleÍr'ões politicllS, • . . .
« a co.nservação do rego d'ag'uu.

:'::-::\1\', rAllT~ 1.aTO~[Q

~ 12.
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1208000
6008000
450SOOO

1008000
120S000
100~000

3508000
400S000

fJOOSOOO
3(jOSOOO

60~OCO

1008000
20~5000

2408000
~OOSOOO

808000
1508000
2008000

508000
100S000
4808000
120$000

2008000

60g000

4008000

3:2925000

1:200$000

« gl'Utificaçflo ao mesmo.
« 1.o fiscal. • .
« gralificação ao mesmo.
« 2. n fitical. . .
« parI ei ('O o

« expediente da secretaria
« a 1)['oci:';Sãode Corpo de Deus.
« por centos ao procuradol"
« ell'içOes pollticns.
« as sessões da CatnUl'<1,jnry e despe-

pezas miudas. . , . . . . .
« talões para a cobwnçll do imposto

sobre aguardente, . . . . . .
« ditos e livros pnl'll a dos impostos

sobre cOll1missarios de generos do
paiz, fumo, couros e g'ado. . • .

« a crençao de expostos. • . • . .
« a i11111ninaçãüda cadeia. . . . ,
« exll'aC~~flo de formigueiros enl to1'1'o-

nus publicas .
« ca llliuheiros.
« [es: ejos naciollflcS.
« pcr centus ao ngente .encarregatlo

da cobwnça sobre aguardente. . .
« CUtitl1Sjudicifirins. . . , . . .
« pagúll1cnto da divida à Snnta Casa

de ~lisericordill pela creaçilo de ex-
pOi;tos, sendo (jUUSOOOno exercicio
de 1865 à 18(j6 e (j008 no de 1866 {l
1807, . • • • . . • • • .

« a ~llulllinaçilo. puLlica da cidaele,
alem da conSlgnaçilo feita pela ns-
se1l1blén legislativa provincial. , .

« ohras publicas, inclusive a gratifica-
çao aos galés. . . • . . . .

[litnngu:y-4:20nsCOO, ú subel';
Com o secretal'io.
« fiscal.
« porteiro, . . . . . •
« illulllinlcuo, nglln e limpeza da ca-

deia .•. . • • . . .
« expediente du secretaria.

i:\ 11.



808000
40g000
158000
60g000
6258000
1008001:
G0800~
[~O~OOO

40(,)8000
3:108000
'lOO.~OOO
408000
30goon
3°8000
60,\,000
1008000
306fioOO

30r..SOOO

[)008000
i160$000
16081300

80g000
3608000
lH:oeo

1208000
3.660ljOOO

6008000
3008000
1508000
300S000

J :400$000

480$000

( H7)F, ~. G.
(t extlC<1ienlc e caminheiros, . ,
c( a ag'llll. IIlZ e limpeza ela cadeia.
c( qUl:1if1caC'ões ele votantes . , ,
cc curativos de pI'ezos pobI'es.
cc obras publicas. .
cc custas jlldiciarias. . , . . •

administraçflo de obras pu blicas.'
nposolItad(lria do juiz de direito. ,

c( evelltuaes e porcentos no procura.
dor. . , . . . . . . . . ,

~ 1S. B0l11fil11.-1 :5aO~000-a saber:
Com o socI'etario e porteiro.
« fiscal. . .
cc expediente. ..
c( eleições e quulillcaçOes.
c( caminheiros. . . , . . .
c( agun, luz e limpeza (la cadea
C( CUiitas jndiciarias, ."
c( pnrcentos ao Jll'ocurador .' . .
cc obms publicas e extinccão de for-

migneil'os e despt'zl1S e\~entunes.
~ lU. Leopoldina. -8:88'~SOOO-fl :saber:

Com o seeretario,
« tis'al. .
c( porteiro. .
cc caminheiros. . ,
cc porcentos ao Pl'OClll'lHlol' ."
(t expediente da secretaria do jury e

eleições. . .....,'
cc n illlprC';SftO (lu eodigo de po;:;turas

elo regimento interno e mais dispo~
siçoes ll111llicipnes, 0111 qllllntidnde
slllIlciente para ex por-se ú vendu.

« ngllll, lu;!, e lilllPt~Z:l ua callea.
Cllsta:, .indiciarias. . . . . . .
a illumina~flo em dias de festas na-
cionacs .
cventllacs . . .. ...

Il n.:'i\igllatllrll do LilJCl'ni de Minn~,
ex tlllc~~ão ele f,) I'lI1igu oi ros.

« obl'ü::; publicas.
'1'0\10 XX.XI\'. PARTE 1. a

20S000
!,oogooo
1008000
ti 03000
3508000
1005000
1505000
2005000
1508000
100WOO
180S000
208000
/iOSOOO
305000

fOOSOOO
100SO(/0
1508000

U!J9S0i!l
100S000

:V:OSO,JO
80SOOO
:!OOSOOO
GOSOOO
32,:;000

:30050DO
80SOOO

1:>08000
40S001)
(íOgOO,)
!logOO;>

(Jogaoo
():jOSOOo
~OOSOOO

13:000$0011
800S000

OSOOlJ

« a ilI11minaçào da cadeia.
cc envidrllçalllento e reparos da CUf'U

da camara. ,
«( obras pllblicns,
(( custas jlldiciarills. . .

Ubernba-2:ti898079, ú saber:
Com o secretario.
(( continuo.
(( fiscal. . . . . . .
« a illllminação da cadeia.
(( custns jlldiciurins.
(( eventuue:;. .. .
(( porcentos ao proC'llI'lll.bl'.
C( jllry, . ., ,.,.
( cal~linheiros. Á. 200 por IOg'lla.
« eleIções politicas. . . . ,
C( extr:tcçno de furl1lig-ueiro:;. . .
C( nrrecadaçno dos lJen:; tIo 0\'0.11to,
«( expediente dasccrctal'in. , . ,
C( obras pI.j blicas. .
C( gratit1cação ai) pI'ocllrador q Ilaudo

udministrar nfericuc:'l
Pombn-!J:ooogooo, li ;nher:
Com o seeret,irio. . .
cc porteiro o sineiro.
« fi"cal da cabeca do termo.
C( expediente da secretaria.
c( caminheiros. ,....,
C( li ag'un, luz e limpeza tIa Ladeia. .
C( eleiçoe e qun.liticac,ltJs. . . , ,
cc illllrninuçi10 em dias" de festas nacio.

une:; " .'
C( custa" judic.:inl'ia;:;.
« c\'eatllne:;. ,
(C (,bras publica:;. .
C( }>ilrcentos a(l JlI'oclIrador .
«( W(I incç'110 (le formigueiros. .

nóres d:l BOa E~pel'nn~a-l:7eOSOOO Ú ,'U')CI':

Com o ~l'cre~al'io. , , ., .
C( (.\11itillllO. ,..."
a g'l'ntitl 'l1~no no tr:-icnl ,lu villn.
(( ct ao do fúr;l.

( HIj )

~; 15,

S lô.

.• 17.
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«
«
«
«

«
«
«
«

F. ~. 5

obras publicas eextincção de formi-
gueiros, . . . . , •
eleições, qualificações e jUl'Y. . .
aluguel da casu em que fun:chl1u a
camara

C( despezas e\'entuaes.
~ 23. Caethé-2:000g000, ú saber:

Com o secretario.
« continuo. •
« agua, luz e Iitnpcr.a da caelea. .
« caminheiros, inclusive o correio quc

vem de Sabará e segue á 'l'aquurlls-
sÍ], passando em Bocas Novas.
fiscal do t1istriclo drl cidade •
custas judiciurias.
eleições e jury. . .. '"
a iIIumiIHlçí'l.O da casa da camnm em
dias ele fcsiejos nncionaes.

C( impressrto das posturas lllUllicipn('s
e regulamento para anecueluçàu dos
bens do evento. . . ,

4 porcentosu? procurudor
« obras pUbltcUS. . . ,
« despezas even tune;,;,

.~ 21. Currello-3::3SGj338, á sabcr:
Com o secretario.

« port.eiro, ,
( expediente da secretl1l'ia .
« aluguel ela Casa da Ctllllal'a.
« nguu, luz e limpeza da cadea.
(C eJcieões e jury. .
« CIl.~tuS j U(lici~lrias. sendo 208S650,

pal'1l pagamento elo di'. Elias Pinto
de Curvnlho e Clarindo Goncal\'cs
de O]h'eirn. •

« aposentadoria do jlii:'. de direito.
C( porcellt.os ao procul'ndor e fiscal.
( obras publicH:;.
«( erentunes
(( caminheiros.
« a de",aproprillçilo e aforlllosC:l:lll'llto

IW.JO XXXI\', l'AIlTE La

!,OOHOGO

GOogoooGOogooo
2;)('8000
150$000
2-505000
200$000
80g000
!~OSOOO

1008000
:1205000
150S000
;;G05000
503000

:3!logOOO
1203000
40$000

250S000
608800
308000

:3003000
100$000

003000Googooo
--1.08000

4808000:wogooo
120S000
100SOOO
80S000
50~000

l:WSOOO
:5008000
501)000

200~00()
:!:ooogooo

125UOO

( H8 )

« a mobilia da casa da camUl'[l,
, 20. ~Ifiriannn -4:080g-a saber:

Com o secretario, , , .
( medico elo pm'lido
« fiscal •
C( porteiro

a proci:>suo elo Corpo de Deos,
expostos.

C( expediente da secrotal'ia
<J. pI'ogoeil'o
(( caminheil'os.
« custas judicint'ias. . .
« a illuminaçilJ da cadea.

obras pu blicus, .
( despezas eventunes .,...
( porcenlos ao empregado cncart'oga.

do da cobrança do imp"sto sobl'0
aguardente. , , . ,

« porcentos ao procul'udor
( eleicoes.

~ 21. Barbacon~.-3:712S-a saber:
,com o secretario,'. . , .
I fiscal.

porteiro
( expostos.
I( i!luminaçaü e Jimpwm .la cade::.
c( expediente da socI'etaria .
C( eleiçoe;; politicus ,
I( custas judicial'ia,:;.
C( caminheiros.
« e\'entuaes
« obra:; publicu,:;.
C( Diario Otflcial .

n. <JueJllz.-2:GOOgOOO-n ~abel':
Com o socretal'io.

I( !iscal.
c( porteiro
c( procurador
C( fi ilJuminação da catlea.
« ferros para a mesma.
,( ~!lsta;,; jll(1iciarins.
'I caminheiros.
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IR6B.

( f b 1 )F. ~. G.

Receita
Despe:t.a, . . . . .
Saldo a fa vor du camlll'a,

j 8G5 Ú
Receita .
lJespcza. . . . . "
Saltlo a favor UH Cllmlll'U. "

lS6G Ú 18tH.
Receita .
lJespeza , '...
Saldo a favol' da camlll'a , .

~ 2.° Cidade do Pomba 18a') ú 11:66:
Receita .
Despeza,. ..
Saldo a favor. da Call1a1'a

1sua fi 18Gí.
Heceita ,
Despeza. . • " . " .
Sald,) a f111"orda C,IIllHl'a . ' . . . "

~ :J.O Cidade de l'al'Ucatú 1865 á 1866.
Receita . . . . . . • . . . • •
J)esjlcza. . , . . •
Saldo a 1'uvor da Cllmara. , . . ,

lSGa tt 18lii.
Heceita .
üespeza. . .
:)aldo a 1'al'OI'da Clllllara , " . .

8 .1.o Cidade de Barbacena 18(iG Ú 18ti7.
Heceila .
De5peza. . . . , . • • , .
Saldo a fa\'Ol' da cumura . • . "

~ ~.o Cidade do Gl'ào :\log'lJI 1866 Ú UW7.
Hece:ta .
])espezll. . , . , "
Saldo a 1'<1"OI' da cama! a .
~ a,o Ciclade de Pitall!.!"111"I~i:li Ú I lii.Heceitu . ~ ~

])espeza. . . . " .
>3alJu II f',,'ol' da CHIllIl!'n. " .

S 7.° Oli,'cira 1S!jG :'t 1,:l.lí.
Ikceita , . . , .. ",
TO~l() ':\:\\IV. I',IBTE I."

.\IA~oEL TmXEJI:A DE SOUZA.
Ga/luido fi !lI/II,lo IÜI Cruz, a fe:~.

Sellmla na secretaria da presidencia da jlro\'Íllcia nos :3
t!u agosto de 18li8.

,!ntnnio NlI/lI'S G"alrtio
1\"e8ta :,ccretarin (Ia prpsidencia foi pulJlicada a presente

resolu"fLQ 1l0S [j de novembro (Ie 18a8.
° Diogn Luiz de J tlneiria Pacim de l'wconcello "

dn "ilIa, .. ..... ',OOSOOO
Arl. 2 o Fica a cnmara municipal ue Pouso AlegTe uu-

tOl'isndn n despet1ller n quantia de 500S com pagamento de
custas judiciarins de fil1l10Santeriol'es.

Art. 3 ° As municipaliuades, não comprehendidas n'eMa
resoluçãO, reger-se-hão no exercicio de 18G8 Ú 18U!), pelo
nltimo orçnmento que PUl'íl cada uma dellas tive!' siclo d -
netaclo.

Art, -1.0 Revogão-se as disposi~ões em cúntmrio.
Mando portanto ti todas as autol'idades, fi quem o conhe-

dmento e execur.ãll da refet'ida resolução pCt'tencer, qne a
('llmpl'ão e facãO cnmpl'irtão iuteil'nmente como nella se con-
tem. O secreOtnrio d'esta pt'ovincia a faça imprimil', publi-
car e correi' Dada no palacio da pre"idencia da provincia
..le :\linas Geraes, aos tl'e:t.e dias cio mez de agosto cio unno
do Kascimento de Koi'sO Senhor Je:;us Christo cle mil oito-
n'ntos e sessenta c oito, q llllul'ugesilno setimo da independen-
('ia e do impcriu,
(L,8.)

UE:30LUçIO?'l. 1:G03-DE 3 DE AGOSTO DE 18138.

.\pprova as contas Lle ,'oceita e Llospcza LIa diversas camaras municipaes
LlJ pruvincia, e contem outras disJlosições.

~Ialloel Teixeira de Somm, digl1atario da ordom da rosn,
:-.;enaclor LO illlpel'io e 1.0 vice-Prcsldente da província de
~Iinas Gemes: Faço sabo,' a todos os seus hahitantes que a
llss,emblea legislativa pl'ovincial decrctou 11 resoluçãO se-
O'ulllte :
~ Art. 1.° [?icüo nppl'ovadai' as contns lIe receita e tle,s-
peza de diversas Catnat'as rnunicipaes lia provincia, relati-
vas aO~J aonos financeiros abaixo declarados pela mnucil'l
,;og'uinte:

~ 1,° Cidade do Uberaba 186', Ú 1865.
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( 153 )F. 1\. 5.
~ ]7. Campnnllfl 1266 á ISG7.

Heceitn . . . .
Oe3peza " .
Saldo 11 fa\"or da camnra. , .

~ 18. Formiga 18G6 Ú 1867.
Receita .•. .
Despe;m. . . . . . .
Snldo a favor lIa camnra. .

~ 19. Caethé I~GGu 1867.
lIeceita .
Despeza., ",.
Baldo n favor do procllrador. . , . ,

~ 20. Cidade l\fnrinlllltl 18G3 Ú 18G'J..
Heceita, inclllsive o ü!cIJlJce verificndo contra o

ex-proclll'ador fallecirlo T1Jeoclolinclo Antonio
Ferreira da qllantia de 2:047:tPOI G 1'5. 5:01 ]~92!'l

Dc::.'péza. . . 2:8!)7~25~
Saldo a favor da camara, , , , . . . . . 2: 11/'<'+IG75

Art. 2.0 O fiadol' do ex. procurador da camara municio
paI do ~I1lrianlln, fallecido TheodoJindo Antonio Ferreira,
cutrnl'ú com a qllantin de 1:047~0IG 1'5. para os ('01'1'0"muni-
cipae3, illlportancia do nlcance verificado contl'a () llll.'smo
ex-proclll'ad'J1' no exercicio lle 1803 {I ]86',.. No CllS0 de nflO
ter prestado I1nnça CIltrilrúõ 05 vcr"ndores com a reCel'lda
quantia, na fol'llw detcrminada pelo art. 80 da lei do 1.0 de
OlltU!)l'O de 1828 .

~I:t. 3 o Ficão mlJlt;\l:la.~ em 80l'P, cnda uma, as cumarus
mnnIClpneS, por terem deixado de. Cl'l\'iru' as contas ubnixo
ll1encionada~: Tamanduá 1861 Ú 1863. LaV1'Hfl 1863 á 18G4..
Bàepencly 1857 á 1862 . .Juiz de 1'6ra 1864 á 1865. Rio PartIu
1859 Ú 1861. ~Jnr de He"pallha 18ú-1 á ]866. Ql1eluz 1862 Ú
1853 e f 864 á 18(;5. Serro 18Gô á 1866, DOI'es do Indaiú 1H59
{l 1864: e n elo Ubú em] ;lO:;;' pela falta da pl'estar.ão das COlJ-
tas dosexercicios de 18ôO á 1862 que lhe forào devolvidas
em 1863, e bem ui:'sim a de S. I'm:Jo do Mnriahé em 80~ 1'8.
por 1.01' cleixndo de enviar as contas dos nnnos de 1855 á 1861.

A1'1. 4.0 A UPPI'O\l,j('lIO das contns rle ql1e tratn esta rc~
Sl)lllÇ'ào não inllibe as C;lln:lI'I1S 011 a tcrceil'o dc reclamarelll
convenientemente contra ljUnJ'111cI' erro 011 engano qlle fiS
mCSIlHLi po:'Sflo tel'.

AI'L 5.° Ficào revogada::; fi", disposiçüC3 em contrnl'io.
Mundo portlol!lto li todas <1::; autoridades, a quem o co-

TaMO XXXI\', PA.Em'1.3
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Hecoita . . ,
Despeza, . . , . .
Saldo a favor da CUlTlnra.

Dei:ipeza. . •
;Saldo a favor da camar~ •

~ 8.0 Cidude da Itabll'U 1866 á 1867.
HI)ceita . . • . . . •
Despeza. . .
Saldo a favor da eamara . . . .' . . '.'

~ 9. Cidade de S. JOãO d'EI-ReI 1866 á 1E:61.
Heceita . . ., .• .
Despeza. • .
Saldo a favor da camal'U

~ .10.0 Piumhy 18G6 á 1867.
I\eceita ; . .
De;:ipeza. . • ',' . • .
Raldo a favor da camara. .

~11. o Sabarú 1865 á 1867.
Heceita . • .
lJespeza . .•...
3aldo a favor da camarn . , .

~ 12.0 Cabo Verde 1866 á 1867
lieceita . . . . .
Despeza . .
Raldo a favor da camal'a , . . .
. ~ 13.0 Santa llarbul'a 1866 á 1867.
Heceita . . . • • .
lJespeza. . . . .
Saldo ti favor da camara . ,

~ 14,0 Jngllal'Y 1866 Ú 1867.
Heceita. •...
Despeza. • .
Saldo a favor da cmnara . .

~ 15.0 Diamantina 1866 á 1867,
Heceita . . . , . . , . .
[espeza, , . , • .
:-:aldo a favor da camara.
" ~ 16. Tres Pontas 1865 á 186B.
Receita ,
Dcspeza. . . . . ,
~nldo e favor da camara,

18G(j á 1867.
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P(Teí"tl H fel.

( Wí)

.\1A:\OEL TEI x DIHA
Pdro (iuril'tJ[I(1 Mal'lill.~

S..:lbllla nll secretaria da p;'esidencia
(3 Lle ag-":;!o l1e 18G8.

Al/t:}/l'O Y/ nes Gll/r£iu,
T\l~!J .xXXI \" !'.\1iTE I."

Art. 6.° Sã0 prohibiJos em casas de negocio de tabo-
lag'em e outras, que sob qualquer titulo cobrarem barato,
()ti jogos de parada, como !asquinet, pacáo e semelhantes,
Jican(lo os infl'Ucloreti do IH'esente artigo sujeitos a multa de
1O~OOO reis

AI't. í.O O ]H'OClll'adOl' da camara, nesta cidade, e os
Jiscaes em seus districtos Sfw com pentes para ur rocada!' o
imp05to de que tl'lltflo os lIrts 1.0 e 3,°, e terno a porcenta-
gem vigente para o procurador, que só a perceberá pelo que
eObl'lil',

:\ rt. 8.° O pl'OcuI'é1ilor nCbta cidade e os fiscaes em seu:,
disLt'ictOti cobrarúü a::>mIlitas de que traté10 os UI'ts, 5.° c 6."
POI' uma simples intimaçüo pessoal devendo, no caso de rc-
Jucfancia do multndo, (;)"eelltal-o judiciaimente, hypothCSt:
em que pagal'á o dob'o

,\ rt. !J" Ao procl: l'ad(ll' e fi:icaes serno forneciuo" livros
de talões pllrn Il cobrnnça dos impostos acima estabelecidos,
e elles sel'ao obrigado::> a alll'esental-os ú ca 1\1<.ra na sessfio
ol'Llinnl'ia do mOí\ de flutnbl'o para serem confrontados COlll
<lS contas tl'imesu':I('s ((lIe devem dar, sendo .Ihes ill1lllrdiata-
lI1(~nte devolvidos,

.-\rt. 10. O" ql:e fOl'em cOll\"encidos cle falta,;, quer
Jlt'l)\'udas pe.os ditos talüe::: e contas, quCl' paI' alguma olltra
prova, se: [10 delllittido" e perdel'úü: a po:'ccntugelll <la co-
!Jr:lllça feita"

:\I't. 11.° Ficflo revogadas as di"posições em eoutraI'jo,
:.\Iando pOl'tanto a todas as fill\oridades, fi quem o conhe-

eimcnto e ex.ecu~(1o lia referida re:iOlllçaO pCl'tencCl', que a
('i1l!lprão e façao cu:nprir 1<10 inteimmellte como \l'ella H'
l:ontem, O secretario d'e",ta provincia a faça impri:u'r, pllbli-
('ar e (:OI'1'er. Dacla no palado lia pre:lidencia da proviuda de
:.\lillllS Geraes, /lOS tre" diu" do Illeí\ de agosto do I1nllO d()
."\ascimento de l\'os"o Senhor ,Je::ill::>Christo de mil oitl)centos
e ses:;enta e oito, qnatll'1lge:;imo seti'llo da indcpf'IH!ollriu e
do ill1perio,
(L, S).

1', N 5.

,~IANoEL 'l'EIXERA DE SOUZ,\,
Manoel José Fel'l'eirll, II feí\

na secl'otaria da presiliellcia da pl'ovillcia
de 1868,

A 1I/()lIio SUlle.~ Ga/rcio.
Nosta secretaria da pl'csidencia foi publioada 11 ]'I'ü:it:llltu

rc::;ol'.1cno aos;) de no"'ombl'o de 18G~.
J Vingt) Luiz de A 11lll'ida pereira de ra,q'ollL'l'lbJl~,

RESOLüÇAO N, I:GO'~-DE3 DE AGOSTO O!~ ISG '.
Allern as po~turn5 dJ Cnn1ilrn rnllllicipn\ Je Sabani,

Manoel Teixcil'a cle SOllzn, ])ig'llitarin ela ordem da Ho"n,
~eIlndor do imperio. e vice-prc~idento da provincia do ~linas
Geraes: Faço saber a todos os SCiI~ hahitante'''; que a l1;:;"ell~.
bléa legislativa provincial, sob proposta d;1 l:,llIlllr I lnlnll-
eipal de Sabará, decretou n l'eso]nçilo s.egn:nte:

Art, 1.0 As casas de np:rocio em quo se \'endpl' l\g'lI:11'-
dente de cannu flcilo sujeitas á llmn licúilÇ,l nnnunl pela qual
paO'uráú 104,\ rs • nu cidade, o nu,; outra" povoações 6;;..

to Art. 2.0' P,lru ser concedida a snpl'!ldita licença de\'lwú
heI' apresentado aa pre~ithmte tia eallllll'H o competyute tal,fl,u,
l\ssigo~do pelo r(lspectl \'? pl'?cur;u!l.:r, (~e\'cn(lo ~l"hcel,lç~ S~:I,
l'equcl'Ida em o Il\ez cle ,IatWll'O, Oll ~O.(ll1ls dopaI" tio !'e ,d~l ~I
o negocio, ficlludo o (;ontranouto:' ,;IIJelto 1\8 penas. (lo !lrt <l ..

Art. 3.. '\s cas:):; de neg>oclO em qUtl ~e v~llL1er paI vor:l,
~hl1mbo em grilO, dl'ogrus tJ qlHlc".qncl' medICamento;: l~a()
lllanipulados ficilO :wjoitu:i a 1I.m.a licença lllllLHlI tle 2~ r.-"
r.lém do impo:>to !l qlle sftO f'lljt':tn",

AI'L 4 ° Fica aboJiJo o illlp l,:io lk 300 rf:. iiobre eoc1a
11m barril ele agLltlrtiont\: \'cnuidlJ IlO 1I1111lil:ipio., _

Art. 5.0 Ü~ COlltr6\'1I11torus c1a:, pre~ente;; c!;sPO::l[(;o(,,,
ill,COI'rel'ÚO \la lIIulta llu 10:;;.,"ih di.;]:> ,k PI'í,:fl", C Ú llob:'!)
l.as rabcidellcia:i,

eUflda
3 de agostQ

n11ccimL'11to e execl1rão dn referida re"oluçM pertencer, que
n cumprão e façao ,éumpril' tão !nt~iramellt~ co~o. n'ella ~e
contem, () secretarIO desta prort\lcJa a faça lmpnmlr, p~lblI-
Cat' e correi', Dada no plllacio da p['esidencia da provincl(~ ele .
Minas Geraes, aos tres dias llo mez de agosto du Ilnno elo ~ as.
cimento de Nos:3o Senhor .Jezus Christo de lLlil oitocentos e
sessenta e oito, qUlldl'llg'osilllO setimo da indepeqtlellcin o
.10 imperio,
(L. S).



BESOLUÇ:-O \,0 i:GOG-!lE :3 UI>;Vl0STO DE lS(j~,

( ];~7 )F. N. 5

3.0 Sobre a nOl11oaçuo do ndmin's(l\lllor (la prn~a do
mercado, suas attriblliçõ::,s e vencill1('nto~.

[~,o Sobre quanto fuI' ClJnCel'lI(Jnte ao ahu:;trc:mento da
praça, policia da Inesma, fi:;caJisaçflO do clIJnjll'imcnlo do
rcgulamento, podendo impor nos contrllveatorcs lllll:la até
:.lOSOOO rs" prisão por oito dias, e o dnplo llas l'eillcidenciHi3,

Art. 7.0 Hel'oguo. Ee as di,.:posições eUI contl"lll'io.
~JHlldo portanto a todns as autoridmles, a q<lelll U \ 01l11e-

cimento o execução da .refer!da .resolução pet'te~cer, qlle n
clllnprão e fação cllmpl'll' t;10 llltell'lllnente como n eIla se con-
tem. O ~ocretario d'~S~ll provillcia a faça impI'imii', pllblicllr e
(~Ol'l'er. Ihl(!a no palaclO da pre3idellcia d'l PI'o\'i:Jcia do _li.
nas Geraes, nos tr\1S dias do lllC7, de Ilg'osto do anllO do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jez\l;; Cllri",to (lt, mil oitoccntos e
sessenta e oito, q lIudrHgc:'3!1ll0 selimo ua indepoll<!cncia e <lo
imperio.
(L. S.) ~JANOEJ. TEI XEI 11.\ llE Souz,\.

Pedi'O Queim,,!l ,I/rll'lins /'('/ ci' 11, il re:~.
8e11;1I1<1na :;ecl'ü!tiria tia jll'osidencia da pl'l)\'in~ia

de ngo:;tu do 1868,
:1 11 fOI/i,) i\'lIlte,~ (;/!/r,io.

:','esta secretaria do governo foi puolicada 11lJl'eM~lItLl rll'
:3,):n(';1o ao:;;') de 1\'0\'011101'1) rle /8(j8.

, Viago Llli::. de A tmcida I'CI'eim de \T({s"/)I/cello<.

AllllJl'isl n l'3:nnra 1ll11lli(',ipal da cida le dt) ~flhnrú, n c('nr,fltirr a.) ':('1
seel'('[ario licell~a com \'c"ICII!1elllo; par' lempo indeterminado.

:\lanoel 1'Llixeil'n \le SO'lI.:I, dig':lÍtal'io di ol'(lo:n (1" li "
:5:1, "cnador do iUlPCI':O, e \'ic;e pl'(J,~identc da ]ll'ovlllein oi'.'
jlintls Uel'ile:::: Faço sahei':1 to,los os se'l" lI;dd:lllte ..; q'll~
a a;;.';e:ll010" legi.~hin1 pl'O\'in:~iHI. :,oh Ul'OPOSt.'1da cn:n:l,'::
muuicipal da eidilde do SilJill'lt, dnCl'lltllll 11 l'eS{)lll~'ftO "",
g'lIilltC:

Art. Unico. :\ l'tlrn:lI'fj 1IlIlIJici]l,,1 dn cidnde de ~:ill:I'"
rú fica alltol'isnda il COIJ('Llllt:1'IIr:l'I!<;" 1)(11'tl)lIlPO ill<!OI\',':lJi.
ll"do nu secrctai'io Lniz C:I:;si IIJO .\Inl'lins PCl'cil'tl, (:()':' I';
vencimento:; Irle :lctll:tlllll'llLe i'e!'(~('IJ": I'l~\"(lg1(1-1;:;as di"I)'J-
:3il..'üe::; em contrHrio,
I\O,L') XXXl\', r.uni.:: I,'

( 1::6 )
Nesta secretaria da pl'esit1encia foi publica la a pre.30nte

re:io1tH'fio aos 5 de nOVcilJ)bro do 1868.
• Diogo Lu i:: de :I/meiúa {'at'i'\l d' T'as ;onC! l 'os

Crea lIrna pra,:.,J Ú~ me['c.ado na ci,lado d,! 'l'réS P(nt;,s.

Manoel Teixeira de SOlWI, dignitario da ordem d,l Rn ~a,
SenUtlol' do imporio e vicc.pre.:;idcnte da pl'ovincia de :\Iina.-;
Geraes: Fa<;o sa'lel' a todos o::, seDS h'lbit:lnte..; fIlie a <1S-;CIII-
bléa legislativa pl'udncial, sob propo:;t,l d:l CHmill';j Jnllllici-
paI da cielilde de Tra" Ponta,>, decret')il n rcsolil<;rlo segllllltc:

Art. 1.o Fica creada na cidade ,Ie 'fres Pontas lima
Ilraça lle mercndo em \J lllgai' mais :1pl'Opl'iado, qlle fUl' de-
signndo pelu mesma cumarll,

Art. 2 o No,ta prHç'l l:Jlllhlill'll a cn:n:ll'il, qllan:lo 1'(1.1'
posHlvel, construi:- a eXpellS~l.:l sllas Oi! por elllprcza, o edl~
ticio necc3sario cum divi":úe::i Dll q:l:1!'tO:; IIHril n'alles ':0 ren-
lisllrem em cada semana (IÜll~ 011 lrus dias de [<,in] dos g'P-
nero:; que forem designados em I'egnlnrncllto qlle :-;0 exptJ-
uirá, deviuamente appl'ovado,

Ar!. 3 o O alngoe/ dos qll<lJ'to~, (lo,; pcx'):; () lll(~rli,h,;
qlle devel'áú existir no mercado, rarA p:ll"le da reuda IlIU-
nicipal, podendo u Camfll'a promovo!' Sua ~Obl"iHl~a pOl' tll'!,(~.
1llataçi1o, se 5nlgu!' conv()llinnto,

Ar!. ft..o QU:lll'/I) t) eJilicio, de fjllC tl'ata o art, 2", 1'(1i'
construido por (lmproz'], a 'ealIltlr<l eedel'Ú tln e:np['c7,:ll'io on
emprez<lrios POI' tompo deté!'lninnr!o, 'Iue nllllL:<l excederú li
f) annos, o di"eito do eobrur ') nlug'l1el dos qllartos, pezo,~
e modidas, slljeítal1'lo,us ao qlle ruI' dct(;lmillaUo 110 regou-
l11mento,

Art, 5," Nu lJypot.hoso do fll'tigO antecodente o OIl1PI'(~-
~,1I"io, lin(~o o tempo .10 pl'ivileg-io, entreglll'lt li camarH Cltl
hom estado e COII<:el'tado \) utilic;'l, som que po,.:sa, tl tj-
tnlo alguIIJ, exigi!' indemnisa<;illJ, s!)b [lI'otexto ele Pl'l:jlliz.J,

flr!. 6.0 () regn]ament.o qllo fUI' organi:;auo para a Pl';t-
£:a do !nerClido, providenciar:'!:
o 1.' ,";oh['o o,.; dia.; d(J f,):l'a, eo:npl'a e ve:lla lo g-eiIOI")":,
nlng'ue! de c}!ltIl'lo,;;. Pfl7.0S e lIIcd~t1:l";: .

2. o 30 ure o.~ g'P nCI'OS d P Pl'l :l](~! l'a li eCl's":Hl;td e 110 c ••"o
lo (,'ar8:5tin, eOi;; o fim ti" illlp,;ilil' (l m()lH,lp')!io.



I\ESOLlJl ..~.\')~, I:G07-DE;3 O,,; ;\(iQ3TO nl~ 18j8.
,\ 'el'lI 11L10 n,o \)3R de R ,lo j1lnho L1c 18&3, o a lei n,o 1:371 L1c U uo

novembro de 181;u,

( 15:) )

HESOLUçlO N,o t :G08-DE :.l Dl': AGOSTO DE 18G3.
AtlJita as posturas da ca:nara municipal ,lc 13;1rIJn<':l'lln,

jlallocl '1'eixEil'u de Souza, tlignitario tia ol'dcm da I:u-
sa, sClIll(lor do imperio, c vicc-jlre.õidente da Pl'dl'incia de
jiinn;; Gcrac,). Faço sauel' a todos os sellS hahitaute:i CjIlU .1
assen,]bléa Icgi:;lativa jJt:ovincial, sob Ill'opo.<tn da camar:!
mUlIicipal (le Bnrbnccn<1, decretull a l'csollll{:1O scguinte:

Al'i. 1.° Ús mn;;catc5, qualqucr qne spja o :ien gCIIU1'.)
tle COllllllCI'cio, pngadtO al:lIilaIlllcntc dtlí:ent.o:l l\lil t'ei:i P'l-
ra Cjlle po;;são negllcial' no Iilllllicipio,

03 illfmctol'e-.; scrilO 1ll11!til'[O,; em 30:)fIO.) I'"., e 11) do,
uro U:B reincilitJncia,;: 6callll,) lI;Itro :ii:n c.n Vig'dl' o art. 7,"
das po"tnras,

Art. 2,° O,; fi;;Ca2:l do_) t1i.;tl'icto., tel'illl a g' 'atilic:) 'I-lO

de tIe? por cento dI) proli'lcto tlas Ii,;en~n;; qne .1l~l'tJc;\([al'éllJ,
() o jJI'ocllradol' ~:1 camar,l SO:I1';l!ltu a du cinco por ceiltrJ
d'est:)s nlTccndnrõcs,

Art. 3 ° ne\~og;10 se .H di,;p )"il,'ií'J.,; e:n clJntl'lll'io.
Mando portanto a toda ...; 1\; a'lt/Jl'iJadc:-:,:l 'lllem o Ci)-

111tecimento e exccll~iLO da l'cl',)I'i II \'d.;olll.:ilO pel'tellC,)I', qn e
n ellnl1)('ãO e façilO cn:npl'ir V\') illlui\'"l:l\il:lt.tl I;Oll\O nnll:! :iC
c llltem, O secI'ctario cie,..;t:ll';'o';inei:l <t !';I(;'] ill1jll'ilnir, pllbli -',
c 11'e correI', Dada no jl:l!:le:o '[;I pl'esidl'neia d:l Ill'O\'ill:~in
de ~linlls (;el'<lc:-:, :10,'; In)..; di:l.:: d,) :l\~t.: de <lg',);to (h anil) dr)
'1' '\1-) XXX!I". P.\:Ui;: l,~

cumpriioe façao cumpril' tão iuteil'nmente como n'ella se eOIl.
tem, O secretario d'esta provincia a f"ça imprimil', pllblic:ll' e
coner, Dada lIO palacio da presidencia ria provincia tle ~li-
llfiS Gerae,~ aos tres dias do mcz de agosto do allno do .\'":1;;-
cimento de Nosso Senhor ,Je:'5lls CllI'isto de mil oitoccnto" "
:-:essenta e oito, q lladrag'esimo sctimo da indupencienci:l e fi ,)
imperiu,
(L. S,) jf.\\OEL Trmmlll,\ DE SOUZA,

Pedro Qlleirng1. Mll/'Lins ['aci/'a, a feil.
Sellfula na s~cl'ctaria da lll'c"itlellcia lia jll'ovillcia no," ::

tleng-osto cle 18G8.
,llItanio Nunes G,dvrio,

Nesta sccretaria tia pI'c;;i<iencia foi Jlllblieada a pro ;('11-
te lei aos 5 de nOVem!>I'O de 18GH,

])iogo !-ui::. de [ll/leid,t I'ereira de rasco/lcel[o,~.

F. N. 5.

~IAxoEL TEIXEIIU DE SOUZ,\.
Pc :/'1/ Qucil'oga Jl[(u Lins I'e: eira 11 fez.

Sdlntla 11:1secI'etal'in tia 1)['o,5idencin tia provincia aos 3
I:' ,1[!'o"tO de181j~

- A IItonio JYllnefl Ga!,:t1o,
;\e,~ta secret:ll'i:l da p:'csi.!ellcia foi pllbI:c'\du a IH'C.5CtlÍl}

,": ,:0;:: :; tle lIo\'e:n!Jro tld 18:i8.
f)i0!l0 I~ui::;de ,Ilmei<h Pól (irll de Va.çconcellos.

~Ialloel 'l'ei.x"jm de Sou/..\, tlignitario da ol'de:n (la Ib-
,,;I,. senadO!' do Ílllperio, e vice-prcsidente da l)l'o\'illcia tle
.Lnas GCl'ae~: Faeo snber a t.odos os seus hal;itantes quc a
:l ,;;embléa It~gi,;lati\'n Ill'O\'incial, sob l)rOpostas da,; calnaras
i:!llnicipaes de .Jacllhy c cidade Diamanti:la, de~I'etou u re-
;:llu\,'ão seguinte:

Ar!. J.o Fica ndopta;la pam o ll111uicipio rIa villa ele
;-; Cni'!o;; dc .Jll(;II!1y 11 l'esulll~flO !l,.93l:l de 8 tle junho de
] t5;j', com ::" motlificH('ÕeS :::eg'uintes: sllppressão do ~ :.l °
110 nrt. 1:.l(i, (~tlo:,; ~~ 1\ 2 .• , 3:. c tLo (lo Hl't :!33;!lo ~ 7. ° tlo
:' ["t 231, em vez de 1:!~OO[) r::i • diga-se 1005000 I'';,; no S 8 .•
ti., art. 2:11 em yeil cle as diga-se 20S: e no S 9 o do me::iIIlO
a:'1., em \'e'l. de ;W$OOO I'". tlign'f'e 200l50no.

Art, 2.° ,I, lei n.O 1:371 de [) de novembro tle 1866 e cx-
t.ensÍ\'a, Ú deSal?pl'OlWinyilo do, tlneno pel'tencente Ú heriln~~a
de JJSC AntolllO tle LIIUI1 o 1I00'1'a, pam abertul'll de UllH\
rua entl e a run da Caridade e a do Mucáo.

Al't. 3.° lIevog'ilO-se ai': disposições em contrario,'
. M: nelo portanto a todas /~s autoridade,:, a quem o couhc-

cur.e.lto e execuçilo dn rcferlda re£:oluçftc pertencer; que t1

~ ~Illndo port,anto a toda,; as autoridades. a quem o conlle-
(';:l1ent.o e execução da l'yferida, re,~?llIçãO pertencer, que 11
[;lllllPI'UO e fil!,"ilO CUmpI'll' tiío IIItelramente como nella se
CUlltClll. O secrelariu dc,:;ta provincia a faea imprimil' publi-
C:d' e C:Orl'et'. Dada no palacio tla pre:lidellcia da pl'O;inciade
;illll:l'; üerae,s, ao;; tl'es dias do meil de a'''o~to do anuo do Nus-
cimento de 1\0"';0 ~enhol' .Ie,:;II;; Chri:ltO (le mil oitocentos e ses-
;;e1lta ,e oito, qll:llL'age.~im') s;:)timo da illllependencia e do
l1:.perlO,
q ~), .•.o. '-.



réis por saca, que sel'Ú pago pelo "tmeledor ou pelo que u
tiver em deposito.

~ l.0 Os tórte" 011 ca"as lle talho de cnrne verde pagl1r{lI)
na cidade e povoIH:ões IOS000 I'S. tle licença. De cada rez
que se malar!lo nlunicipio. qunlquel' que seja sua procü-
dencia se pagará oito centos réi::\: nquelIas qne forem 11101'"
tas pal"i! se fazel' camo secca fiCão sujoitas no imposto dd
U111mil réis caela uma, e o vendedol' obrigado no pagamen-
to, Fica isento de imposto o gado qLLeentrar para o muni-

. eipio, e sujeito ao imposto de 500 1':3. por cabeça nquellt>
que sa!Jir do município, salvo deste imposto o que fôr so-
mente invel'llado com elestino a sahir do municipio.

~ 2,0 0" engenhos de socar fOl'lnaç!lo aurifera pagurúü
por cada mào 28500,

~ 1.° As casas de jogos licitos, onde por qualquer titull)
se' cobrar barato, pagal'{lu o impo::;to de 20~OOOrs.

~ t,.,o O" mascate" de far.enclas ;;cccas. pagaráo o i~posto
ele 1O~000 1'", O.,; mascate;; ele calçado, 811hOe;:;e nl'l'elOS pa-
gnrúo 53000 rd. Os mascutes de joins, pedms preciosll:;,
fll'1ltn, ouro e relogio;; pagarúõ 50g000 rs,

Si 5." As fabl'icas de feITO e"tabelecitlail no llluuieipio pa-
garão o imposto ann ual de 10,)000 ri>, .

~ a." As lavras de extl'llcçito ele ouro, que nào tIverem
cngeuho pUglll'úõ 1O~0 U 1'8,

~ 7,. O;; relmtistas pagm'ún 30,)000 I'S quando quixerem
exercei' sua 1}l'ofisSilO ou arte dentl'o do municipio,

~ 8.° As licenças paI'a fabricai' se fogos de 11.1 tificiú serúü
de 10~OOO rs

l~ camara destillat,ú os Illgal"es c:n que se possa fabricar,
afim de evitar incelldios,

~ 9. ° 0::\ CatTO" (JlIe cOllt!lIr.imm madeiras, pedras, fm'-
ragen:;;, telhas e outro:; objecto;; para a fregllezia ria cidade
Jlngarúõ o impo::;to de ;.>;wn() rs. POI' Hnno. Ficilo c?,ceptua-
dos de:ite paglllllento o.~CIII'I'O;;que condnzll'em Ulllcamcnte
g-enel'os alill1cnticbs,

Art. 3.° Os infl';l('ínl'r,:; tio art, 2 " e SPos ~5 fiertO sujei-
to" Ú lllulta tIe :wgooo r,~.

Al't, ',,' FicHo l'êV('g'lIdas :l" disposiçoes em c'Ontt'tll'io-
Maudo !,uri;alllo n foda,~;H 1l1ltol'illnt1e", 11 quem o conhe-

cimento e eXeCll(;:"t0lIa referida l'esoluçao pm'tcnccl', quo u
CUIllPI'ÜOtJ façüo cumpril' lJo inteil'alIlentc como n'ella se
contem, O sect'etill'io desta pl'ol'iucin ti fil~n impI'imil', publi-
TIHIO XXXl\'. l'At:1'E L.a

( tal )p, N, 6,

"u1JslitllQ o imposto ,la areriçilJ [l0.'1) de licenç.a no municipio de '1,,-
rianoa.

::\ascimento de Nosso Senhor Jews Chl'isto de mil oitoccn!o5
;,)ses:senta e oito, rllluelrngesimo setimo ela independencia e
do Ílnperi (',
(L S.). MA!\.OEI.. TEI:\EI~IA .DE ~OüZA,

Fl'llIlCISI'O de Paula lJlIl!lell'o de l;lltoa (',w/I'a a fez.
Sellada na sccretaria da prc8idencia da pl'ovincia a05

.;1 de lIgosto de 18G8.

HESOLUÇIO N," t:6)!)-DE 3 DE '\G031'0 DE 18G8.

( 1 CO )

A n/onio lYunes Gfllrlio.
]\"e.,(a SCC'i'C'í;lrin do g'()\'erno foi publicada a plescnte

resol'lçUO aOH 5 de novembro dc 1868.
Di0!J0 1.aiz de A lowida Pereira de 1'al'collcellos.

Manoel l'eix'~jra de SOllza, elignitario da ol'dom da Ro"
)u., senador elo i.llperio, e vico-pre,;idente da pl'o\"Íncia de
Minas Geraes: Faço saber a todos GS seu:;; habitantes que a
assembléa legislativa [ll'ovill(;ial, sob Pl'oposta da call1ara
municipnl de Mal'ia"IHl, decretou a resolu~l1o seguinte:

Art, 1.° ° ill1POStl) de uferiçilo fica :::ubstituic1o pelo
de Jicençn, que é elerado lia proporção seguinte:

~ 1'" A:; r:aslI:; de negocio em que se vendei' c(Jlljnncta-
mente faxelltIns sCcca::; o lIIolhados, senuo uontl'o da cidade
pagarúo o imposto dl' 20~OUO rs, nas demais po\'oaçoe.'l
13S000rd" euase"tl'adas lU~f)OOrd. Asem qllesóse ven-
deI' fazenda.> ,,8CtHS, quer na cidade, quer nas puvoaçoe:;; e
('"ll'atlas 8S00U I'S.

Si ~." As casa:; em quo se vOlHlel' molhad05 da term ou
de fÓl'a pagarúo IIU cidade 12SOOO1':3., !las demais povoa-
('0es IO~OOUI'" , e !las estradas a~ooo 1's.
, ~ 3.°' As boticas t) l:U8/lS de llrogas pagmúo dentro da ci-
d a'de ~OtlOOO1';;, na::; elemais po voaçOe~ 16,,000 1';;" e lias es-
r ra<las 12g000 rs,

Si !L° ':;flo olwigntIos fi timl' licença e fazel' effectivo o
pagamento d~stes impostos no Pl'l130 de se:;scnta dias do co.
Ir eço do al1ll0 financeil'O municipal os illdlViuuos que á el-
les forem ob:'jgnrlos. O:;; transgressore" pagarúo Il multa de
30S00;J I''';., e ;;üffi'OI'ão a pena d e oito dias de pi'bão.

Al't. 2. Usal que fôr entrado, vendido ou c1epositado
nesta cidade e ~eu município fica sujeito ao imposto de cem
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. 1868.
TO~lO XXXIV.

LI,lRO D}~LEI lVIINEIR,~

Regulau'lento n.. 58.
O presidente ua provincia do Minas Geraes, usundo da faculd3ue

qllo luo concedo o art. 7.?, g; 3.° da lei n.O l,H3 do 2\ do dezemuro d'J
1367, determina 'Iue se ouservtJ o soguinte;

RegulalTIen1:o.
CAPITULO 1.0

DA OIlG.\XISAl}.i.O D.\S IIRCEIlRD011I.\S.

Art. 1." Havorá na provincia para a arrocadaçllo d'lmpostos, p~ua.
bio o ta~as itinerarias tantas recouodorias, quantas forem neeessarias,

Art. 2.° A cr(1açllo, classificaçllo, denomin3l}ilo. transferencia. sup-
prossllO e localidade J'essas est3ções sorllo determinadas por actos do
prosidente da provincia, sob proposta do inspector da t!Jesollraria,

Art. 3.° As recobodori3> sorJo diviJiJas om quatro classes. na
prepol'çllo da import;)ncia das arrl'cat1açõos; estas c,llltogorias pOderão
ser alteradas ou moJificaJas, conformo o allgmento ou dirninuiçuo das
rendas.

Ar!. 1.0 Para o expedionte dos negocios á cargo uas recouedoria~
haver;', nas de 1.", ~,a o 3." clas,e, um administradol' d lIlll escriv(lo, o
nas da .\., um administrador, servindo-lho d'cscripturario o ollictal in-
forior'do corpo policial. que COllJlllanuar o r'espeetivo destacamento.

Art. 5.° Os empregados Jas roceheuorios prestarúõ contas ú tl:o-
sour.lria provincial; e, como suhalterno~ (J'esta, cumpriráo as ordolls d,)
inspeclnl' em tudo aquillo qllo rol' relativo n arrecadaçuo J'impostos,
gual'lJa e remos.sa de dinheiro, pagamentos a mais ohjeotos concernenle,~
30 sarviç,o Jas astaço"s.

Art. 6.° Alúm Jns rece1Jc,lorias !Iaver;\, nos lugan?s d'e:dral'ios.
eslações de vigia" encJrregadas rio vedar' os contrauandos, o u'.' pArce-
Lor os impostos e tllxas que dev~(J ser pagas em virtu'iiJ de loi. E:H(t:;
e,taçoe 1 seruo ereadas, tran,feridas, ou supprimj,ja~ dOllJesllJo modo
pre.scripto no 31'l. 2.° d'este cap .• dw;olldo as portarias designar 33 re-
celJedor'ias, ÚS qlWl'S I1qur.m pertencendo como SlIa.;; depellul'lIcias.

Art. 7.. lIa\'or1l talnbollJ uas recebeuori;)s dI) llI"io[" lrul'c30 [\In
ajudante do aumulIsll'auor.

OUHO.PI\ETO, ('8G9.-TYp. DEJ. F, DE PHL.\.C.\,-,TP'Q.

l\JA:-.lOEL TF.IXElItA DE SOUZA.
Silverio Teixeira da Costa, fi fez.

Sellada na secretaria da presJ(lencia da pt")viucia, au.~
3 de agosto de 1868.

Antonio Nunes Gulvilo.
Nesta secretaria da pt'esidencia foi publicada a presente

resoluçãO ao!'; 5 de novembro de 1868. . .
Diogo L/.'ti-; de ,1lmeidn PerClfa de lasL'Ollcelhs.

Impres:3us e revistas nesta secretal'ill por ordem <In pt'e.
iiidencia, .

Diog o Lui::: de Almeida Paeira de r((scollallo:~.

('at' e correr, Dada no palacio da presidencia da provincia.
(le Minas Geraes, aos tres dias do tr,oz. de agost.o d.o anno do
:Nascimento do Nosso Senhor JOSll~CI1l'lst~ de !UIl olto~entos e
sessenta e oito, quadragesimo settmo (1'1 tt1(lopcndetICIU e do
imporia.
(L. 5.)



Art. 1i. Só ao empregado em exercicio podei á ser cunceJida 1:_
cença.

Art. 1S. Ao suhstituto UO licenciado c,d)I)r;Í a pOrc.elltai:'~m, a
parto do ordenado, o a gratitica(;~o (1"oxercicio, '1ue úeix']/' de percAI er
o sulJstituido.

Art. 19, Aos administradores e e5crÍ\',ies das recl'llI,doria" 'lI
hOliverem servido c~m assiulliuaue, hom comportanll'nto, o selll nota, > _

rno concedidas aposl'ntadorias, quando so dê algullla das conJiçõos Sl-
guintp5::

I,' IdalJe mai(lr ue cincoenta annos,
2,' lncapaeidatle physlca OI) intell,'ctual pro\'ellil'nte de II1nlo,:('a

incura\'el, pro\'ada COIll o parecer de jnnt.! llluJlca, nOllloada pelo prc-
sidente dà provincia.

Art. 20. Ainua no caS(l ue alguma da~ (;ondições do artigo ante-
cedente ní10 terá direito a aposentadoria o emprc'~ado que nlio contar
úez annos ue serviço liquido preslado em repartições plllJlicas provia-
\'inciae~, inclusive Ires, pelo menos. d'exorciclO "m recelieuori(l.

Art. 21. O ordenado de aposentauo será reglllado do modo seguinle:
1.° Por inteiro, ao que contar tri~Jln on mais aunos de serviço.
~.O I'reporcior.almento. ao qne contar mais de dez e menos do trin-

ta annos.
Ar!. 22. Será computada"na Itquidaç,lO, Ü 1J11e ,e refere o arti:;o

anteceJente, a terça parle do tempo di) clr~elivo ,'xercieiu do qlJulql!t'r
l'mprcgo ci\"ll ou m.ilitar (Ie nomeaçiio du gavol"llu lóera! ou pr'ovincial'c
~eu, delegados, e de cargos puLJlicos, com tanto Ij<le 11IIS e outro.; sejno
estipendiados pelos cofros publicos, excepto se' por algum se bau\'cr
oLJtido aposentadoria, reforma, juliillll;,i\a, pensa0, 011 outra qualq'lcr gra-
ça pccunwria. .

Art. 21. TumlJem nilo serú attendi,Jo 'na lii]lIitla(;ilo:
1,° O lompo de licenças por 'lIJa!quer mati\'o.
~,O O de ausrncia v'oiuntaria.
:1.0 O de susponsão em \'ÍI.tudo di) acto du poder administrativo ou

ju.liciario.
AI'L 21. O empregal]o rospolHahilisa.lo pur falta cnmrnettida no

cxercicio do omprego, qlJe ruI' c(Jnd~rnna.jo. tJ a condomua~Jo tiver pas-
sado om jnlgado. peruClú o dirtdl'l do contar palil a apo,:entauoria (1

U'Illl'O d'exerciclO anteriol' li scnten(~" contlolllnatOC'l<J, 1'1II1)l1ra (.btenha
peruão ua pena.

Art. '1". Nilo ha\'orú direito Ú aposentadcria I,ara o empregado quo
1'61' dimittido por cl'Íme, ou falta g"avo pro\'ada.

Ar!. 26. A, dimi,sõl~s resolvidas pelo pl'esidonto d,1 proviucia n[1O
rH'~.iudici\o O direito á ap1sl'nla lorio), SI ao dcmiltido 3;.lst,r alt:ul1\a
clrcunstancia contida nas con,Ji~õos dI' ar!. lU d'esto rap,

Art. 27, ,\, ajlosl'ntadorias serão roqu 'ri ia" pelas prol','ia, P"I t, s
i::teres.adas. ou por 11l'';Soas q 1(' IL!g:Ji:nl'n[,' :.IS rCj.Ji'os0ntl'.n. e proe s-
saJas n3 fnrrnJ pl'cscrij)tn nos :.JI'l:;. 3ô1 37 c :i8 Ja re.; lIJ:n'_'lltJ :1.1' :,~.

1"0\[0 XXX!';,, PAliTE 2."

( 3 )1<'. x. 1.( 2 )
CAPITULO ~,O

D.I :'il)J1E.ICio, rOSsE, \'E:'iCI.lIE:'iTOS. SUIISTlTllIÇàES, SüSI'Ei'dÔES, IU:\!t)I;ÕES,
LICE;Ç,IS E ArOSE:'iTADOl\l.IS DOS lDII'llEC,lllOS !tIS I\Ei:EBEIJOI\I.\S.

Art, 8.° Os aJministradores e escrivã,'s das recehrdol ins serão
nomeados pelo presidente da pravincia, soh pr.opo,;ta do i!l_~pector da
theso'lraria; .erviráõ em quanto llIerecen~m cenlJ!lnça: podemu do mesmo
modo ser sllspllnsos, 011 removi.jos, qllando sej" ISSO clJn\'enlentr; to-
maraõ posse e prestarúõ jllramento por si, ou s('us s.el:s procllrauores, po"
r,1l1te (l inspectol', qlw poderá conforir Posta attl'llllliçaO aos preSidentes
das camaras municipaes.

Art. 9,° Os vi:.;ias e ajudantes do administrador serão nomeados
pelo inspector da thesouraria, .oh proposta dos administradores, pOdando
servir como taes es omciaes inferiores ou praç.a, dos drstacamontos de
policia, quando seja is.o c~mpativel com a boa o~'dL.m do 5er~'iço. .,

Ar!. lO, A' excepção dns empI'ega los do ,azcnJa, olll~lce,s 111,0-
riol'es do corpo policial em commiss,10. nom UIll ern!)I"og:ldo ue recehn-
doria pouerá entrar om exercicio s.!m quo estl'ja titulado e ('mpossado,
devendo o administrauor pr;)slar prl\via e idonea li:lllI:a,

Art. 11. Os empregados que actualmente .s0rve,o:, e que forem
contemplados no qU3dro da reorganlsaçào contlll"ar;lO lI1'Jep,'nJent.,-
mente de novas nomeacões, ficando CO,1' tuuo obrigados ao [Ja;;amolltlJ
de diroilos na proporção do augmento .le seu" or,Jenados o gl'alilk;l\Õl'S
\fexercicio. , " ,

Art. 12. Os empregados das rccolidilorias p~rctJb,H:lll 11" venCln:on-
tos marcados na tabella-.\-annexa 10 este regulamento, pagos men-
s,I1montc na lhosouraria ou nas recehcdorias. conforme lhes I'tir mais
vantajoso, e mediante atlestados. São COlllplllenles paro dar altost"do,
probatorios do ex.ercicio e cumprimento de deveros: o i~speclor . da t~IO-
,ouraria aos administradores; e estes aos sous eSCl'lvaos, vlfpas o aJu-
dantes. '

Art. 13. Os administradores sorão sulistituiuos nas suas r,,'lil~ ti
)mprdimentos imprevistos pelos oscrl\'ães, e estes pelos commandante,~
dos destaeamentos. Nos casos po(.ém .le licrnças, os administradores
llomearúõ pessoas, flue serviráõ, sob Slla re"pon';obilir1ade., e sob a
"1IJ,ma lianea uando couhecimento 'l'lsta immcdiatamente ao ""pactur,

Ar!. 1 \: ' A,; Iiconra, ,erao reguladas do mouo seguinte:
Si 1.0 Até tr'cs m~7.es, por moti\'o lle rnolestia provada eOIll :11-

!es~ado de faclJltJti\'o, ('1 se não o lHJlIVer nl) IlIgar, com e de (1'Iall'I':(:r
;1l1toridnde) com o orJenado por inteiro. .

Si 2,° Até (j mezes, e logo que exceua a J, (' pelo mesmo motiVO,
do mesmo I])odn provado. com Ires qn:lrtll-S partes de ol'Cle:lado,

~ 3.° Ato H me7.o)~, e na mes con,liç,iCl, com metade do onklllJdo.
~ LO Ató do~c rnezef;, e na m~'S!ILl L:l)!l Ji(Ji'lO, com a qUill'ta partn

do ordenado.
Art. I:', Ainda por m1ti\'0 ,li) m'J:0;tia. n:IO) será concedi,L, ii-

~'t'!1I:apor mais de um ~JniIO. .
Art. t,j. Sem Tle ~,.jJ por n])::\'o ,j,! c,()le"tla S0 ~Ol-:I concedi la

"',onçl no C~PilÇ'l .h- um :tona, i.1tl~ :r.'3 m'.'I.~';l e :iC~:1 orjlt.~na "10.



acompanhado dos documentos CJue legaJisem oslo, e dos falões '1UI!
comprovem aquella, o bem assim ató o dia:. de jnlbo do cada a'"IO
todos os talões o mais papeis relativos ao ann') financeiro antorior, 'I'I'!
estiverom ou n:io escripturndos. A infracçào d'esla ohrigaçào no to lo
ou em parte, sora punida com a multa do dez por cento, dt1l1uzido do
valor dos vencimentos do admlnisU'ador, relativos ao mez.il qno respeillr
a falta. o imposta pelo insprctor da thesou I'aria, quo poderá rovoga la
mediante alleglçào do motivos altondiveis.

~ 2.. Hemeltor á tho,onraria ató o ultimo dia dos mez"s do janl'iro.
abril, julbo e outnhro do cl.la anno, o sob sna rosponsahilidade, "
saldo das arrecadações portencentes ao trimestre proximamente fin,j".
A infracção d'esle preceito suioita o administrador ao (la~:lfnento dll j'll'd.,
dn nOVtl por conto ao anno da quantia ,[no devesse SOl' rernetli,ja, e a COII-
tal' do dia 1.0 dos referidos Illno, 'lo janeiro, abril, jnlho e outubro.!'" .•'
las rem~ssa~ de dinhoiro, qUll o administra lOl' fileI', sob slla re.<ponsallÍ-
lidalle, porceher{\ uma commiss:10 nunca excodento a um quarto 1;'11'
cento, arbitrada pelo presi:bnto da provincia, sob infol'lJl:Jção (lo i:I,-
pector da thesouraria.

S; 3,. Fazer entreg:l de qllaOSfl'ler sommos poculliarias á (lOSS();l
autol'isada pelo inspoc\Qr. c,)1)ran,10 rociln om duplicata, p:lra '1'10 IIl1la
rJas vias lho sirva de quitação. o oatra seja I'emelti,!a á th010nr:lrÍ'l.
A falta do cumprim~nto lia or.hm sujaita o a.l:nini~tl'O'l'1r á mesma
multa. a '1'10 se reforo o.~ antecedento, so!Jro a qU"latia (l'le d,]\'/J.,""
existi,' em cofre. Aos conductoros autorlsado~ paio irl<IHJctor so arb,trar;l.
e do mosmo motlo, a comml:<sào de qno trata o ~ antecedende,

~ :I." Despachar com to la a promptir1J'l o zolo, Il qn~lqlltJr hora
,lo dia ou da noito. 05 passagoiros, lendo tolo o cuidado sobro a exacll-
dão das contas ljno de\"Jo paga r.

~ ã.o Velar (lor si, o par illtorm~ lia dll sous snh()rllinn,lo.s, [lII'.1
qu.o llillgllem se sul,trala ao pac;amonto de diroito., Ú quo esti"er suj'lil'l.

~ fi •• ArroGadar as guias, que forülll passadH por onlr,15 "(~l):)I".J-
dorias, cxiginJo filie sej,10 assiguadas pelos C,)nd'lctorlls, <l" 1 li';:lI''-I')
obrigados ao pagam 'nto do imposto ~o Ú 05ta f'lI'm,l!ir1:101o so n e;;a 1'0111;
o quando nJO sailJao olles OSCI'over, ~oril0 a sou rogu asssi~natlas pOl'
alguem, .
~ i .• rJlor regist['ar om livra ospecial. nn'llCr,1 b, I'II!lrica 1,1.

allOrlQ o encerl'aJo polo insp 'ctor d.l th[HOuraria, tol05 o, om~ios, 01'-
den, e instrucçuos qu~ I'OCJiJor, bom com1 t.JII.I a sua \J ll're,pandl'IlC ia
omclal, o o reSU:ll1 da receita o dJ1p"za e'(trahidl di) l'e1I'octil'0 caderllo
monsal. Ai pJgin1i da oqllel' LI d'osso livl'o serão dllslinauas ao P"I-
mci,'o assumplo, o a, da dil'eita aO segundo.

S; 8.° foran luear, som (Iomora, o examo do arcliivo o cofre lia 1'0-
cebedoria ao empregado tlc fazell,1:l, oflleial militar, 011 ctllnmi1>JO 1110
se aprllsento com antorisaç:io o iostrucçõo:; ,lo inspector da t Iioso'll'ari :'.
I) I oxamJ, (1'10 constar:'! JIl terma lavra I) polo cscriv;l'), assl!;na lo P -lo
adminislralor, p ,1') elllprllgado '.le faf.cnda, ollicialou comrni"ao. no
m~smtl livro de que tr,lta o ti natece 101Ho, o na (11,.;iaa da eS'(1I01' J1 •
1'0)10 XXXI\'. P,\ETB 2.3

( 4 )
C.\PITULO 3.°

D.\S .\l'TII/BVI~ÕES E DEVEIIES \lOS EJIl'IIEG.\DOS D.\S RECEDEDOR!.\;;.

AI't. 28. Ao administrador compete:
~ I.. Arrecadar os impostos, podagio e taxas iteneraria~ actual~

llnJnle decrolatlas em lei, e que para o fuluro o forem.
Sl_ 2.° Tor sob sua guarJa e rosponsabiliJJdo o producto das arrc-

~"t.laço~s.
~ 3.° Dirigir e fisc::Ilisar o procedimento dos vigi::ls o seu ajull::1nto

I rn tudo allUlllo quo for con~ernonlo ao serviço da eslação; tom::lr contas
{, aquoltes. e roc~b~r .mensalmenlo as sommas por olles arrecadas. A
(,rnlss~o. 011 negligenCIa no o.~orclcio d'esta ultima atlribuição constituo
ú ~dmlnrslrajor . l~oral e materialllll'uto rospousal'ol por quallJuor falta
Útl ::Ilcanco do vigia.
. ~ .1.0 Sus~ender os vigias e sou ajudanto do oxorcicio de suas
l;l;ncçoos. qual1l1.'1 assim. ontender convo!üenle aos intoressos do fhco,
,:"nJo.~b3 subst,tutos Idoneos, e suilmotlendo minucio.,amollto tudo ao
ulIbeclmonto do Inspector da lhesouraria, para quo esle, ouvindo as
I arte" approve ou I'ovoguo os ::Ictos,

.~ :'.. Oirigir:so, oflicialmente, e por inlormedio do inspoclor, aQ
J':,esldonto da provlncla, semp"o que liver do !'l'preseutar sobre assumpto
Li I:Jtoresse du fazenda provincia 1. .
I Si 6.". COl're,ponder-se omciul o directamente com o inspeclol' da
LJosourarw.

~ 7,° Allthenticar, com SIlU .a~,;ignatura tollos' os [locumentos. quo
['libflo de s.el' enVIados a tlJOsOIIl'al'lU, o os quo forom destinados ás partes
f: contl'lbUlnlef.
. Si 8.° COllsultar a.o insp<Jctor snlJro qual'lu~r duvida quo 50 oITe-

rL'0il na rxocuç;)o de 1015, regulamentos, in,trll~cões e ordens concer-
l,uutes á al'recallação e l1scalisacao de direitos. •

~ D.". Insp~ccionar o oxan;inar a oscripturação. quo devu ser feita
[,,:10 ,O;;C.rJVãO,par~ quo seja oxe~lltadu com a nUccssJria porfei0ào. o
11.10sOlfr.1 atrazo d ox pedlent,) dlal'lo.
, Si 10. Hoqllisilar ao commandanto llo llcstacnmonto, por oscripto

Del \ e~'balmente, O emp~'l'go de f"rça, sempre que seja necessul'io,
... ~ ~1. , Ht'querel' as autoridades civis ou criminaos a fOl'lnaçào de
úto~, Justificações, expedlçào do mandadQ.i e q"aOSfjUOr outras provi-

JOUCI;]S, que tonbão (lor lim defenller, acuutelJr ou linnar direitos da
JalCnda provincial.
. Si ~:!. Pronder om Oagranlo. ou mandar prender á l'jua!q'.Ior quo
,~rccu,o ao. pagamento de dlreltOJ, onvlando o dolilH['wnto com parti.
c.pação omclal, quo relute o facto o to"tomuu!ws, Ú autoridade compe-
knte" p ra uo seja prQcos~a:lo e punido na fOl'lna das Ipis.

~ D. Dar. como for de direito, o pelo modo proscripto n'este TO-

g'./umO!lto, gUia' ás [lOSi:oas [1'le, provan,jo pr()ced,~nclU de Olltl'US prol'in.
L,", com genero; sujeito,. à illlfJ'JSt.os, sejão com tudo isentas ue pagal. os.

A" tU. Ao adfflllllstraliol' IIlcurnbe;
SI 1.0. En~'iar Ú Ihosoul'aria. pelo cOI'l'oio. até o dia 5 do cada mez,

e elll OmCIO reglstrauo, o cadel no da receita c despcza do mez anterior,

F. N. 1. ( 5 )



turado. com toda a inuividuaçuo, no caderno da receita e' dN,peza, con ••
forme o modelo n.o :>, annexo á este regulamento.

Ar!. 38. I1averú em cllda recebedor;a livros de talões, no., qUlIes
50 escreva em triplicata conhecimentos, quo indiquem os ohjoctos, dos
quaos se tenha pago o"imposto, pedagio ou taxa itinoraria, par'a que as
primeiras vias sejão ontrcguos aos contriuuintes, as segundas acompa-
nbem o cadorno ua receita a dospoza, quo dovo SOl' enviado mensalmen-
to á lbesouraria nos termos do ~ 1.°, art. 29. capitulo 3.° d'estu rl1gula-
menta, a as torceiras (talões) fiquem arcbivadas na receledoria para se-
rem enviüuas no fim do anno t1nancoiro, COIllOdiFpõe o mosmo~, Os
cOllht'cimentos, de que traIa esto artigo, serão conformos aos modelos
n .•.• 3 e 4 lInnexos á osto regulllmonto.-Os contribuintos sao obrigauos
a recoiJl'I' os conhecimentos, devendo para isso esperar o tempo que fór
necossario; • ficando o administrüoor U1l recebedoria o sou escrivuo su-
jeites á pona de ulmissao, provada que soja a infracçilo d'este preceito.

A pessoll que denunciar ao inspeclor da thesoural'ia, lIinda que rl)-
ser\'adamanto, a infracç,i1o da ultima parto d'osto Si, juntando á uenun-
cia documento que demon.tro o facto, ou referindo testemunhas quo.
contestfls, possão prova-lo, torá diroito á uma grlltificllÇão pecuniarill du
quinhentos mil réis. que serú paga modiante despacho do prosidente
dü proviucia, sob informaç:lo do Impoctor. .

Art. a9. As pes,;oas quo importarem, ou oxportarcm gonoros de
commcrcio, ou do consumo, de producç[1O de outra provincia, s~o isen-
tas do pügamonto dos impostos úo 3, 3 1/2 e 6 por conto, com tanto quo
jJl'ovem essa procoúuncia. Os administradores uns recohedorws, pelas
quaes se fizer a importação. lhes uarilo guias passauas na rorm~ do
moLielo n.O [, annoxo á osle regulamento. Estas guills terão vigor por
espaço du tres mezos; d'ollas fürú o adminislrauor um relaçilo para ser
mensalmente remeltida á thesouralÍa.

Ar!. 10. As gllillS ü qua so l'ofuro o art. anteceuenlo, quando os
goneros ou parte Li'alles tiverem UO SOl' exportados, sorilo (depois du
cont'asslgaadüs pe],ls partes, ou por lIl:,:uorn a seu rogo) tr'ocadas n~
recoheJoria limilrophe por o\ltras, conformo o modelo n.o 6 annexO a
este re"nlümento. As guias substltuiúus sorão numoradas pelo adminis-
trador, "eOlassadas e I'l:mettidas mensalmente Ú llil'souraria. A falsidade
ou falsltlcl.ção de qualquer ú'estas guias a das mencionada's 1.0 lIl'tign
antocet!enle, bem como os conhecnnentos a q'lO 50 ro~ere o ar!. 38 su-
jeitará o autor (alóm das pOlia" criminJes decrotada,'y uma mnlta [lo-
cuniaria imposta pelo inspector da tl1esoural'la, o ('qulv:Jlento ao duplo
uo imposto, q\le se pretendesse uefraudar,. e ~ complico ~ metüdo do
\'3101' úa mesma multa, ficanJo ambos sol1dal'lamcnte olmgüdos ao pa-
;;amonto do imposto,

Art. 41. A recusa de esc13recimentos ou documentos com os q\lne.,
os conductol'es devüo provar a procodencia ue provincia estranha, sujei-
ta-os ao pagamento Jos impostos.

Art. H'. Para pagaml'nto da taxa itinlJraria (lo óH sob:'c calla uma
besla brava poderãO os importadores passar letras u prasos numa CJl.-
'1'0)10 XXX1Y. P•.\ltTE 2."
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conforme o Illodelo n,o t so cxlrahirão unas copias anl1lentica,las com
as mesmas asslgnaluras, para serelll ontregues ao inspeclor.

Art. ao. ,\0 escrivilo compete:
. ~ Unico. As "tlrilJllições cOllft'rias ao administrauor nos ~5 5 .• ,

1;.", 7 .• e 8.° 00 arL ~8 d'fste capitulo.
ArL a 1. '\0 'J!'cl'ÍVilo incumbe:
~ ,l.0 Desemp"llliar toda a oscripluração e contahiliua,le porten-

l:ente a r~ceiJo.Jol'la,.e.passar a lrmpo os oflicias e mais poças quo forem
IllllJu~adas pelo adllllflfstrador sol Ire assulllplO do servico da eslacilo.

~ 2.° Clllllpl'lr as ordem; do aJrr.inistradol' om tudo qL'O I:esprite
;'1- obrigaçues do ~ antrcoJente.

Ar'. 3~. Ao vigia rompele:
~ 1.° Exerçer igualmente, nos lugaros d'extravios as at!ribuici}es

c.n.l'eridas pelo., ~S;1.°, 2.°, i.o. 12.°0 la .• do art. '.!S d'esto capitulõ.
, Si 't.o SOliCitaI', do aJnlinistradol'. providencias qlwndo seja neces-

5;11 ;,~, o empregr de t.ll'Ça a Inl.erfOI'OIlCla das autoridades, como uispõelll
o:, %~10 o 11. do arl. 28 ,reste capilulu.

.' ::.0 US;II', rOI' interml'dio do administrauor, das altribuicoos COI'>-
f.!ridüs. Ú ;~te nos ~~5.~, (;.0 fl S." tio ar!. t8 Li'oslo capitulu .•

A t'( •• ~3. Ao Vlglil tnc.lunhp:
, ~ 1.0 Ollcdrc"l' Ú" ordens <tua lhe forem dirigiJas [1f'!o administra-
dor .. om ludo O que 101' concOl'uente ao serviço o interesses lia fazenda
pro' IIIClal.
. ~ 2.° J)escmpPllllal' O aut!Je,lticar com Sl}~ assigllalura lo,la a. es-

cnjJlu.rJçllo, cOlltai,itiuade o correspondencia relativa ús suas funccõ~s.
!l) 3.° Prestar contas mensalmúnte ao aLiministraoor, fazer;do cn ..

tl'e~a, ou relllettendo-l~e tOdos?s papJis, corl'('>pondencia, documentos
t.l J,nhelro pel'tellCe'l:e a estacuo a seu car"o.

~ .\.o Execlltar lielme;Jte o Jispostô'"' nos ~~ 1.0. ,).0 o &," Jo art.
2~1(i"esle CJpllulo.

AI'L ai. A" aj'ldanle UO administrador incumbe:
~ (,0 ,\lIxilÍ3r o,a.Jrnillisimr1ol' na vcrificaçuc. do IllJn)('ro ue lIni-

1I1;lI'!,carrega'Jos. e n;lo cal'f'eg'ldos, que passarem pela reccbodoria, SII-
.Jt':tcs ao pa:~allltJnto de impostos; hem como no examo Liü qualidade
,!':;llllidado e pesCodos l:.lrrpg;lfllentos. '

~ 2.0 Oho lecor i1" o,.,j'Jns do a Irninistr'a.lor em tu'do I.jllanto fM
Ct):iCcr.lellte ao cumprimcllto do .seus dcveros.

UI COIlRAXP !lE 1.\[I'OST05, 1'1-:[1\1;10 E T.lUS ITlNEII.IIILIS; JII!Tll'OuO DE ES-
GI\Jl'TUIIAÇ\lJ; E 11.\S \[ULTlS.1 Ql:E /0'11'\0 SU.IEITO.; os I:'iF[UCTOIIES.

Art, 35. Nas reco.lIa lorias d:] pl'ovincia sor:i'l pago., os ilnp05to.",
lJ<)JaglO o taxas IllnerarlllS paio modo e j',j('lnJ decreta,ln Il:JS re."pt'ctivas
leiS :lnnuas de orçamento dJ recei:a provincial.

Ar!. 3G. A cobl'ança sorú feita em moo la COI'l'('nto e a dinheiro de
~rntado, ~al\'o., o~ caso, em 1]111) f<ll' permitti lo o süque do !:ltras.

A:'l. 37". O prt)Jllcto dil arrecadJç~10 sorti imm0'1~ütamento ('scrjr-



se o dono ou conductor da tropa fizor ao encarregado da uilig,'ncia en-
trega do dinheiro. que corresponder ao imposto, multa e uospezas ja-
diciaes ú quo seja responsavel.

Neste ca~o passara o encanegado ua óiligencia rcci!tl', com o qual
seja requerido o levantamento do deposito; o recibido asgim o tJinheilo.
será entregue ao administrador da recebedorin com ccrtitJão do recibo.

Art. 51. Recolhido uefiuitivamenle o produclo da IIHolla 20S cofres
publicas, pertenccra metade d'elle ao uenllncianto do extravio ou ~u!.J-
tracçno, qunndo for o eommandanlo ou pl'aça do de,laeau cuIa. o outra
meta do repartidamente ao com mandante o praças do mcsn,o degtacamcn-
to. Ao dellunciante que n~o for empn'gado puhlico, nem autoridade,
caberá a tolaliuadé da multa. Eslas recempemas scrno satisfeilns mo.
diante despacho do presidente dn prüvincia, proferido rm Ieq\:erirr.ento
da parto interegsada, que o instruilú cem doc\lmtnto cunproba'.torio do
direito. e lIJfol'lT'aç30 elo inspcctor tia thesouraria. .

Arl. &~, Quando o administratlor da r<ceheuoria 0\1 ,'igia presu-
mir que a diligencia, li que se rrfer~ o 11rt. 17, I,ão alcanç"rá o infractor
na distancin do 20 legoas deprecará por e.meio úa l1\lloridot!es loc,'('"
as nrovidencias mencionauas nos arls. H, 48. 19 e 50,

• Alt. 53. SE' o extravio 0\1 s\lhlracçno de be"tas bravaô for càm-
meltido com o consentimento, connivcncia ou peita do aumini~lratlor da
recebedo1'13 ou VIgia, incorrerão (,Etes nas pcnas de ut'missão do em-
prego o multa pecuni11ria de 5HOOO de cada bosta extraviada ou sublra-
1Iida. Esta multa faril parte da renda da provincia.

CAPITULO & ••

DlSl'OSIÇÕES GEr.AES,

Art. 5L Os administradores de recehedorias. bem como os vigias
51Ío responsaveis não só pelo quo arrecadarem. como por aquillo qUtl
deixarem do arrecadar por erro, omissão 0\1 negli"\'ncia. E,t~,s faltos
serno noladas pela conlauoria da t!tesouraria n3 ocoa"ião uo exumo o
tomada do conlos, o julgadas pelo inspector.

Arl. &5. 1Iavorá om cada reccbeuoria, alem uos movGis uomesli-
cos, balanças, pezt1s. meelitlas o Ulll cofre seguro para o dinheiro arre-
cadado, tudo isto á custa da fazenda provincial.

Arl. 56. A thesouraria forneccrú ÚS recclJedorias de livros, cauer-
nes. talões o guias q\le for('m nccessllrias e sufilcicntes para a ClCl'iplu.
ração relntiva a cada anno fInancciro.

AlI.. 57. SerãO remeltidas pela thesouraria ÚS recehcdorins, o t'm
numero sumcicnle, as paulas o [abellas reguladorus da cohrunoa (['im-
postos, pedagio e taxas itin('rarias, conformo as leis em vigor, Os admi-
nistradores o vigias lhes darão a maiol' plllJlicidalJe, conscnanuo um
exemplar do cada uma amxado em lugur. ontle possa Sél' commlhlumcl,te
examinatlo.

Ar!'. 58. A qualquer conlribuinte que se jUlgK:' I07.ado no p:lga-
mcnto da contribuiçilo. fica salvo o diroito de reclom<Jç,\o r)()I'allle o I,re.
sidente da provinc13. que ouvirú so!.>ro ella o inspeclor da thcsourori~.

TO~O XXXIV. PAnTE 2.•
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cielentes a seis mez!!s, contaJos da data do saque e coniorme"
d ,[ "7' ' ' ,s ao mo-e o li, : ,1I1ne~0 a CSl? regulamento. com lanto qlle apresentem nas
reo. '!Je,lor"ls or,1 ns d,) Inspeclor da thrsollraria. Para olJtençilo d' st
ordao, uev()r:lo as partes requerer e prestar fiança. II as

Art .. 1:;, ASy'essoa~ quo se rocll.aram ao pagamento d'impostos
p~Jag:o. ou taxas Itl,nerallas podel'do ser detidas, e os SOIlS earre"'amon~
tos, de[)osltados ato quo admini,traliva ou judicialmenle se d;Citla o
ObJflClOda conlestarM.

A:'t . .j I ,\s p~s,oas que se suhlrahirem ao pagamenlo d'impostos
exll'u\'lando o,; gcn"r,ls e centluzlIldo-os por lu"'aros on'Je n1l0 haj ':
çel)).lorla 0116s.1ação do vigia, ser<lo processados" e punitlos com as P~I:~
para lae, ca"o. Imposlas polo art. 177 do cocligo criminal s

ArI. ; J. Para ()XiJCIIÇ~Odo art. antecedente, o administrador. 10"'0
qllo ,lho, con';l,;r ter-so cfI'<Jctll?UO qllal'1u01' oxtravio, roquororá ao jl~Z
mlll1~glfl<lLo dt.,~pdo de pOllCliJ, subJelegado ou juiz d~ pu auto do
~~rp. uoll",lo du'ecto ou IlIdlr~clo, uo 'll;al se monciono quanlo for pos-
",vel, ~:i gJnel'os cxtrav,lados; O,so o auto for julgado proClldente, o acl-
mlnl.lr~ lor o re:n,lltlel'a 1111me.dlulomente ,ao re,,?uctivo pl'Omolor publico
para 1)(oc der n1 l"rma da lei. De tll'JO 1s10 fara communicação ao ins-
peetor •.Ia tlJe.,ollraria.

Art. .1:;. Os que cxtr:lviarem ou subtrahirem bestas bravas ao
~,)agllnenlO ua, ta,lU itenororia de &H sobre COÚ:1uma, fLarão sujeitos
,I, multa ]l 'cunlOI'la na rasilo do ,Iuplo do imp03to (10,~000), sem quo
Iquelll cxoncrado, do mesmo imposlo.
_ AI'l. 17. O admistrador ou vigia quo ti\'cr noticia tio extravio ou
hll!Jlracçi10 do hestas !)f'ovas, d"precarú ao eommandanto do respecti'fo
(.le'tlca,nul,I!O as praças, qua ~ol'em nocessarias para seguirelll no en.
~~~Ç-J ,<10 IlIfractor, lJ,uon-Jo ~aJa motivo pala acreditar que Jlossa ser
,••can'.,l lo n:1 ?'Slancl:1 do VlfltO legoas da l'llcebeuorio. O commandonto
:1,0. e?c~I,ll~, S li';) muni,\o dG ordem, cscripto pelo escrivilo o assignada polo
,t.1:u,lllbtl,Hlor. n:1 qual 50 o autOl'lse a detal' a tropa, contai-a, exigir a
e~I,b~~.1o üO,I'<Jqpectivo conheci,monto d>.lpagam'Jnto do imposto, o reqllo-
ruI a, au IOI'lJode,; as provldonclas, quo furem necossarias.

, AI't. 'IH.. \'~l'ific'l'jG a oxtral'lo ali subtl'acç<lo do bestas bravas polo;;
m,elos 1/1 J~<::d,l, no art. antec~Jt'nte. o encarrogado da diligencia ap-
P! ,,!leu lel'a tantas be,la~ quantas, cJlcn!ada. no valor Je 30S000 rs.
P'll' c:t!Il":a forem ,i1l1~ldJS s~llIicienle, [lIra o pagamento do imposto,
ml1lt.1 Ú U'l"pozas jo,IICI:los, ('elta a llpi'rEhons:in o encarro"'odo ua di-
~,!~I)nc~:t reqllcl','rú oa jlliz llluoiei[)al, delegallo de policia. sul~Jell'''Jdo ou
J"IZ til' par. o corllJletcnll) :JIl1o e com este o dopo"ilO dos animoes~

Ar!. ID, Do auto e <1')[)o.•,ilO. à <]::e so refere o arl. antecedentc
roqu,f'rcrú o ('ncarr'J~Mll) dJ diligoncia ccrtirJão pal'a ser entreguE' ar;
a Imllllsll"I.1or da ,'eo.,)!leJuria, 'luO immediatamcnto a remottero 00 ins-
p.'ctor d.1 l!l;),;ouraria aCi)mp311!l~da <1(lol1i:io que rolato os faclos oecor-
rido" O !n,peC,I'lI' di thosollraria, fo:nan110 em eOllsideração csses docu-
~lOntos. IInpor:I a mlll~a, c'Jmo f'll de direito, o OI'Jenará ao procurador
l! iC',J1 'l'le ~)rO!n1'''1 a cr,hrao'}:l pelo, moio, '1110 a.; lois facult1ío.

,~n,~(J, O 'J''r0dtu de '111e trata o art. 18 pOderú ser leYilntado,



â
Cl>

o
'O

'"o

õ..
o
'i:~
c

O ..."!" I~ r-. ""1+ '""!' r-..
CMt.O.:.o~M~
OM~:c,::)MC'?:':'r.n,;U):-:n::.n.:tr:x::::.e.:'4:lZl::
o:~ c.:. :,:l:o':l M .~':)
OM~~CQM<O
QO.n~""1"o/):-?'"<t'

0000000
000'::0,00
0000,0'00~'l ...:lZ):~:tn~~~
00000,0,0
00000 co
G" ~""' o t'-. (.Q k~ l •••

.-< .-<

o".u.'""C~~~~¥~
""Ui:..
""::o

.;
ClJ

'"<Il ~~ M M ..
U - ~; M -,o

o
'O
co:
C

'"~
o

'"otOi:
o.
8
W

><
Cl>

Cl>
'O

0.£
""Ut.)9;3
"" •...u ClJ

""

e
Cl>
tO
""C
ClJ
U..
o~

u:i
<::
>-<
C!J
>-<
i>

~
U2
<::
>-<
~
O
q
~
ÇQ
~
O
~

I
ç:::;
U2

~ <::

I Çl
U2~ O

-I Çl•..,
O <::

Ó~ ~
~ ~
r P-i•.....•

"'"R
U2
O
Çl

W.
O
E--<
Z
~....
"""....•
O
Z
~
;>
w.
O
,q

( 10 )

Ar!. 5(). O prJiI']clo du mlJlln~, o Ilua se refure o nl,L .16, quon do
forem cobra las em c'Jnseq'l(lncia do denuncias de p~s.;ons, quo aÚ'I'Jirll)
o direit.) de periJcbel-,1, ~erá e.;cripturado nn thesOll,'aria, ~I)!J a rubrica
dll-lll1losito;-, até 'lu.] proscreva o clireito da.; pll'tes. ,\ presCrJpeãcl
lerá lugar depois do Ulll onno eontaclo da uata da entr';)rla do rlinhéll'o
nos cor,'e;; public0S. OecOl'rido o [Jr:l~O da pre.;crip'ião, pa~s.1rão d'e;;so
rllJrico para a que s'inscreve-'nlJit'ls por illfl'nc~õ'Js de leis, regula-
mentos o cOntrocto;; -B qU:lntias (IUC duvão par is,;o sei' cousi lel'adas
como rell'la cio provinc in.

Art. no. OJ con lernnaç.10 á multas impostas p~lo in<;rector da
th !souraria, o:n virtll je do '1ispo,içõ l'; d'o.;te l'O!;ul1mento, havprá re-
c:)r~o pnrn o rrosiutlnte tia provinei,!, quo rn'lIldan,jo instl'llil-o com
inforrnaç:1o do inspeotor o jHrUC01' úO p;'ocura Jo,' !iscnt, tlará ou negará
provim~nto, corno fOI' uo direito,

Art.6\. F,c,)) Silp;lrimida, a; rccebc,hrias tle Ca!l~ VOJ'(!I', \Ian-
tiq'Jei"J, Il,fJnJ e ~anta 1l1l'lJ Ir.!, o <;I!b.;i~til!'l'l co'o a~ mo.;mas deno-
millaçõJS o nns m 'SmB !ooalida,je, CJm as cla:iSlnca~õ'Js quo ora so
lhes dá as segu iu to!':

no 1.' clas.;e.-PJrahyb!lna-~ .• classo.-\lar d'Il~spanha. !lio
Pret~, Sap'lcaia o l'icú-3' cla,;so,-Passa Vinte, Porto Novo do Cunha,
TIOS Ilhas, GWlI'lelra o ,\vol:lr-I.° cl~sse.-P'lrto Velho do Cunha,
Z;lcharias, Pripltin"f<\, I3Jr~n do Pomba, ~'lor~s uo \lia Prelo, Patroeini'l,
,f::ql/nry, Cal Lis, Camp1ll'lJ de Tolodo, Slp'lcahy ~Iirim. 0uro FiM,
It;lj'lhú, \lontu Santo, Puntu Alta, JlIf;lJarJ, Guaxupó, Pontal uo Escuro,
!tio Pardo o Salto Granúe.

Ar!. GL O valor Jas fianças á qaJ silo sujeitos os a:l:ninistrado-
res das nretJedorias, tenJo por base as respectivas classificações, 1'0-
suJar-so-ha do modo seguinte:

31),000$000 ri. em rolaç:\o a cada uma das de I.' cla.se,
15:00:)8000, em relaç:lo a ca.la uma das de 2.1
1O:OOO,~OoO. 001 relaçilo a caua urna das ue 3."
;,: 000$000 , em relação a cada uma uas de 4.'
Art. ti3. No; casos ue suspensão, tio que trata o art. 8.°, perca-

I>orá o ad ninist,'a.1or ou escri\',iJ unicam lnte mei') ortlonaclo. compelin-
do o restante dos respecti~o<; v(Jn~ilOonto,; ao empregado UI) faz'~n.1a, om-
eial ou infaior 110corpo p')licial, que 11 substituir.

A •.!. ti L Fic~o revo.;adn.; to lo.; o,; 1'0::;111:1nent'ls, Í'lstrucções o or-
dons, q'JO r.iispllnhao sob,'e mat ria contiua no pre,;ellto rogulomellto.

As antoridaue,;, á 'l'lem o cOllllocimento u'este regulamento porten-
Cdl',. o o.~~cutern o f;le,10 oxecutal' cOlne n'ello so contem. O secretol'io
UlJ ::;ovorn') o faça illlp;imir fi publicar. I',Jlacio do governo do. provin~i:J
de ~litJtlS Gero.us. ':10 ue Mai~ de 18ti8.-J03c' IH C031',\ M.\GIl,\IJO Dl!
SOUZA.

N'e.ota scorl)lnria do governo foi (lnhlir;a~o n pI'csente regul~mento
aos 20 ue ~Iaio de ISQs.-,lnIOllio Nunes G<l/râo,

lmprl's~o o l'evl,to n"sta ~ocretaria [lar orucm do governo da pro-
inch.-./n/oni.) .Y<lllCS Gu!c'io.



1\:,,[0<:1010 11•• 1..

Aos seto dias do moz de Abril do mil oitocentos e sossenta c oito,
n'osla casa onde ftincciona a recebodol'ia do Purahybllna, achando-se
presentes o administrador Pedro Ferreira da Costa comIgo escl'i\'ilO,
abaixo assignado, foi apresentaJa pelo sr. Pedro FernanJes da Si Iva,
tenente do corpo policial, (omcial de fazenda F .• ou commlssilo com-
posta de F. e F.) uma portaria do sr. inspector da tiJosouraria provin-
cial, datada de 15 de mal'çu do corrente anno. o instrllcçues da mesma
data. para o fim de oxaminar-se o fi,calisar-se o archivo e cofre da
I'ecchedoria; e franqllcaJos o archivo e cofre, foi a escripturaçfao jul-
gada regular. concordando com ella o saldo de déz cOnt09 do réis em
dinheiro, que foi e-nContrado no respectivo cofre (e Il:lvendo irregulari-
dados e Falta de dinhtJiro sejilo mencionadas), E para constar se lal'l'oll
o p"esente turma, no qllol se assignão o a:Jrniaistr'ador, o reful'ido SI'.
tenente do corpo pOli0ial, (omcial de fazenda 011 comissão) cornmigo
('scrivilO, quo osta o;;cro\'i o subscrel'o.-Bslerâo Jo,~éA Ices, eSCriI'<10.-
O administrador, Pedro Ferreira da Cosla,-O t,'nente do corpo policial,
1'.'.11'0 Fernandes dll Si/fll.-(O ollicial de fazol da ou commandanle,
F, e F.
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1'1)g01l o ,r. Pedro Teixoira <la j!olta os respecliYos <lireitos,? ~ T Pagou o sr. Pedro Teixeira da ~Jotta os respectivOs ,1iroitos. r ::J ?
L o b !
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GUIA N. 2.

l\I:odolo n. 5.

101$-100Rs.

Recehedoria do Picú. 10 de Fe\'oreiro do 1868.-0 adminislrador.
l!Jnaeio Candido Xavier d'Araujo.-O oscrivllo, João Baptista Pinto.-
O importador, Pedro Ferreira da Costa.

Por esta rece1Jcdoria entrou o Sr. Pedro Ferreira da Costa tra':
zendo da provincia de Goyaz os seguintes generos isentos d'impostos:

80 arrobas de fumo a. . 120 9$600
60 cc do toucinho á. • • •• 180 10$800
4á rezos a.••••••••• 1$800 81S000



GUlA N, 1.

~I:o<1elo11.. 6.

- - - - -:;:----

tlH600
10H800
81Hooo

101 H .\00fls,

120
180

lH800.\;' rezes á,

Por esta receheJoria sahiu o SI'. Podro Ferrail'a da Costa para a
pl'ovincia <lo S. l'áulo conduzindo os seguintes generos isentos d'im-
postos: 'l

80 a rrobas de fumo á.
60 « de toucinho á,

('li r tel-os imporlaJo da proviocia de Goyaz, como consla da guia
n, 2 p assada a 1() de Feverairo de 1868 pelo aJll1inistrador Ja I'acabado-
I'ia do PicÍL,

flecebcdoria de Cal(Jas, 5 ile ~Iaio de 1868.--0 ailminislrador, ,l/a-
IUJeI dc O!ircim 1.(/11((,-0 escrivão, Ll(i~ Xariel' da C(),~la.-O expor-
t 1:1,.), Pedr,) re 'rc:",/ d'l CI)~I(L,



A' 6 mezes de data, conforme os ar ligas 1.0 II 3.° do Lei Pro\'Íllci,l!
n. 1:057, pagará Vme. ú lJocca do
Cofre da Thesollraria 1'1'0 'incial, por esla minha 1.' via <Ie Lelra, '
qllnntia do( ), importancia dos direilos correspondentes ao nu-
mero de beslas novas, quo importei da Província de S. I'<lU-
lo, o dos quaes é Vme. o liadol'. Em o dia do vencilmnlo i'al'á [lromplu
pngamcntu,Ao SI'. O lllJ[lOl'tallor

IUfCE[lEOORIA DE

de

HECEBEOOI\IA DE

do

2. a y 1.\.

l\Iodol0 n. 7'.

de 186

l~s.

L10 18G

Hs.

A' G mezes do L1ata. couforme os artigos 1.0 II 31.° .la Lei Provincial
n.1:0:'7, pagalú \'mc. ú !Jocea .lu
Corre da The,;ouraria Provincial, por esla minha 2.' "ia do Letra a
quantia L1e( ), importancia dos direitos correspondllnles 00 nu-
mero de bestas novas, que impoltei da Pruvincia de~, ['nu-
lo, e dos quaes e \'n,c. o liaJor. Em o Jia LIa \'encilllcnlO {arú pronq,lO
pagamento.Ao SI'. O Imporlador



LEIS PROVINCIAES

1869

. -..f"\f\fVV\fVV

LEI il. 1610 DE .1. DE OUTUBRO DE 186,.
Lei que declara não nellarelll-se cOlllprehentlitla;.; no % 2." da l~í

11. IGOI, as cadeiras regidas por professores vilalieios.

O Dl': Josó ~1ü1'iu Corrêa de Sá e Benevides, ])I'e-
sidente dü provincia de Minas Geraes: Faço saber
a todos os seus Iwhitanles (pie a aS3emb\{~a legisla-
ti Vil provincial decretou e eu sanccionei a lei seguinte:

Artigo unico. O paragrapho segundo da lei nu-
mero mil seiscentos e um de tl'inla de julho de mil
oitocentos e sesssenta e oito, que supprimio os ex-
ternatos existente.; na provincia, não eomprehende as
cadeiras regidas por professores vitalicios; revogadas
pllra esse fim as disposições em conlrario.

Mando portanto a todas as aulhoridades a quem o
conheci men to e .execução da referida lei. pertencer,
que cllmpl'ão e ração cumprir tão inleiramente como
neHa se conlém.

•



o secretario Jesta prQvincüt .a faça imprimi,', PlI-
blicar e correr.
.Dada no palacia da prcsielencia na prpvincia de

MlI1as Geraes aos quatro dias do mez de outubro do
anno elo nascimento Je Nosso Senhor .Tezus Christo
de mil oitocentos e sessenta c nove, quadraaesimo
oitavo, da ind(~pe~dencia e ,do iI~pel'io. _ 01) presio:
dente da prOVll1CIa, Dl'. Jose Mana CorriJa de Sá c
Benevides. I

Candido Augusto da Cruz a fez.
Sellada na secretaria da prcsidencia em ~ de ou-

tubro de 1869.- Antonio de Assis Jl1artins.
Nesta secret?-ria da presidelleia .foi publicada em

avulso, em VIrtude da resolucüo !l. 408 de 12 de
oJltubro de 1848, a presente fei, aos '22 dr Olltu bro
de 1869..- Antonio de Assis Martins.

LEI N. 1GB DE 15 DE OUTUBRO DE 1869.
Lei que eleva II cathegoria de cidade as Villas, de S. Carlos de .Tacnhv

Formosa de Alfena,s, e Dóres, da Boa Esperança. .. ,

O Dl'. José ,Ma.ria Co~,.êa de Sá e ~~enevides, . presi-
dente da provmclU de Mmas Gentes: beo saber á todos
o~ seus habitantes que a asscmbléa legislativa provin-
CIal decretou. e eu sanccionei a iei seguinte:

Arl. 1.0 FICÜO clevadlls ,í cull!eg(lria de cidades as
Villas de S. Carlos de Jacuhy, Formosa de AlI'ctlas, e
Dôres da Boa Esperan(~a.. .

Art. '2: Revogão-se as disposições en.l contrario,
Man~o por tanto a todas as autoridade:; a quem o

conheCImento e execução da referida lei pertencer que
a cumprüo e façüo cumprir tüo inteiramente como
nella. se contém. .

O secretario desta provincia a faça imprimÍl', publi-
car e correr.

Dada no palacio da presidencia da pl'ovincia de Minas

3

Geraes aos 15 dias dOlllez de outubro do'allllodo nasci-
mento de Nosso Senhor Jesus Christ o de mil e oitocen-
tos e sessenta e nove, quadmgesimo oitavo da
independcncia e do imperio.- O presidente da pro-
vincia, Dl', Jo.~dilJaria COITêa de Sá e BenelJidcs.
.José Orozimbo de Oliveira .Jacques a fez.

, Sellada na secretaria da presidencia da provincia
aos 15 de outubro de 1869.- Antonio de Assis Jllartills.
I Nesta' secreliu'ül da presidencia foi publicada a pre-
sente lei aos '27 de novembro de 18G::!. -Antonio de
Assis Martins.

LEI N. 1612 DE H> DE OUTURGO DE 1869.
Lei que desannexa do município da Piranga,'eencol'[lora ao de Quelllz o

districto e fregllezia de N. S. da Piedade da Boa Esperança.

ODr.JoséMaria Con'êa de Sá eBenevielcs, presidente
província ele Minas Gemes: }'aço saber êl todos ossens
habitantes que a assembléa legislativa provincial de-
crdou e cu sanccionei a lei segninte :

Arl. :l o Fica dexannexado do municipio da Piranga,
e encorporado ao de Queluz o districlo e i'reguezia de
N. S. da Piedade da Boa Esperanç~a,

Arl. 2.0 Ficüo revogadas as disposições em contrario.
Mando portant.o a toeias as autoridades a quem o

conhecimento e execução da referida lei pertencer, que
a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella
se contém,

O secretario desta provincia a faça imprimir, publicar
e correr.

Dada no palacio da presidencia da província de Mi-
nas Geriles aos dezesais dias elomez de outnbro do anilo
do nascimento de Nosso SenhO!' Jesus Christo de mil e
oi tacentos e sessenta e nove quadragesimo oitavo
da inc1épendencia e do impcrio.- O presidente <lu
provincia., Dl'. ./o!id MOl'ia ()ul'rêa de Sá c Boncl)irios,



José Orozimbo de ~Hiveira .~acques il fez.
Sellada na secretarIa da presldencia aos Hi de ou tubro

de 1869.-Antonio de i1sú.~J1lal'lÍus.
.Nesta secretaria do governo foi publicada (l presente

leI aos 17 de novembro de 18GD.-Diogo Luiz dGAlmei-
da Pereira de Vasconccllo.~.

IJEI: N. 1613 DE 1G DE OUTUnnO DE 18H9.

Lei (lue revoga a de u. 1480 quant.o :'t aunexação (lo distrie!.o <10ArassuR-
hyao torlnO de S. .Toão Baptista.

o Dl'. .José.. '?I'ia COl:rêa de .'ú c Benevides, presi-'
dente da provl11cIa de ~hnas Genle : Fato saber a to-
d?s ~s seus hahita ntes que ~ as~eIllbl.éa legislaliva pro-
vmcIaI decretou e eu sancclünm a 1m seguiute :

Artigo unico. Fica revogada a lei n. 1.48£1de j O de
.Julhode18H8, quanto ú annexaçüo do dislricto deAras-
sua~J~ao termo de ~. JOil0 Baptista, revogadas as dis-
, pos1çoes em contrano.

~Ian~o portanto a todas as autoridades a quem o
cOl~heclJn_ento,e c:xccução ~a l'~fe~'ida. lei pertencer que
a cumprao e laça0 cumpl'lr tao 111tClramcntc como nel-
la se contém.

O secretario desta provincia a faça imprimir, publi-
car c correr.
.Dada no palacio da pl'esidencia da provincia de

l\lmas Cemes, aos 16 dias do mez de outubro do anno
do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e
oito~entos e sessenta e nove, quadragesimo oitavo
da mdepcnd~nc.ia e do impCJ:io. - L. S. - O presi-
dente da PI'OVlllCW, DI', .Jose Marta COl'rêa tlc Sá e BeYlcl)idc.~

.JuséOrozimbo de Oliveiru ,lacqlles a fez.

• 5

Sellada na secrelaha da presidencia da' p,'uvincia.
aos 16 de outubro de 1869.-Anlonio dc Assis Marlins.

Nesta secretaria da presidencia foi publicada a .I))'e-
sente lei aos '27 de novembro de 18tH). - linlonw tlc
Assis iJf al'l ill s .

LEI N. 1.614 DE '28 DE OUTURBO DE 186H.
Lei que declara em vigur para o llnuo fiulIneeiro de 187Ua 1871a de n.

I ,f,D8 de ::Udo julho de 1~68. '.

o Dl'. José Maria Corrêa de Sá e fienevicl.;s, presi-
dente da provincia de Minas Gef(~es:Faço saber a todos
os seus Iwbitantes que a assembléa legislativa provin-
cial decretou e eu sanccionei a lei seguinte:

Artigo unico. Continua em vigor no anno financeiro
de j 870 a 187 ta lr.i 11. 1.598 de :30de julho d' 1868,
revogadas as disposicões em contrario.

Mando por tanto ~l todus as autoridades u quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que
a cumprão e fação cump"ir tão inteiramente corno
nolla se contém.

O secretllrio desta provincia ü faça imprimir publicar
e correr.
Dada no palacio da pI'csidencia de Minas Cernes aos

vinte coito dias do mez de outubro do anno do Nascimento
dc Nosso Senhor Jesus C!l1'istode mil e oitocentos e ses-
senta e nove quadragesirno oitavo da independencia e
do imperio. O presidente da provincia, DI'. José A1arin
Corrêa dc Sá l3 Bcncvidc.~ .

Candido Augusto da Cruz a fez.
Sellada na secretaria da presidencia aos ':28 de outu-

bro de 1K6n.-Anlonio de Assis Martins,
Nestn secretaria ela presidencia foi publicada a pre-

sente lei aos '27 de 1I0vembro de 18()9, - A nlol/ io de
Assis Martills.



LEI N. UH!) DE 28 DE OUTUBHO DE 181iU.
Lei que fixa a receita e despczú da provincia para o allHO financeiro tio

1370-1871.

) O Dl'. .José Maria Corrêa de Sá c Benevides, presi-
dente da provincia de Minas-Gcmes: Faço saber a to-
dos os seus habi tantes que a asscmbléa legisla ti va pro-.
vincial decretou e eu sanccionei a lei seguinte:

TIT LO L.
DA RECEITA.

Arl. L~ O presidenle da provincia ó autorisado il
mandar arrecadar no exercicio do 1.• clejulhodc'1870 a
fim de junho de 1871 os se!!uinlcs impostos;
~Lo Tres por cento do tabaco, assucar, a.l~odlio c

quaesquer generos manufaclurados na provincia, que
sahirem della, cxccptuando-se:

1. o Chú; 2.0 os lecidos dc ][i que se Hssenú~lhi'lOús cas-
simiras estrangeiras; a.o, os (.ran~aclos finos de algodüu
riscado usados para vestuario.

~ 2." Tres e meio por cento du café que sahir da pro-
vincia, ficando isentos da taxa ilineraria os animacs
quc o conduzirer~l.

~ 3".0 Seis pOl',cenlo de lodoc qualquer gelleró de crc-
ação ou producção provincial que sahir da provincia,
qualqucr que seja sua natureza ou espécie. Os gcnel'os
sujeitos ú imposi(;üo desle paragrapho bem como os
sujeitos ús imposições de ITes e trcs e meio por cento e
sua avaliaçlío serüo os da paula aclual, organisada
pela theSOUI'Hriaprnvincial e approvada pelo presidcn-
le da provincia.
Esta pauta nHo podcrá ser alterada sem aulorisação

da assemhléa. '
~ 4. o .10~ sobre os engcnhos de canas movidos por

agua ou ou!.t'o crualquer motOl' mcnos dispendioso, em
que se fabricar aguardenle; '20$ sobre os que forem

movidos POI' IlnilllaeS; ~O17l sobre os que fabricarem
assucar 011 rapaduras, sendo movidos por agua (lU ou-
lro. molor mimos dispendioso, e 10;; sendo movidos pur
anllnaes.
Süo isenlos desle imposto:
1.0 O" engenhos movidos por animaes, em que se fa..!

bricar assucar ou rapaduras, quando os mesmos forem
cusleados por pessoas que nito lenhão escravos.
2.0 Os pL:qllenos engenhos movidos por braços hu-

manos.
:~.oOs.que s6 produzir para consummo proprio.
Esles Impostos serão arrecadados duranle () an1l0 fi-

na!lceiro, ficando os exaclores rcspon~a veis pelo que
dem~rem de cobrar, ou lançar, por onllssão ou Jiegli-
gencUl provada.
Os lançamentos dos engenhos serüo fl~ilos nos mczes

de julho e agoslo, remellendo os col/eclores as respe-
ctivas relações ú thesounll'ia provincial no mez de se-
tembro.
~ 5. o 81/' nas cidades e villas, (i1/'nas fl'cguczias e cu-

ralos, 4~ nos districlos, pequenas povoa~ões e estradas,
sQbrc cada bolica ou casa de negocio em ({ue se vender
fazenda secca, ferragens, bebidas espirituosas, ou ou-
tro qllálqueI: gCllero do paiz ou de f6ra, e o duplo se,
com qualquer destc3 generos sc vender lambem bebidas
espirituosas: lHio se ~obrará o duplo sobre as casas de
negocio em que sómente se vender bebidas espiriluosns
fabricadas no paiz, e generos alimenticios de producç50
dli provincia. Estes imposlos serão arrecadados no <.tela
do. lHnçamen to, e os exaclores rcsponsll veis pelo que
delXarem de arrecadar, por não usar('l1l dos meios facul-
tados pelas leis.

~ (). o Passagens de rios, excepluauos os de Sapucahy,
Verde e S. Franciseo, regulando-se as laxas nela label-
h~ (~n~exa á lei n. 570, e c~brancto-se o dupl'o nos J1lU-
mCllHOSde Uberaba e Araxa.



24:000""000
'l-1:000??\OOO

~ 7.° 50""OOOsobréas taboletas, caixas, caixinhas ou
outros quaesque.r volumes pOI'l~,teis, d~ ~ualquer na-
tureza Ou denomll1açao, quecontlver:em .I0](1S de ouro,
prata ou pedras preciosas para negocIO. " .
~8: Sello de heranças e legados, e reslIüllções dm-

xadas em testamento ú herdeiros que mio sej;io necessa-
rios, e dos pr'emios deixados aos testamenteiros no ex-
cesso da \'intena, com excepçfi.o dos legados deixados
f1scasas de curidade. ma tr'izes, capenas e esmoJ1as para
serem distribuídas pelos pobres: este imposto s~rá.p~go
no ncto da add icção real da herança, legados e reshtmçoes.
São sujeitos a (lste imposto os innãos que succederem

a innào germano falJecido ab-intestato, I:avendu-s~ d~-
volvido o tlso-fl'ucto dll herança ao paI ou mfn b1-
nuba.
. ~ g., N?vo? e velhos direitos,. segundo ah~ab~lIa D,
armem a 1m n. 8!t6 de 15 de Julho de 18.)1, fIcando
supprimido o ~ '20 da dita tabella, e elevado a 100""000
o in~pOsfode j??\080 do ~ n."
~ 10. Emolumentos pelo. feitio (le ti tlllos,. d~plomas

e certidões que forem expedidos pelas repar'tIçoes pro-
vinciaes. conforme o ~ 10 UOart. :2.0 da lei n. 1145 de
8 de outubro de 1862, c subsistindo o imposto do ~ 4"
da cilada tabella-B-annexa á lei n. 8.1().
~ 11. Cinco por cento sobre .0,valor das compras e

vendas de esera vos, sobl' a dlllerença de valores nas
trocas de uns por outros, e qUllesquer ou~rós confract~s
unerosos, pelos quae:; se transfiriio serVIços por mms
de cinco annos, cobrando-se até o valor de 1:OOO:tbso-
bre cada cscravo.
Este imposto será exigido do \'endedbr, comprador,

ou encarregado por. procUl'~çao de c~mpra ou \'~mda
de escravos, ou transferenCla de ser'vIços por ma1S de
cinco annos: .. .
~ 12. JUl'OS de quatro apolices doadas á provl!lcIa,

~13, lUultas por illfrac~/)es de leis, l'cgulamentus e
contractos.
.~ 14.. H~pl)~ições, restituições, c porducto dos pro-

pnos pronncwes 'Por arrrendamento.
~ !5 .. Producto do arrendamcnto da t'ypogmphiaprovlllcwI.
~ 1(), Benda extraordinaria.
~ 17. Cobmnça da metade da divida activa, que

passou a seI' provincial pela lei de 22 de outubro de183(;.
. ~ 18. Taxas itinerarias, conforme a tabeJla annexa êíesta lei. . "
~ 1n Cobranças das taX"lS estabelecidas pelas leis 11.

18 e 78 nas estradas dé communicaeiio de LIns com
out~.osUunicipios, ficando isentos os a;ümaes (IUO con-
. duzlrem generos de primeira necessidade.

~ 20. Cobrança da divida activa .
S 2~. 8~OOOs?brc as .casas que vendercm dl'ogas ou

rellledlOS, nas nHas e Cidades onde existirem boticas,

TITULO n.
DA LlESP~;~A.

Art 2.° Fica o presidente da provincia autuI'isadu
par'a despender dlll'ante o excrcício de uno a 1871 a
quantia de mil quatl'ocent03 e doze contos novecentos
e quarenta e dous mil e oitocentos e oitenta e tres réis
( 1,!d2:942:;;;S8:3 ) pela maneira seguinte:

RcprescnLaçüo provincial.
~ 1." Subsidio aos deputados. .
~ 2.° Ajuda decllsto aos mesmos. ,
~ 3,° Secretaria daassi,lmbléa,pesso-

!lI. ficando desde jú elevados il mais
1.50""os.vencimentos do respectivo ulli-
~Hll-malOr, pelo fl'abalho da redacçiiu



uas actas; a mais 150?'l' os do omeial
archivista, a titul0 de gratificação; e
a l)ÜO~ os de cada um dos continuos,
suppnmido, desde jú, o lugar de
ajudante de porteiro .
~ 4.0 Tachlgraphos . : . .
~ 5." Publicação dos debates .
~ 6 o l~ d'~ . ~xpe wnte .. ' .....
~ 7." Actos religiosos ua installaçüo
~. S." l)ara pagamenlo do conlracto

feito. pela i).ssembléa provincial com o
gerente da typographia do Liberal de
~linas para publicação dos lrabalhos
da presente sesslio . . . . . . . . . .
~ 9." Para indemnisoçaodos steno-

graphos ~eopoldo Luiz de SalmolJ, pelo
tempo que esperou a installaçii.o da
.assembléa, e das sessões preparatorias,
segundo o contracto feito com a m('s-
ma em 1868. . . . . . . . . .

Secretai'ia do yovcrno.

~ 10. Pessoal, regulados os venci-
mentos pela lei n. 1G01. .
~ 11. Gratificação ao inferior refor-

mado do corpo policial, ús ordem; .
~ 12. Expediente .

1llstrllc~üo publica.
~ 13. Pessoal da direetJria
~ 'tI(. E d' t~ xpe Hm e. . . . .

11lstrucçüo primaria.
~ 15. Vencimentos de 246' rscólas

de ensino elementar, ficando creadas
uma no f!istrieto de :3ílnto Antonio dn

9:5GO\1POOO
!):OOO~OOO
G:OOO\1POOO

iOO~OOO
-100~OOO

: I: t)()O:mOOU
I

1 :HI)O~OOO

:30: :360~OOO

lH~OOO
I( :!I08\1P:J30

R:7801i'OOO
:)0011'000

AvenlUl'eiro, uma no uo Descoborlo,
do termo do Mal'de Hespanha, e Oll ~ra
no Fidalgo, do termo de Santa l.u~w.

~ 10. Ditos de G:l esc6las de ms-
trucçlio primaria superior . . . . . .
~ li. Ditos de Ui ditas do sexo fe-

minino . . . . . . . , . . . .
lnsl7'lJ,(;ção sccwlUla.l'in

~ W. D~tos de !lO .aulas .inclusive
tres da capllal, sendo de lat1ln, fran-
.cez e inglez, e ma.thematicas! e d.as de
inglez e ~eograplll~ do se~lDarlO ua
Dimnantllla, e mms as segumtes, que
Hclio creadas, sendo de latim e fmncez
para as cidaues do Pomba, Oliveira,
Cabo Verde, formiga e l"ormosa de
Alfenas, e de Philosophia e Rhetorica
da do Juiz ue Fóra, d:wendo tanto esta
cadeira, como a de latim e francez,
ficar anneXéJSao collegio de Santo An-
tonio, dirigido pelos Ors. Silva Velho
e Paixão. . . . . . .
~ 1H. Ditos de 2 de p~larmacia díl

~apitnl, ficando, desde .la, elevados a
\ :(2000~os de cada um dos l'espectivo~
professores. . . , . : . . . . . . . ,
Subvcllçüo (I. cslabclcá/1lCllto.~ littcral'io.~.

~ 20. Ao smninal'Ío d~ Diamantina.
~ 21 .. A.odito de Manana ... '.'
~ 22. Ao collegio das irmãs ~lecari-

dade. estabelecido na mesma cHlade .
~ 23. Ao da niarnantina .....
~ 2ft. Ao de Congonhas do CalI~p.o .
Todas estas subvenções ficüo sU.lellas

147 :oOO\1POOO

50:!100\1POOO

lt2:700~000

~8:0001JlOOO

2:400;'POOO

!l:OOO:WOOO
4:000~OOO

(): 000=íP000
6:00011000
1:000~OOO

J
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(~condiçl1o de receberem cadà um dos
referidos colIegios dez alumnos pobres
pelo menos.
~ :25. A' escóla agricola pertencen- .

le ú companhia União e Industria, es-
tabelecida no Juiz de Fóra, com obl'i-
gação de sustenlal" :1 () alumnos pobres

~ .'26. Utensilios para o ensino de
menInOS pobres, e objectos necessarios
ás escolas e aulas avulsas' ..

Culto publico.
* :27. Subvenção para festejos na..:

cionacs " . . . . . . . . . . . . " .
~ :28. Iteparos e cúnslruccões de

matrizes sendo 3:000~OOO para cada
uma das ~egllinles: Anlonio Dias da
capital, Barbacena e Christina; '2.000~
para cada uma das seguintes: cidade de
Jaguary (sendo j :OOO~ para Alfaias e
1 :OOO~ para I'eparos) Pompeo do mu-
nicipio de Pilangui, cidade de Santa
Luzia e .Tuiz de Fora; :l: 500~ pam a
da cidade de Caldas; :1 :OOO1i'J para cada
lima das seguintes: Onca do munici-
pio de Pitanguy, cidade de Ilabira,
Jl[orro de Gaspar Soares, do municipio
da Conceíçüo, Jaboticatllbas do muni-
cípio de Caethé, Sanla Calharina do
municipio de Christ.ina, Da tas, cidade
do Pomba (para concl usfío das torres)
Ayuruoca, S. Joi1o Nepomuceno, Bae-
pendy, Brejo das Almas, (~mGr£io~ro-
gol; cidade de UM, Pinheiro do.muni-.
círio de Mariélllna, OUI'O Preto desta
capítal, e S. Fwncisco ele Paula do

u: OOO~OOo

5:000i1POOO

.1.00~OO()
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. municipio ~a Oliveira; 800~ para cada
uma das seguintes: cid(l(,le.d.e Caetlié,
e Hiacho Fundo, do mUlllclplO da Con-
ceiçi'ío; 7OO~ pal'ü cada .uma ela? .s~ .
guintes: Venda Naya dI) mumclplO
de Sabarn e Santo Antonio do Bio
acima. (jOO~ para a de Cocacs;. SOmi'
para ~üda uma das s~guintcs,: l~apo-:"
sos, cidade da Concelçüo. N. S. do
Porto, Capl\'ary do municipio de Ja-
gU!1ry, Itamhé do SeITa, e Capella cio
PissalTiio; .1.0011J para cada uma das
seguintes: Campeslt'e e San~a.I~~ta do
LUo Claro, ambas do IllUlllC1IHOde
Caldas, 000~ pam a conclus<io da ca-
pella de Santo Anlonio do Rio das
Morte!) Pequeno; (~ á disposiçuo do
governo 5: 150~ " . . " . " " . . . .

Sal/de publica.

~ 29. Auxilio a hosritaes de cal"ida-
de: sendo para osda capital, ciclüdede
Sabará. Barbacena, Ilabira eDiaman-

. tina, '2:000$ a cada. um; para o de
Santa Luzia 1:500$; para os do Serro,
CUJ'vello, e o de Mariana annexo ao
colIegio das il'müs de caridade :l :OOOIifi.
a cada um. . . . . . . . , . . . . .
~ 30. Ordenado aos fiscaes das

aguas meclicinaes ela Campanha, Bae-
pencly e Caldas sendo :200~OOO pam
cada um . , . . . .'. " . . . , . .

~ 31. Para factum de casas de
banhos e melhoramentos nas aguas
thermaes de Caldas '2():OOO~OOO.

.1.7: '250~OOO

lk500~000

GOOwOOO

:35:100 000



FM'ça publica.
~ :J:2. Vencimentos dos ofl1eiaes, e

officiaes inferiores e praças de preL .
~ :):3. Ditos de cavalgadura, sendo

duas para o tenente-coronel, uma para
o mandante, uma para o cirurgião
móI' e uma pani o aj uclanle, . . . . ,
~ 84. Gratificação de ~ors. cliarios

para conservação dos arreios das pra-
ças de pret .

~ 35. Gratificação de 80 rs. diarios
tis praças reengajadas . . . . . . . .

~ :J6. Ditas de 50~ ás de primeiro
en~a~t~Dento. . . . . . . . . . , . .
~ :3,. Ferragem e forragem a '20

cavaHos á argolu. . . . . . . . . . .
~ 38. Milho e fermgem a Iao ani-

mues em diligencia .
~ 39. Pastagens a 50 animaes. . .
~ !tO. Sal e curalivo á ~OO animaes
~ k1. Remonta de nnimaes . '.' .
~ lt2. Tralame~llo de praças anfer-

IDas : .
~ !t3. Aquartelamento .
~ .H. Expediente da secl'clariü
~ 45. Luzes para quarleis

1'hesoumria lH'oDincinl.
~ .16. Pessoal, segundo o regula-

mento n. 5'2 .. , . . . . .. ..,
~ l- E d'~ 'lI. ~xpe lCnte . . . . . . . . .

II ccc bcctor' ias.
~ 48. Ordenado aos administmdo-

res, escrivães e ajudantes, segundo o
regulamanto n. 58 .

~OH:517wl (lO

L:0!l5wOOO

824w!l00

5:000~000

!t:380wOOO

l!t:7 !tgw800
L:4(lOwOOO
730wOOO

:3.0001P000

2:000:uiOOtf
'2:0001POOn

()OO:uiOOO
1:400~OOO

:J8:.i30~OOO
'2:126:uiOOO

1.5

~ .19. (~mtilieação a vigias.
~ 50. AI uguel de casas. . .
~ 51. Expedien te ...

DcsjJc:m ele cxacçiio.
~ 5~.' Porcentagens a col1ectores e

escrivães. . . . , . . . . . . . . . .
~ 53. Salarias a barqueiros ...
~ 54. Gratificação a conduclores de

fundos publicos . . . . . . . . . . .
~ 55. Cadernos para as esta\;ões lis-

caos .. , .
BibliotllCca.

~ 56. Da capital, sendo 300:;1)000
ao lbibliothecario e ~OOOOO ao por-
leiro. desde já, ficando nasta parlll)
revogado o arl. 5 .• da lei n 160 Ide :]0
d~ julho de 18G8.. . . . , . . . . .

Contencioso ]H'ovincial.
~ 57. Vencimentos ao escrivão, so-

licitadores e ülliciaes de justiça ..
~ G~. Cu~tas jndiciarias ..

lllumillnçüo pnbliüa
~ f)~l. Da capital. .... :
~ 60. De S. João d'Elrci
~ ta na Diamantina . . . . . .

. Obras lJUblicax.
~ 62. Pessoal da repartição, confor-

me o regulamento n. 53, licando desde
jú elevados a 800~OOO os vencimentos
dos respectivos amanuenses c pura o
expediente 500:uiOOO .

~ 63. Almoxaril'e provincial. . . .
~ 0.1. Esll'Hdas, pontes, na vegaçõc~s

~\1:5:20000
3:000.0°0
l:OOO~OOO

5/L:OOO~000
I r):~6!L~G80

:2:000~OOO

1:'2000000

~OO1iiOOO

'.200?1000
2:000~(lOO

1O:2:)8~800
1:500~OOO
1:000#000

'2ti:500\11JOOO
1..000:uiOOO
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de rios, cunccrtm e eOllstruccõcs de
cl~dê~lS,barcas,' .canôas, proprios pro-
\' lllcliles: c gmtlficação transitaria aos
ellgel~llClI'Oj,sendo 45:000~ para sub-
vença? (!a n1~\egação dos rios das Ve-
lhas, ~".hanclsco e l)aracatr'l; 14:000~
pam a estrada da ponte Nova ao Ale-
.gre, na provincia do Espirito-Santo,
passando por Santa tuiia do Caran-
gola; 10:0000 para a estrada do Cam-
pel10 ao UM, passando pelo Taboleiro
do Pomba; 10:000Wl para melhol'íl-
menta du esl~'ada do Pier'l; :10:00017>
para a do Clnador ao Mar de Hespa-
nha, prolongando-se a S. .João Nepo-
muceno; 9:000Wlparil rceonstrucç£ío da
ponte sobl'e o RIO Grande .no distrieto
de N. S. da Piedade; 8:000Wlpara a
factura de uma ponte sobre o rio
Quebra anzol, em direccão ás do rio
das. Ve~has e Grande; 4':8001';;para a
concl uSüOdo lado esquerdo do edificio
em que está estabelecido o seminario
da Diamantina; 4:000~ para uma
casa de mel'cado na cidade de Pal'U-
catú, 4:000Wl para a faclura de umü
ponle sobre o çorreg? d'Agua .Limpa
em S, .Joao d EI-H81 (l arraIal de
Maltozinho; 4:000Wl, desde já,' para'
r?p.aros da~stl'llda que de Murianna se
dmge ao hlrquim; 4:000v; para' a
estrada denominada Caracol no mu-
~icil;io de .Taguary, que se diI'ige. a
S. JJ.ent.o de Saputahy ás raias da
prO\'lI1clil de S. Paulo; a:oooWl pam
o encanamento d'uglla potaval na vil1a

•
ue S, ~aulo de MUI'illhé; '2:'2QO~para
reparos da eslrada geral que de S,
Sebastião de .Jagllary se dirige 11 ci-
dade de Caldas; 2:000Wl par'a bene-
ficiar as a~llas medicinaes de Bae-
pendy; 2:000. pura a factura de
lima ponte sobre o rio Manso, no
arraial do mesmo nome; 2:000~ para
o cemilel'io publico desta capital;
'2:000~ como auxilio lÍcamara da Ponte
Nova para a factura de um clÍes; 1 :500~
para auxilio da aberlura de urna es-
trada que da Virginia se dirige á Chris-
tina; 1 :f)00v; para a factma de uma
ponte sobl'e o rio Verde, entre Pouso
Alto e Virginia; l:500~ para a factul'a
de uma ponte sobre o rio Pal'llúna
no Malta Grande; t:500Wlpara repa-
rüs da que existe sobre o rio Esc~ro-
grande, na estrada de Pamcatú;
'1'400~ para canalisação d'agua po-
laveI da povoaeiío de S. .José do Pa-
raizo; l:OOO~ para cada uma das
seguintes obras: factura de uma ponle
sohre o rio Sapucahy-rnirim no dis-
lriclo de S. João Baptisla das Ca-
xoeiras; para a factllra da do Thco-
dosio sobre o rio S. .João na parochia
da Onça em Pitanguy; para a fac-
tura de uma dita sobr.e o rio S. .João
entre .Jacuhy e Passos; para concerto
de uma dita nas Tres Barms, entre
o Serro e S. Gonçalo; para a factura
de um cemilerio na fI'elmezia da Boa
Vista' de Hajubá; para ~lgamenlo dos
emprezaI'ios da obra do cemiterÍo do
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IHsposrçõEs GEHAES.

Arl. a." Fica o prcsidente da pl'ovincia autorisaelo
a mandar' render em hasta publica os instr'umentos de
engenharia existentes na reparti0;1o ele obr'as publicas,
que esliver,lffi damnificados, ou n;1o forem porta/eis,
podendo com o pl'ocluc',o ?OS mesmos fazer aCCfuisição
de outros que forem de mlster.

ArL 4.° Fica appl'ovada a portaria de ;30 de dezem-
bro do anuo prOXUl10pas.iado, que abri u um credito
su'pplemental' de 5f):2:~8~HIO a diversas rubricns da
lei elo ()rçtllllen~o ele 18G7 a 1868, para liqnidação de
despezas determUlaclas por lei nesse mesmo cxercicin.

Art. 5: Fica appro\'ada a portaria de ~Ode feve-
ruil'O deste anDo,. quc rectilicou as incoITecções que
a ppllrecêruo na Im D. W01 de 30 de iuI ho elo anHO
proximo passado. .

ArL 5.° Fica revogada a portal'ia de 20 de fevereiro
do COl'l'ente anno, que manclol1 cntregnl' ú camara muni-
ci pal de Baependy os estabelecimentos balnear'ios do Ca-
chambú, e a autorisação par'a il mesma camam cobl'ar
impostos. ~

-í,G;~Z:;C J. 8

Mal' de Hespanha; pam factura de
Ullla ponte sobr'c o carrego rico; para
factura de uma dita sobr'u o rio Verde
Grande, na estrada que do Grão-M og01
vai a Montes Claros, no logar deno-
minado POÇ.l0 Vermelho; 800w; para
canalisnçiio d'agua potavel da cidade
de Caldas; 6401'i' pam factllra de uma
ponte sobre o rio Paraúna. na estrada
de Sabará á Conceiçao; 6001:' para I

cada uma das seguintes obras: faclura
di~ uma ponte sobre o rio do Peixe, na
e~lrada que de Caldas segue para AJ-

,fenas; para uma dita sobre o rio, das
Pedras no termo da Conceiçiio; para
a ponte pequena na cidade de Sanla
l~uzia; pal'ü a faclul'll do cemit~rio
de S. Francisco da cidade da Itablra; _
500lil para cada uma das segllintes
obras: abastecimento d'agua corrente
na cadêa da cidade de Caldas, de-
pois ele concluida a canalisação d'aglla
pota vel; para factma de uma pon te
sobre o rio Manso. no arraial 00
mesmo nome; para uma dita sobre o
rio Pardo na estrada da Diamnntina
ao Pissarrüo e para uma ditn no Anna
Bom sobre o rio touruneo Velho entre
Itaj uM e Christina, e ú.disposição do
guverno 75:n25lil280, 237 :Hi51'i''2RO. . 2G4:(j6.5~280

Aposentados e reformados.

1;,') ••L -, O"~1L~ 65. Vencimentos aos existentes u) 'I 'll-'U

~ (il). Ditos nos que se aposental'em
p 4:000';rPOOOou l'ClÜrmarem . . . , . . . . . . .
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lJ iucl'sas tle.~pczas.

~ G7. Sustento, clll'ativo, vestuario
e conducção de presos pobres. . . . .
. ~ .G8. Reposições e restituições de

elrrCItos. . . . . . . . . . . . . . . .
~ 59. Publicar.õcs de leis, relatarias
t [TI' •e ilC os o rClües. . . . . . . . . . . .

~ 70. Pagamento de dividas de exer-
cícios fIndos . . . . . . . . . . . . .

~ 71. Despezas eventuaes, sendo
.1:000lil pnra colonos. '. . . .

CAPITULO nf.

G5:000:m000

.i:000~000

8.000~OOO

18.5a8~2(j 1

(5:000lilOOO



Arl. 7.' O presidente da provincia mandará pagar
desde já:
~L' Ao tenente-coronel IJuiz José de Olivei!'n, pela

verba -obI;as publicas- do exerci cio corrente, a quan-
tia de l:408~2'.20, a que tem direito, em virtude do
art. 6: da lei n. t601, ~ 4'.
~ 2: ALourenço Alves Moreira, a quantia de 2:64()~

á que tem direito pcla conservação e reparos na estrada
do Bom-Jardim, e que já foi proccssada perante o go-
verno.
A.rl. 8: As recebedorias de Caldas, Itajubú e Flor'cs

do Rio Prelo, sel'ão desde ja, considcmdas de terceira
classe.
Arl. 9. n Ogoverno mandará pag,ir, desde já, ao conego

Jose de Souza e Silva Houssin, pela verbuade-instruc-
ção publica-do exercicio corrente a quantia de 1:600~
que ao mesnlO é devida pela educação dos alurnnos
pobres que recebeu por ordem do governo 801 seu col-
legio estabelecido em Marianna.
Art. 10. O governo mandarú, desde já, vender em

hasta publica, as terras pertencentes á provincia, sitas
no districto de S. João Nepomuceno do termo do Mar de
Hespanha, devendo o producto das mesmas ser (mtregue
,1irmandade do Sucramento da respectiva freguezia,
para ser empregado nos reparos da matriz.

Art. ti. O governo fica autor,isado a conceder um
anno de liccnca, com os respectivos vencimentos, para I

tratar de sua saude, ao chefe de seccão da secretaria do
governo, Bonorio Augusto Dias de ~Iagalhües; ao 2.'
escripturario da thesouraria provincial, José Felicissi-
mo de Paula Xavier, e lao armeiro do corpo policial
Francisco Simões Prates.
Arl. 12. Para que tenha logar, desde já, o disposto

no ~ 2: do arl. I)," da lei n. :1601de 30 dejulhodoanno
proximo passado, o go,vernodeduzirá da vcrba do titulo
:3: ~S2: e o: da dita lei, a quantia de 1:283~222 que
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despemleu o cidadão Antonio de Araujo Lobato, com
alumos pobres que rccebeu em seu collegio. . .
Arl. 13. Fica o govel'l1o autol'isado a dar a quantIa

de 4.:000;';)para oecorrer' a rl)construcção da igreja ma-
triz ueAnlonioDias desta capital, tiralla das sobras do
orcamento, segundo a lei n. lliOl.
:\.rl. 1ft. O~overno deduz.irá, desde .já, da vCl'ba do

~a",in fine-do til. 12 da lei n .. \I)Ol de:30 de julho do
ilnno proximo passado, a quantia de 1:2liltlOSO, para
.pagamento dos dir(:ilos pe~a doação feita á ~asa UI: ca-
ridade de Passos, pelo maJur Jeronymo Perell'a de ~iello
c Souza'.
ArL. 15. Fica o pr?sidente da I?rovincia aulor.isado

a entregar ao.Exm. BISpO tle Mal'lanna a quantia c11~
2,OOO;1lpara hospedagem de Sua Magestade o Imperador
quando venha a esla rr0.vil1ci~\. .' .
ArL. lo. Fica a prcsldenclU credItada em quantta

necessaria para mandar pagar, desele já, a ciuadúo'
~ianocl Beraruo Accursio Tu11an aquillo li que tem di-
reito pela continuação e compilaçü? Jo repertorio da
legislação provincial,-e que núo fOIpago por falta do
11ecessario cred ilo. .
Arl. 17. O govemo n~alldará pag~r, de~de jú, pela

verba _ Ínslruccào publlca - da 11~In, lhOl, ao PI'O-
fessor publico itlleÍ'ino ela freguezia de S. José ll~ Pa-
rahvIJa, Eulalio Angusto de Carvalho, a quantIa ele
~mi..6:38, que venceu pelo exercício ela.rer 'rida cadeira
a contar uo H de setembro do anno proximo passado
ao' fim cle maio uo correnle.
Al'I.. 18. A verba ele n:0001J\votada na lei n. 160 I elo

anno proximo passado, para umacaelêa na Bagagem, ~erú,
desde ja, empregada para constl'llcç50 elacadêa de Para-
catú, orçada em 1n:üOOWl,podendo o mcsmo govel'l\o, ele
preferencia a qlH1~quer oulra, c?nc1uil' ~sla (:bra p.elas
sobras que se verIficarem 110 ~ .3: do lIl. 12 da lefe-
riela lei.
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o governo mancIad pagar1 desde já, a Rav-
Souza Costa, a quantia de ,520:tP', por eflc
com as obms da matriz cIe S. Pnulo do
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cional, não se considera emprego, na fórma do d isposlo
nas leis de °18GO e L8G4. o
Al'l. 27. Pela verba do ~ 4. o do til.. 14 da lei I~. 1601

serú, desde jú, feito ao respectivo contador, o paga-
mento á que tem direit? do ter.ço .das gratificações des-
pendidas na ot.hesourana. pr~vlll~Jtll duran te os a nnos
de L8GG a 181;8, com a Ilqmdaçao .elos balancetes men-
saes, fóra das horas do serviço oruinario.
Art. 28. Fica relevado da multa de 17'iJa 51i\, em yir-

lude da decima condiccüo do contracto, o cidadão .José
.Joaquim Fiusa da nocl~a, liadorele Francisco Luiz da
eosla, se, no prazo de GO dias, conlados da publicação
desta lei, concluir os reparos da fi.' e 7 .• secções da
e~trada desla capital para a c~rte.
ArL 29, Fica a camara municipal da cidade do Bom-

fim desobrigada do pagamento da quantia de .1:750~,
que deve ele emprestimo ao cofre provincial.
, Arl. :30. Os auxilios volados para hospi taes de cari-
dade, serão entregues ás respectivas meza.s administra-
tivas, ou a seus procuradores, em visla de cc'rtidüo da
sentenca do juiz provedol', julgando bôas as contas do
anno tlnterior ao exercicio linanceÍro da provincia, e
allestado do respectivo parocho, com o qual prove que
o hospital continúa a prestar-se ao::; pobres, sendo esles
os unicos documentos precisos para a entrega da respec-
tiva subrenç<1o. Esta disposição obrigarú, desde já, quanto
aos auxilios votados na lei n. 1üOl, para bospitaes.
:trt. :31. O presidente da provincia fica autorÍsado

a eontratar com o engenheiro Henrique Dumont uma
viagem de exploração nos rios de S. Francisco, do Pi-
rapóra ao Sohradinho ; cla~ Vell~as do .Tagu~ra Ú. barra;
do Paracalú'Jde sua conilllenCIa no S. hanCISCO ao
porto de Burily ;. do flaraúna ao ponto possi vel! para

• ter logar na proxuna elevação das aguas, medwnle a
gratiflcacão de 3U~ por milha que fôr navegada.
Arl. ~f'2. O contratante HCl1l'iql1e Vumonl ser tI obri-

Art. I? O ~overno auxiliará, desdejft, com as sobras
das.3bd~s publtcas ~o orçamenlo vigente ao hospital de
can a. L desta capllal, despendendo para esse fiIm
quanlHl de 2;OOO7'iJ. . J a

,.~\.rt. 20. A verba. de 2:000:tP volada no orcamenlo
'SIbbenl? para o hospllal de Pitangui, será I)ag:l ao de. a ara.

Ar~. 21.. na sobra que verificar-se na quola de' ob
pubh~as, fica o governo autOI'isado a des d ,rasgU;t~w (~e t5:0.007'iJ. p~lI'a reconslruir a estrad~e~,,~ d~o
l' ,oa.o,~d El-H~l VUl ~er ao Bom-Jardim, passando pel;
Joquell!1O do. Pn'apetlnga. .
ArL :22. FIca o pres'd t 1, '. .d) d . I en e c d provmcIa aulol'lsado a
espen er até a quantIa de:3: 0007'iJ com os concertos d '\

âstrada, .qu.~ de S. Jo~6 do~Paraiso. segun até os lir;lÍle~
M~J:~~vmcId, em dlrecçao <ÍS. Bento do Sapucahy-

ArL 2'3.
mundo de
despendida
l\Iuriahé

A.l'l G.>1 F'c .'. . I.a o governo autol'lsado a mandar cons-
~Ulr uTmil m~lIl eslrael~. que partindo da cidade da
onte ~~va, sIga cm dll'CCÇão ao Alegt'e, na provincia

~o ,EspInt?-SanIQ; passando por Santq Luzia do Ca"ilJl-
ból•1, podendo ebspendcl' com essa obra até a q'uantia
de 14:0007'iJ ilIl1lualmente.
A~'L25. 0,uando tiver lugar a aposentacloria do ci-

o dadno, Fr~n~Jsco C~nd,ido da Gama, actual empregado
da .~hes~uwna proymclllI le~'nr-se-Ihe em (;onta o tempo
dmanto") o qual ensll10u pal'llculat'lnente francez elatim.
A Art.. _G. ,0 gOV~)I'I10pilg~1'iÍ ao omciaI nposentado,
,ntüt.H? Jose ~o:; S(~nl?s, iIynportancia de seus orde-

~d~os,.á que tIVCI'direito, VIsto que a commissfio em que
~e dC!Id, de destucamcuto, como omcial da guarda na-



g~Jo H levantar plantas parciaes das distancias percor-
mias e a aprescntarrelatorios do curso dos rios, das di-
~c~Ildadesq~Ieencontrar, e dos traualhoshydrogwphicos
rndlspensavcls püra a franca navegaçlio de cüda um
d.osnos, na estação das cheias; devendo tambem men-
clO~ar os logares .flue julgar mais apropriados ao estabe-
lccunento de (:m.I6r~ntcs,.ao clC'scI1\'olvimentoda agri-
c~1tura. C~mblI1adacom a cr0-açãodcgado, aos trabalhos
mmer:aloglcos, da natureza do terreno e sua riqueza
sob dIversos aspe.ctos, alóm da distancia relativa pal'll
as margcns dos 'rios e seu aetual estado commel'cia1.
Art. 3:3. s~o contl'acta.nte fizer a viagmn no vapOl'

Saldan!w Mar.I,lIho, e (~stcperder-se por qualquCt, aeci-
den_teImpreVIsto, nlio serú elle responsavel á indemni-
Sl~\iaO_alguma,r~as tambem não poderá exigir a indem-
~rs~çao pl'Ovel1lente do cOl.ll~'actode 25 de julho de
18b I, c?~~urado co~na admrl1lstração da pr~vincia. .
Art. ;3-1. O conttactante receberá por adwntamento

a qu;:~n~wde )O:~OOw, c o resto do preço da viagem no
c~crClcIO financeIl'o de 1870 a 1871, sendo tambem

, t1rspen9ado dc IH'estar. fiança idonea, caso ofl'creca
co-obrrgado abonado. "
Art. :35. A quant ia que tenha de scr adian tada ao

contr:actante, se~'á paga pcla sobra da vcrba - obras
publIcas-da lel n. LGO L, c a despeza restante pela so-
bra d~ mesma verua, votada no OI'çamcnto do exerci cio
de ~8.1O a 1871, se a verba votada para esse fim fôr in-
suflIcIente. ..
Art.. 8G. Fica o govel'llo. autOl'isado a despender a

quantia de 30:000w pam hberlar escravas de oito a
nove ann 1S de idade designadas á sorte, não podendo o
preço de cada uma exceder de 1:OOO~:
Árl. 37. Organisado o cadastro dos escravos exis-

tentes na provincia, o presidente procederú a desÍrr-- . 1 bn~ça.o em um conse Iro, de .q.ue fa á parte o mesmo
prcsJ(!entc, o díl camam mumcrpal da capital e a allto-

ridade ccclesiasticíl mais grílrluada, que ndla se achar,
devCl:tdoo presidente da provincia.expedir um regula-
mento adequado ú exccuçlio do disposto no artigo an-
tecedente.
Al'l. 38. A verba de 2:000~ votada no ~ 3.° do til.

12 da lei n. 1GO1, para factllra (le uma ponte sobre o
rio das Velhas, no municipio de S. :fOflOd'El-Rei, ó para
a ponte sobrc o rio áas 1\'lortes, no logar denominado
Conceição, do dito municipio,
Árt. 3~. A quota de 8:000~, votada na lei n. 100l,

para a estrada de rodagem do Chiador ao Mar de Hes-
panha, nüo prejudica a lei n. :LMi9 de 18G8.
Árt. 40. Na liquidação de tempo da actual professora

de instl'llcçiío primaria do scxo feminino da cidade de
Barbacena, D. Mal'ia Euflavia Chaves de Castro, com-
pular-so-ha o cm que substituio a ex-professora D. .Toa-
quina Euflavia Chaves, sendo o mesmo favor extensivo
a D. Eva Barbara Teixeil'a de Carvalho e a D. Francisca
de Paula Noronha de Oliveira, em relaçüo ao tempo de
ser:viço particular por ellas prestado ti instrucção pu-
blIca. .
Árl. 41. O governo prorogílrá por mais 4 mezes o

praso marcado a .1?sé:Toaquim DuartcJ)araa cO:Iclusüo
da ponte sobre o no l)lranga, na barra oBacalhao, pelo
mesmo contracl.ada.
ÁrL 42. Fica o governo autorisado a conceder um

subsidio eleGOOw ú camara municipal eleDiamantina pa ra
a mesma oecorrer ao pagamento de custas jmli.ci,al'ias.

Ar!. 43. O governo auxiliará, desde já, ao col1egio
de Congonhas do Campo. com a quantia de 4:000~, de-
duzida da verba-instruccüo publica-da lei n. WOl. ,
com o onnus de receber 10 ülumnos pobres.
A~t. 44. Ficão revogadas as disposições em COH-

tnlflo.
Man~lp portanto a toda,s as ,~utori~ades a quem o

conhccrmcnto c execução da refenc1a ler pertencer, que
4



2G

a cnmpl'ii() e fílÇão cumprir Wo inteiramente como nella
se con tém. .

bl
'O secretario desta provi neia 11 faea i II1I)rimir I-m-
Icar e correr. .'

G l!ada no p~lilcio el~ }lr?sidencia da provincia de Minas.
eIa~s, .aos vmle e otlodlüs do mez de outubro (lo anno

do ndSClmento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-
cen~s e .sessenta e nov.e, f{uadragessimo oitavo da inde-
Be,n en?l~ e ~Io ~mpel'l(). - O presidente da provincia
.I. J~sc jlla~'ta Corrêa de Sá c Bene/jirles. '
,~ose Orozunbo (le ~liv8jra .Jacques a fez.

(,)8S31Iada n~l,secretal'la da presic!cncia da provincia'aos
- T e ontu )1'0 ~e IStm.-Antonio de Assis Jl1urtins.
I .Nesta s,ccrctana da provincia foi pu bI icada a presentet~:I/lO l° de dezembro de J8fin,--Aulollio de Assi~ JIIltr-

. Tabella das I~lxas it~nera)'ias que devem ,ser aJ'rccarlarla.~
no anno lllwnceu'o do 1.0 tle 1'UlllO de 1870 a r {,Junho (le 1871. 01. o I t/lt I C

~ 1.0 pe c_ada animal que tmnsitar pelas estr~das de
comnH.lnlCaçaO elesta com outras IH'ovinc'. I o •se-ha3~g::!O. . HlS COJr.H-

Excepluüo-se:
/ ~. o Os. a?imaes q.ue conduzirem os generos su' ui tos

d
dsImp~slçoes mencIOnadas nos S~ 1 :2 e 3 do 'lrJt .1'uesta leI. oJ. , ( • .•

, ~'.o. ,O~ ?ni~a?3 sem carga, os que transportarem ca-
va eu os e tI ens de escu tClros, os que tirarem carros
os ,cavalIares! muares e vaccuns tocados. (,

(L ° Os ammaes que das provincias cenlraes limi-
tI:oph:s atravessarem. POI' esta pela eslrada de commu-
lllcaçdo com a do lho de Jancu'o e outras do littoral
ou que desta atravessarem por aquell'ls 'A o O' . . ( .d L. s. all li IIiles .que condUZirem genel'os alimenlicios
e prImeira necessidade, cal e objectos tendentes a desen-
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volver a induslria agl'icola ou manufaclureim, en-
trando nesle numerO o:>inslrumentos aratorios e qualquer
genero de machinas proprias pal'll a agricultura.

5.0 Os purcos.
ti.O As ovelhas e cabras.
~ ':2.o Dos compl'ehcndidos nas ([ua tr~ primeiras, cx-

ccpçõcs do paragrapho antecedenle, so se cobrara na
eslrada da Parahybuna a taxa de 320 rs., e nas ou Iras
eslradas\()O rs., sal \'0 todavia a isençflo do ~ '2. o do arl.
1." desta lei. .

~ 3.0 Dos comprehendido, na 5 .• excepção cobrat'-
se-ha s6mente na estrada da Parahybuna 1001's., (\ nas
oulras 50 rs.

~ -1.o Dos comprchendidos na ti .• cxcepção, cobrar-se-
ha na estrada da Parahybuna 80 rs., e nas oulras 1(0 r~.

~ 5. ° De cada (alTO com ca pacidade de conduzir
50 arrobas H)~'200.

De 50 á 100 di las '2ft~OOO.
De 100 Ú 150 dilas :.lG;'POOO.
De 1.50 Ú '200 ditas lt8::tOOO.
De '200 Ú '250 ditas tiO:tPOOO.
De '250 á 300 dilas 7'2;'P000.
Não se levando em conla, pam a imposição (IualllllCr

dilTerenca qur, seja inferior a este peso. Excepluüo-se
os que forem cari'cgados s6m~;nl~ de gen~ros ou objectbs
comprehendidos nas exccpçoes Já mencIOnadas; nesle
caso cobrar-se-ha sÓlp.enle, na eslrada íla Parahyhuna
'2~OOO e nas outras l:POOO. Os animaes que limrcm
os car;'os lributallos, DcãO isenlos de qualquer direilo.

~ fi. o De cada besla nova que entmr para a pI'ov.in-
cia, ficando isenlo o dono ou conductor ele qualquel' lm-
posicüo por si e sua bagao-em, :3~000.

~ -7.0 Na recebe(lorill da Sapucaia cobrar-se-ha, em-
químto a ponle pensil sobre o ri.o Parahyha nüo per-
lencer a provincia, de cada um atllTnal dos comprehen- .
didos nas qualros primeil'üs excepções, 80 1'5., e :30 rs.

I •



DE 18GB.. 7 DE 2 DE NOVEMBB.O . (
LEr N. 101. . tIS Sebastião da

.a de freguezill o dlstl'lc O.(,0 •
Lei q\\e eleva fi cllthelgoIS'!~litredo termo do PatroclUlO.
. Serra (o" , . I L

I Si ri Benevides prcsll en eO Dl' José Maria. C.. eJI'l'êa c C. ti l"aco S'11,0;'a todos os. . r" r. erues : ... f U ., 1da T)rovincia clD ~. ltItlS.1 bl \, le;islaLiva prOVlI1CHl
1 , L' u e a assem Ol ,o

seus halnlun es (I . i a lei seguinle : . "
decrelou e eu sanc~lOn~ ,do á c'llhc"oria de frcguezl,l

Artigo unico. ~lC~1e.~vtlda Se~ra do Salilre, ,do. tor~
O dislriclo de S. Sehaslldo 'nas divisas do chsll'lclo.' 'o com as meslmo do Palroclll,l, ',- em conlral'ío.
rcYogadas as (.hspOSll,;~e~ das as auloridades a qucm ~

Mando por tanLo a ;- o d referida lei pel'toncol', que
conhecimenlo e ex~cuçao :;. Fio inteiramenle como
a cumpriío ? façao cump"l l .' •

nella se cont~I1I, . ,. lCla a faca impnmIr pubh-O secretarIO desla PIO\ 11. ,

car.e correr. " sidcncia díl'provincia de ~IInas
T)acla no palaclo .da pre Z de novombro do anno, do

"OS dou:> clms do mo j Cbríslo de mÍ I e O1tO-
••.• .lq Nosso Senhor. eSlls" ol~tavo da inde-G . (llladrflf1eS11l10. .JClaes, •... 11Ove,' o 'I. L" da prOVll1CHl,Nascimen to lh.. . '\, _ O presH en ,e (

cenlos o sessenta e . Io.',í c BCJI,c/)~dcs ....-

penclencia e do impertv.' "f)S '2 (le Novc:m-
DI'. Jose Alaria Corrêa 'de D... "f) _ lJioyo

Fortunato Carlos l\loirelIes a 1'eL...
Sellada na secrela ria da prosidencia o.~

bro e publicada no lo de dezombro de 18t.>~J.
Luiz de AII/~cid(l PCI'Ci1'a de Vasconcellos. .. , ~

29

. 'L') da indel)cn-h'urro uno 01 ,I V!.tos e sessenta e nove, guac ,7/ " "arda (le Sá c Be-. d' "'0 -Jose .lI ai ~((,t.Jdencla c o unpoll .

nevides. " 1\1 '. !les a fez. ",Forlunato Carlos 11 eu e t,.' 1'1 I)l'CSHlencHl dd1. I 111s('ere dlla l. l D'Sellada e pub lcae a l.,." L o cIe J8G9.- wuo" 'dous de NO\ ell1urprovmclll ao~ J)", de VasconcellosLni::; (le Aluwula . elcua

LEI N. 1616 DE :2DE NOVEMBHO DE 18fi\).
.Lei quo manda instn!lar a villn de S, ,João NOPOIllUCOIlOom UIlll\ casa
['articulaI" otferecida pelos povos, e contém outras disposições a respeito,

O Dl'. José Maria Conêa de SÚ e Benevides, presi~
dente da provincia de Minas Geraes. Fnço saber a lodos
os seus habitantos que a {lssembléa legislativa pI'o\'in~'
eial decrelou e eu sallccionei a lei seguinte:
ArLigo un ico. O prcsidcll fe da provincia mandaní

inslallal' a "illa de S. .10<10 Nepornuceno em lIma casa
pl'ovisol'ia oflcrccida'pe/os povos, logo que pessoa abo-
nada e sob gm'<:Jotia se ,'csponsabilisar a eJ1'ectuar os
reparos da casa da camal'a e C' dêa, conforme o plano o
orçamento feito pelo engenheiro Aroeira, no prazo de
doze mezes, a da tal' da i nstallaç<io: l'Ovogadas as dispo~si(:àes em contrario.
"Mando, portanto, a [(xlas as aUloridades a quom o

eon1Jecimento e execuç<io da l'cfel'ida lei pertencer, que
a cumpr<io c faç;10 cumprir tua int~iramentc como nellase contém.

O secretario desta provinCia a fuça imprimir, pu-hlicar e corl'er,
Dada no pala.cio da rl'esidencia da provincia de Minas

Gentos, aos dOllS chas do mez de nO\'emhro do anno do
nascimento de nosso Sen/IOI' Jesus Chrislo de miloitocell-

de cada um dos compl'ehondidos n~ 5.' e G,' exCel~~?~s.
~ 8.0 Os animaes que conduslrem carne, lCljaO,

an~z, milho, assucar, toucinho, baêta, {lanno grosso
de ulgodi1o, instrumentos aratorios e vostlm~nlas pal'1~
consumo o custeio das fazendas onde se cul~lva o cafo
e seja importado por o~sa recehecloria, ficiío Isentos de
toda e qualquer imposIçiíO. ., .'

Palacio da presidenclH da prOVInCla, de ~hn~s ~~_
raes, :28 do outubro de 18n!). - Dl'. Jose Mana COII ca
de Sá c Benevilles.
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LEI N. 1618 DE 2 DE NOVEMBRODE 186V,
Lei que estabelece o ensino particular, quer seja primario quer seja se-
cundario, emqualquer cidade, villa, ou lagar da provincia, independen-
temente de licença e de exibição de pl10vas de capacidade intel1ectual ou
moral.

O ])1'. José Maria Corrêa de Sá e Benevides, presi-
dente da provi ncia de Minas Geraes: Faço saber a todo-
os seus habitantes que a assembléa 'legislativa provi n-
cial decretou e eu sanccionei a lei seguinte:
Art, 1.° O ensino particular quer seja p"imario, quer

seja secundaria, póde ser estabelecido em qualquer
cidade, viJla ou lugar da provincia, independentemente
de licença e de exhibição de provas de t:apacidade intel-
lectual ou moral.

1\1'1. 2.° O professor ou dircctor de estabelecimento de
instrucção particular será unicament~ o~rigado: .

~ 1° A participar ao delegado do chstncto, e em sua
falta ao mais proximo, .den~ro do prazo de um me~, odia
e a localidade em que abnr a escbla ou estabeleClmenlo
de instl'llccão, e a natureza do ensino á que se propõe.

~ '2°, A.rcmeLLcr-Iheaté o dia l~ de janeiro e de ju-
lho de cada anJlO, mappas e relatorlOs de seus trabalhos
declarando o numero de alumnos f) seu aproveitamen-
to, a disciplina e compendio adoptado,
~ 3. ° A dae-Ihe parte de qualquer mudança de resi-

dencia; isto dentro de trinta dias.
~ 4." Anão adoptar compendio e, ,~em infligir casti-

gos, que sejão e~l)l'eSSamellte rrohJ1)](los. .
~ 5." A cllmpnr os compr~m,ssos contrallldos nos res-

pectivos prospectos, annunclOS ou programnl:as, para
com os pais ou educadol'8s do~;alumnos." . '._
Arl: 0," O infractor de quaesquer elas chsposlçoes do

artigo antec'edente, sel;á punido com a multa de JO~ a
50~OOO, ,
Ar!. 4.° O ~ovemo, prccedi~a annuncia d? rrofessor

ou director do coIlegio, podera mandar admIttlr até 10
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meninos pobres om qualquer collcgio 011 escola parti-
cular, marcando para caua um alumno pobre un~a
rrratificacão allnual nunea excedente de 20~, para cUJa
~ercepçüo o' pl'Ofcssor pai'ticular ou. di,'ector de col-
leO'io apresentarú attestado do respectIVO parocho.
bArt. 5,° Fica revogado o capitulo 3.° do. regulamento
n. 56, e C[uaesquer disposi çõcs em c?lltnu'lO.
Mando portanto a. touns as a~tol'H~ades a quem o co-

nhecimento e cxecução da refenda leI pertencer, que a
cnmprão c fação cumprir tão inteiramente como nella
se contém.
O secrctario desta provincia a faça imprimir, publi-

caI' e correr.
nada no palacio da presidencia da provincia de Minas

Gemes a.os dons dias elo mez de novembro do anno do
nascin{ento de NossoSenhor .TeslIsCI,risLode mil oi tocmltos
e sessenta e nove quadragésimo oitavo. da. independ~ncia
e do imperio.-O presidenteda provlllclü, OI', Josdfa-
'ria COl'riJa de SÚ c Bencvides,
Fortllnato Carlos UeÍl'clles a fez.
Sellada na seeretaria da prcsidencia ~ '2 d;}novembro

e publicada no 1° ~c dez?mhro de .nu I) ol~ocentos e
sessenta e novc.-Dwgo Llll:; (le Almeula I C/'CU'(l de Vas-
concellos.

LEr N.UH n DE 3 DE NOVEMBHODE 18Gn.
Lei .qne isenta (.Ieqnl\lquer imposto, to(lo o gado fine sahir do municipio
de Ouro-Preto para ser invernada, fóm delle, e tiver de voltar Plll'U ser
cortudo.

O Dl'. José ~I31'ia Corrêa rle SÚ e Benevides, presi-
dente da provincia de Minas Gemes: Faço S~bCI'. a
todos os seus habitantes que a assembléa legIslatIva
provinci(ll decretou e eu sanccionei a l.oi seguinte: , '
Artigo Unico. Todo o gado que sal1ll' do mU~llClplO

de Ouro Preto pUI'a ser invernada róra deIle, e tIver de
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vollarpara ser cortado, fica isento de qualquer imposto
de sahida ou entrada nos municipios por onde hl)uver
de passar, revogadas as disposiçôes em contrario. .

Mando portanto a todas as autOl'id•.\des a quem o co-
nhecimento e execuçiío da rcfer'ida lei pertencer, que a
cumprüo e façiío cumprir tão inteiramente como nella
se contém.

O secretario desta provincia a faça imprimir, publi-
car e correr.

Dada no palacio da presidencia da provincia de
Minas Geraes aos tres dias do mez de novembro do anno
do nascimento de Nosso Senhor Jüsus Christo de mil
oitocnntos e ~essenta e nove, quadragesimo oitavo da
independencia e do imperio. - O presidente da pro-
vincia Dl'. José Maria Corrêa de -.')d e Benevides.

Fortunato Carlos l\[eirelles a fez.
Sellada na secretaria da presidencia aos :3 de no-

vembro e publicada no '1°de dezembro de 18GH.-.Dio[J()
Luiz de Almeida Pel'cim de Vasconcellos.

LEI N. 16'20 DE 3 DE NOVEMBHODE l~GH.
Lei flue revoga a de n. 1507 de ~Ode junho de /838.

O Dl'. José', M(~ria Co~rêa de Sá e Benevides, presi-
dente da provll1clU de Mmas Gemes: Faço saber a to-
dos os seus habitantes que a assemb~éa legislativa pro-
vincial decretou e eu sHnccionci a lei se!!ulnte : .

Arl.. L° Fica revogadà a lei n. 150't de ~O de julho
de 18G~. .

Art. '2.° Revogfto-se as disposições em contrario.
Mando por tanto a todas as autoridades a quem o co-

nhecilllen to e execução da referida lei pertencer, que a
cumprão e façiio cumprir 1<10 inteiramente como nella
se contém.
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O Secretario desta provincia a faça imprimir, publi-
car e correr. .

Dada-no palacio da presidencia da provincia de Mmas
Gernes .aos tres dias do mez de novembro do alUlO do
nasci~ento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-
~entos e sessenta e nove, quadragésimo. oitavo da ~nd~~
pendencia e do impel'io. 9 presid~nte da prOVll1Clá
DI'. Jose Maria Con'êa de Sa e Benevtdes.

Fortunato Carlos Meirelles a fez.
Sellada na secretaria da presidencia da provincia aos

3 de novembro e publicada no 1° de dezembro de 1869.
Diogo Luiz de Almeida Pereit:a de Va.~concellos.

LEI N. l.G21 DE » DE NOVEMBRO DE 1869.
Lei que autorisa o governo li receber a ponte sobre o rio Cal~yval1' feita
pelo tenente coronel Joa9uim da Motta l)aes, e applJca a quota
votada no ~ 3.0 do tit. 12 do cap.~.o da lei n. 1.GOI li factura de
uma cadca e casa de cl\~l\ra na Cidade de Pouso-Alegre.

O Dl'. José Maria Corrêa de Sá e Benevides, presi-
dente da proV'incia de Minas Gernes: Faç? sa~er a to-
dos os seus habitantes que a. a"s~mbl~a legl~latlva pro-
vincial decretou e eu sanCClOnela leI segumte :

Art. 1.° Õ presidente .~a provincia fica ~utorisado.á
recebera ponte .sobre 01'10 Capyvary na estr[lda q.uc
selYucda Conceição dos Ouros para S. Jose do Parmso
fefta pelo tenente-coronel Joaquim da Motta Pae3, pa-
lYando-lhea quantia de 2:000~, para o mesmo fim vo-
b . ttada no orcamentõ vlgen e.

Art. '2.0dAquota de »:OOO~votada. no ~ 3° do til. 12
c:ip. 1.0 da lei. n. H,Ol do anno {?rOXlmOpassado, pa.rn
tactura de uma ponte sobre o no Sapucahy, no porto
do Vianna, será applicada á factura d~ uma cadêa c
casa de camara na cidade de Pouso Alegre. .

Art. 3.° llevogiío-se as disposições em contrarIo.
v f)
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Mando por lanto a lodas as autoridades a fÍnem o
conhecimenlo e execução da referida lei perlencer, que
a cumprão e fação cumprir tão inteiramenle como nella
se contém.
O secretario desta provincia a faça imprimir, publi-

car e correr.
Dada no palacio da presidencia da provi ncia de ~Iinas

Geraes, aos cinco dias do mez de novembro do anno do
nascimenlo de NossoSenhor Jesus Christo de mil oitocen-
tos e sessenla e nove, quadragésimo oitavo da indepen-
cia e do imperio. O presidente da provincia.- DI'.
Jose .Maria Corrêa de Sá c Bcn()vide.~.
Candido Augusto da "ruz a fez.
Sella~a na secretaria da presidencia da provincia

aos 5 de novembro e publicada no '1° de dezembro de
1869. -Diogo Lui: de Almeida Pcr£~i1'ade Vasconcellos.

LE[ N. lô22 DE 5 DE NOVEMBRODE 1869.
Lei que divide o territorio que formava o districto da Saude antes da lei
I,H)6 em dous, um com a denominaç.ão de distrioto da Saude, outro com
a do Cercado, ambos do municipio de I'itangui.

O Dl'. José Maria Corrêa de Sá e Benevides, presi-
denle da provincia' de I ~linas Gemes: Faço sabel' a
tedos os sens habitanles que a assembléa legislati va
provincial decretou e eu sanccionei a ,lei seguinte:
Ar1. 1.0 O lerritorio que formava o dislriclo da

Saude anles da lei 1,196 de () de agoslo de 18()!t,
fica divididb em dous dislriclos, um com a denominacüo
de dislriclo da Saude, oulro com a denominatüo' de
districlo do Cercado. .
O presidenle da provincia marcará 0S limiles mais

convenientes entre estes distri~los, não podendo alterar
os limites dos districlos visinhos.
Ar1. 2.° O dislriclo do Cercado perlenct;ráú parochia

de Pilanguy, c ambos ao munieipio da mesma cidade.
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Árl. :3." Hevogilo-se as disposições e!TIconlrario.
Mando, portanto, a todas a,s ~ulofl,clades a quem o

conhecimento c execucão da referIda lei pertencer" que
a cumprão e ração cUInprir tão inleiramenle como nella
se conlém.
O secrelario desta provincia a faça irnprimir, publi-

car e correr.
Dada no palacio da presidencia da provincia deMinas

GenIes, aos cinco dias do mez de Novm:nhrodo a.nno.do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Chnst? de Iml.Ollo-
cenlos e sassenla e nove, quadl'Ugesimo oItavo da .1l1~C-
pendencia e do imperio. - O presi(~ente da prOVll1Cla,
Dt. Jose Maria Corrêa de Sá c BCllcvules.
José Orozimbo de Oliveira Jacques a fez.
Sellada na secrelaria da presidcncia da provincia,

aos 5 de novembro e publicada a?s 2 de dezembro de
186\).-DlOgO Lui: ,de A tmeida Petc~ra Vascollcellos.

LEI N. 1623 DE 6 ,DE NOVE~lBRODE 1869.
I e' que eleva o'tcathegoria de distrieto de plt7.!t povoação do Empossado,
" ~ertencente ;0 districto de Santa Rita do Meia Pataca, e marca as res-
pectiyas divisas.

O Dr. José Maria Corrôa de Sá e Benevides, presi-
denle da provincia. de Minas Geraes: .Faç? saber a.~o~os
seus habitanles que a a~sem~léa l~glslalIva provmcIaI
decretou e eu sanccionCl a Im segu.mle: . .
Art. L "Fica elevada á cathegona de dIstr~cto.de paz

a povoação do Empossado, pertencente ao dlstr1ct~ de
Santa Rita do Meia Pataca do termo da. Leopoldma,
com as seauinles divisas: Pelo lado.do MelUPataca to-
tlas as vertentes do ri~eirão Passa Cmco, d.esde ~u~ nas~
cen te até sua foz no rIO Pomba, por este no aCIma ate
á barra do rio Chopotó, e subindo por esle, comprchen-
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dendo todas as suas vertentes, até o ponto que ficar
fronteiro á parte mais elevada da Serra que fica entre a
fazenda do finado Guido Marliêre e a de José Pinto.
Art. 2.0 Ficão revogadas as disposições em contrario.
Man~o, portanto, a todas as autoridades a quem o

conheCimento e execução da referida lei pertencer, que
a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como ne11a
se contém.

O secretario desta provincia a faça imprimir, publi-
car e correr.
Dada no palacio da presidencia da provincia de Mi-

nas Geraes, aos seis dias do mez de novembro do
anno do Nascimento de NossoSenhor Jesus Christo de
mil oitocentos e sessenta-c nove. quadragesimo oitavo da
independencia e do imperio.-L. S.-O presidente da
provincia, DT. José Maria Corrêa dc Sá e Benevides.
Fortunato Carlos M.eirclles a fez. .
Sellada na secretaria da presidencia da provincia,

aos 6 de novembro e publicada aos '.2de dezembro de
.l869.-Di0!70 Luiz !.le A llncida Pcrcira de' Vasconcellos.

LEr N. 1,624 DE 6 DE NOVEMBRODE 186fL
Lei que eleva á cathegoria de districto de paz o povoado das Lages, do

termo de Paracatú, e marca ~s respectivas divisas.

O DI'. José Maria Corrêa de Sá e Benevides, presidente
da provincia de ninas Gemes: Faco saber a todos os
'seus habitantes que a assembléa legislativa provincial
decretou e eu sanccionei a lei seguinle :
Artigo unico. Fica elevado á cath~goria de districto

de paz o povoado das Lages, do termd de Paracatú, com
as seguintes divisas : Pelo ribeirão da Giboia á Serra ge-
ral do Urucuia ; seguindo por esta ao ribeirão de Santa
Cruz j por esle acima ú barra do Corrego da Extrema,
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seO'uindoas suas nascentes na Serra dp Rio Preto, e
p~' esta ás nascentes do ~ibeirão da Gloria, revogadas
as disposições em contl'ilJ'lo.
Mando, porta!llo, a todas a? ~utori~ladesa quem o co:

nhecimento e execuç,io da refenda 1m pertencer, que <l
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella
se contém. . .' I I'
O secretario desta provincia a faça impl'llmr, PU) l-

eal' e correr. . .
Dada no palaCioda presidencia da provincla de Mmas

G~racs, aos seis dias do mez de Noven~bro do lU.mo.do
nascühento de Nosso Senhor Jesus Clmslo de mll.olto-
centos e sessenla e nove, quadragesimo oitavo da .lllc~e-
pendencia e. do' ill:perio.;, O presi(~cntc da proyll1ClU,
01'. Jo.~éMana Corl'M de 8a c J)rmemdes.
. Fortunato Carlos ~leirelles a fez.
, Sellada na sec~'etaria d.a p.residen~.ia da provi~lcia:
aos G de novembl'o q pub~icada a.2 de d~zemblo de
i869.-Diogo Luiz de Almetda Perctmde "asconccllos.

LEI N. 1.625 DE 6 DE NOVE~1BIlODE 1869.
Lei que eleva á parochia a P?~o~\Çãoda Boa Vista do Rio Verde do

mumclplO do Prata.

O'Dl'. José Maria Corrêa de Sá e Benevides, presi-
dente da. provincia (le )linas Geraes: ~aço .saber a .tO(~OS
os seus habitantes que a assembléa legIslatlva provIllcIal
decrelou e eu sanccionci a lei seguinte:
Art. Lo A.povoaçiío da Boa Visla do ~io Verde, d(~

municipio do Prala, fiC~le~evada á parocllla, tend? POI
limites os mesmos do dlstncto. .

Art. t2. o IlcvogflO-scas disposiçô~s em conlra 1'10.

Mando portanto a todas as t1l~tond~des a quem o co-
nbecime~llo e execução da ~efenda ~Cl perlencer qne a
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cumprtlo e façtlo cumprir, ttlo inteiramente como ne11a
se contém .
.0 secretario desta provincia a faça imprimir, pu-

blIcar e correr.
Dada no palacio da presídencia da provincia de Minas

Geraes aos ~eis dias do mez de novembro do anno do
nascimento ele Nosso Senhor .Jesus Christo de mil oitocen-
tos e sessenta e nove, quadragess1mo 'oitavo da inde-
P?n~encia e do IrnpCJ:io.- L. S. O presidente da pro-
VInCIa, Dl'. Jo::é Manrr. Corrêa de Sá c Benevides.

Fortunato C:arlos Ueirelles a fez.
Sellada na secretaria da presidencia da provincia aos

6 de novembro e publicada aos 4 de dezembrode 1869.
-Dioflo L1tiZ de Almeida Pereira de Vasconcellos.

LE[ N. 1626 DE 6 DE NOVE~IBRO DE L869.

Lei que eleva a dis!ricto de paz o povoado de Nossa Senhora de.Abaeté
e marca as respectivas divisas.

o Dl'. José Maria Cort'êa de Sá e Benevides, presi-
dente da p~ovincia de Minas Geraes: Faço saber tl todos

. os seus halntantes que a assembléa legislativa proviricial
decretou e eu sanccionei a lei seguinte.

Artigo unico. Fica elevado a districto 'de paz o po-
v?ado de.Noss~ Sonhora do A?aeté, com as seguintes di-
VIsas: Pelo rIO Abaeté abaIXO á sua barra no ri() S,
Francisco; s:~gllindo por este á harra do ribBirtlo da
Gamelleira; por esle acima até o morro de Santo Anto-
nio; descendo por elle á barra das Almas, e suas ver-

. tentes; d'ahi á serra do Prata, e desla em rumo ao
ribeirão da Extrema, e por este ao Abaeté, onde come-
çou a divisa: revogadas as disp03içõcs em contrario.

Mando portanto a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que

39

cumprüo e façãO cumprir tüo inteiramente como nella
se contém. .' I'

O secretario desla provincia a faça impruJllr, pub 1-
car e correr. . '

Dada no palacio da presidencia da provincla de MInas
Gl~raes aos seis dias do mez de nove~mbro do ~nn? do nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Chrislo de mllOltocenl?s
e sessenta e nove, quadragesimooita,:,od.a independencl.a
e do Imperio.-O pre~idente da prOVlJlCIa, DI'. Jose Mana
Corrêa de Sá e Benevules.

José Orozimbo de Oliveira Jücqtles a fez. .
Sellada na. secretariada presidencia da provincia, aos

6 de novembro e publicada a 4 de dezembro de 18ÜU.
-Diogo Luiz dcAlmcida Pereira de Vasconcellos.

LEL N. lG2i DE 6 DE NOVEMBRO DE 1869.

Lei que eleva fl districto de paz o nlT~ial u~ ~ José da Peura Bonita
e marca as l'esJ1ecltvas diVisas.

O Dr. JOSe Maria Corrêa de Sá e Benevides, presi-
dente da provincia de ~Iillas Geraes : Fnço saber a .to~os
os seus habitantes que a assembléa legislati"a provlllcwl
decretou e eu sanccionei a lei seguinle :

ArtiO'o unico. Fica elevado 11 districto de paz o arraial
de S. fose da Pedra Bonita, com llS seguintes' divisas:
Da barra elo rio de S. ])omingos no ~Iatip06, segui~do
pela Serra até a barro. do cor.rego de Santa Margand~
no mp.smo S. Domingos, segullldo as ver(entes deste a
ci.lchoeira de S. Domingos; d'ahi ao espigüo da Serra do
Carangolla ó. fazenda de Fríll1ci~co. J~)se da Cun~Hl, com-
prehendendo as vertentes do rl?eWlO de Sant Anna do
Abre Cílmpo, scçuindo pelo esplgfi.O a g(~IÜ1~lro alto da
Samambaia da íazenda de C:anchdo IlJbmro Roza, e
desta ás divisas da fazenda do .Jequi tibá até o rio
Sant'Anna, e deste á bocaina da serra, e d'ahi pelo 's-
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pigiio mestre até ft baITa, onde teve principio a divisa:
revogadas as disposições em contrario.

Ma ndo porlan lo a todas as auloridades a quem ° co-
nhecimento e execução da referida lei pértencer que a
cumpriio e façiio cumprir tão inteiramente como nella
se contém,

O secretario desta pIovincia a faça imprimir, publi-
cal' e correr.

Dada no palacio da presidencia da provinc'a de Mi-
nas Gemes aos seis dias do l{\eZ de novembro do anno
do nascimento de Nosso Senhor Jesus Chirsto de mil
oitocentos e sessenta I!nove, quadragesi~o oitavo da,
independencia e do Imperio.-O presidented1.l provincia,
Dl', .José Maria COI'l'êa de Sá e Benevides.

Fortunato Carlos Meirelles a fez.
Sellada na secretaria da presidencia da provincia, aos

(j de novembro e publicada a 4. de dezembro de 1869,
-DiolJo Luiz Ile Almeida l'cl'ei'l'a de Vascon('ellos

LEI N. 1628 DE () DE NOVEMBRO DE 1869.

Lei que revoga a de 1\, 1320 lIe [) de novein 1.11'O de 18~() estabelecendo
divisas entre as freguezi!ls de S, Carlos de Jacuhy e'Passos.

O Dl', José Maria Conêü de Sá e Benevides, presi-
denle dá provincia dc Minas Genles: Faço saber a todos
os seus habitantcs flUC!1 assembléa legislutiva provincial
decretou e cu sanccionei a lei srguinl.e :

A.rtigo unico, ]"ica revogada a lci n, 1,3'20 de 5 ~e
novembro de 18GG J ([!H~estabeleceu divisas entre as fre-
gueúas de S, Carlos de .Jucuhy e Passos, e em vigor as
disposições anteriores.

Mando, portanlo, ti todas as autoridadcs a quem o
conhecimento c execuçiio da referida lei pertencer, ,que
a cumpriio c fação cumprir lUo inteimmentc como nella
se contém.
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o :-;cer(ltano llesln província a raÇa imprilllll', pu-

blical',e corrCl;: ' l' "sidencit:l da provincia de Miiws
Dada no pu ~ICI~,l ,1 pIe ez de novembro do anHO do

Gera~ls, aos r:l~ llJ~ls ~~ll;~~r .JeSllS Chrlsto de mil ,oi 10-
nasclmenlo l c osso ,uadraO'csimo oilavo da Ulde-
centos e se senta e no~c, tiL S ~O l)l'esidcnte da pro-
Pendenciu c do Impeno,-, '" B ,'/,

" J ': ~1 ,'aCOl'rêadeSae CIJCV~tC~,VlIlCla, Dl'. o~c II (li I , f '
I C ,los MClrelles a ez, , 'tOrtllna o Ul , ' , 'I 'i} da provlllClll

II I 'cl'\I'i'\ da presll enCl. ,Se tU a na seCI, l l }'l" d' 'I 4 de dezembro de
I,U ovembro e pu ) lea tI l . II

aos ) e l? ',I II ' la Pcreim tle Vm:coll('{' ()~,
l8(iÇ),- DlOflo LU/; ( j ~' ,

LEI 1T• l()~W DE li DE NOVEMBRO DE lRliÇ)

1 co ! 'I'uia lIo lenHO lia Ilahir!l "I .1 l'strido, e "al\ a 1\. ", - • f I ,lei 0-r ei C\ue ,leslllelll Im uO ( I ' l' 1) h ConeCl 'ao u nzeuI [\ uI,
• encorpom fiO lIislriclo <10 lIam)l' II I. ,

miuada Florença, ,
" ,,' C rêa tio Sá C Bencvides, preSl-

O Dl', ,Jose "MI~,I,laCI ~[inas Geraes: Faço saber a to~os
denle (la 131:0\ IIlClll Uu ,1 bléa legislativa provincml
os SPIlShabllantes que,laSsen~, I

" nei 'I lei seO'Ulll e:
decreto ti e e,u sa~~cld ' " b" la du distl'iclo de Sanla
,A~.tigo UJ.I~CO, h:aIl~~~.~l~~ l~~~cOl'pomda ao distl'ic!:()
Muna do ,teI mo da de' 'fio a fazenda denollll-
do llarnbe do termo ~ on~~~ç'lO' mnjor Lui7. Auguslo
nada - F1oren(;a -pel enceI I, r, ' ,- . -m con-
de Figlleiredo Souza: revogadas as llSposlçoes e

traria, . , todas as autoridades 'a quem oco-
~I~ndo, pOI'la!1l0, ~ }, 'eferida lei perlencel', que a

nhecmwnt0.c ~xecuç,lo ~,(~~~o inleiramcute como nella
cnmpriio e la~ao cumplll li

se contém, , , .' 'li. a faca imprimir, pllb1i-O secl'etarlO destapl 0\ mCI< l •

cal' e correl', 1 'd ,'denci'l da provincia de Minas
nada no pa ,acl~ a pl e~n,,' I novembro do' anno 00

Gera~s. aos sellsNdl~IS11°Cl~YI~'t:sus CI;rislo de mil oito-nusCllIlellto l e ~ o:.so ..., li
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centos e ~essenta c JlOV~\ quadragésimo oitaro da incll~- I

pendencIa e .do lmpeno.-O presidente da provinch
Dr . .José Mana Correa de Sá c JJcllcvide.~. ' , !'

FOl'lunato Carlos l\leirelles a fez,
Sellada na secretaria d~l presidencia da pl'ovincia

a~s 6 de l1?vembr? e pubhc~da ans 6 de dezumbl'O d~
1H69. -Dw(Jo Lmz de Almcula Pereira e VaxwlIcellos.

LEr N. 1630 DE 7 DE NOVE)JBRO, DE 18GH.
Lei que m~rca a linha divisaria entre os munici ias do . , .

panha e Leopoldinll e contém outras dL~POSi(;Õ;~~,lldo llrs-

O Dr. José ~jat:ia .Con:êa de Só e Benevides, resi-
dente da pr~vlll(jla de lhnusGCl1lCS: Faço saber a~od03
os s~us halntantes q~lCa .asse~bléa legislativa provincial
deCIetou e eu SanCl:lOnel ti 1m seO'uinLe .

Arl. 1.o A lillha di vi.soria ent~e o m;micipio do MUI'
de He~panha e Leopoldllla pelo,lado do Hio Pardo, será
pclo~ C;tlt.osda serra da Prata Íll:ü)Hlo desmembraClo do
mUlllClP!O do Mal' de .lIes.panha e encorporado ao da
J~eopoldll1a todo o teJ'J?Lonu do dislriclo do lho Pardo
que ye:ter para o AI:ral~d do lho Pardo, conlinuando a
SUbSIStl~ ? mesmo. (hs~)'Jdo com a referida altcraci1o.
, ~\.rt: "'. O tcrl'llono que do alto da serra do.Prata
,el teI paI.a 0. lado do Mar de Hcspanha. fica encorpo-
rado aO.lhstI:lcto das Dores do JunLe Aleol'e.

Arl. :3.0 Flcflo revogadas as disposiçõ 'S em contrario.
Man~o, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecll~ellto e ~:ecução ~a :éf?rid~ lei pertencer, que
a cumpruo e façao cumpnr tao llltcIl'amenle como nel11
se contém. ' I •

O secretario desLt provincia a faça im[)l'imir I)ubli-
cal' e correr.
G ~a~a no palacio.da presidenciadaprovinciade Minas
.eI a~:;, aos sete clws do mez de no,'embro do anno do
naSCllllCnto de Nosso SenhO!' Jesus Chl'islo de' mil oito~
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centos e sessenta e nove, qunurages.imo oitavo da. illl~c-
pendencia e (lo Imperio. - O presI~lente da provll1t:lU.
\)1'. Jo~'c illaria Corrêa de Sá e lJeflevulc.~ .

.Josó Orozimbo de Oliveira .Jacques a fez.
Sellada na secretaria da pl'csidencia da provincia,

aos 7 de novembro e publicada aos () de dezembro de
lsm).-Dioyo Llli:; de Almeida Pereirn c Vasconcellos.

HESOLUc'A.o n. 1681 DE '27 DE NOVEMBRO 1m 18tH).
o

Esta).;elece as obrigações dos fiscaes: e contém outra~ disposições úcerca
de licenças para abnr c~sas do negocIo.

O Dr . .José ~lUJ"ia(:orrêa de Sá c Benevides, presidente
da provincia de ~Iinas Geracs :I.~aço.sabel' a ~od?s os seus
habitantes, que a assetnhlé~ l?g\slatIv~l Pl'ovll1cwl, sobre
proposta da camara mumclpal de :'Jubará, decretou a
resoluçl1o seguinte: .

Ar!. 1.0 Os fiscaes sl10 olmgados a remetter annual-
mente até o dia :3 i de março, úma relação de todas as
casas de negocio com cspeci.ficaçl1O UOS generos qye nel-
las se venderem, e se têm tIrado a compcten.le hCt.m~;a;
e to:1os os trimestrcs das qll(~ de novo se abnrem, e na
faHa [icflo sujeitos Ú lIlulta ue 51tl000, c de 10~000 nas
reincidencias.

Arl. (2.° As licencas concedidas pela camam.c pelos
subdelegados SOl"floapresentadas aos fiscaes todas as ve-
zes que estes cxigirem. .'

Art. :t" O negoci,w!e que nüo tua r a hcença no mez
de janeiro, pagnrá mais a Illullade J~OOO POl: cada.n~ez
em' que negociar sem ella. A.' rn,csma multa f~ca SUJeito
o que ahrir negocio scm prevIa lIcença, ou obtIda dClltro
de 15 dias, a contar do da aber~ura.. . .

Ar!. -1.0 Ficüo revogadas as (lJsp~slç,oes em contrarIO.
Mando portanto a todas as al~tondadeS', ~ quem o co-

nhecimento e execncüo da refm'lda I'esoluçao pertencer,
que a cu mpre.o e fa<;itO cumprir tilo inleiramente como llel-
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.1001i'OOO
:300W'OOO
./l80wOOO

:WOwOOO

400:WOOO
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:)OO;WOOO
(200~OOO
1'20 000
lOOwO~O

Com u muladoul'O publico.
Com a castl do mercado . .
Com o ex pedieu te da s~CI:elal'i<~, in-

clustve a cOllducção de ofhclOS . . . .
Com evenluaes. . . . - . . . . . .
Com a creação de expostos e paga-

mento da divida lif)uidada. . . . . .
Com a funcção de Corpo de Deus. .
Com a il\uminacão inlerna da cadêa
Com obras puhÚcas . .
Com custas judiciarias .
Com eleições polilica>; .
Com o relojoeiro ....
Com festej os uaei. naes.
~ '2." S. .lofto d'El-H.ei Çj:'2í'2;ftOOO, íl saber:
Com o ordenado do secretario. ()(}O:WOOO
Com o dilo do lo fiscal. . . 1~O\:j;OOO
Com graLificaçflo ao mesmo. . . ~O~llOO
Com o ordenado ao '20 fisca I . . bO;']lOOO
Com o ordenadu ao porteiro. . . '~oo;r;ooo
Com porcentagem ao proc,urador. ~)OO:;POOO
Com o agente da aguardente. . . . .j2();;POOO
Com (lespczas miudas, secretaria,

sessões do jlll'j' e da Ci1mara .
. Com impressões de lalões, livros e

. cadernetas para a cobrança dos impos-
tos de aguardente, fumo, carros e con-
signatal'ios de generos . . . . . : '.'

. C?m R liquidaçi10 de cuslas J~(h-
cmrws. . . . . . . . . . . . . . . .

Com a criacflo de expostos .....
Com a. ilhiminação .publica e a in-

terna e externa da. cadêa, além da quo-
ta volada pela assembléa pI'ovincial.

Com eleições politicas . . . . . , .

o 1)1'.. .Jo~é Mai'i~ Corrêa de Sá e Benevides, J}resideute
da provmcHl de ~hn.1SGeraes: Faço saber a to cios os seus
habitantes (lue a assembléa legislativa provincial dc-
erelou a Tesol uçi10 seguinte:

Ar~. ,1.0 As ca:naras lI1\111icipaes da provincia de Mi-
nas GCl:aes, ab,uxo declaradas, ficHo autorisadas a des-
pC[l(!e~' no anuo financeiro doi" de outubro de l~(j!)
ao ulluno de setembro de HnO ~IS seguinlüs quanlias, a
saber:

~ t.O Imperial cidade do Ouro Preto 1'2:080~OOO, a
saber:

Com o pessoal da secretaria ....
Com o medico de partido . . . .
Com o fiscal. . . . . . . . . . . .
Com a administra~'üo de barreiras .
Com porcentagem ao fiscal e procu-

rador . " ~ . ,.............

HE 'OLuÇAo N. lli:12 DE2!1 DE NOVEMnnO DE 181i!1.
Ro~ol:j(:ãO flUO lim a.s .des'p0ws . ,las caltlams Itluuicipaes uella menCÍo-

Il.\das para o oxel'l:Jc!O jlllllllCOlW ,lo lo de outuhro de 18[;9 !lO ultimo
de setembro de 18iO. .

la .se cont~~IlI. O secrelario desla provincia 1\ fa~:a impri-
Imr, publIcar e correr.

.. , Dada no paI~l~io da IH'esi~encia <la provi"ncia de ~Ii na&
(,eraes, [lOS vmte e sete c1ws cIo rnez de novembro do
anno do Nascimento de Nosso. 'cnhol' .Jesus Christo de
186U, -1~0 d.a independencia ~~do irnpcrio.-O presidenle
do prov.lTIClil, Dl' .. /Ogl! Mnnrt Corda!le Sá c LJeJlevide,~.

Can(hdo Augusto da Cruz a fez.
Selladn na secrelaria da rrc'Sidnncia da provinl:ia aos

'2.7 de novembro dcI8()!J.-D. Lui:; ric A. r. de Va.:col~-
ecll(),~. -Nesla secretaria do goverllo foi p lIIJlicada a pre-
sente ,resoluçi1o aos 2!) de dezembro de HHiH,-D. L. ,le
A tlncuta Pc/'cim de Vnscollc!lllo,~.
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:JOO~OOO
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40~OOO

Aoo~oao
'200~OOO

fiOaOO
lOO~OOO
'200~OOO
180~000
700~OOO
(iOO~OOO
ltOO~OOO200~O()()

WZ::i'OOO
, '2:488~OOO

80'000
f)OO~OOO
fiO~OOO
:100~OOO

Cu mim pressilo de p~stl1l'as . : . .
Com gralificaçüo ao fiscal da CIdade
~ 5.° Bom Fim, (2:14'.2~ a saber:

Com o secretario. . , .
Com o porteiro .
Com o liscal da cidade. . . . . .
(~om o expedien tc. . . . . . . . ,
Com agua, luz c limpeza da cadêa.
Com qualificações, eleições e jury
Com çustas jndiciarias. . . . . .
Com procentagem ao procurado I'.

Com o emprestimo municipal para a
canalisaçüo d'agua pola\'cl, obras pu-
blicas ec\'entuacs .
Com caminheiros: . . . . . .
~ 6." Ubú, ti::WO~, a saber:
Com o secretario .
Com o fiscal. . . .
Com o continuo . .
Com () éxpediente .
Com a illuminaç<io.e limpeza da

cadêa . , . . , . . . . . . . . .
Com caminheiros . . . . . . .
Com custas j udiciarias. . : . . .
Com porcentagem ao procmador.
Com dita ao agente municipal
Com c\'entuilcS, .
Com o Dial'io aflicia/. . . . .
Com obras publicas. . . . . . . . .
Com a conducçflo dos Iam peões exis-

tentes na capital, . . . . . .
Com a iIluminaçflo publica.
Com eleições politicas .' .
Com o medico de parLl(io.

120~OOO
lOO~OOO
1 OO~OOO
120wOOO

GOwOOO
100~OOO
80~OOO

380~OOO
50~OOO

480~OOO
100~OOO
50~OOO

100~000
t80~OOO

I (iO~OOO
1:400wOOO

()20~OOO

Com camInheiros. . . . . . .
Com extracção de formiguciros. . .
Com a procissão de Corpus-Christi .
Com fcstejos nacionaes. . . . . . .
Com o pagamento da divida da santa

casa da Misericordia pela cria\:ií.o de
expostos . . . . . . . . . . . . . . .
. Com obras 'publicas, inclusIvC a gra-
tlÍicaçií.o aos galés cmpregados nas
mesmas . . . . . . . . . . . . . . .
COi!! 0_ pagamento á commis <io da

caw hsaçao de agua pola\'el do SenllOr
dos ftlonles, por saldo . . . . . . . .

~ 3.° S. Jos6 d'El-Rei 2:i20~OOO, a saber:
Com o orclcnado do sccrctario . '20()~OOO
Com o dito do fiscal. . . . . . (lO~OOO
Com o dito do porteiro . . . . .1O::JJ000
Com a illuminação e limpcza da

. caclêa . . . . .. .....,...
Com eleições c jUI"Y '
Com expediente e caminheit.os. . :
Com cusl as j udiciarias e' pagamento

elas que se deve . . . . . . . . . . .
Com obra', publicas .e estradas. . .
.Com even tuaes e 8 °[0 ao procurador
~ 4.° TamanduiÍ l:i80~OOO, a saber:
Com o secretario e porteiro . . .
Com o cxpedicntc da secretaria.
Com obras publicas .
Com estnfetas .. ' .
Com eleições polilicas. . . . . . .
Com illuminaç<iO e limpcza da cadêa
Com custas judiciltrias. . . .' . . .'
Com porcentagem ao pl"Ocuraelor c

eventuaes . . . . . . . . . . . . . ,
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15',P000
30?'ilUOO
LOO;')lOOO
;)0;11000

:300:tJ\000.
H'271'POOO

200~000
7

400:tJ\000
:WO;1l000

1:500~00U
~ 10. Pitangui r): lOO?'il,a saber:
Com o ordenado ao secretario. . . .
Com o dito ao fiscal geral da cida~e
Com gratificaçüo aos fiscaes dos dlS-

triclos a juiso da camara . . . . . . 200;'P000
Com ordenado ao conlinuo. . . . . 60:tJ\OOO
Com agua, luz e limpeza da cadêa . 100~000
Cum expediente da secretaria. . . . '20~OOO
Com qualificaçiio,jury e eleições . '. 501')\OUO
C . I . !lO~OOOom camllllClros. . . . . . . . . .
Com illuminacão em dias nacionncs 10:r;l000
Com porcenlagem ao procurador . 900;11000
Com cuslas judiciarias . .'. . . . . 200:tJ\000
Com obras publicas : . '2:820;1l00U
~ 11. Dores da Bôa Esperança I :6G'2~,'Hsaber:
Com o ordenado do secrelario . . 200:tJ\000
Com o porleiro da camara. . . . !l0:tJ\000
Com gralificaçüo ao fiscal ?a ~Tilla ~U;1IOOO
Com dita aos fiscaes dos dlstnctos üO;'POOO
Com expedien te e caminheiros. . . :lOO:tJ\OOO
Com agua, luz e limpeza da cadêa.. )()1'I!000
Com qualificações de votantes e elm-

cões .
. Com curativo. a presos pobres .

Com custas jlldiciarias , .
Com aposentadoria do juiz de direito
Com eventuaes e porcentagens ao

procurador. . . . . . . . . . . . . .
Com obras publicas. . . . . . . . .
~ 1'2. Guahicuhy, 55/l:tJ\,a' saber:
Com o secrelario .

Com obras publicas, porcenlagem ao
procurador .. all'eridor ou aI'J'cmatanle
das rendas. . . . . . . . . . . . .400~000

80~000
80~OOO

100. 000
5d~000
50. 000 •tOo~OOO
80~OOO

100W'OOO.'200:WOOO

:320~OOO(jO:wOOO
85;'POOO

200:wOOO
'100~OOO
10W'OOO

8'20~00O(j5~OOO
''200~OOO

200~OOO
80:wOOO
CiO?'ilOOO
70W'OOO

120?'ilOOO(jO~OOO
150?'il000
450W'000

90 000

~ 7.0 Minas 1 ovas I :':HO~,a saber :
Com o secretario.
Com o portei 1'0. •

Com o fiscal ...
Com o expcclicnte
Com expostos . . . . . . . . . . .
Com a procissão de Corpus-Chhsti:
Com eleições politicas . . . . . . .
Com agua, luz ,e limpeza da cadêa.
Com obras publicas. . . . . . .
Com cvcntuaes .. , .

~ 8." Caethé 1 :BIO',P, a saber:
Com o secretario ,
Com o continuo. . , . . . . .
Com agua, luz e limpeztl da caclêa .
Com custas judiciarias .
Com eleições politicas .
Com illulllinacão em dias nacionaes
Com obras publicas . . . . . . .
Com clespezas eventuaes . . . . .
Com poreentagem ao procurador.

~ 9." Piranga '2:780~, a sabeI' :
Com o secretario ... '. . . . .
Com o fiscal . . . . . . . . . .
Com o porteiro .
Com o expediente da secI'etaria .

. Com a illuminaçiio e limpeza ela
casa ela Gamara e caMa . . . . . . .

Com eleicõcs. . . . . . . . . . . .
Com aposentadoria do juiz de direi lo
Com custas j udiciHes. . '. . . . . .
Com a creaçüo de expostos c desva-

lidos. . . . . ., .,. . . . . .
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Com o fiscal . . . . . . . . . .
Com o porteiro. . . . . . . . .
Com o expediente da secretaria ...
Com porcentagem ao procurador,

calculada em 800:tJIa receita . . . . .
Com a illuminação da cadêa. . .
Com as sessões do jury e revisões.
Com eleições politicas . . . .
Com qualificação. . . . . . .
Com custas judiciarias. . . .

. Com a factura de cinco bancos . . .
Com ~ arremataçã~ de l~msino que

~e pagara em prostaçoes tnmestmes. .
Com caminheiros . . . . . . . .
~ 13. Paracatú 9:202~, a saber:
Com o secretario.
(om o fiscal .
Com o porteiro e continuo. . .
Com o expediente da secretaria ...
Com agua, l~z e limpeza da cadêa.
Com a porcIssão de Corpus-Christi.
C~m?bras publicas de preferellcia o

cemIterIO geral, casa do mercado, in-
troducção e canalisacão d'agua potavel
dos olhos d'agua, côncertos' de pontes,
estradas, calçadas, limpeza de ruas e
conservação dessas obr,'ls . . . . . . .
Com ~leiçõ.es, gratificação e jury. ..
Com Illumlllação externa da cadêa,

casa da camara e festas nacionaes. . .
Com assignatura do Dial'io 0niciul da

'COrte. . . . . . . . . . . . . . . . .
.Con: eventuaes comprehendendo ca-

mlllhell'os e procentagem ao prowrador
Com custas judiciarias .

GOi'liOOO
:30;';\000
10;';\000
96:tJ1000
10:tJIOOO
5:tJ1000
4:tJ1000
5:tJ1000

80:tJIOOO
:~01t000

601\11000
14~OOO

400~000'100;';\000
80;';\000
GO;';\OOO

14011>000
-8011>000

6:80011\000
120;';\000
12011>000

1211>000
89011>000
200;';\000

Com custas em dividas de annos .an-
teriores
~ 14. Ponte Nova 4:000:tP a saber:
Com o secretario .
Com o fiscal
Com gratificação ao mesmo .
Com o porteiro. . . . . . .
Com gratificação ao mesmo
Com o pregoeiro'. . . . . . . . .
,Com porc?n.tagem ao procurador e

agente mUnIcIpal .
Com o expediente da secretaria.
Com eleições e j ury . . . .'. .
Com custas judiciarias . . . . .
Com illuminação', agua e limpeza da.

cadêa .
Com illuminação em dias de festas

naClOnaes
Com caminheiros.
Com assignatura de periodicosque

pubIicáram os trabalh osdas assemb léas
gemI, pruvincial e expediente do go-
verno geral e provinCIal e jornal da
sociedade auxiliadora da lndustria
Nacional
Com eventuaes.
Com imp~essão de posturas da ca-.

mara mUnICIpal. . .
Com obras publicas.
~ 15. Bagagem 3:300;';\, a saber:
Como secretario e expediente da cu-

mara
Como fiscal.
Com o porteiro. . . .
Com custas .iudiciarias

200;';\000

45011>000
UjO:t/JOOO

5011>000
150;';\000
50;';\000
:JÚ~OOO

800~00080;';\000
1001J'000
3001J'000
'2001J'000
:301J'000
60;';\000

t201J'000
'200~000
10011>000

1 :1301J'000

11001J'000
1'20:tP000
1201J'000
200 000



Com o j ur)' . . . . . . .
Com eleições politicas. .
Com luzes e lunpeza da cadêa
Com eventuaes . . . . . . . .
C.om despezas para extrahir formi-

gUClros. . . . . . . . . . . . .
CO?l ?ncadernaçóes de lei~ geraes e

provll1cmes . . . . . . . . . . .
Com obras publicas. . . . . . .
Com poréentagem ao procuradorso-

bre direitos de agricullura a ~O 010 •
Com dita sobre os bens do even to a

20 010' . . . . . . . . . . . . .
Com dila sobre as mais ulTecadacões

a LO o lo . . . . . . . . . . '. .
~ 16. Marianna n:3BO;')),a saber:
Com o secretario.
Com o falcutativo
Com ü fiscal . .
Com ó continuo.
Com o pregoeiro. . . . . . . .
Com a procissão de Corpus Chrisli.
Com expostos . . . . . . . . .
Com caminheiros. . . . .
Com eleições e jury. . . .
Com custas judiciarias . .
Com i.l1uminar,ão da cadêa.
Com eventuaês . . . . .
Com illuminação em dias nacio-

naes : ..
Com 6 010 ao procurador. .
Com obras publicas. . . .
~ 17. Hio Pardo 1:It4Ji;'))OOO,Q saber:
Com o secretario . . . • . . .

:JO~OOO
40:tPOOO
50:tPOOO
50~OOO

200::bOOO

20~000
1 :G20::b000

300::POOO

80::POOO

70::P000

GOO::PQOO
1)00:tP000
250::P000
150::POOO
<10\1)\000
'2501'J\000
'2001'J\OOO
n01'J\OOO
l.i01'J\OOO
320 000
2001'J\OOO
60:tPOOO

20::POOO
;)5n:;P800

5:n:30:;P200

'2001il000
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Com o contil~uo
Com a illuminacflO da cadêa
Com expediente 'da camara e jury
Com caminheiros. . . . . . . . .
Com custas judiciarias. . . . . .
Com obras publicas . . . . . . .

• Com assignatura dos jornaes. . .
Com porcentagem ao procurador e

evenluaes . . . . . . . . . . . . . .
Com o fiscal da villa. . . . . . . .
~ 18 . .Jaguary 3:520Ç';lOOO,a saber:
Com o secretario .
Com luz e limpeza da cadêa .
'Com o porteiro e caminheiro .
Com o fiscal da cidade. . . . . . .
Com os de Cambuhy, Capivary,

Campo Mistico, Bomlletiro, S. José e
Santa llita 50:tPOOO para cada um
Com o expediente . . . . . .
Com eleições e qualificações.
Com despezas com o jury ..
Com custas judici.arias ....
Com eventuaes. . . . . . . . .
Com a desappropriação da casa de

Antonio Caetano c outros. . . . . . .
Com obras publicas . . . . . . . .
~ In. Uberaba 2:960:;P000, a saber:
Com o ordenado do secretario . . .
Com o dito do continuo . . . . . .
Com a gratificação do fiscal. . . . .
Com custas j )ldiciarias de exercicios

findos. . . . . . . ' .
Com o jury , .
Com caminheiros a 2001's. por legua
Com eleições polilicas . . . .

301'J\OOOO
120::P000
.100::P000
80::P000

350::P000
20()::b000
:1(j::P000

:'OO1'J\OOO
:30~OOO

.2501'J\OOO
701'J\OOO
J20::P000
'200:;t000

..
300~000
'20:m000
-i0::b000
20::P000
:W01'J\OOO
100::P000

.1501ilOOO
I:G50::P000

-iOO:tPOOO
1'20~000
'150;'))000

300\1)\000
301ilOOO
50::bOOO
30::P000
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Com extracção de formigueiros. . .
Com arrecadação de bens do evento.
Com o expepiente da secretariá.
Com obras publicas . . . . . .
Com illuminação da cadea. . .
Com eventuaes e por centos ao pro-

curador . . . . . . . . . . . . . . .
~ 20. VillaBelladoTurvo3:000~000

a saber:
Como secretario.
Com o fiscal.
Com o porteiro .
Com o expediente e assignat.üra do

Dairio Oflicial . . . . . . . . . .
Com obras publicas. . . . . . .
Com eleições politicas. . . . . .
Com illuminação e limpeza da cadêa
Com porcentagem ao procurador ..
Com eventuaes. . . . . . . . . . .
Com. cust.as j udlciarias e despeza

com o Jury.
~ '21. Lavras 3:120~OOO, a saber:
Com o secretario.
Com o fiscal .
Com o continuo.
Com caminheiros .
Com expostos .....
Com custas j udiciarias.
Com eleições politicas . . . . . . .
Com agua, luz e limpeza da cadêa .
Com aposentadoria do juiz de direito
Com a secretaria e eventuaes. . . .
Com porcentagem ao procurador ..
Com o-1.opagamento do emprestimo

LOO~OOO
50~OOO
30~OOO

1:OOO~OOO
200~000

500~000

;)OO~OOO
i300~000
J20~000

j :680~000
R83~000
()O~OOO
200~000
419;a,000
'200~000

'200;a,000

:360~000
100~000
;)O~OOO
50~000
100~000
10d1t'OOO
30~OOO
.50~000
30~000
601P000
250~000

contrahido para a obra da canalisil«;ão
da agua potavel para. esta cidade .
Com estradas e pontes .
~ 22. Leopoldina 10: t09~, a saber:
Com o secretario.
Com o fiscal da cidalle.
Com os fiscaes dos districtos .
Com o porteiro . . . . . . . . . .
Com caminheiros ou quem suas ve-

zes fizer . . '.
Com quem fizer a arrecadação dos

impostos e multas .
Com o expediente da secretaria, do

jury e das eleições. . . . . . . . . .
Com luzes. agua e limpeza da cadêa
Com o pagamento de custas judicia-

"ias que se fizerem neste exercicio. .
Com illuminação para os festejos na-

cionaes.
Com eventuaes e despezas extraordi-

narias
C0!ll ~ssignalura da folha omcial da

provmCla. . . . . . . . . . . .
Com a extincçã.o de formigueiros em

terras publicas . . . . .. . . . .
Com obras publicas. . . . . . .
Com mobilia para a casa da camara
~ 23. S. Francisco das Chagas do

Campo Granue 1:760~, a saber:
Com o secretario .
Com o porteiro, agua, luz e limpeza
CQmeleições. . .
Com o expediente.
Com caminheiros.

54.0~000
l:ltOO~OOO

(i00~000
300~OOO

L:OOO~OOO
150~OOO

:IOO~OOO

'I :'4.00~OOO

lt80~000
:1G5:t1>OOO

I()O~OOO

80;a,000

510:tl>OOO

L4.~OOO

350~OOO
4..:000~000
..{001Jl000

:JOO~OOO
H6~000
50~000
60~OOO
ao~oou
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Com objectos para aposentadoria
do juiz de direito. . . . .. .
Com despezas eventuaes . . . .
Com custas judiciarias. . . . .
Com assignatura do Diario. . .
Com porcentagem ao procurador
Com obras publicas. . . . . .
~ 24. Santa tuzia 2: Q.i011J,a saber:
Com ordenado ao secretario. . . .
Com dito do continuo. . . . . .
Com agua, luz e limpeza da cadêa .
Com eleições e qualIficações . . .
Com o correio da camara. .
Com aposentadoria do juiz de di-

rei to. . . . . . . . . . . . . .
Com custas judiciarias, sendo 16011J

para pagamento de custas que a ca-
mara deve ao juiz de di,reito da co-
marca Dr .. Elias Pinto de Carvalho .
Com obras publicas, expostos, even-

tuaes e 10 010 ao procurador . . . .

~ 25. Araxú 2:27211J,a saber:
Com o secretario. . .
Cam o porteiro. . . .
Com o expediente. . .
Com custas j udiciarias. . . . . . .
Com eleições, j ury e qualificações .
Com luz, agua e limpeza da cadêa .
Com estafetas . . . . . . . . . .
Com obras publicas, . . . . . .
Com porcentagem ao procurador.
Com assignatura do DiaT,io Oflicial .
Com o fiscal, ordenad? 5011J,e gra-

8011J000
2011J000
iJOO11JOOO
2811J000
3:3211J000
5t4~000

500;000
60;000
200w;000
10011J000
30011JOOO

80;000

200~000

1:580~OOO

200~000
50w;000
80~OOO
200;000
60~OOO
100~OOO
GOWlOOO
600WlOOO
'250~000
'12~OOO

gra.tificação de admillistl'al' o rego pu-
blico 50~OOO . . . . . . . . . . . .
Com caderno de talões . . . . . . .
Com supprimento de sustento aos

pre~ospobres. . . . . . . . . . . . .
Com o pagamento da divida passiva
Com despezas eventuaes . . . . . .
~ ,26. Baependy 12:424~, a saber:
Com ordenado e gratificação ao se-

cretario . . . . . . . . . . . . . . .
Com dito dita ao porteiro '. . . . .
Com o fiscal da cidade ordenado

200~,gratificação de diarias nomercado
104;000 . . . . . . . . . . . .
Com 5 fiscaes do districto do termo.
Com estafetas para conduzir omcios.
Com agua e luzes para a cadêll . .
Com eleições, jury e qualificações.
Com expediente da secretaria. . .
Com a criação de expostos. . . .
Com custas judiciarlas. . . . . .
Com extincção de formigas. . . .
Com a conservação d'agua publica.
Com medico para pobreza . . .
Com botica para a pobreza. . .
Com assignatllra dos jornaes . .
Com procentagem ao procurado!'
Com um j01'llaleÍl'o parll' a limpeza

das pontes e esgotos a 1;000 por dia.
Com a lim peza do Ribeirão em frente

das fontes. . . . . . . . . . . .
Com os reparos na coberta do telhado
Com o assentamento das banh3iras

e depositas que não estavão assentados
Com a procissão de Corpus-Christi .
Com obras - publicas. . .'. . . •

tOO11JOOO
20~OOO

1'10WlOOO
:.WOw;OOO
t2011JOOfl

800~000
150~O()O

:3011W1000
:\00;000
100~OOO
'250;000
60WlOOO
100;000
50~OOO

t :UOO;OOU
15Uq(!\000
200~OOO
500;000
200~000
liOWlOOO

J: IG.H~OOO

:30Ul'JIOOO

250;000
25~000

100;'f!OOO
tOO;OOO

():281W1000
s
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~'2i. Pomba 8:400;u'l,a saber:
Com ordenado ao secretario.
Com d~to ao fiscal geral . . . . .
Com dtlo a03 fiscaes dos districtos ú

'I 00;u'l cada um. . . . '. . . . . .
Com dito ao porteiro e sineiro. . .
Com porcentagem ao procurador'. .
Com custas judiciarias. . . . . .
. Com eleições, qualificações e expe-

dwnle da secretlü~a. . . . . . . .
Com limpeza, agua c luz i-mraa Cêl-

d,}a .
Com extracção de formigueiros. .
Com obras publicas .
Com eventuaes, inclusive gratifica-

ção aos agentes da camara. . . . .
Com fornecimento de remediosa pes-

soas pobres.. .
~ '28. Caldas, '2:3961/'l, a saber:
Com o secretario e expediente. . .
Com o fiscal e zelador do mercado
C' Iom o por tCIro. . . . . . . . .
Com o zelador d'agua potavel. . .
Com luzes, 1impeza da cad,~a e casa

da camara. .
.Co.meleições, .iury e assigna tUfa do

IJwno Oflieial . . . . . . . . .'.
Com custas .iudiciaes . . . . . .
Com obl'U~pu.blicas. . . . . . .
Com cammhelros. . . . . . . .
Com eventllaes e porcentagem ao j)ro-

curador. . . . . . . . . . . . .
~ 29. Formiga, 3:829~170, a sabel':
Com o secretario .

"

480;'))000
400 000
(j00~000
'LOO~OOO
800?7\OOO
.100~OOO

2001'J'000
;lOO~OOO
'2001POOO

lt :()OO~UOOO

800~OOO
120;'))000

425~OOO
240~OOO
(j01POOO
IOO~OOO
150~OOO
901POOO
320~OOO
:120~OOO
20~OOO

(i71~OOO

:100~OOO

Com ()fiscal .
Cum o continuo
Com o expediente. . . . . .
Com luzes e limpeza da cudêa. . .
Com eleições, qualificações e jury .
Com custas j udiciarias . . . . : .
, ~om arrecadaçãO de impostos.
Com eventuaes. . . . '. . .
C(,mobras publicas. . . . .
na renda especial:
Com estradas, pontes e calçadas.
Com arrecadação deste imposto .
~ 30. Barbacena 4 :OOO~, li saber:
Com ,o 'secretario.
Como fiscal
Com o porteiro.
Com os expostos . .'. . . . . .
Com illmninação e limpeza da cadêa
Com expediente da secretaria.
Com eleições politicas. . . .
Com 'custas judiciarias.
Com estafetas. . . . .
Com eventuaes. . .
Com oln:as publicas.
~ 81. Oliveira 4:7.18~MOO,a saber:
Com o secretario . . . .
Com o expediente da secretaria . .
r -t ...om o pOl eIro. . . . . .' . . .
Com illuminaçfto e limpeza da cad(~a
Com a procissão de Corpus-Christi.
.Com eleições c qualificações . . .
Com custas judicillrias. . . . . .
Com' caminheiros e even tuaes. . .
Com arrecadacão de bens du evento
Com a cl'iaçfio.de expostos

I

'200;'))UOII
.10;mOOO
iO~OOO
.í0~000
.)O~OO()a(jo~ooo
240~nOO
t::m~170
ROO~OOO

t :4f>f'~OOOl(jl~OOO

.180~OO()
;WO~OOO
1'20;m000
100~OOO
80~OOO
50~O()()'

1'20;'POOO
;)OO:mOOO
50~000

200~0()O
(2:000~OOO

'250~OOO
'2m~OOO
f\O~OOO
RO~OOO
50~OOO
50~000
zOO~OOO
i300~OOO
100~OOO
IOO~OOO
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.Com a inspecção do rego d'agua pu-
blIca ' .

Com obras publicas.
~ :32: llajubã 3:170~, a saber:
Com o secretario ..
Com o fiscal da cidade.
Com os fiscaes das freguezias (düas).
Com o continuo: . . . . . . . .
Com o expediente da secretaria
Com custas judiciarias. .' . .
Com eleições politicas. . . .
Com o jury . . . . . '. ., .
Com agua, luz c limpeza da cadêa .
\.om eventuaes. . . . . . . . .
\.om porcentagem ao procurador ..
Com obras publicas. . . . . . .
~ 33. Grão-Mo;::(ol'7:228iP, a saber:
Com o secretario .
Com o fiscal ~
Com o continuo
Com eleições, jury e conselho. . .
Com agua, luz, limpeza da cadêa e

casa da cumara. . . .
f.om obras publicas.
Com o expediente. .
Com eventuaes .
f.om custas j udiciarias .
Com expostos. . . . .
Com festejos n;1cionaes.
Com illuminacflO da cidade.
Com assi~natura de periodicos.
Com publicações typographicas
~ 34. Alfenas 4:5()5~, a saber:
Com o secretario e expedfente da se-

cretaria.

:350~OOO
:3:188~MOO

500iPOOO
200;;bOOO
1001tOOO
120;;bOOO
50~OOO

!lOO~OOO
'25~OOO
50::POOO

180~OOO
100~OOO
~1l7~OOO

1:128~OOO

400~OOO
200~OOO
200~OOO
'200:wOOO

t50~OOO
5:000~OOO

80~OOO
150~OOO
20()~OOO
200~OOO
lOü~OOO
160~OOO
38~OOO

I flml'OOO

.i50~OOO
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. Com o ordenado do fiscal da villa
Com os Ilscaes dos districtos de S.

Joaquim, Areado, Carmo, Douradinho
e Machado, 50iP cada um. . . . . .

Com o medico de partido.
Com r.emedios aos pobres.
Com o ordenado do continuo da ca-

mara.
Com custas judiciarias'. .
Com eleições, qualificação e jUl'Y
.Com extracção de formigueiros pu-

blIcos
Com caminheiros da camara
Com a t\posentaria do Dl'. juiz' de

direito . . . . . . . .
Com agua, luz e limpeza 'da cadêa .
Com obras publicas, inclusive desa-

propriações . . . . . . . . . . .
Com ° procurador 10 0j. da arreca-

dação.
~ :35. Muriahé 5:'274~495, 11 sJber:

Com o secretario
Com porcentagem ao p~ocurador ...
Com o fiscal. . . . . . . .. . .
Com o continuo.
Com o caminheiro.
Com o expediente da secretaria
Com luz e limpeza da: cad~a. .
Com custas judiciarias. . . .
Com o jury . . . . . . . .
Com o curativo de presos pobres.
Com obras publicas. . . . . .
Com evenl.llaes .

/ t Com tirada de formigueiros.

Ir20~OOO

250~OOO
150~OOO
lOO~OOO

80~OOO
500~OOO
100~OOO

200~OOO
f.)O~OOO

\OO~OOO
50~OOO

2:000~OOO

415~OOO

aOO:)l\OOO
400~OOO
150~(jOO

60~OOO
IOO~OOO
50~OOO

'240.~OOO
Ir)o~OOo
80~OOO

120~OOO
:J:iH!l~!195

200~OOO
80~Oon



:~OO~OOO

t501POOO
100~OOO
,100000

500~000 '
I :600~OOO

'200~OOO
L'20~OOO

Com iIl11minaçào, aglla e limpeza da
crdêa, . . . . . . . . , . . . .
.Com o jury e eleições , , . . . .
Com custas judiciarias. . . . . ,
Com porcentagem ao procurador,

fiscal e secretario. .. .
Com obras publicas. .
Com eventuaes, .. .
Com caminheiros,. .
Com desapropriação em beneficio

publico. . . . . . . . . . . . .
Com aformoseamento da villa e hy-

giene publica . . . . . . . . .'
~ 3H. ChristÍna 4:0001P, a saber:
Com o secretario. '. . . . . . .180:tPOOO
Com o porteiro. . . . . . . . J 50:tP000
Com porcentagem ao procurador, 500:tPOOO
Com agua, luz e limpeza da cadêa 80~000
Com custas judiciarias. . . . . HOO~OOO
Com obras publicas. . . . . . '2::J501P000
Com o expediente. . . . . . . 70.000
Com eventuaes . '. , . . . . . 70~OOO
Ar1. '2,° Fica a camara municipal do CUI'vellocreditada

na quantia de 100~ para supprir o <Ieficit da quota
rotada para illuminação, agua e limpeza da cadêa.
Art. 3. Ficão as camaras municipaes da provincia

autorisadas a despender a quantia necessaria para a
. acquisição de pezos e medidas pelo systema metrico,

ArL 4.° As municipalidades não comprehendidas
nesta resolução. reger-se-hàó no cXl'rcicio de 1869 Ú
J ~70 pelo ultimo orçamento que para cada uma dellas
ti reI' sido decretado .
AI'L 5.° Ficão revogadas as disposições em con':'

trario.
Mando portanto a tod&s ilS. autoridades a quem o eo-

'200~OOO
60~000
'zO:tPOOO
()O~OOO
'20:tP000

500:rPOO()
.10~OOO

1'20~OOO
719~000

8.15;m000
tOO;mOOO

820~OOO
70~OOO
50~O()()

180~OOO

:370~OOO
'240~OO'o

I ()O~OOO

70~000
(iO~OOO

ilt\:wOOO
50~OOO
70~OOO

80~000
'200~000

~ 38. Curvello 4 :490:tP, a saber:
. Com o ordenado do secretario.
Com o dito do porteil'O. . . .
Com expediente da secretaria.
Com ~ aluguel da casa.

~ 36. Piumhy OOO~, a. saber:
Com o secretario e expediente.
Com o porteiro e o continuo. .
Com eleições politicas. . . . . .
Com ~"con~ervação do rego d'agua.
Com lllumlllaciío da cadêa .
Com obras publicas. . . .
Com' custas j udiciarias . . .
~ 37. Parã 3:028~, a saber:
Com o secretario e expediente.
Com o medico de partido. . :
Com o porteiro. . . . . . . . .
Com a illuminncão do chafariz e

cadêa . .". . . . '. . . . . . .'.
Com agua, Iuz e limpeza da cudêa.
Como jornal que publica os trabalhos

das camaras legislativas. . . . '.'
Com expostos . .'. . . . . . .
Com caminheiros. . . . . . . .
Com eleições politicas, qu<\.lificaçào,

e j ury . . . . . '. .. . . . . . .
Com .custas j udiciarias. . . . . .
Com ditas que excederão a verba de

1868 a 18{)9. . . . . . . . . . .
Com obras publicas. . . . . . .
Com porcentos ao procurador, agen-

tes e gratificaçiío ao fiscal . , . . .
Com eventuaes. . . . . . ". .
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nhecimenlo e execução da referida resolução, perlencer,
que a cumprão e façilo cumprir lão inteiramente como
neHa se contém.

.0 secretario desla_ provincia a faça imprimir, pu-
blIcar e correr.

Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas
Geraes, aos vinle nove dias do mez de novembro do anuo
do nascimento de Nosso Senhor Jesus 01l'isto de mil
oilocentos e sessenlae nove, quadragesimo oitavo da in-
depencieneia e uo imperio.-I.. "8.-0 presidente da
provincia, Dl'. José 1lfn.ria Corrêa de Sá (l Benevilles.
José Orozimbo ele Oliveira Jacques a fez.
Sellada na secrelaria da presidencia da .provincia aos

CZ9de novembro de i8tm.-D. Lui: de A. P. de Vascon-
cellos.' '

esta secretaria do governo foi publicada a presente
resolucüo aos 30 de dezembro de :iS(m.-D. L. dc Al-
meida 'Pcrcira (le Vn.sconccll().~.

HESOtUÇÃO N. Ul33 DE 30 DE NOVmlBRO DE
18(\9.

Resolução' que approva as contas 4e receita e despeza de diversas cama-
ras municipaes nella declaradas, e contém outras disposições a respeito.

o 'Dl'. José Mal'ia Corrêa de Sá e "Benevides, pl'esi-
dente da provincia de Minas Gemes: Fáço saber a to-
dos os seus habitanles, que a assembléa legislaliva
provincial, decretou a resoluçflO seguinle :
Art. L.0 Ficilo approvadas as conlasde receita c des-

.peza de divGrsas camams municipaes da provincia re-
lativas aos anno::. financeiros abaixo ueclarados pela
maneira seguiu te :

~ 1.0 Cidade ue Paracalú
1867 a 1868

Heceita. . . . . . • . . .. A:CZ531'1>958

Despeza .
Saldo a favor da camara .
~ CZ •• Cidade de Minas Novas:

18li3 ai 8()4
Receita. . . . . . . . .
Despeza .
Saldo.a favor da camara .

'1864 a :1865 '
Recei ta. . . . . . . . .
Despeza . . . . . . . . . . .
Saldo a favor da camara. . . .

18(jfl a :18()(j "

Receila. . . . . . . . .
nespeza . . . . . . . . . . .
Saldo a favor da camara ...

:t8li6 a 18G7
Receila. . . . . . . . .
Oespeza . . . . . . . . . . .
Saldo a favor da camara ...

1867 a 1868
Receita . . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . .
Saldo a favor da camara .

~ 3 .• Cidade de S. João d'Elrei.
18Ü7 a 18li8

Recei ta. . . . . . . . . . .
. Bespeza .
Saldo a favor do procurador.

~ 4" Vma de Cabo Verde.~
1867 á "1868

necelta. . ., . . . . . . . •

:\:5:101'1>847
7231'1>111

1:46A1'I>203
1:CZ23I'1>CZOi
~HO:tPm)6

929:rJJ27G
705iMCZ8
223:tP848

t:Hl~848
962~748
H9~100

1:44CZ1lJ500
t :210:tP504

'z3t1lJÇ)ÇHj

t :(j3311J89H
1 ::37211J3I 7

2fil1tlG79

18:7901lJ610
18:8511lJ9:3G

(H~32li

:\: I 4211J75U
9
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~ 9.° cidade da 'Oliveira :
18G7 a 18H8

Receita. . . . . . . . . 2.49f,w;8H
'I) , ._i'.O~_"9.8:)Hespeza. . . . . . . . . . . . '11' "

Saldo a favor da camam. . . .' lt6G~978
~ to. Villa das Dôres da Boa Esperança:

18()7 a 18G8
Receita . . . • . ~ . .,. . .. 9%1P820

Despeza . . . . . . . . .
Saldo a favor da camara .
~ 5.° Cidade de Grão Magol.

18U7 a 18118
Receita. . . . . . . . . . .
Despeza . . . . . . . . . . .
Saldo a favo[' da camara ....

~ (i.o Villa de A.lfenas :
'18U7 a 18U8

Receita. . . . . . . . .
O~speza. . . . . . . . .
Saldo a favor da camara.
~ 7.0 Villa Christina :

18(iti a 18(i7
Receita .. ' .
Despeza . . . . . . . . . .
Saldo a favor da camara . .

~ 8." Cidade de S. José d'El-Rci :
18U7 Ü 1868

Receita. . . . . . . . .
Despeza . . . . . . . .
Saldo a favor da camara.

2:8f)5~.1H
277;opaati

5:556~alt7
:~:65nM87!
1:8B81P8fiO

1:89m'M8ti
1:809~70H
801Ji775

I:UO~590
t :0851i'722

2.11i'8li8

2:550w;822
1 :liOl ~Ç)78
9lt81i'8lt4

Despeza. . . . .
Saldo a. favo["da camara.

I

~ 11. Tamanduá:
18Ul a 1862

Heceita. . . . . . . . . . . .
Despeza . . . , . . . . . . .
Saldo fi favor da camara . . .

18G2 a 18G3
Receita. . . . . . . . .
Despeza . . . ; . . . . . . .
Saldo a favor da camara . . .

1863 a 18Glt
Recei ta. . . . . . . . .
Déspeza . . .. . . . . . . . .
Saldo a favor da camara . . .

18n4 li 18U5
Receita. . . . . . . . .
Despcza .
Saldo a favor da camara. . . .

1865 a 18()G
I\cceita. . . . . . . . . . . .
Oespeza. . . . . . . . . . . .
Saldo a favor da camara . . .

IBM a 1867
Hceci ta. . . . . . . . . . . .
Oespeza ' .
Saldo a favor da camara .

:1867 a 18G8
Receita. . . . . " . . . . . .
Despeza .
Saldo a favor da camara.,

579~295
41G~525

t:219~8lt2
900~133
3H)~709

I: (' !)~62f)
1:5lH1Ji620
lt51Ji005

1 :J40~{),08
1:085~202

55~40()

7391Ji680
73il~.185
G~195

1 :75[):G87
1 :393:tP5Hi

3621P171

1:824 861
1:4331'J\2H7
3911Ji5~M

2:57!l1'J\136'
2:1981P804
3751'J\332



2:680~mu
'2:084~159
59()~775 '

2:302~400
2:298~547

3~853

2:824:tJlB96
2:939~055
114:tJl659

2:!)lH~888
2:286~()44
633~244

1:749~25a
1:574~065
1:175~188

2:5tlô '257
2:0.-i5:tMJ94
550~263

2:813~798
2:052~üOj
7lH~197
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~ 13. Cidade de Lavras:
1863 a 1864

Receita. . . . .'. . . . . . .
Despeza .
Saldo a favor da camara . . .

1864 a 1865
Receita. . . . . . . . . . . .
Despeza .
Saldo a favor da camara .

1865 a 18()6
Heceita. . . . . . . . . . . .
Despeza : .
Saldo a favor da camara .

1866 a 18G7
Heceita. . . . . . . . . . . .
Despeza . . . . . . . . . . .
Saldo a favor da camara . . .

1867 a 186R
Heceita. . . . . . . . . ...
Despeza . . . . . . . . . . .
Saldo a favor da camara ...

~ 1.1. Cidade da Conceição ~
186!l a 1865

Receita . . . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . . .
Saldo a favor do proc~lI'ador.

1865 a 1866
Receita . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . .
Saldo a favor da camara.

1:672~46()
1:640~55(1

33~910

662~OOO
()a4~850
27~150

2:009~2.40
1:848~774
160~4()()

1:863~380
1:596~l34
267~~M6

1:350~750
9()O~970
a89~780

L:130~040
1:231~380
LOl~340

1:014~OOO
489:960
5'24~400
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Receita. . . . . . : . .
Despeza. . . . . . . . . . . .
Saldo a favor da camara ....

186'2 a 18UH .

Heceita . . . . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . . :.
Saldo' favor do procurador. .

186:3 a 18G4

HeceÍla . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . . .
Saldo a favor da camara . .

1864 a 1865

neceita . . . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . . .
Saldo a favor dacamara ....

1865 a 1866.

Beeeita. . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . . .
Saldo a favor da camara

18H() a 18()7
Recei ta . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . . . .
Saldo a favor da camara . . .

1867 a 18H8
Recei ta . . . . . . . . .
Despcza. . . . . . . . .
Saldo a favor da camara.

~ 1'2. Cidade de S. Paulo da Muriahé.
1861 a 186'2



.1:6G9~8.51
4:61mn9.5

50~05(i

4: 739\7Ji24:1
2:.U7\7Ji175
2: 322q;;\OG8

5:410~391
4:051\7Ji330
1:359\7Ji06t

:3:715~88i
I:i59~180
I:ÇJ56~707

:1:1151)\348
2:i411)\JM)

:174~208

3:094~757
'2:541 q;;\2.19
553\7Ji508

: 'li. Yilla Bella do TUI'vo.
18fifi fi 18fl7

Receita . . . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . .. .
Saldo a favor da camara ...

18fl7 a 18fl8
Heceita. . . . . . . . . . . .
Despeza . . . . . . . . . . .
Saldo a favor da camara ...

~ 18. Cidadejde Ayuruoca.
t8G6 a 18m

, -
Receita. . . .' . . . . . . . .
Oespeza. . . . . . . . . . . .
Saldo a favor da camnra . . .

18G7 a 18G8
Heceita. . . . . . . . .
Despeza .
Saldo (. favor da camara .

~ 1n. Cidade de Uberaba:
1867 a 18H8

Heceita. . . . . . . . . . . .
Despeza " . . . . . . . .
Saldo a favor de camam.

~ 20. Cidade de Pitangui:
18u7 a 1868

Receita. . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . . .
Saldo a fa vor da camara . .

~ 21. Cidade de Caethé:
186i a 1868

Heceita. . . . . . . . . . .

71

3:597?'i'102
3:721 q;;\537
J24q;;\435

a:00()q;;\7.53
2:999q;;\.15I

7q;;\302

7:08811'557
6: 193~.722
f 894q;;\835

;]:531q;;\19()
1:807q;;\G92
1:723q;;\504

4:4591)\i18
2:51.1q;;\51()
1:945q;;\202

.1 :971 ;m195
3:!)z4w;48i
1:046~708

:3:742q;;\151
2:138q;;\412
1 :603\7Ji73H

.,,0

1866 à 1867
Hcceita . . . , . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . " .
Saldo a favor da camara . . .

1SI)7 a 1868
Rccei ta . . . . . . . . . . .
Oespeza , .
Saldo a favor do procurador.
~ 15. Cidade do PariÍ:

1866 a 1867
Heceita . . . . . . . . . . .
Oespeza. . . . . . . . : . .
Saldo a favor da camara ...

J867 a 1868
Heceita . . . . . . . . . .
Despeza '. . . . . . . . . . .
Saldo i.lfavor da camara ...
~ 16. Cidade de Marianna ,:

18H4 a 18H5
Receita . . . . '.' . . .
Despeza . " .
Saldo a favor da camara .

18H5 a 1866
HeceÍta . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . . .
Saldo a favor da camara.

186() a 1867
Heceita . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . .
Saldo a favor da camara
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Despeza. . . . . . . . . .
Saldo a favor da cama~a .

~ 22. Cidade da Formiga:
18G7 a 18G8

Receita. . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . .
Saldo a favor da camara

~ 23. Villa de Jaguary:
1867 a 1868

Recei ta. . . . . . . .
Despeza . . . . . . . . .
Saldo a favor da camal'ü .

~ 24. Cidade de Itabira:
1867 a 1868

Receita . . . . . . . .
Despeza .
Saldo a favor da camara.

~ 25. Cidade de Piumhy:
1867 a 1868

Heceita ....
Despeza . . . . . . . .
Saldo a favor da camara ..

~ 2(;' Cidade das Tres Pontas:
1867 a :1868

Receita. . . . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . . . .
Saldo a favor da munara ...

1 :31.4~6t7
tOl~057

4:677~552
3:864~l26
8131M26

4:018~M90
. 3:7GO;tP162

258~328

7:395~238
fi:54()~302
8!l8~93(j

1 :137:ti>87G
I :t23~696

lti~J80

1:733:ti>l49
1 :730;i\303

2~84f)
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~ '27. Cidade de Sabaril :
'18G7 n I Xtik

Receita. . . . . . . . . . .
Despeza. . . . . . . . . . .
Saldo a favor do procurador.

~ 28. Cidade.de Barbacena:
1867 a 1868

Receita .' .
Despeza .
Saldo a favor da camara. .

~ '2f). (idade da Diamantina:
18fi7 a 18H8

Receita .
Despeza . . . . . .
Saldo fi favor da camara ...

~ 30. Cidade do UM:
18fiO a 1861

Receita . . . . . .
Despeza . . . . . .
Saldo a favo)' da camara .

'\8H \ a 18(j2
Receita . . . . . .
Despeza. .
Saldo fi faVOI' da camara .

1862 a 1863
Heceita . . . . . . ,
Despeza . . . . . . . . . . .
SaIdo a fm'ol' da eamara, . .

7:375:;P709
7 .507~398
131~(i8f)

6: 99f):;Pl(lO
fi::3827iJ'2.i6
(j \ (l. ~1 J

\3:5081P744
\2:8291/)420

fi79 W2.i

:j:068~047
\ :~l'2.i~5(j\
.\ :7J3~t\~(i

:1:0821/l2Ofi
'2:29()1/l002
78H:ti>'204

:2:9G91il204
.\ :8751i'350
-\:0931/)8.14

10



1864 a 1865

Receita . . . . . .. 3:405~458
Despeza , " '2:442;;P8i 5
Saldo a favor da camara. . H62~583

Arl. 2.0 Ficilo multadas em 120:tJlcada umn das ca-
maras municipaes da provincia por terem deixado de
enviaI' as contas abaixo mencionadas : ()ueluz t8W2 a
1863 e 1863 a18(;4.-Juizde Fóra 1864; 1865.-Bae-
pendy j 857 a 18G2.-11io Pardo 1859 ü 18G1.-Dôres
do Indaiá 1859 a 1864.-Mar de Hespanha J8G4ü 186f),
e 18651.1 1866 c Passos 1862 a 1868. .
Ar~. 3< A.app,r0vaçl1o das contas degue trata esta re-

solUÇüO1130lllhwe as camal'as ou a terceiro de reclamar
convenientemente contra qualqu21' OITO,ou engano que
as mesmas possiio ter.
A~'t. 4. o .Ficuo revogadas as disposições em con-

trano.
M~ndo portanto, a todas as autoridades á quem o co-

nhecImentn e execução da referida resoluçiio pertencer
que a cumpriío e a fação cumprir tão inteiramente como
nella se contém. O secrctal'Ío desta provincia a faca im-
primir, publiCai' e. correr. .
Dada no pala cio da presidencia da provincia de !Iinas

Gera,~saos tl'inta dias do mez de novembro do allllO do
Nascim?nto ~e N0:5s0~enhodesus Çhristo de 1869, qua-
dragessllllo mtavo da llldependenCla e do imperio.-L.
S.-O presidente da provincia, Dl'. .loséillatia Corrêa de
Sa e Benevides.
José Orozimbo de Oliveira Jacques a fez.

:lO~OOO

f)O~OOO

101) nuo

RESOLUÇÃO N, l ,6:3~ DE :30 DE TOVEMBHO
nE 1860.

Sellada na :5ecretaria da presidencia da provincia aos ao
de Novembro de 18G9.-D. Luiz de A. P. de Vascollcelloll.
Nesta secretaria do governo foi publicada a presente re-

soluçüo aos 81 de Dezembro de 1869. D. L. de Almeida
Pereira de Vasconcelloll.

Rcsolu<;.ão,quc lnlltorisll n cnmara municipal da cidadc do .raiz de .Fórn
a cobrar em scu municipio de 10 de outubro do correule llnuo em d13nle
os impostos nelln declara~os.

O DI'. ,JoséMaria Corrêa de Sá c Benevides, presidente
ela provincia de Minas Gemes: Faç? sa~el~a to~los.os
seus habitantes que a assembléa legislatIva pronncwl
sob proposfn da camara IDlInic!pa! da cidüdtdo Juiz de
Fóra decretou a resOluçã') segulllte :
Ar!. L o A camara !TI IlnicipaJ da cidade do Juiz de

Fóra fica alltorisada a cobrar em seu munici piu do 1.0
de outubl'o do corrente anIJO em diante os impostos
constantes da seguinte taboll••:
~ 1.0 ne cada uma casa bancar!a.' .
~ 2.° Decadao.ma casa ou csel'lpto-

t'io<.em quo se dê dinheiro ü prCl~io ..
~ 8.0 ne cada uma c~sa decornIssãO,

consignal,;iio ou agenclil de comprar
café, ou de cada um agente ou eom-
prador de café, P0l' conta propria ou de
outrem para axporta<;flO. . . . .. . .
~ 4.0 necada umacfl?adecOtIlISsÜO.

consignaçlio, nu agenCIa de comprar
ou tros quaesquer generos, ou de cada
um agente ou comprador por contn
pt'opria ou de outrem, para cxporta-
,;ão .

2:988~854
1:609~(91)
1:324.~158

I ~G~1iI 18U4
Rcceita . . . . .
Despeza . . . . . .
Saldo a favor da camura .
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~ .5.". De cada um mascate de obras
de prata, ouro ou pedras preciosas. .

~ 6." De cada um mascate de quaes-
qu~r outros generos . . . . . . . . .
~ 7. o De cada uma fabrica de cer-

veja, licores espirituosos .
~ 8." ])e cada uma fabrica de carro-

ças, carros ou ferradores de carros .
~ 9. o De cada uma olaria ou fabrica

de tijólos ou telhas. . . . . . . . . .
~l O. De cada uma fabrica de cha-

rutos, cigarros, fumo picado, ou de
cada uma casa especial de vender estes
generos .
~U. ne cada uma casa de colxoeiro.
~ 12. ne cada uma casa de funileiro

ou latoeiro . . . . . . . . . . . . .
~ 13. De cada uma casa de relo-

joeiro.
~ 1-1. Decada uma casa de ourives.
~ J 5. De cada uma casa de relo-

joeiro, ourivf'"s,ou qualquer outra, em
que se venda relogios, cOITcntes, ou
o~jectos de prata, DurO, ou pedras pre-
CIOsas. .
~ 16. De cada uma casa de cutela-

ria, ou em que se venda instrumentos
phisicos, mathematicos ou de cirurgia
a quantia de.
~ 17. De cada uma fabrica ou casa

de vender fogos artificiaes
~ '18. De cada uma casa, loja ou ten-

da de alfaiate, sapateiro, selleiro, mar-
cineIro ou outra qualquer officina não
c?mprehendida nos paragraphos ante- I

nores .

200~000
GO~OOO
30~000
15~000
15~OOO

'20~OÕO
15~OOO
15~OOO
15~000
15~000

50;'000

20~OOO
15~OOO

IO~OOO

~ Hl. De cada um mascate de objec-
tos de funileiro, latoeiro ou sapateiro.
~ '20. De cada uma botica alI labo-

raLorio phármaceu .co. . . . . . . .
~ '21. De cada uma casa de vender

drogas nos lugares em que houverem
pharmacias. .. .
~ '2'2. ne cada uma casa de vender

droga~ nos lagares em que não houve-
rem pharmaclas . . . . . . . . . . .
~ '23. De cada um hotel, casa de pas-

to ou hospedaria. ; . . . . . . . . .
~ '24. De cada um hoLel, casa de pas-

to ou hospedaria, contendo um alI mais
bilhares.. . . . . . . . . . . . . . .
~ '25. De cada uma casa.de bilhares

ou de qualquer outro jogo licito. . .
~ '26. De cada uma casa de molha-

dos, sal, generos do paiz ou fóra delIe,
ou algum sómente destes generos. . .
~ '27. De cada uma casa em que Só-

mente se vender fazenda secca. fr,rra-
gens, miudezas e louça Oll ljualquer
outro genero não comprehendido no
paragrapho anterior, menos joias, dro-
gas ou roupa feita. . . . . . . . . .
~ '28. Occada uma casa em queseven-

derem conjunctamente generos seccos
e molhados, do paiz e fóra delle, excep-
Luadas as joias, drogas ou roupa feita.
~ '29. ne cada uma casa em condi-

cões identicas ús mencionadas nos tres
pa!'agraphos anteriores, mas que forem
estabelecidas fóra das povoacões, esta-
ções ou l'ecebedorias, á margem de es-
tradas publicas ou particulares.

30~000
20~OOO

30~OOO

.~OOO
4()~OOO

80~OO()
50~OOO

'20~OOO

30~OOO

jOO~OOO
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f)?POOO

!)~OOO

IO:r;iOOO

9'»500

5~OOO

59'»000
109'»000

~ I. o Decada llma licença para COllS-
trúir ou reconstruir casas ou jardins
dentro da cidade e povoaçõe~ . . . .

~ CQ.o De cada um dia ou nOIte de es-
pectaculo publico . . . . .. . . '.' .
~ 3.° De cada um boteqUIm provIso-

rio para estes espectaculos . . . . .
~ 4. ° De cada um barril de oi to ine-

dida~ ~e.aguardente que se vender no
mUlllcIplO . . . . . . . . . . . . . .

~ f).° De cada uma rez que se matar
para se vender carne secca ou verde . I~OOO
Arl. 3.0 Os mascates de ouro e pedras preciosas, par.a

obterem a respectiva licença para negoc.iarem.no lIlUlIl-
cipio, são obrigados a pres.tal' uma flança Idonca da
quantia de dous contos de réIS. .
Art. 4.° E' prohibido o transito de carros d.eClXOmo-

veI pelas praças e ruas calçauas ou macadam.lsadas den-
tro da. cidade: os contra ventores serão pumdos com a
multa de :30~OOO, e oduplo na reincidencia.
Art. 5.° As licenças, de que trata o órt. 1" c seus pa-

ragraphos, s~rão concedida.s do 1°de out~bro a 31.~e
janeiro segulllte, sendo o Impetrante ~br~gado a mo~-
tl'ür haver pago os direit~s .geraes, prOVlllCIaeSe mum-
cipaes a que estiverem SUJeItos..
Art. ü.o Findo o prazo do artIgo antecedente, sem que

os sujeitos aos impostos do art.,l .. o e s~u~ paragraphos
os tenhão pago, procf~dCl'-se-ha à ImposIçao das respec-
tivas penas, na forma do arl. liG das posturas.
Art. 7.° Fküo revogadas as dispo~ições em (;onlrario.
~Uando,portanto, a todas as lll!tondades ~ quem o co-

nhecimento e exeCUCllOda refenda rcsoluçuo pertencer
que a cumprão e fação cU!llprir tão~int?il'1~men.leco.mo
tiella se contém. O secretano desta provlI1Claa faça Ul1-
primir, publicar e correr.

JO\1;'OOO
J5~000

10~000

50~OOO
50~000

t5~000
15~000
J5~OOO

15~OOO

501iP000

~ 30. De cada umu casa em que se
vender roupa feita. . . . . . . . . .
~ 31. De cada uma casa em que se

vender sal ensacado . . . . . . . . .
~ 3CQ. De cada uma padaria . . . .
~ 33. De cada um dentista que col-

locar dentes artificiaes. . . . . . . .
~ 3.1. De cada um retratista que ti-

rar retratos por machinü. . . . . . .'
~ 35. De cada uma casa de barbeiro

ou cabelleireiro . . . . . . . . . . .
~ 36. De cada uma casü de barbeiro

ou de cabelleireiro em que lambem se
vendão perfúmarias . . . . . . . . .
~ 3i .. De cada um acouguc. . . . .
~ 38. De cada uma cnieira.em que se

fabrique cal para vender. . . . . . .
~ 39. De cada uma carroça, carro,

carretão que transitar pelas praças,
ruas e ~ubUl'biosda cidade e povoações
conduzIlldo generos para negocio .. ,
~ 40. De cada. carro ífunebre, sen-

do de aluguel . . . . . . . . . . . .
~ 41. De cada uma sege, carro ou

carruagem de aluguel de duas Ollqua-
tro rodas. . . . . . . . . . . . . . .

~ 4CQ. De cada uma sege, carro ou
carruagem particular de duas ou quatro
rodas que transitar dentro d0s limites
da cidade . . . . . . . . . . . . . .
~ 43. De cada um bilheteiro ou casa

em que se vendào bilhetes de loteria . '20~000
Art. '2.0 Além dos inipostos annuaes de flue tratão

os paragraphos do artigo antecedente, se (;obrarúõ os
evenluaes seguintes:
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Dada no palacio da presidencia da provincia de ~li-
llas Geraes, aos trinta dias do mez de novembro do
anno do Nascimento de Nosso'Senhor Jesus Christo de
mil oitocentos sessenta e nove quadragesimo oitavo da
independencia e do imperio.-t. S.-o presidente da
provincia, Dl'. José Alaria Corrêa de Sá c Bene'VüLes.
José' Orozimbo de Oliveira .lacques a fez.
Sellada na secretaria da presidencia da' provincia,

aos 30 de novembro de 1869.-Diogo LttÍz de A. P. de
Vasconcellos.
Nesta secretaria do governo foi publicada a presente

resolução a 1 de janeiro de 1870.-Diogo L. lle A. Pe-
?'eira de Vasconcellos.
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N." 1,635-Lei de 15 de Setembro de 1870.
Crea e transfere sMes e altera divisas de algumas fre-
guezias. .

N.• 1,636-Lel de 13 de Setembro de 1870.
Declara em inteiro vigor a de n .• 981 de 3 de JunlJo
de 1859 que creou o município de Santo Antonio do
Monte . . 5

N." 1.637-Lei de 13 de Setembro de 1870.
Eleva a catbegoria de villa a povoaÇao do Santíssimo Sa-
cramento e contem outras disposições a respeito. 6

N.• 1.638-Lei de 13 de Setembro de 1870.
Restaura e crea cadeiras de latim e francez de varios mu-
nicipios e uma de instrucçllo primaria elementar no ar-
raial dos Lençóes, termo do Rio Pardo. 7

N." 1,639-Le1 de 13 de Setembro ne 1870.
Supprime o municipio de S. Francisco das Cbagas e en-
corpara o seu territorio aos termos á que d'antes perten-
cia • • 8

N.o 1,640-Lei de 13 de Setembro de 1870.
Desmembra do mnnicipio de Tres Pontas e encorpora ao
de Lavras a freguezia do Carmo da Cachoeira. • 9

N.• 1,641-Lei de 13 de Setembro de 1870.
Transfere a séde do municipio de JaculJy para a povoaçlIo
de S. Sebastillo do Paraizo. . 10

N.• 1,642-Lei de 13 de Setembro de 1870.
Crea uma cadeira de instrucçllo primaria elementar no
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districto de Pouzo Alto. municipio da Diamanlina.

N." 1,643-Lei de 13 de Setembro de 1870.
Reune os omcios de orpMos dos termos do Patrocinio, Mi-
nas Novas, Campanha, AIrenas, Montes Claros, I:laependy,
Pouzo Alegro, Christina e Juiz de Fóra e os omcios de ta-
beIlHl0 dos termos da .Ianuarla o Patos.

N." l,644-Lei de 13 de Setembro de 1870.
Transfere a séde do municipio do Turvo para a povoaçilo
de Nosso Senhor dos Passos do lHo Preto, a do de S . .Ioilo
Nepomuceno para a do [{ia Novo e crêa o municipio do
Porto do Turvo. . . . . . . • . • • . • .

N." 1,645-Lei de 13 de Setemhro de 1870.
Crea na cidade Diamantina um omcio de 3." tabeIlhl.o do
pnblico. judicial e notas e reune para o fim de serem ex-
ercidos por um só fuuccionario os omcios de 1." e 2." ta-
belliiles dos termos de S. J oilo Baptista, Grilo Mogol e Pau-
zo Alegre. . . . .

N." l,646-Lei de 13 do Setembro de 1870.
Abre credito para os concertos precisos na estrada geral
da Campanha ao alto da Serra do Picú. nas casas da re-
cebodoria do mesmo nomo, na ponte sobre o Rio Verde e
em diversos estabelecimentos balnearios .

N." l,647-Lei de 13 de Setemhro do 1870.
Crea um districl0 de paz, que fica pertencendo a freguezia
do Sr. dos Passos do lUa Preto, sob a numeraçilo de ss-
gundo .. •

N." 1,648-Lei do 14 de Setembro [10 1870.
Annexa ao municipio de ItajuM as parochias da SaUdade
de Itajuhá e de Sanla Bitta da Bõa Vista e encorpara ao de
Pouzo Alegre a parochia da ConceiçOo dos Ouros. .

N." 1.649-Lei de 14 de Setembro do 1870.
Restaura a freguezia de N. Senhora da ConcoiçOo do Rio
de Pedras do municipio do Ouro Preto.

N." l,650-Lei de 14 de Setembro de 1870.
Eleva á parochia o districto de N. Senhora do Carmo do
'termo da Bagagem. . . . .

N." l,651-Lei de 14 de Setembro de 1870.
Eleva á parochia o curalo da Conceiçào da Bõa Vista do
termo de Cabo Verde. . •

N." 1,652-Lei de 14 Setembro de 1870.
. Declara pertencer freguezia do Passa Tempo e mUDlclpio

da Oliveira a fazenda do Engenho da família Chagas •
Nr" 16&3-Lei de 14 de Setembro de 1870.

Eleva a Districto de paz a capella de Santa Anna do Sa-
pucahy-mirim do termo do JagualY e murca as respecti-
vas divisas. .

N.o l,654-Lei do 14 ãe Setembro de 1870.
Eleva a cathegoria de parochia o cura to de N. Senhora da
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Apparecida da Estiva do termo de I'ouzo Alegre com as
mesmas divisas do respectivo Districto.

N.o 1,655-Lei de 14 de Setembro de 1870.
Crêa a freguozia do Carmo do Campo Grandlo e marca
suas divi~as . . . .

N." 1.656-Lei de 14 de Setembro de J870.
Dosmernbra da paroctlla de S. Frallcisco de Paula e an-
noxa a do .Juiz de Fóra a fazenda de JoUo Antollio Corrêa.

N. l,657-Lei de J4 de Setembro de 18iO.
Restau~a a parochia do Santa Anna da Aldõa da Barra
do Ilio das 'ielhas e marca as respectivas divisas .

N." 1,658-Lei de 14 de Setembro de 1870.
Eleva á cbthegoria de parochias os Distdctos da Chapada.
do mUlliclpio da Diamantina e Santissimo CoraçOo de
Jesus das Barreiras.

N." 1,659-Loi de 14 de Setorn1:>ro de 1870.
Eleva a parochia o Districto do Lamhary do termo da
Campanha marca as divisas entro esta paroclda o a do
Aguas Virtu(lsas, desmombra do Dlstricto do [)(luradinl1o
tl encorpara ao da Mutuca a fazenda do S. Diogo perton-
cente a Joaquim Eloy Mondes o transfere a sédo da paio-
chia do Caplvary pnra a povoaçOo de S. Joso do Picú .

N.o 1,660-Lei de 14 do Setembro do 1870.
Desmembra as fazendas da Goiabeira e dos Pintos das
fregutlzias de S. Antonio do Amparo e JapOo, encorpora-
as á freguezia da cldado da Olivl'Íra e crêa um Oislric!o
de paz na povoaçJo d'Agua Suja, municipio da Bagagem.

N.o t,G61-Lei do 15 de Setembro de 1870.
Mand3 reconstruir diversas lJOnlos, estradas e põe em
vigor o art. 23 da lei 570 do 10 de Outubro de l851

N.o l,66~-LOI de 16 de Setembro de 1870.
Marca divisas entre os municlpios de Caldas o Pouzo Ale.
gre e contom outras disposições .

N." l,663-Lei de 16 de Selembro de 1870.
Transfere a séde da freguozia de S. Gonçalo rio Itaruna
para o arraial de Nazareth e contem outra. disposições .

N.o 1,664-Lei ,le 16 de Setemhro de 1870.
Eleva ú cathegoria do villa a parochia de Menlo Alegre.
designa as freguezias de quo se deve compôr o novo mu-
nicipio o as divisas deste com os rr.unicipios do Uberaba
e Prata, bem como us das freguezias do Anta, Ponle No-
va () JelJuory, encorpara ao Anta o riheirao dos Teixei-
ras e revoga a lei 1,309 de 1866.

N." l,665-Lei de 16 de Selembro de 1870.
Lei que põo em vigor a de n. 1,138 de 2.\ de Setembro
de 1861 e revoga outras nella declaradas.

N." 1,666-Lei de 16 de Setembro de 1870.
!lestaura a comarca de Rio lerdo .
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N.o 1,667-Lei de 16 do Setemhro de 1870.
Crea e transfere sádes de algumas freguezias e marca
suas divIsas. .. ..

N .• l,668-Lei de 17 de Setembro de 1870.
Eleva á Districto de paz a povoaç:lo do Pirangussú da
parochia da cidade de ltaJubá e marca as respecti-
vas divisas . . . .

N.• 1,669-Lei de 17 de Setembro de 1870.
Marca as divisas entre os termos da Bagagem e Patrocinio.

N.o 1,670-Lei de 17 de Setembro de 1870.
Eleva á parochia o Districto do Coromanuel do munici-
pio do Patrocinio . . . . .

N.o1 671-Lei de 17 de Setembro de 1870.
, Transfere a sá de da freguezia de S. Francisco do Onça

para o arraial de S. ~Iiguel do Cajurú e marca as divisas.
N .• 1,672-Lei de 1~ de Setembro de 1870.

Supprime a parochia da Yenda Nova, anncxa o seu terri-
torio á fregllezia do Curral e contém outras disposições.

N.o 1,673-Lei de 20 de Setembro de 1870.
Declara em seu inteiro vigor a leI n. 803 de 3 de Julho de
1857 que olevou á cathegoria de villa a parochia do Ca-
lháo t! contém outras disposições a respeito .

N .• 1,674-Lei do 21 de Setembro do 1870.
Autorisa o governo iI isentar no todo ou em parte dos im-
postos clt! taxas itinerarias, as machinas tendentes a faci-
litar na provincia a industria extracliva e agricola. . .

N.• 1,675-Lel de 21 de Setemb:o de 1870.
Supprime o Districto de pains do municipio da Formiga e
encorpora o seu territorio ao que d'antes pertencia.

N.o 1,676-Lei da 21 de Setcmbro de 1870.
Crea J)istriclos til' paz, marca as respectivas divisas e
transfere sédcs de algumas freguezias. .

N .• 1,677-Lei de 21 de Setembro do 1870.
Revoga a lei n. 1,564 de 22 de julho de 1868. . . .

N .• 1,678-Lei de 21 de Selembro de 1870.
Supprime o J)jslricto do L~gamar, encorpora o seu terr'ilo-
rio aos [)istrictos do Coromandel e Abbadia e marca as di-
visas entre estes dois Districtos.

N.o 1,679-Le1 do 21 de Setembro de 1870.
Encorpora o municipio da Januaria á comarca do lequ(.
tahye o da viUa de GlIaicuhy á comarca de S. Francisco
e transfere a séde da parochia do Mocambo para o arraial
do Brejo do Salgado.

N .• 1,680-Lei de 21 de Setembro de 1870.
Ilevoga a lei n. 1,397 de 27 Novembro de 1867.

N.o I,G81-Lei de 21 de Setembro de 1870.
Ilevoga a lei n. 1,529 de 20 de Julho de 1868

N .• 1,882-Lei de 2l de Setembro de 1870.
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Re,"oga as leis m. 1,197, 1,355 C 1,571, crêa Ilistrictos
de paz, transfere outros para diversas freguezias e contém
outras disposições sobre divisas. 70

N .• l,683-Lei de 21 de SetemlJro de 187(1.
Revoga o ~ 2 .• do art. 1.0 da resoluçao n. 1,183 de 15 de
Junho de 1864 . 71

N .• 1,684-Lei de 21 de Setemhro de 1870.
Autorisa o presidente da provincia a cODceder aposentado-
ria com ordenado por inteiro ao aclual administrador da
recebedoria de Caldas, Manoel d'Oliveira Lana. 72

N .• 1,685-Lei do L. de Outuhro de 1870.
Allivia a companhia Unii10 e Industria da multa que lhe
foi imposla pelas portarias de I G de Fevereiro e 2 de
Maio Jo corrente anno.. . 75

N .• 1,686-Lei do \.0 de Outubro de 1870.
Manda contar como tempo do serviço a Sebasti:lo Augusto
Pinto de Souza o decorrido desde a suppress:lo da Agen-
cia Geral do Ensino Puhlico até a data em que foi elle

. empregado na J)irectoria Geral da Instrucçao 1'1ILlic~. 76
N•• 1,687-Lei de 3 de Outuhro :Ie 1870.

Manda pagar ao 1.0 e 2.° Officiaes da Secretaria do Go-
veano Fortunato Carlos Meirelles o Josó Orozimbo d'Oli-
7eira J acques os vencimentos que doixarilo de perceher
desde a dala em que forao addidos á extincla Meza das
Rendas até a em que forllo nomeados 2.080fficiaes da
dita Secretaria . . . . . 77

N .• 1,688-Lei de 3 de Outubro de 1870.
Divide a provincia em 7 Districtos do obras publicas.

N .• 1,689-Lei de 3 de Outubro do 1870.
Aulorisa o pagamento da quantia de 1G9H290 rs. que deve
á [). Clemencia Maria de Jesus e Cunha. 80

N .• 1,690-Lei de 3 de Outubro de 1870.
Autorisa o governo para na aposentadoria de Francisco
Antonio do Carmo m3ndar contar tempo que mediou en-
tre sua demissilo o reintllgraç:lo. 81

N .• 1,691-Lei de 3 de Outubro de 1870.
Eleva á parochia a Capella de N. S. M:li dos Homens de
S. Sebastiao de Correntes. marca e altera divisas de va-
rias Parochias.. . . . . . 82

N .• 1,692-Lei de 3 de Outubro de 1870.
Manda pagar c augmeuto de vencimentos dos profes-
sorl'S de pharmacia da C.lpital desde a data da promuI-
gaç:lo da lei n .• 1615 e abre o necessario credito. 83

N;. 1,693-Lei de 3 de Outubro de 1870.
Autorisa o Governo da Provincia a aposentar com mela-
de dos vencimentos o 2.° Escriturario da Tbesouraria
ProvlDcial, Josó Felicissimo de Paula Xavier. 84

N .• 1,69i-Lei de 3 de Outubro de 1870.
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Manda levar em conta para a aposentadoria do ex professor
José llonorio da CosIa 1ana túdo II tempo decorrido da
promulgaçao do regulamento n. 56 ató a data em que dei-
xou elle de ser professor. . . . . . . • . . .

N.o 1,70G-Lei de 4 de Outubro de 1870.
Annexa ao municipio de Queluz a frcguezia de Congonhas
do Campo, transfere a séde da freguezla do Gloria para o
Districto da, Dores c contem outras dispOSIções.

N•• 1,707-Lei de 4 de Outubro de 1870.
Estabe!ece as divisas entro as frcguezias de S. 13artholo-
meu e Caza Branca, revoga os artigos 1.. o 2." da lei n.
1,190 c contem outras disposições .

N.o 1,708-Lei do 4 de Outubro de 1870.
llesta\lra os Districtos de paz de Luminarias e llosario
do termo de Lavras e marca as divisas da freguezia de
N. S. das Dores do Atterrado. . . . . . . . • •

N.o 1,709-Lei de 4 de Outubro de 1870.
Manda restituir ao Capitrlo Manoel Dias d' Avaliar a im-
portancia 11 ue de mais pagou' na collectoria ria cidade
Formosa, de sello de hE'l'ança :lo finado Manoel Fer-
rei ra d' Avellar .

N.o 1,7IO-Lei de 4 de Outubro de 1870.
Autorisa o Governo a mandar pagar a ~Ianoel Lopes de
Faria o ordenado correspondente ao tempo em que por
nomeaçao do delegado :le lIlstrucçao e director do 21..
circulo litterario rege0 a cadeira de instrucç:lo primaria
elementar de S. Francisco do Gloria e Arripiados . . •

N." 1,711-11esoluçao de 4 de Outubro de 1870,
Addila as posturas da Cumara Municipal de Santo An-
tonio dos Patos.

N.• 1,712-Lei de 5 de Outubro de 1870.
Abre credito para pugamento de gratificações a que tive-
rem direito ~s cidadaos Valeriano Manso l\ibeiro de Car-
valbo. Antonio Luis Maria Soares d'Albergaria e Antonio
José d'Oliveira na qualidade de empregados da Thezou-
raria Provincial .

N.• 1,713-Lei de 5 de Outubro de 1870.
Encorpara aos termos de Paracatú, Passos, e Santo An-
tonio dos Patos as fr('guczias da Santa Anna dos Alegres,
S. Rita do Hio Claro e o Districto do Arraial Novo, revo-
ga a lei 1,407 e o artigo 1.0 da de n. 1193 e contem ou-
tras dIsposições .

N .• 1,714-Lei de 5 de Outubro de 1870.
Liquid~ o tempo de serviço particular prestado por D.
Eva Barhoza Teixeira de Carvalbo .

N .• 1,715-Lei de 5 de Outubro de 1870.
Autorisa a COllstrucç:lO de diversas obras.

N•• 1,716-Lci de 5 de Outubro de 1870.
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Autorisa o Governo da Provincia a conceder licença com
todo o ordenado e por um anno ao 2.° Escriturario da
TlJesouraria Provincial Americo Cabral ~Ioreira do Mt'n-
dança para tratar de sua saudo.

N.• 1,695-Lei de. 3 do Outubro de 1870
Abre cre,Jito no corrente exercicio para pagamento dos
seis centos mil reis de que trata I) art. 6.° ~ 1 da lei n .•
1601 de 20 de Julho de 1868.

N.• 1,696-1ei de 3 de Outubro de 1870.
Abre credito no corrente exercicio para pagamento da
importancia do serviço decretado no ~ 56 do art. 2.. da
Lei n. 1615 de 1869.

N.o 1,697-Lei de 3 de Outubro 1e 1870.
Autorisa o pagamento a E. &. 11. Laemert da quantia
de 2:75.\S350 rs. que se lhe resta pela impress:lO de 800
exemplares do relataria a prcsentado á Assembl.ia Provin-
cial em o anno passado

N.o 1,698-Lei de 3 de Outubro de 1870.
Autorisa o Governo a rescllldir o contracto feito com o Co-
ron(Jl Jollo Antonio Maria Versiani para a canalisaçllo de
agua potavel da cidade de Montes Claros. e a despender
com a referida obra a quantia em que for orç,ada

N .• 1,699-Loi de 3 de Outubro de 1870.
Supprime a parocbia de S. Sebasti:lO do municipio Lia Pa-
trocinio e encorpara o seu territorio á freguezla .la Clda-
do Patrocínio.

N.o 1,700-Lci Lle 3 de Outubro de 1870.
Eleva a força do Corpo policial a mil praças e contem ou-
tras disposições relativas ao mesmo Corpo e a Guardas
Nacionaes destacadas .

N.• 1,701-Lei de 3 de Outubro Lia 1870.
Crea diversos impostos no municipio de Tres Pontas •

N.•. 1,702-Lei Lle .\ de Outubro de 1870.
Manda lavar em conta na aposentadoria de Uartholomeu
Paulo Alvares da Costa no lugar de contador da Tbezou-
raria Provincial os 1.\6 dias que serviu no jury e Guarda
Nacional e tambem indemnisal-o do que tem de menos
recebido por nao se lbe contar o dito tempo .

N.o 1,703-Lei do 4 de Outubro de 1870.
Manda levar em conta na aposentadoria do cbefe de sec-
ç:lO da Secretaria do Go\'erno Francisco de Paula Pinhei-
ro de Ulhôa Cintra todo tempo de interrupç:lo que pro-
var ter tido por motivo de molestia.

N .• 1,704-Lei ut' 4 de Outubro de 1870.
Declara o modo porque deve ser applicada a quantia do
30;OOOSOOOrs. votada na lei 1,615 para libertaçilo de
escravos ..

N .• 1,705-Lei de 4 de Outubro de 1870.
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Marcn o suhsidio e ajuda de custo aos membros da As-
semhléa Legislativa Provincial na 19.' legislatura 119

N.o 1,717-Lei do 5 de Outubro do 1870.
Encorpora ao municipio de Montes Claros o Districto do
Brejo das Almas, a freguezia da Lagoa Dourada o do
Rozario eleva a curato independente o de S. SebasWlo
da Malta,marcando.lhe .s respectivas divisas. 120

N.• 1,718-Lei de 5 de Outuhro de 1870.
Eleva á cathegoria de fregu('zia o Districto de S. Domin-
gos do Rio do Peixe do municipio da Conceiçllo o marca-
lhe as divi<as . 122

N.• 1,719-Lei do /; de Outubro do 1870.
Eleva a Districto do paz a povoaçao de Santa Maria de S.
Felix e marca os respectivos limites. 123

N." 1,720-Lei do 5 do Outubro de 1870.
" Autorisa o Governo a aposontar com o respectivo venci-

mento o professor do Santa Luzia Antonio Lages da Silva. IH
N.• 1,721-Lei de 5 de Outubro de 1870'

Crêa um Dlstricto de paz no lugar denominado-Retiro-
da fregllezia de Santa Anna do Sapucahy do termo de
Pouzo Alegre. 125

N.• 1,722-Lei de 5 de Outubro de 1870.
Enc(1I'pora a parochia de S. Miguel e Almas o ribeirllo
denominado-Maia de cima-até a cachoeira acima da fa-
zenda dos herdeIros do finadoJacintho Carlos de Miranda. 126

N•• 1, 723-Lei de 5 de Outuhro de 1870.
I Eleva á cathegoria de parochõa o districto de Remedios,

marca divisas de varios municipios e freguezias e contem
outras disposições . 127

N .• 1,724-Lei de 5 de Outubro de 1870.
Autorisa o governo a aposentar com ordenado correspon-
dente ao tempo de serviço a ex-professora de Sabará D.
Frnncisca de Paula Adelaide. 129

N .• 1,725-Resoluçno de 5 de Outuhro de 1870.
Numero de alumnos pobres que deve receber o collegio
de Congonhas do Campo, 130

N.o 1,726-Resoluçllo de 5 de Outubro de 1870.
Estabelece impostos para os mascates, caldereiros e lato-
eiros, que exercom suas profissões no município da Cbris-
tina. 131

N.o 1,727-Resoluçllo de 5 de Outubro de 1870.
Põe l'm vigor os artigos 198 e 199 das posturas da camara
municipal do Ouro Preto o contem outras disposiçõos a
respeito. 133

N.o 1, 728-Lei de " de Outubro do 1870.
Eleva á cathogoria do instrucçllo superior a cadeira de
instrucçllo primaria olementar da freguezia do Antonio
Dias e revoga o art. 16 tio regulamento n .• 56, 134

(XI)

N.o 1,729-Lei de [, de Outuhro de 1870.
EI('va á cathegoria de cidade a villa da Piranga o contem
outras disposições.

N." 1,730-Lei de 5 lIe Outubro de 1870.
Declara em vigor afim de ter execuçllo desde já o titulo
12 da lei 1601 de 20 de julho Ile 18G8 que lIecrelou a
quantia de G:OOGSOOOpara canali,açüo d'agua potavol da
cidade da Olivl'Íra . ..

N.• 1,731-He801uçno de 5 de Outuhro de 1870.
Revoga os ~~ L. e 2.° do art. 137 das posturas da camara
municipal Je Cabo Ver'do e contem outras disposições a
re,peito. .

N.• 1,732-Resoluç3e de " de Outubro de 1870.
Concedo aposentadoria ao secretario lia camara municipal
da cidade lia Campanha, capitao Francisco Forrno d'Al.
moida Trant .

N,. 1,733-Lei de 5 de Outubro lIe 1870.
Crea uma cadeira de 1.•• letras no districto do Mello do
Desterro o outra lIe instrucçüo primaria superior na cida-
de Diamantina . .,

N." 1,734-Lei de 5 Je Outubro de 1870.
Créa um Districto de paz na fr!'guezia de Jacuhy e marca
suas divisas. .....

N." 1,735-HesoluçllO de 5 de Outuhro de t870.
Substitue o imposto lIe 50 reis croado pelo ~ 3 .• do a 1'-

tigo 1.0 da resoluç30 n. 930 e cOlltem outras disposições .
N.• 1,736-Hesoluçao de 6 de Outubro de 1870.

Fixa as despozas das Camaras Municipaes para o anno
financeiro d(~ 1870 a 1871. . . .

N.• 1,737-HesoluçllO de 6 do Outubro lItl 1870.
Dá regulamento para o uso do estabelocimonto balneario
das agaas vir'tuosas ua C~mpanha .

N•• 1,738-Hesoluçao de 6 de Outubro de 1870.
Addita as posturas da Camara Municpal de Qt;eluz

N.• 1,739-Hesoluçno de 6 lIo Outubro de 1870.
Sobre imposiçlles do multas estabelecidas nas posturas
e om quaesquer outras leis pecnliares ao municípIO
do Ouro Preto. . .

N." 1,140-Lei de 8 de Outubro de 1870.
Diville a Provincia em 25 comarcas.

N.• 1,141-Lei lIe 8 de Outubro UO 1870.
Fixa a receita e despoza da Provincia para o exercicio de
1871 á t 872. . . . . .

N .• 1,742-Lei de 8 UI' Outubro de 1870.
Dispensa o celleClor Jo30 \"'irlal Barboza Camara do pa-
gamento de Juros sobre a quantia do 12:775S000 rs.
quo deixou de remetter opportunamente ú 'fhezouraria
Provincial.

Pago

137
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140

141

143

149

168

174

176

177
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203



LEI N. 1:635 DE 15 DE SETEMBR.O DE 1870.

LIWRO Dl LEI IIINEIR!
1870.

FOLHA N.' 1.

O dr. Agostinho José Ferreira Brêtas, omcial da ordem
da rosa, cavalleiro da de chrislo e vice-presidente da pro-
vincia de Minas Geraas: Faço saber 8 todos os seus habi-
tantes quo 8 assembléa legislativa provincial decretou e eu sanc-
cionei a lei seguinte:

Art. 1.0 Ficão creadas:

Crea as freguesias de Maravilhas, São Gonçalo do Pará, Carmo,
Santa Maria, Capellinha das .Dores, revoga a lei n. 1228 de
1864, os arts, 12 c 13 da de n.1190 de 23 dejulho de 1864.
continuando em vigor as antigas divisas dos distríctos de Pi-
tanguy, Pompéo c Maravilhas, c os arts. 1.. c 2.. da de n.'
1187 de 21 de julho de 1864. Declara pertencentes á freguesia
da Onça diversas fazendas. Transfere para a freguezía de Tossa
Senhora da Marmellada a séde da vIlla de Dores do Indaiá,
e para o arraial dll Papagaio a dó Morro da Garça, ficando re-
vogada a 101 n .• 1526. .

TOMO XXXVI.
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204

205

Pago
N .• 1,743-Lei de 8 de Outubro de 1870.

Considera como publicas os serviços prestados por Carlos
Charlon Copsey no Collegio Duval e Camillo Silvino de
Carvalho, no ensino particular de l." letras. • • . .

N .• 1,744-Lei de 8 de Outubro de 1870. .
Encorpora aos Districtos de S. Joso da Lagoa e de S.
Gonçalo varios lorritorios. ao municipio de Marianna as
freglJezias da Barra Longa o do Bacalháo, crêa e trans-
fere sédes de parochias e marca divisas . . . . . •

N.ol 745-Hesoluçllo de 8 de Outubro de 1870.
, Addila as posturas da Camara Munícipal lIo Pouzo Alegra.

N .• l 746-Hosoluçllo de 8 de Outubro do 1870.
• Addila as posturas da Camara ~Junicipal de lIarbacena

N.• 1,747-Hesoluçllo de 8 de Oütubro do 1870. . .
Declara applicaveis as posturas da Camara MUlllclpal da
Formiga o arligo 168 e seus SlSl da lei 1,461 de 31 de
Dezembro de 1867. . . . . . . . . . . . .

N.n 1,748-Hesoluç1\O ne 8 de Outubro do 1870. .
Approva as contas da receita e despeza das diversas Ca-
maras Munícipaes nella declaradas e contem outras

. disposições a respeito. . . . . . . . . , . .
N .• l,749-Hesoluç:lO de 8 de Outubro de 1870. . .

Subslitue o artigo 62 das posluras da Camara Municipal
da Campanha e dá regulamento para a praça de mercado
da mesma Cidade. . . . . . . . . . . .

N •• 1 750-HesolucllO de 8 de Outubro de 1870.
, Addita as 'posturas da Camara Municipal do lUo Pardo.

N .• l 751-Hcsoluç:lo do 8 de Outubro de 1870.
, Approva as posturas da Camara Municipal de Itajuhá.

N .• 1 752-Hesoluç1\o de 8 de Outubro de 1870.
, Ápprova as posturas da Camara Municipal da Cidade da

ltabira. . . . . . . . . . . . .

( XII )

~ 1.' A freguezia de Maravilhas do municipio de Pi-
tanguy. tendo por divisas as mesmas do districto.

~ 2.. A do S. Gonçalo do Pará, composta do districto
do mesmo nome e do da Saúde, ficando pertencendo ao mu-
nicipio de Pitanguy.

~ 3 .• A do Carmo e de Santa Maria do termo da 1ta-
bira, tendo por divisas as mesmas dos districtos, compre-
hendendo o do Carmo as vertentes da margem direita d@
Rio Tanque até a estrada do Serro.

~ -t.. A da CapeIlinha das Dores com a denominação



(2 ) ( 3 \F. N•• 1.

OURO-PRETO. 1870 -TU. l'ROVIl'iCIAL. PALACIO.

Sellada na secretaria da presidencia da provincia em 15
de setembro de 1870.

Anaclelo de Magalhães llodrigues.

N'esta secretaria da presidencia foi publicada em avul-
so em virtude da resolução n.. 408 de 12 de outubro
de' 1848, a presente lei aos 17 de setembro de t 870.

Anacleto de Jllagalhães llodrigues.

Impressa e revista nesta secretaria por ordem da pre-
sidencia. h -

Fernando 1'eixeim de Sousa illagal aes.

DII. AGOSTINIIO JosÉ FERREIRA BIIETAS.

Cand£do Augusto da Cruz, a fez.

de « Dores de Guanhães,» conservadas as antigas divisas do
districlo.

(L. S.)

Art 2.. Ficão revogadas:
~ 1.. A lei n.. 1 :208 de 1864.
~ 2•• Os arts. 12 o 13 da de n .• 1:190 de' 23.de

julho' de 1864 e em vigor as antigas divisas dos districtos
de Pitanguy, Pompéo e Maravilhas.

~ 3 .• Os arts. Lu e 2 .• da de n° 1:187 de 21 de
julho de 1864.

Art. 3 .• A fazenda do finado José Ferreira do Amaral,
a do Mão Cabello, a Vargem das Palmeiras, Carneiros, Pal-
mital, Frllzão, Socego, Pinduquinha e Cachambú, do distri-
cto de Pilanguy, e n de Francisco Caetano Ribeiro, do dis-
tricto de Santo Antonio de S. João acima, ficão perten-
cendo á froguezia da Onça.

Art. 4 .• Picão transferidas:
~ 1.. Para a froguezia de N. S. da Marmellada a séde

da villa de Dores do Indaiá com a denominação de Dores
da Marmellada, com a condição de, dentro de um armo,
apromptarem cadea e caza de camara. ,,', d ' ,ftl'

~ 2 .• Para o arraial do Papagaio a séde da freguezia
do Morro da Garça, do municipio do Curvêllo, revogada
a lei n. 1526 e mais disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir . tão inteiramente como nella se
contem, O secretario d'esta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da provin-
cia de Minas Geraes, aos quinze dias do mez de setem-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus Christo
de mil oito centos e setenta, quadragesimo nono da inde-
pendencia e do imporio



LEI N.o 1:636-DE 13 DE SETEMBRODE 1879.
Declara em seu inteiro vigôr a de n.O 981 de 3 de junho de 1859

que creou o municipio de Santo Antonio do l\lonte.

LIVRO DA LEI MINEIRA
t870.

FOLIA N.2.PARTE 1.-TO)IO XXXVI.

O dI'. Agostinho José Ferreira Bretas, officialda ordem d~
rQsa, cavalleirp da dlJ christo e vice-presidente da provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes que a
assembléa legislativa provincial decretou e eu sanccion~i a lei
seguinte:

Art. Unico. Fica em seu inteiro vigôr a lei n, o 981 de
3 de junho do 1859, que creou o municipio de Santo Antonio
do Monte; revogadas as disposições em contra~io.

Mando por tanto a todas as autorid,ades a ql,lem o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão,
e fação cumprir tão inteiramento como nel!a se contef!l.. O
secretario d'esta provincia a faça imprimir, p~J;llicar e cor-
reI'. Dada no pala cio da presidencia da provincia d~ Minas
Geraes, aos treze dias do mez de setembro do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e se-
tenta, quadragesimo nono da independem'ia e do Imperio.'

(L. S.) Du. AGOSTINHO JOSE' FERREIl,\}' BREUS.

José Orozimbo de Oliveira J acques a fez.

Sellada na secretaria da presidencia da p~ovif;lcia aos
13 de setembro de 1870.

Anacleto de iUagalhães Rodrigues.



d O dI'. Ago~tinho .José Ferreira Brêlas, omciul dl\ ordem
:1 r~sa,~/avaGlJeJro da de (;hristo e vice presidente da provin-

ela e , mas erues: F~ço sabor a todos os seus habitantes
qU~ ~ assemr bl~éa legl~lallva provincial decretou e eu Sllllccio-
nel a reso uçao segumto:

Art: J.. Ficão rest~uradas as cadeiras de latim e fmll
cez da Cidade de Montes Clal'os e da villa do Rio Pardo. -

" Art. 2... Ficã~ c~eadas nas cidades de !la' ubá S. J os .
d EI-Rey, villa Chrlstma, Al'axá e Piumhy cad~iras' lo lati ~
TO.MO :XXXVI PARTE La (

( 7 )F. N 2

Anaclelo de J![agalhã~s Rodrigues.

N'esta secretaria da presidencia foi publicada 1\ • t
lei aos 2\ do setembro de 1870. presen e

Anaclelo de jJJagalhães llod1'igues.

aos trese dias do mez de. sotembro. do anno do Nascimento de
~os;o .Senhor Jesus. Chmto de mil oitocentos e setenta qua-
raceslmo nono da mdependencia e do Imperio. '

(L. S.) Dn. AGOSTI~1I0 JosÉ FERREIRA BRETAS.

José IIrozimbo d'Oliveim Jacques a fez.

Sellada na secretaria da presidencia da provincia aos
13 de setembro de 1870.

RESOLUÇÃO N•• 1:638-DE 13 DE SETEMBRO DE 1870.

Rest~~I~~ ~~oci~1~iras de lat~~ e. franeez da. cidade de Montcs Claros c
S Jose d'EI l~ardo"lcll e,cl(Ig;ua.cs cadClras nas cidades de ItaJ'lIbá
. . - ,ey, VI a Irlstlna Araxá • I" I < ,

1lI.strucção primaria elemcntar no'arraial docsJIlIIIl.1Y, c lima dc
lho Pardo. • .enro~s, termo do

( 6 )

LEI N .• 1:637-DE 13 DE SETEMBRO DE 1870,

Art. 4.. Haverá n'este municipio todos os omcios de
justiça creados por lei.

Art 5. • Revogão-se as disposições em contrario.

Mando por lanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão
e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem. O se-
cretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes

Art. 2.' O novo município compor-se-ha das fregue-
zias da villa e da do Espirito Santo da Forquilha, pela, actua-
es divisas, e pertencer á á comarca dú Paraná.

Art. 3.. A villa será installada log.) que seus habitantes
apresentem um edificio com as necesarias commodidades
para servir de casa de camara e cadeia.

Nesta secretaria da presidencia foi publicada a presente
lei em 21 de setembro de 1870.

Anacleto de JJagalhães Rodrigues.

O dI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, omcial da ordem
da rosa, cavalleiro da de christo e vice. presidente da provin-
cia de Minas Goraes: Faço saber a todos os seus habitantes
qne a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanccio-
nei a lei seguinte;

Art. 1.° Fica elevada ã cathegoria de villa a povoação
do Santissimo Sacramento, ora pertencente ao municipio do
Araxá.

Eleva á cathegoria de villa a povoação do Santissimo Sacramento, ora
pertencentc ao municipio do Araxá e cORtem outras disVosicües
a respeito. •



(L. 5.)

I
Artigo Unico. Fica supprimido o municipio de São

Francisco das Chagas e seu territorio encorparado aos lermos
á que antes pertencia; revogadas as disposições em contrario.

( 9 )F. N. 2

Sellada na secretaria da presidoncia da provincia aos 13
de setembro de lR70.

An~~leto de iJI~g~iJ~ães Rodrigues.
, I

Nesta secl't3taria da presidencia foi publicada a presente
lei aos 21 de setembro de 1870.

\ ' . II
Anacleto de blagalhães Rodrigues.

J

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, ,que a cumprão
e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem. O se-
cretario desta provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes
aos treze dias do mez de setembro do ann.o do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo do mil oitocentos, e setenta qua-
dragesimo nono da independencia e do Impedo.

, • I'

(L. S.) 011. AGOSTINHO JOSE' FERREIRA BRETAS.

Jacintho Dias Co~lho a fez.
DR. AGOSTINHO JJSE' FERREIRA BRETAS.

José Orozimbo d'Oliveira Jacques a fez.

Sellada na ser,retaria da presidencia da provincia aos
13 de setembro de 1870.

(8 )

Anacle(o de JJlagalhães Rodrigues.

Nesla secretaria da presidencia foi publicada a presente
resolução aos 21 de setembro de 1870.

Anacleto de Magathães Rodrigues.

e francez, e uma de instrucçã.o primaria elementar no arraial
dos Lençóes, do termo do H.1O Pardo.

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

Mando por tanto todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da referida resolução pertencer, que a cum-
prão, e fação cumprir. tã~ inteiram~nte ~0r1?0 neHa .se contem. O
secretario d'esta provHlCla a faça Imprimir, publIcar e correr,
Dada no palacio da presidencia da provincia de Min~s Geraes,
aos treze dias do mez de setembro do anno do NasCimento de
Nosso Senhor .Jesus Christo de mil oitocentos e setenta, qua-
dragesimo nono da independencia e do Imporio.

LEI N.o l:639-DE 13 DE SETEMBRO DE 1870.

Lei que supprime o municipio de São Francisco das Chagas, c encor-
pora o seu territorio aos termos a que d'anles pertencia.

O dI'. Agostinho José Ferreira Brêtas; official da ordem
da rosa, cavalleiro da do Christo, e vice-presidente da pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitan-
tes que a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanc-
cionei a lei seguinte:

LEl N°' l:64.0-DE 13 DE SETEMBRO DE 1870.

"ci que. desmembra do municipio de Tres ,Pontas e cncorpora ao de
Lavras a frl.'guczia do Carmo da Cachocira. ;': "~I) ;"

O;dr. AgostinhpJosé Ferroil'8 Bretas. ":officiaLda ordem
da_rosa, ca \'alleiro da de Christo e vice:"presider.te da provincia
de M~nas. Geraes: ,Faço_ saber a todos os seus habitantes que
., assembléa legislativa provincial decretou e eu' ~anccionei
a lei seguinte:
TOMO XXXVI PARTE 1."



----

( 10 )

Sellada na secretaria da presidencia da provincia aos 13
de sotembro de 1870.

Anaclelo de Magalhües llod1'igues.

Nesta secretaria da presidencia foi publicada a presente
lei aos 21 de setembro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

Art. Unico. Fica desmembrada do mUnIClplO de Tres
Pontas e encorporada ao de Lavras a freguezia .do Carmo da
Cachoeira, revogadas as disposições em contrarIO.

Mando por tanto 11 todas as autoridades a qupm o conhe-
cimento e execuçào da referida lei pertencer, que a cumprão
e {ação cumprir tão .in~eirament~ c~m? nella. se contem.
O secretario desta provmcla a faça ImprImIr, pubhcar e correr.
Dada no palacio ~a presidencia da provincia de Mi~as Geraes
aõs treze dias do mez de setembl'O do anno do NaSCImento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e setenta, qua-
dragesimo non~ da independencia e do Imperio.

( 11 )

DR. AGOSTINHO JOSE FEIlREIRA BRETAS.

Y. N. 2.

-----

Art. 1.0 Fica transferida a séde do municipio do Jacu-
hy para a povoação de S. Sebastião do Paraizo, que é eleva-
da á cathegoria de viJIa, com a mesma denomiuação.

Art. 2.. Revogão-se 8S disposições em contrario.

Mando portanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão
e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem. O
secretarIO desta provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no pala cio da presidencia da provincia de Minas .Gerres
aos treze dias do mez de setembro do anno do NaSCImento
de Nosso Senhor Jesus Christo do mil oito centos e setenta,
quadragosimo nono da independencia e do Imperio.

Pedro Queiroga iJiartins Pereira a fez.
Sellada na l>ecretal'Ía da presidencia da provincia em 13

de setembro de 1870.
Anacleto de Jlfagalhães Rodrigues.

Nesta secretaria da presidencia foi publicada a presente
lei aos 21 de setembrJ de 1870 ..

Anacleto de Magalhães Rod1'igues.

(L, S.)
Jacintho Dias CoUho a fez.

Da. AGOSTINHO JOSÉ FEIlREIRA BIIET.\S.(L. S.)

LEI N." 1:641-DE 13 DE SETEMBRO DE 1870.

Transfere a séde do municipio de Jacuhy para a povo'lção de S. Se-
bastião do Paraizo. .

O dI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, omcial da ord~m
da rosa, cavalleiro dli de Christo e vice-presidente da p~ovm-
cia de Minas Geraes:. Faço saber a todos os seus ha.bltan~es
que a assembléa legislativa provincial decretou e eu sancclO-
nei a lei seguinte: . .

LEI N•• 1:642-DE t 3 DE SETEMBHO DE 187C.

Crêa uma cadcira dc instrucção primaria clcmcntar no. districto de
Pouzo Alto, municipio da Diamantina.

O dI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, omeial da ordem
da rosa, cavalJeiro da de Christo e vice-presidente da pro-
vincia de Minas Geraes: Fllço sabel' li todos os seus habitan-
tes que /I Ilssembléa legislativa provincial decretou e eu sane-
ciolJei a lei seguinte: .

Art. Unico. Fica creada uma cadeira de instrucção
TOMO XXXVI I'AI'T8 L"



(L. S.)

itllacleto de Alagalhães Rodrigues.

( 13 )

DR. AGOSTIISHO JOSE' FEIIIIEIRA BIIETAS,

F. N.O 2.

(L. S.)

Art' 1. o Ficão reunidos, para o fim de sercm oxercidos
por um só funccionario. os officios de orphãos dos termos do
Patrocínio, Minas Novas, Campbnha, Alfenas, Montes Claros,
Baependy, Pouzo Alegre, Christina e Juiz de Fóra, e Oi officios
de tabellião dos termos da J anuaria e Patos.

Art, 2. o Ficão revogadas 3S leis provinciaos que divi-
dirão os ref<.ridos officios, o mais disposições em co ntrario.

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimentõ e execução da referida lei pertencer, que a cumprão,
e fação cumprir tüo inteiramente como neUa se contem. O se-
cretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e correr,
Dada no palacio da presidencia da provincia de ~Jinas Geraes
aos treze dÍ3s do mez de sdembro do anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos o setenta, qua-
dI'aôesimo nono da indepcndencia e do Imporio.

LEI N.o 1:644-DE 13 DE SETE'1BRO DE li,70.

José 01'ozimbo de Oliveim Jacques a fez.

Seltada na secretaria da presidencia da provincia em 13
de setembro de 1870.

AnaCleto de 11lagalhcres Rod1'igues.

Nesta secretaI'Ía da presidencia foi publicada li presente
lei aos 21 de setembro de 1870.

J.ei que transfere a séde do municipio do Turvo para a povoação de
Nosso Senhor dos Passos do Hio Preto, a do de São João NeJlo-
muceno para a da do I\io Novo, e crêa o municipio do Porto do
Turvo.

TOMO XXXVI. PARTE L";'.

,',;'

DR. AGOSTINHO JOSE' FERIIEIRA BRETAS.

Pedro Queit'oga 1I1m.tins Pereira a fez.

Sellada na secreta: ia da presidencia da provincia em 13
de setembro de 1870.

LEI N.o 1:64.3-DE 13 DE' SETEMBRO DE 1870.

( 12 )
r ,

primaria el~mentar no di5trict? de . ~tlUZO Alto do .muDlClpio
da Diamantma; révogadas as dl~po~lçoes em contrarIO.

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a "umprão,
e fação cumprirl "tão Ínteir"amento como nclla se contem. O
secretario d'osta provincia a faça imprimir. publicar e correr.
Dada no palacio da presidencia da provincia d~ Minas Geraes'
aos treze dias do mez de setembro do anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e setenta, qua-
dragesjmo nono da independen~ia e do Imperio.

Anacleto de .Uagalhãcs lIodrtgues

Nesta secretaria' da presidcncia foi publicada a presente
lei aos 21 de setembro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

Heune os officios de orphãos dos lermos do Patrocínio, Minas Novas,
Campanha, Alfenas, Monles Claros, Uaependy, Pouzo Alegr~.
Chrisliua, Juiz de Fóra e os de,ta1Jellião dos termos da Januana
e Patos. '

O dr. As;)stinho José Ferreira Brêtas, oflicial da ordem
da rosa, cavalleiroda de Christo e vice-presidente da p~ovin-
cia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habJtan~es
que a assembléa legislativa provincial uecretúu e eu sancClo-
Dei a lei seguinte: ' ,



LEI N.• 1:64.5-DE 13 DE SETEMBRO DE 1870.

Anacleto de Magalhães llod1'igues.

( 15 )

Francisco Antonio do Ca1'mo a fez.

DR. AGOSTINIIO .JoSE' FERIIEIRA BRhTAS.

F. N.2

(L. S.)

linacleto de AIagalhcies Rodrigues.

Nesta secretaria da presidencia foi publicada a presente
lei aos 21 de setembro de 1570.

Sellada na secretaria da presidencia da prov incia em J 3
de setembro de Itl70.

Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos c setenta, qua-
dragesimo nono da independencia e do Imperio

Lei que crea na cidade da:Diamanlina um omcio de 3," tahellião do
publico judicial e notas, e reune para o fim de serem exercidos
por um só funccionario os omcios de tahellião do publico judi-
cial e nolas dos lermos de S. João Baptista, Grão !\Iogol e Pouzo
Alegre.

O dr. Agostinho José Ferreira Bretas, omcial da ordem
da rosa, cavalleiro" da de Christo e vice-presidente da pro-
vincia do Minas Gernes: Faço saber a todos os seus halJitan-
tes que a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanc-
cionei a lei seguinte:

Art. 1.0 •Fica creado na cidade Diamantina um officio
de 3.0 tabeIlião do publico judicial e notas.

Art. 2.0 Ficão reunidos, para o fim de serem. exerci.
dos por um ,só funccionario, os oflicios de tabelliães do pu-
blico judicial e nota$ dos termos de S. João Baptistd, Grão
Mogol e Pouzo Alegre, tendo, porem, affeito esta disposiçãO
T01t1U XXXVI PARTE t.a

Ar\. 2. o Este munlClplO compol'-se-ha das freguezias
lia villa, Santa Rita da J acutinga, e Santa Bilrbilril do Monte
verele, desmembrada do termo do Juiz de Fóra.

Art. 3.' Fica creado o municipio do Porto do Tul'vo,
cuja séde será a Cidade do Turvo, compondo. se das parochias
da cidade, Bom Jilrdim, e São Vi, ente FerreI' desmembrada
do termo da AyuruoCil, e pertencerá á comarca do Baependy.. .

Art. LO Fica transferida a séde do municipio do Turvo
para a povoação de Nosso Senhor dos Passos do Hio Preto,
que é elevada á cathegol'ia de villa com a dC'nominação de
município do Hio Preto, que seriÍ installado eom a casa de
camara e cadeia ahi existente,;, e fará p:lrte da comarca do
Parahybuna.

( t'~ )

Art. 5.. Hevogão-so as di-posi,;ões em contrario.

o dI'. Agostinho José Ferre:ra Brêtas, omcial da ordem
da roza, cav311eiro da de Christo e vice-presidente da pl'Ovin-
cia de Minas Gc~aes: Faço saber a todos os seus habitantes
-lue a assembléa legislativa provincial decretou e eu sancrionei
11 lei seguinte:

Ar"!. I,. o Fiea tr:lI1sfet'ida a séde do munici pio de S.
João Nepomuceno para a povoação do \tio Nf)vO do mesma
municipio que é e1evildo iÍ cilthegoria de villa, devendo a
transferencia ter lugar logo que os 1l1bitante5 ,lpresen!em edi-
{jcio apto para nello funccionar a camara municipal. Este mu-
nicipill denominar-se.ha município do Hio Novo.

Mando por tilnto a tod:\s as autol'ÍJades a qur.m O conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão,
I' tlçào cumprir t:io inteir,lIl1onto como nella Se contem. O se-
cretario desta provincia a faça imprimir, plIblicilr o correr.
Ihda 110 pa laGia da presidenllia da pro \ incia de Minas. Gerae;;
1105 treze Ji:ls do mez de setembro do an,no ,. do Nascimento de



(L. S.)

( 17 )F. N.2

Sellada na secretal'la da presidencia da provincia aos t 3
de setembro de 1870.Anacleto de Magalhães Rodrigues.

l'i'esta secretaria da presidencia foi publicada a presente
lei aos 2 t de setembro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

---
TOMO XXXVI PARTE L"

Art. 1.0 Fica desde já aberto o necessar.io credito ao
governo da provincia para mandar fazar os precIsos c~ncertos
na estrada geral da .Campanha aO alto da Serra do PICÚ, n~s
casas da recebed01'l3 do mesmo nome, na ponte sobre o RIO
Verde no lugar denominado-Antoni? Homem-e nos estabe-
lecimentos balnearios das Aguas VIrtuosas ~a ~am~anha e
Baependy e tambem para dar começo e conclUir ldentlco esta-
belecimento nas Aguas Thermaes de Calda!!.

Art. 2.0 Estas obras serão feitas por arrema~ação, ou
administração, como ao mesmo governo parecer mais conve-
niente. '

Art. 3." Revogão-se as disposições em contrario.

Mando por tant') a toda~ as ~utoridades a quem o con~e-
. cimento e execução da refenda lei pertencer, que a cumprao,
e fação cumprir tão .int:il'amente .com? l~ella se c?ntem. O se-
cretario d'esta provlllCla.a íaç? Impnm~r,. pubhc~r e correr.
Dada 00 palacio da presldencla da pl'ovmcla de Mmas ~eraes
aos treze dias do mez de setembro do anno do NaSCimento
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e setenta,
quadragesimo nono da independencia e do Imperio.

(L. S.) DR. AGOSTlNIlO JOSE' FERIIEIRA BRETAS.

Florencio da Cunha Vianna a fez.

DR. AGOSTINHO JOSE' FERREIRA BRETAS.

Francisco Antonio do Carmo a fez.

Sellada n'csla secretaria da presidencia da provincia em
13 de setembro de 1870.

( 16 j

O, dI'. Agostinho José Ferreira I Brêtas,' amcial' da orde m
da rosa, cavalleiro da de Christo e vice. presidente' da pro~'
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus h'a[)itantes '
que a asse'mbléa legislativa provin'cial décretou lã 'Em 'sanccio~'
nei a lei seguinte:

Anacleto de jJ[(lgalhães Rodrigues.

Nesta secretaria da presidericia foi publicada a presente
lei aos 21 de setombro de t'87ó.

I.ei que abre credito prra os concertos precisos na estrada geral da
Campanha ao alto da Serra do Picu, nas casas da Recebedoria do
mesmo nome, na ponte sobre o Hio Verde e em diversos estabele-
cimentos bal nearios}

A nacleto de Magalhães llod1'igues.

LEI N." 1:646-DE t3 DE SETEMBRO DE 1870.

quando occorrer vaga legal de qualquer dos lugares '1ctualmen-
te providos.

Arf. 3." Revogão-se as disposições em contrario.
Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execuçãú da referida lei pertencer, que a cumprão e
fação cumprir tão inteiramente como nella se contem. O se-
cretario desta provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes
aos treze dias do mez de setembro do anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e setenta, qua-
dragesimo nono da independencia e <lo Imperio.



TO~lO XXXVI PARTE 1.&

( 19 )F. N 2.

Art 3.0 Revogão-sc as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as autol'idadcs a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O secretario d'esta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no palacio da presidencia da provin-
cia de Minas Geraes aos quatorze dias do mez dt3 setem-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo

Art. 2.0 Fica desmembrada do mnnicit>io de ltajubá, e ano
nexada ao de Pouso Alegre a parochia da Conceição dos Ouros.

/

Lei que annexa ao municipio dc Ilajubil as parochias da Soledade de
llajubá e dc Santa lUta da Doa Vista, e encol'p0l'a ao dc l'ouso
Alegl'c a pal'ochia da Conccição dos Ouros.

LEI N. o I :64'3 DE 14 DE SETEMBRO DE 1870

Nesta secretaria da presidenCla foi publicada a presente
lei aos 21 de setembro de 1870.

Anaclelo de Magalhães Rod1'igues.

Ar!. 1.0 Ficão annexadas ao municipio de Hajubá 1iS pa-
rochias-da Soledade de Hajubá, desmembrada do termo da
Christina, e de SlJota Rita da Bôa Vista desmembrada do de Pou-
zo Alegre.

o dI', Agostinho José Ferreira Bl'êtas, omcial da ordem
da rosa, cavalleiro da de christo o vice presidento da provin-
cia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanccio-
!lei a lei seguinte:

( 18 )

LEI N.o 1:647-DE 13 DE SETEMBRO DE• 1870.
Crea um districlo de paz, que fica .

dos Passos do Hio Preto sob pertencend~ a freguezia do Senhor
, a numeraçao de segundo.

O dI'. Agostinho José Fp,rreir B At m .
rosa, cavalleiro da de Christo e vi~> re a~d o lC~al da ordem da
Minas Geraes: Faço saber a'todosc-presl ente ~ provillcia de
as~embléa legislativa provincial d os t seus habItallte~ q~e a
lei seguinte: ecre ou e eu sanCCIOnel a

AI't. Unico. Fica creado e t d
Senhor dos Passos do Rio Pretoper e~~e~ . o á freguezia, do
numeração de segundo (ae um IS ncto de p.n sob a
do entre o Rio Pr~to, ~ ~orr~~~~~~h~~~~~h o territorio situa-
das de !\Janoel VICente Caldas d h yb.as, e as fazen-
Coutinho Portugal até o rumo d ef oSd e~delros de Manoel
-:-~ por este rumo até o mencio;ad~ze?a o-Mdonta-Ca.vallo
slçoes em contrario. r o, revoga as as dISPO-

Anaelelo de Alagalhães Rodrigues.

. IUanda por tanto a todas as autoridade
cimente a execução da referida lei' t ~ a quem o conhe-f - . - . per ence! que a cum -
açao ~umpm tao lllteiramente como nella s' prao e

cretano desta provincia a fa a im '. e contem. O se-
Dada no p~lacio da presiden~ia da ~~~~il~~iI~bl~~~r e correr.
aos treze dias do mez de setembro do an e Ill?S Geraes,
Nosso Senhor Jesus Christo de mil o't no do NaSCimento de
dragesimo 1l01l0 da independencia e diooc1entos~ setenta, qua-. mperIO.

(L. 5.) DR. AGOSTINHOJOSE' FERIlEIRABRETAS.

José Orozimbo de Oliveira Jaeques a fez.

Sellada n'esta secretaria da presidencia da prov"ncl'a em
13 de setembro de 1870. •



( 20 ) ( 21 )

DR. AGOSTINHO JOSÉ FERREIRA BIlETAS.

F. N." 2.

(L. S.)

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

Nesta secretaria da presidencia foi publicada a presente
lei em 2 L de setembro de 1870.

Anacleto de lJJagalhães Rod1'igues.

LEI N." 1:650-D:E 14 DE SETEMBRO DE 1870,

José Orozimbo (['Oliveira Jacques a fez.

SelIada na secretaria da presidencia da provincia aos
14 de setembro de 1870.

Dada no pala cio da presidencia da provincia de lUinas Gemes
aos quatorze dias do mez de setembro do anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e setenta, qua-
dragesimo nono da indepcndencia e do Imperio.

Lei que eleva li parochia o dislriclo de Nossa Senhora do Carmo,
do termo da Bagagem.

O dr. Agostinho .José Ferreira Brêtas, omcial da ordem
da rosa, cavalleiro da de christo e vice, presidente da provin-
cia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes
qne a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanccio-
nei a lei seguinte:

Art. Vnico. Fica elevado a parochia, com as mesmas di-
visas, o districto de Nossa Senhora do Carmo do termo da Ba-
gagem, revogadas as disposições em contrano.

Maçdo por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento ê execução da referida lei pertencer, que a cumprão,

\

TOMO XXXVI. PARTE l.a

D-R'. AGOSTINHO JOSÉ FERREIRA BRETAS.(L. S.)

Francisco Antonio do Carmo a fez.

Sellada na secre'taria da presidencia da provincia aos
14 de setembro de 1870.

Anacleto de lJlagalhães Rodrigues.

N'esta secretaria da presidencia foi publicada a presente
lei em avulso aos 24 de setembro de t 870.

LEI N.o 1:649-DE 14 DE SETEMBRO DE 1870.

de mil oito centos e setenta, quadragesimo nono da inde-
pendencia e do imperio.

Anacleto de iJlagalhães Rodrigues.

O dr. Agostinho José Ferreira Bretas, omcial da ordem da
rosa, cavalIeiro da du christo e vice-presidente da provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitan~es 9ue ~
assembléa legislativa provincial decretou e eu sanCClOneI a leI
seguinte:

Art. 1." Fica restaurada a freguesia de Nossa Senhora da
Conceição do Rio de Pedras, do municipio do Ouro Preto, com
os seus antigos limites.

Art. 2." FlCão revogadas as disposições em contrario.

Mando por lamo a todas as autoridades a queRl o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão
e fação cumprir tão inteiramente como neUa se contem. O se-
cretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e correr.

Reslaura a (reguezía de N. S. da Conceicão do ltio de Pedras do mu-
nicípio do Ouro Prelo. •
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Dn. AGOSTINHO JOSE' FERREIRA BRETAS.

Femando l'eixeim de Souza Magalhães.

Anacleto de Magalhães Ilodrigues.

Impressas e revistas nesta secretaria por ordem da pre-
sidencia.

Anncle{o de jUagalhães Rodrigues.

Nesta secretaria da presidencia foi .publicada a presente
lei aos 21 de setembro de 1870.

e façào cumprir tào inteiramente corno ncHa se contem. O
secretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no pala cio da presidencia da provincia de Minas
Geraes aos quatorze dias do mez de setembro do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e se-
tenta, quadragesimo nono da independenria e do Imperio.

José Orozimbo de Oliveira J acques a fez.

Sellada na secretaria da presidencia da provincia aos
14 de setembro de 1870.

(L. S.)



LEI N, 1:651 DE ll~ DE SETEMBRO DE 1870..

( 25 )F. N." 3,

SelJada na secretaria da .' d .
de sctembro de 1870. presl encHI da provincia om 14-

Anacleto de iJlagalhães Rodrigue8
Nesta secretaria da 'd"

lei aos 24 de setelnbro <le1)~;~,enCIa fOI publicada a prosente

Anacle~o de Magalluics llodriguc8.

LEI N° 1'652 DE' . -' t!~ DE SETE.\Jll[)O\ DE 1670.
I.ei, gu-a declara perteHcer a fre"u .' .

pIO da Oliveira, a fazenda dg ~~ll~e~~~P3SS\ le!l~po e mlllliei.
o 10 a (anilha Chagas.

d
o dr, Agnstinho José Ferreira B 't ' .
a r.05a,. cavalleir" ,1'1 (lO "h ' , . re as.I (.)(!Icl1llda ordem
, v u, ( u ~I~Lo \ Vice . ICl1lde Minas Gee'les' F'lÇO b lJ -preSll entc da provill-

" J. < sa et' atou
qU? a a~sembléa legislativa provinci'l\ ~)S os seus habitantes
nel a ICI scguinte: < ecretuu e cu sanccio-

----

Art. Unico. Fica pertenccnd .' r '
po c municipio da Oliveira 'f- o X reguezla do Passa Tem-
Chagas; revogadas as dispos', a. ncn <ldo E~gonho da familialçoes om contrarIO,

. Mando por tanto :1 todas as a '. '
Clmentú e execucão da rere 'd I ytorldades a quem o conhe-
o façã,o cumprir tão inLeiram~~l~: ~~I~~rtet1f.er, quo a cumprão,
cretarlO d'esta provincia a faca im " ',ne a S? contem. O so-
da no palacin da presidencia \1-1 ~11~1l.' Ptb!l~ar e correr, Da
quatorze dÍ3s do moz de S' t ' 1)1 ov~rlCla (e Mtnas Geraes aos
Nosso Senhor Jesus Christo t ~~ )r.o (~ anqo do Nascimento de
d['agesimo nono da indepen I:~.d °dltocentos.e setenta, qua-

( enChI e o Imperto.
(L. S.) D AIl.. GOSTI:\I10 JOSE' FE/lIIEIIlA BIl.ETAS.

Jo8e Orozimbo dOI' ,
TOAlU :XXXVI PARTE l,n c Wel1'n Jacque8 a fez.

FOLHA N,3,PARTE 1.'

José Orozimbo d'Oliveira Jacques a fez.

DR. AGOSTINIIO JJSE' FERIIEIRA BRETAS.(L. 5.)

o dI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, omcial da ordem
da rosa, cavalleiro da de christo e vice-pl'osidente da pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habi-
tantes que a assembléa lêgislativa provincial decretou e eu sanc.
cionei a lei seguinte:

Arl. Unico. Fica elevado á parochia, com as suas mesmas
divisas, o curato da Conceição da Bôa Vista, do termo Jo Ca-
bo Verde; revogadas as disposições em contrario.

Mando portanto a todas as autoridades a quem o conheci •.
mento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
prão, e façilo cumprir tão inteiramente como nella se contem. O
secretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes
aos quatorze dias do mez de setembro do anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e setenta, qua-
dragesimo nono da independencia e do Imperio.

Eleva á parochia o curato da Conceição da Bôa Vista, do termo de Ca-
bo Verde.

TO~lO XXXVI.

:LIVRO DA LEI MINJEIRA
1870,



LE[ N.• 1;(~54.-DE 14 DE SETEMBRO DE 1870.

( 27 )F. N.8

(L. S.) DR. AGOSTINHO JO~E' FERIIEIRA BnETAs.

Fmncisco Antonio do em'mo a fez.

Sellada n'csln secretaria da presidencia da provincia em
14 de setembro de 1870.

Lei que eleva á. cathegori~ de parochia o cllrato de N. Senhora
da Ap(lar~cl.da da EstJI'a do lermo de Pouzo Alegre, com as
mesmas diVIsas do respectivo districlo.

Anacleto de JIagalhcies Rodrigues.

Nesta secretaria da presidencia foi publicada a presente
lei aos 21~de setembro de 1870.

A nacleto de lJI agalhcies Rodrigues.

Dada no palac~o da presidencia da provincia de Minas Geraes
aos quatorze dIas do mez de setembro do anno do Nascimento de
Nosso .Senhor Jesus .Christo de mil oitocen~os e setenta qua-
dragesl mo nono da lI1dependeneia e do Imper'io.

O dr. Agos.tinho José Ferreira Brêtas; omcial da ordem
d? r?sa, cayallClro da do Christo, e vice-presidente da pro-
VJIlClU ele Mlllas Geraes: Faço saber a todos os seus habitan-
e~ qu~ a as~emblé.a legisl£lti va provincial decretou e eu sanc-
ClOnel a lei segumte:

Art. Unico. Fica elevado 11 parochia o curato de Nos-
Senhora da Appare?i?é1 da Estiva do termo de POUZ\) Aleare
c?m a.s_mesmas dIVIsas do respectivo districto; revogadas oas
dlSposlçoes em contrario
TOl\lO XXXVI PARTE 1,.

O dI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, ameial da ordem
da rosa, cavalleiro da de Christo e vice-presidente da pro-
vincia de \VI il13SGeraes: Faço saber a todos' os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanccio-
nei a lei seguinte:

Art. t.. Fica elevada á districto de paz a capella de
Sant' Anna do Sapucahy-mirim do termo de Jaguary com as
seguintes divisa:>:-principiando na fazenda do finado capitão
Candido Marcondes Ribas pelo serrote que divide as aguas do
rio Sapucahy.mirim e Jaguary, e seguindo pelo serrote ue-
nominado-Tres Orelhas-a encontrar a divisa da provincia
de S. Paulo que cerca o districto até a fazenda do referido
Ribas, onde começarão estas divisas.

Art. 2.. Revogão-se as disposiçõtls em contrario.

Mando por tanto a todas 3S autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão
e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem. O se-
cretario desta provincia a faça imprimir, publicar e correr.

,ij'I.acleto de Magalhcies !lod1'igues.

Anacleto de Jlagalhcies Rodrigues.

bEl N .• 1:653-DE 14 DE SETEMBRO DE 1870.

( 26 )

Lei que eleva á districto de paz a capella de Sant' Anna do Sapu-
eahy-mirim do termo do Jagllary, e marca as .respectivas di-
visas.

Nesta secretaria da presidencia foi publicada n presente
lei aos 2-t de setembro (le j 870.

SeBada na secretaria da presidencia da provincia em 14
de setembro de 1870.



Mando portanto a todas as autoridades a l}uem o conh~-
cimento e execuçào da referida lei pertencer, que a cumprao
e façào cumprir tão inteiramente como neIla ~e contem. O
seCl'etano desta provincia a façfl imprimir, publica I' e correr.
TOMO XXXYl [>AnTl~ L"

ribeirão - dos Araras no Sapucahy, por aquellc acima até fl'On-
tear a ponta de um espigão que verte para .0 corl'~g_o do
Campo da Ollça , e voltando a esquerda pelo. dito csplgao em
direcção á CAbeceira do carrego dos Canteiros, o. IH,lr es~e
abaixo até o ribeirão da Boa Vista, e voltando á rlu'elta rI-
beirão acima até a barra de um corregosinho, que fica ú es-
querda, pro~imo á fazenda da LagOa, e por este acima até
sua vertento, desta em rumo (lireito, ás cabeceiras uo car-
rego da Ponte do ~leio, e por este abaixo, pelas antiga:; di-
visas, até o ribeirão de S. Pedro.

Art. 3.0 As divisas do districto de paz do COI'l'ego do
Ouro ficão alteradas do seguinte modo; A' começar da Barra
do ribeiri'io dos Araras com o Sapucuhy, o por aquellc aci-
ma até a bDrra do rilJeirão da BOa Vista, e sulJinuo este até
a barra do Carrego dos Canteiros, por este acima até a sua
cabeceira, cl'ahi, á rumo direito, á vertente do (d=orre~o do
Ferreiro, por este abaixo até a b1Jrra do c~rr~go o Congo-
nhal, por este acima até as vertentes do I'Ibelrã~ do ~rllta,
por este abailo:O até o rio Sapucahy, por este abaIXO ate ondc
começarão estas divisus.

Al'l. [~.o Fica desmembrado do termo e freguesia de
DÔres da 11611 Esperança, e encorporadQ á freguez'? d~ Carmo
do Call1po Grande e termo de 'Ires Pontas, o terl'ltorlO co~-
prohendido nos seguintes limites: á partir da ba~Ta do.n-
beirào dos Araras no rio Sapucahy, por este abaiXO ate a
barra do ribeiri'io do Sapé, que p1Jssa junto ,í casa do major
1\l'oraes, por este ribeirão acima até sua nascente na serra,
e seguindo por esta a divisa aclual.

Arl. !) o Revogão-se as dispositjões em conlrario.

( 28 )

Mando por tanto a todas as nutoridades a quom o conhe-
cime~lto c exe~uç~o ?a r~feridn lei pertencer, qu/~ cumpri'ío,
e {nçllo cumpl'lr tuo lllt61ramente como nella se contem. O se-
cretario desta. provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no palaclO da presidencia da pro\ illcia de Minas Geraes
aos quatOlze dias tio mez de setembro do anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e setenta
quadragesimo nono da independencia c do Imperio. '

(L. S.) DR. AGOSTINIIO JOSE' FERHEIRA BRETAS.

Francisco Antonio do Carmo a fez.

Sellada na secretaria da presidencia da provincia em 14
de setembro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

Nesta secretaria da presidencia foi publicada a presente
lei aos 24 de setembro de 1870.

Anaclelo de Alagalhaes Rodrigues.

LEI N. o 1:6.j!)-DE t 4 DE SETEMBRO DE 1870.

Crêa a freguezia do Carmo do Campo _Grande e marca suas divisas.

O dI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, officinl da ordem
d.a rosa, ~avalleiro da de Christo e vice-presidente da provin-
CIa de MlOas Geraes: Faço saber a lodos os sens habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanccio-
nei a lei seguinte:

Art. 1.0 Fica creada a freguezia do Carmo do Campo
6rande composta do districto do carrego do Ouro.

Art. 'J.o Suas divisas são as seguintes: Da barra do

F. N, 3. ( 29 )



( 30 )

Anacleto de Magalhães Rod?'igues.

LEI N.o 1:656.-DE '4 DE SETE!\IBUO DE 1870.

( 31 )

(L. S.)

Sellada na secretaria da presiJencia da provincia aos l!~
de setembro de 187 O.

Anaclelo de illagal/lties llod?'igttcs.

Nesta secretaria da prosidencia foi publicada a presente
lei aos 24 de set.embro de 1870.

Anacleto de illagalhcies nodrigv.es.

P. N. 3
• d referida lei pertencer, que a cumpriío

cimento e execu~ao _ a . t' mente como Ilella ~o contem.f-o cumpnl' tao 10 Clrn 1'1'e aça . . . a faca imprimir, puu Ical' o correr.
O secretariO desta provln?d1a . "d'l provincia de Minas Ger3es

d 'Ibcio da presl enCla , N . t
Da a no p, . d' ez do setemuro do anno do I asclmen o
aos quatorze chias JOmo Chr'lsto do lIIil oito centos e sotenta,d N o Sen lar esu" , .
q~ad~~~esimo nono da independencia e do Impeno.

Du. AGOSTINHO JOSÉ FEIIREIIL\ OI\ET,\S.

Jacint/w Dias Coalho a fez.

LEI N°' 1:657-D£ 1I~ DE SETEMBRO DE 1870.

1'3 dc S'lI\t~Anna da Aldcia da Harra do I\io dasRcstaura a paroc 11 '. d' , li
'Velhas, c marca as respcctivas IVIS s.

. n' frc'al da ordemdA t' ho José FerrClra retus, o I I
O r, gos .10 • d Christo e vice-presidente da .pro-

du r03U, cavallClro da e, b" todos os seus habltan-, . d 1\1' as Gernes' l'aço su er uVII1CIU e l1l ,'I', I' t' ovinciaI decretou e eu sanc"tos que a assembI~a cgls alva pr
cionei a lei segumte:

fica restauruda' a parochia ~~ ~anl' Annna d~.
Art. Unico. 'd VII' do mUIllClplO da ag3

Aldêil da narra ddO'~10 as : ;:~(:uezia do Brejo Alegre pe-
gem sendo suas IVlsas com o

, 1 •TOMO XXXVI. PAUTE '

DR. AGOSTINHO JOSE FEUREIRA BllETAS.(L. S.)

Mando por tauto a todas as autoridades a qUl~m o conhe-

Anaclelo de j)fagalhães Rodrigues.

Nesta' secretaria da (ll'esidencia foi publicada a presente
lei aos 21,. de setembl',) de 1870,

Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas Gorros
aos quatorze dias do mez de setembro do almo do Nascimento
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e setenta,
quadragesimo nono da independencia e do Imperio.

Pedro Quei1'Oga rJiartins Pm'eira a fez.

Sel/ada na secretaria da presidencia da provincia em 1~
de setembro de 1870.

Lci quc dcsrncrnbra da parochia dc S. Francisco dc Paula c anllcxa
a do Juiz dc Fúra, a fazcnda dc João Aulolliõ Corrcia,

O dI'. Agostinho .José ft:Jrreil'a Bretas, omeial da ordem
da ro~n, ca\'alleiro da de Christo e vice-presidente da provincia
de l\1mas Geraos: F1'Iço saber a todos os seus habitantes que
a assembléa legislativa provincial decrctou e eu 1:anccionei
li lei seguinte:

Art. Unico. Fica desmembrada da parochia de S. Fr'an-
cisco de Paula do termo do Juiz de Fóra, o annexada á do Jui
de F61"1 a fazenda de .João Antonio Correia; revogadas as
disposições em contl'ario. .'



(L. S.)

( 32 )

las vertentes do Pissarrão e terminando no r'ibeirão de San-
to Antonio, e com a dn B'agngom pelas mesmas existüntes
ficnndo todas as vertentes do ri!.>eirão de Santo Antonio per~
tencendo á ~reguezia de Sant'Anna, revogndas as disposições
em contrarIO. .

. Mando por tanto) a todas as autoridades a quem o conhe-
clmen!o e exec~ção. da. re(el'i<la lei pertencer, que a c'um prão,
e façao cumprtr tao Intelramento como nella se con tom. O
secretario d'es.ta provincia li faça imprimir, ;)u!.>licar o co;rer.
Dada no palaclO da presidenciíl da provincia de Minas Geraes
aos quatorze dias do mez de setem!.>ro do anno do Nascimento
de Nosso Senhor .Jesus Christo do mil oitocentos {) setenta
quacll'í1gesimo nono da independew:ia e do Imperio. . '

DH. AGOSTINHO JOSE' FERIlEIIiA BRETAS.

Jos6 Orozimbo de Oliveira Jacques a fez.

SelIada I~a secreta: ia da presidencia da provincia em 14
de setembro de ]870.

Anacleto de Jlagalhãcs liod1'lgucs

Nosta secretaria da presidcncia foi pu!.>licada a presonte
lei aos 24 de setem!.>ro de ]870.

Anaeleto de Magalhães Rod1'igues.

------
LEI N,o 1:658-DE 14 DE SETEMBRO DE 1870,

Eleva. ~ ~athegor!a de ~arochias .os. distl'i"ctos da Chapada, do mu-
nt~IPIO da DIam~n!Jna e Santlsslmo Coração de Jesus das Bal'-
r~l~as , do mllníclpio de S. João Baptista e marca as respectivasdlnsas,

O dr. Agostinho José Ferreira Bretas, omcial da ordem da

F. N." 3.

rosa cavalleiro da du christo e vice-presidente da provincia de
Min~s Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes que ao
assembléa legislativa provincial decretou e eu sanccionei a lei
seguinte:

Art. 1.° Fica elevado á parochia o districlo da Chapada do
municipio da Diamantina, tendo por séde a capella de Sa~t,)
Antonio do arraial de S. João.

Art, 2.' A referida paroch ia comprehenderá o districto
do Inhahy, desmembrado para esse effeito da parochia do
!tio Manso.

Ar!. 3.' Os limites entre os districtos da Chapada e
Di.lmanlina serão a estrada flue vem de Datas até as nascen-
tes do corrego Guinde, e por este até a sua fóz no rio Pinhei-
ro, desrendo até o lugar da juncção do carrego S. João du
Campo da Dona.

Ar!. 4.' Os limites enlt'e os districtos da Chapada e
do lnhahy serão a estrada que vem do Curimatahy até as nas-
centes 'do carrego Contendas, e d'aqui até sua fóz no rio Cae.
thé-mirim, descendo deste ponto até o foz do corrego Guarda-
mór per este acima até suas nascentes, d'onde se procurará 001
linh~ recta as nascentes do c;)rl'ego Campo da Dona, seguindo
até sua fóz no rio Pinheiro.

Art. 5." Fica elevado á parochía o districto do S3nt:s.
sim o COl'ação de .JelOs das Barrei.ras, do. município de S. João
Baptista, desmem~ra~o da parochl1l da PIedade, tendo 05 mes-
mos limites do dlstncto.

Art. 6.' Revogão-se as disposiçoes em contrario.

Mando portanto a todas a~ auto~idades a fi uem o conhüci.
mento e execução da refenda 181 pertencer, que a cum-
prão, e faç;lo cumprir. tã? inteiram~nte ~o~o nel1a. se contem. O
secretario d'esta pmvIllcla a faça lmpl'llUll', publicar e correr.
Dada no palacio da presidencia da provincia do Minas Goraes
TOMU XXXVI PARTE I."



LEI N: 1:659-DE 1f~ DE SETEMB[W DE 1870.

( 34 )
( 35 )F. N. 3.

bindo o rio Lambary pequeno até a barra do corrc"'o do Cu• 1 .,. o o
~mza , e P?r.e~te aCima. ate o ~?~lgão procurando o mol'l'_
:seltado a diVidir com Vicente XavIOI', e desto descelldo a es
tr~d[l que vem da corte atr~vossando-a o seguindo o es pigãO
ate frontear a morada. que fOI de Manool .Joaquim do Souza,
onde ha umo portem\ em um oroal brnnco, e d'ahi atroves.
san~o. o ('ibeirão. segue o espigão até o lugar denominado-
Pepll'lpáo, e segumdo o serrinha á descer por um espigão ,\
esqu~rda procLll'al~do o lugor denominadü-Tijuco-preto, e
segumdo pol? espigão até José Correia, e d'aqui até o alto da
serra que VOI á froguozIa de Santa Catharina e voltando á es-
q~erda polo alto da referidJ serro á procurar 'a fazenda deno-
mmada Sanl' Anna, do finndu Sevel'Íanno NO"'lIeira até n fa-
zend? de .João Gon~a!ves Gonzaga, procurando a serra de S.
Dommgos até as dlVlsas dn fazcnda de Antonio Faxardo da
Costa, e lI'esta rumo direito até o lugar donominado-barro
vermelho-, e d'al.li até o rio Lambary, e por esle acima até
o lugar em que tlveriio começo estas divisos.

Art. 3.° As divisas da parochia das A"'uas Virtuosas se-
rão as seguintes: do alto ela. :i.erra da Campal~ha onde passa a
actual estl':ll!a. gera,l :~t~ a diVisa da fazenda de ,Joaquim Gon.
çalves de SIqueira dlVldmdo com a freguezia de S. Gonr.alo e
d'ahi á fazer~da do fallecido José Gonçalves de Siqueil'~ d'~s-
de as cabeCeiras do corrego denominado-pasto das e"'uas-
até o alto do ser('ote, o por aquelle abaixo até o ribeirno
vermelho p03sando ao outro lado pela divisa do fazo'nda do
falIecido Raph3e! Gonçalves de Siqueira ate o ribeirão de
Santa Izabel, d'esle pelo carrego dú barreiro até o oito da
serra de Santa Cath.lrina, voltando a esquerda pelo 01'.0 até a
fazenda de S. Barlholomeu, e d'ahi á fazenda de Monoel da
Silva Passos em rumo 110 morro sellado de S. Simão até 11 fa-
zenda dos Borges, e d'ahi pelo rio Lambary pequeno abaixo
até a barra do Lambary, e por este abaixo até a fazenda de
Ignacio Antonio Teixeira de Abreu na barra do corre"o do

. Caethe e d'ahi pelo ospigão du S:lI1ta Quiteria alé o alto da
seno onde começarilo as divisas.
TO~IO XXXVI PAIlTE 1."

DR. AGOSTINHO JJSE' FERIIEIRA BRETAS.

Eleva á parochia o tlistri~lo tio Lambary uo termo da Campanha,
marca as divisas entre esta parochia e a de Aguas Virtuosas ,
uesmembra do districto do) Douradinho c en(~orpora ao da l\Iu-
tuca a fazenda tle S. Diogo pertencente á Joaquim Eloy Men-
des, e transfere a séde da parochia do Capivary para a povoa-
ção de S. José do Picú.

o dI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, oficial da ordem
da rosa, cavalleiro da de christo e vice. presidente da prov in-
cia de Minas Geroes: Faço saber a todos os seus habitantes
qne a assembléa legislativa provinciol decretou e eu sanccio-
nei a lei seguinte:

Art. 1.0 . Fica eLwado á parochia O districto do Lambary
do termo da cidade da Campanha.

Art. 2.° As divisas d'esta parochia são as seguintes: su-

ti nacle&o de Jlagal hães llodrigues.

A nacleto de JI1agalhães Rodrigues.

N'esta secretaria da presidencia foi publicada a presente
lei aos 24 do setembro de 1870.

José Orozimbo d'Oliveim Jacques a fez.

Sellada na secretaria do presidencia da provincia aos
14 de setembro de 1870.

(L. S.)

aos quatorze dias do mez de setemuro do anno do Nascim ento de
Nosso Senhor .Jesus Christo de mil oitocentos e setenta, qua-
dragesimo nono da indopendencia e do Imperio,



( 36 )

LEI N. 1:660-DE 14 DE SETEMBRO DE 1870.

( 37 )

Candido Augusto da C?'UZ n fez

DR. AGOSTINHO JOSE' FERIIEIRA BRETAS.

F, N.3

(L. S.)

fazendas da Goiabeira e dos llinlos, e elm'a fi dislriclo de paz a po-
voação denomi nada-Agua Suja.

Sellada n'esta secr~taria da presiJencia da província em
14 de setembro de 1870.

Anacleto de Magalhães Xodrigues.
TOMO XXXVI pARTE L"

O dI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, omcial da ordem
da rosa, cavalleiro da de christo e vice-presidente da pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber 11 todos os seus habi-
tantes que n assembléa Legislativa provinciaL decretou e eu sanc-
cionei a lei seguinte:

Art. 1.. Ficão pertencendo á freguezia da cidade da
Oliveira as fazendas da Goiabeira, e dos Pintos, aquella des-
membrada da freguezia de Santo Antonio do Amparo, e esta da
do Japão.

ArL 2.0 Fica elevada á districto de paz a povoação de~
nominada-Agua Suj'a-do termo da' Bagagem, e o governo
autorisado á dar~lhe limites, ouvida a respectiva camara mu-
nicipal.

Art. 3.. Revogão-se as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe.
cimento a execuçào da referida lei pertencer que a cumprão e
fação cumprir tiio inteiramente como nella se contem. O se-
creJario desta provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas Gcraes
aos quatorze dias do mez de setembro do anno do Nascimento de)
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e setenta, qua-
drage5imo 110110 da independencia e do imperio.

DR. AGOSTI~IlO JOSE' FERIIElRA DilETAS.(L. S.)

.Art. 4,. :A..s divisas das parochias do Lambary e Agu'
as Virtuosas fica0 tambem sendo as dos mesmos districtos.

Art. 5.. Fica encorporada ao districto da Mutuca a fa-
zenda de S. Diogo pertencente li .Joaquim ELoy Mendes, des-
membrada do districto do Douradinho.

Art. 6.. Fica trausferida para a povoação de S. Josó do
Picú a séde da parochia do Capivary.

Art. 7.0 Revogão.se as disposiçõos em contrario.

Mando por tant') a todas as autoridades a quem o conhe-
time~to e exe~uç~o?a ~eferida Lei portencer, que a cumprão,
e laça0 cumpnr tao lIIteu'amente como nella se contem. O se-
cretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes
aos quatorze dias do mez de setembro do anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e setenta
quadragesimo nono da independencia e do Imperio. '

José Oro~imbo de Oliveira Jaques a fez.

Sellada na secreta na da presidencia da provincia aos 14
de setembro de 1870.

An,acleto de lllagalhães Rodrigues.

N'e5ta secretaria da pr~sidencia foi publicada a presente
lei aos 24 de setembro de 1870.

Allacleto de Alagalhães Rodrigues.

De.membra das frcguezias de Sanlo Anlonio do Amparo e Japão as



LEI N." 1:662-DE'16 DE SETEMBRO DE 1870.

( 39 )•.. N. 3

Marca divisas entre os municipios de Caldas e Poulo Alegre e
contem outras disposições.

L':-;:;:J.O dI'. Agostinho José Ferr'eira Brêtas, ?mcial da ord~m
'~~sa, cavalleiro da de christo c vice preSIdente da provm-
'rOMO XXXVI. PARTE 1."

Art. 3. o Fica em seu inteiro vigor o al'l. 23 da lei n.
570 de 10 de outubro de 1851.

Art. !•.o Revogão-se as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as. auto~idades a quem o
conhecimento e execução da refenda leI pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão i.nt~iramonte .com? ~ella se
contem. O secretario d'esta provlI1C1a a f~ça ll?pnmlr, ~u-
blicar e correr. Dada no pala cio da presldencla da provlll-
cia de Minas Geraes aos quinze dia:; do mez dl3 set~m-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor ,Jesus C~l'lSto
de mil oito centos e setenta, quadragesimo nono da lIlde-
pendencia e do imporia

(L. S.) DII. AGOSTINHO JOSE' FERREIRA. BREUS.

Quintiliano Teixeira Lomba a fez.

Sellada na ser.retaria da presiuencia da provincia aos
15 de setembro de 1870.

Anaclelo de iUagalhães Rodrigues.

Nesla secretaria da presidencia foi publicada em avulso,
em virtude da rusolução n.O !.08 de 12 do outubro de 1848, a
presente lei aos 2'. de setemb,'o de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

!rt. 1.0 O presidente da provincia mandará:

~ 1.o Reconstruir a ponte sobre o rio grande no ar-
raial da Piedade.

~ 2.0 Heconstruir a ponte sobre o rio Carandahy no lu-
gar denominado -Barbara Ferreira-

. ~ 3." Heconstl'Uir a ponte denominada-Agua limpa-
junto da cidade de S. João d'EI-Rey.

~ 4.0 Construir uma ponte sobro o rio Ayuruoca no lu-
gar denominado-Querino-na estrada para S. Vicente FerreI'.

~ 5.. Proceder ao:; concertos de que necessita a ponte
sobre o rio das Mortes em Mattozinhos.

~ 6.0 Fazer os reparos indispcnsavcis ti estrada do Bom
Jardim, entre o arraial deste nome e S. João d'EI-Rey.

~ 7 o Realisar a mudança da esll'ada de São João d'El-
lley e Nazareth, passando ptllo rio das Mortes,

~ 8.0 Reconstruir a estrada que do Rio Preto vai ter ao
lugar denominado-Pissarrão-

Art. 2.0 Para cumprimento das dispOSIções do artigo an-
tecedente fica o governo ('reditado na precisa quantia.

LEI N.o 1:G6I-DE 15 DE SETEMBRO DE 1870.

Nesta secI'etariJ dapresidenclU foi publicada a presente
lei aos 24 do setembro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

Lei que manda reconstruir diversas pontes e contem outras disposi-
ções.

( 38 )

o dI'. Agostinho .José FRrreira Brêtas, omcial da ordem da
rOS3, cavalleiro da de Christo e vice-presidente da provincia de
Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes que a
assembléa legislativa provincial decretou e eu sanccionei a
lei seguinte:



---

( 41 )

Dr.. AGOSTINHO JosÉ FmUEIRA DilETAS.

F. N. 3

(L. S.)

LEI N. 1:6G3-DE 16 DE SETEMBRO DE 1870.

Anacleto de Jllagalhães Rodl'igues.

Nesta secra taria da presidencia foi publicada a nrescnto
lei aos 24 de setembro de 1870. l.

Anaclelo de illagalhães Rodl'igues.

'Geraos aos dezesseis dias do mez ele ~etembro do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e se-
temta, quadragesimo nono \.la independenr'ia e do Imperio.

José Orozimbo de Oliveira Jacques a fez.

Sellada na secrelaria da presidoncia da provincia aos 1G
de setembro de 1&70.

J.ei que lra~srere ~ séde ria freguezia rlp. S. Gonçalo tio llaruna pa~
ra o arralat de Nazarelh, e contem outras disposições.

O dI'. Agostinho .José Ferreira Dretas, omcial da ordem
da ro~a, c~\'alleiro ,da de christo c vice-presidente <Ia provincia
de Mlllas ~Ierae~: I;~ço sabe~ ~ todos os seus hnbitantes que
li assemblea legislativa pro\'lllcllll decretou e ou sanccionei a lei
seguinte:

Art. 1.. Fica transferilla a séde da freguezia de S. Gon-
çalo do Itarunapara o arraial de Nossa Senhora de Nazarclh.

Art. 2.. O !listricto de Santo Antonio da Ponte Nova fica
nnncxado á refeI'Ídl freguezia.

Art. 3.. As di visas do districto de ~azareth com o da
Conceição da Barra. serão d'ora em diante-da Victaria pela
estrada geral quo VaI para Nazareth até a rancho novo, d'llhi
TO.\lO XXXYI I'A/1.TE: L"

cia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanccio-
nei a lei seguinte:

Art. I.. As divisas entre os municípios de Caldas e Pou-
so Alegre pelo lado da freguezia do Ouro Fino, ficão sendo as
seguintes: principião na Serra do- Feijoal, sempre por esta
IIté o lugar onde se avista a casa do fnllecido Lucia Antonio
Bernllrdes, e d'aqui voltando á esquerda e atravessando o A-
bertão até o pico mais alto que está defronte á outro pico,
comprehendendo as fazendas de Antonio Joaquim de Oliveira
que ficão pertencendo á freguezia de Caldas, e d'ahi seguindo
as antigas divisas.

Art. ).. As divisas da freguezia do Campestre do termo
de Caldas fica sendo as seguintes:-principi(llldo pelo lado das
divisas da Conceição dn Boa Vista no lugar denominado-Serra
Negra-e d'ahi pelas divisas da fazenda de João Luiz Dias
de Araujo até a agua espraiada, e por esta abaixo até o Mussa-
nho, e por este até o carrego da Lagem, e por este acima ate
o carrego dos Peceguoiros e por este acima até a Serra, e por
esta á direita até frontear á esquerda com as cabeceiras do cor.
rego do Faxinal, e por este llbaixo comprehendendo suas
vertentes até o rio Cabo Verde, e por este acima nté a barra
do ribeirão da Cachoeira, e por este acima até o lugar deno-
minado-Bocaina, seguindo o mesmo ribeirão comprehendendo
tudo quanto verte até o alto da serra, seguindo por esta até
frontear as cabeceiras do carrego do Carmo e fazenda de Ga-
briel Ribeiro de Carvalho comprehendendo a fazenda de An-
tania Luiz dos Santos até a serrinha, e d'esta pelos espigões
que cercão as cabeceiras do cor rego do 'Retiro até o morro
do Pião, e d'aqui pelas antigas divisas.

( 40 )

Art. 3.. Revogão-se as disposiçõe5 em contl'ario.

Mando por tanto a todas as autoridade,; a quem o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão,
e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem. U
secretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no pala cio da presidencia da provincia de Minas
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LEI N.o 1:6G.l-DE 16 DE SETE'I13110 DE 1570.

( ~3 )

Florcncio da Cunha Vianna a fez.

Dn. AGOSTliSUO JosÉ FERREIRA DRETAS.,(L. S.)

F.~. 3.

Anacleto de lJlagalhães Rod1'igues.

Nesta secretaria da presidencia foi publicada em avulso
a presente lei em 2'1. de setembro do 187a.

Anacleto de lrJa'galhães Rodrigues.

Sellada na secretaria da presidencia da provincia aos
~G de setembro de 1870.

.
Art. 14.. I\evogão.se as disposições em contrario

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o co
nhecimento e execução da referida lei pertoncer, quo a cum-
prão, e fação cumprir tiio inteiramente como nella se contem.
O secretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar o COI'rel'.
Buda no palacio da presidencia da provincia do 1\1inas Gemes
aos dezeseis dias do mez de setembro do anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e setenta, qua-
dragesimo nono da independencia e do Imperio.

Art: ]2. Fica desmombrado dI! freguozia de CUl'Ímalahy
eencorporado ao do Gouvea o districto do l'issarrào do termo
da Diamantina.

Ârt. t 3. Ficão revogadas as leis ns. 1: !~i!)o I: !~80de 9
do julho do 1868, 1:490 e 1:578 de J 1 o 22 do mesma mez o
IIn110, 897 de 4. de junho de 1858, e o alt. 5 .• dado n. 1:262
19 de dezembro do 1862.

Art. 5,° Revoga-se a lei n. o 1:298 de 30 de o.utubHl
de 1866 e a de n. 1575 tle. 22 de j;nlho. de 1868.

. Árt. 1 L Transfero se para o arrainl do S. Sebastião do
S::llto lIranrle do tlill'mO de Minas Novas. 11 sédeda parochia de
S. 1\1ignel G para o arraill dos Lençóes a da freguezia do Tre-
medal do termo do Rio Pardo,

Art. 6. o Fica supprimida a freguezia de Datlas do termo
da Diamantina, e seu territorio annexado á parochia de Gou-
vea.

Art. 7." Fica revogudooart. 2',0 dalein.01:356deG
de novembro de 1866, continuando o districto -las Iredras dos-
Angic:)s do termo de S. Romão a ter as mesmas antigas di-
visas.

direito á cabeceira do corrego verm')lho dos Forf(}s, por es-
te corrego abaixo até o ribeirão do Cangica, por este ab<lixo
até o Rio das Mortes grande.

Art. 4.0 As divisas do districto de Santo Antonio da Pon~
te Nova com o de Carrancas ficão sendo pela cordilheira ctn
Serra do Curralinho até o ribeirão da cachoeira d,~ Manoel
Theodoro, e paI' este ribeirão abaixo até (} rio grande.

("42 )

Art. ~:. O districto do Brejo da Passagem fica dlJsmcm-
brado da parochia de S. Romão e annexaào á das Pedras. dos.
Angicos.

Art. 9.. Fica desmembrado do termo do Gr'ão !\Iogol e
:mriexado ao de !\Iontes Claros o districto de S. Gonçalo do
Brejo das Almas.

Art. tO. Revogão-se as leis ns. 1 :137 de 2~. de setembro
de l8132, 1: 143 de 21 de setembro do mesmo anno art. ] .• : (}
1251 de 17 de novembro de 1865 na parte em que crear;IO os
(listrictos de S. Pedro do Gequitinhonha, Curralinho e Setu-
binha, annexando-se ao districto e freguezia da Itinga o distric-
to de S. Pedro do Gequitinhonha .



cimento e' execução da referida lei portencor, que a cumpfil0,
e LIção cumprir tão inteiramente como nella se contem. O se-
cretario desta província 11 faça imprimir, publicar o corroI'.
Dada no palacio da presidencia da pro\illcia de Minas ,Goraes
aos desossei5 dias rio mez de setembro do nnno do NasclOlento
de Nosso Senhor Jesus Christo do mil oitocentos ú setenta,
quadragesimo lIono da independencia e do Imperio.

Quintiliano Teixeira Lomba a fez.

Sellillla na secretaria da presiuencia da provincia om 1G
de setembro de Jb70.

Anacleto de MagaZhã('s R()drigues.
Nesta secretaria da presidencia foi publicada a presenlo

lei aos 2!~de setembro de lb70.

( 44 ~

Lei que eleva á calhegoria de vilIa a'parochia de l\Ionte Ale"re: mar-
c~ ~s fregucziss de que se compõe o novo municipio ~ as suas
dlnsas com os de Uberaba e Prata, bem eomo as das frcguezias rl()
Anta, Ponte Nova, e Jequiry, e encorpora ao Anta o ribeirâo dos
Teixciras, ficando revogada a lei n. o 1:309 de 1866.

o dI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, nfficial da ordem
da rosa, cavalleiro da de Ch:.isto e vice-presidente d.a provin-
cia de Minas Geraes: Faço saber a touos os sous habitantes
quo a assembléa legislativa provincial uecretllu e eu sanceio-
nei a lei seguinte:

Art. 1. o Fica eJevnda á cathegoria de villa a. parochia de
Monle Alegre com a mesma denominação.

Art. 2.0 O novo municipio comprehenc1erá as freguozias
do Monte Alegrf.', Nossa Senhora da Abbadia do Bom SuccessQ,
e o dlstl'icto de ~anta Maria, desmembrado do termo do;
1)rata.

P. N.O 3.

(L. S.)

( 45 )

DR. AGOSTINHO JOSE' FERIIEJnA BRI:.TAS.

Art. 3.0 As divisas entre o novo município do !\Jante A-
leg;o ~ os de Uberaba e Prata serão as mesmas das parochias
e drstnctos de que se compõe o novo municipio.

Art. 4.0 As 'divisas entre as freguezias do Anta, Ponte
Nora e Jequiry serão pela fazonda do finado João Calisto, em'
rumo á serra das Amoras, tudo quanto verto para o ribeirão
dos Oratarios, por osle abaixo, tudo quanto verte do lado es-
querdo do mesmo alé a cruz do finado Francisco de Paula Ser-
ra; deste ponto em rumo direito á fasenda de' José Antonio
Botelho, ~erra dos CampelIos, e voltando para a direita da
Serra pelas di visas da faz6nda de D. Maria Clara com Vi-
cente Bozado, ficando a direita deste rumo' a pertencer ao
Anta. '

Árt. õ. o O ribeirão dos Teixeiras de um e outro lado até
a barra do carrego Sete LagôlS pertencerá ao Anta, revoga.
da a lei n. ,.1:309 de 1866 e mais disposi~ões em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

LEI N. o 1:6(1)-DE t G DE S~TEMBRO DE 18iO.

Lei que põe em inteiro vigor a de n." :1138 de 2~ de setemu('o de
18lil, e revoga outras.

o dI'. Agostinho José Ferreira Bl'êtas, omcial da ordem
da rosa, cavalleiro da de Christo e vice-presidente da provin-
cia de l\linas Gemes: Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou e eu saneei 0-
nei a lei soguinte:

Art. 1.0 Fica em seu inteiro vigor a loi n. o 1138 de 2 i
de setembro de 1861, e revogauas as subsequcnles. que a1ter?-
ruo as divisas do districto e parochia dos Tre3 Coraçõ:Js do Itw
Verde.

10~1O XXXVI PAnTE ~ ••
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Art. 3.. Revogão-so as disposi~ões em contl liri ).

Anaclelo de Magalhães Rodrigues.

Nesta secretaria da presidencia foi publicada aprese ntu
lei aos 2'J. de setombro de 1870.

. Quinliliano Teixeira Lomba a fez.

Sellada l1a seeret,da da presidencia da provincia em 16
de setembro de 18;-0.

Anaclelo de Magalhães RodrIgues

Dl\. AG05TI:'\HO JOSE' FEnnEIlL\ DRET.\S.(L. S.)

José Orozimbo de Oz.iveim Jacques a fez.

Sellada r.a secretaria da presidencia da pro"incia em t 6
de setembro de 1870.

Anaclelo de JlIag(tlhc~es Rodrigues

Nesta secretaria dn presidencia foi publicada a presenle
lei aos i4 de selewbro de 187O.

Anaclelo de Jllagalhr1es Rodrigu.es.

da rosa cavalleiro da de Chriglo, o ,'ice-presirlenle da pro-
víncia de Minas Geraeg: Faço saber a todos os seus habitan-
,tes que a assemIJléa legisl.3liva provincial decrelou e eu sanc-
cionei a lei seguinte:

Art. Unico. Fica reslaurada n comarca do Rio VorcJr., e
revogaua a lei n. 1 :266 de 22 de dezembro do 1865 e mais
disposições em con~rario.

Mando por tanlo li todas as :mtoridadcs (] quem o ronhe-
cimentú e execuçào da roferida lei perlencer, qU13 a cumprfio,
c fação cumprir tão inleiramente como nella se conlem. O S13-
cretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e correr. Da
da no paJacio da presidencia da provincia do ~linns G.eraes aos
desesseis dills do mez de sdembro do anno do Nnsclmento de
Nosso Sonhor Jesus Chrislo de mil oilocenlos e setenta, qua-
dragesimo nono da independencia o do lrnperio.

Dn. AGJSTINIIO J03E' FERHEJnA BRETAS.(L. 5.)

Art. 2.. Ficão revogadas as seguintes leis: a de n. 12Q(j
de 9 de agosto de 1864 art. l.. e 2,; a de 11. 1262 do 19 d~
dezembro de 186) art. 4 .•; as do ns. 1312, 131't. 1320,
}:JZ!} e 1331 de 5 do novombro U9 18(j6, 11 de n. 1392 de
Ir! do mesmo mez o anno; as de ns. 1"76, 1"88, 1516, 15 () •
e 1579 art. 2,', 1532 e.l53! de 9, 10,20 e 22 de ju\l:o de
1868.

Mando por tant,) a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e oxecução da referida lei pertencer, que a r:umplào,
o fação cumprir tão inteiramento como nella se con tem. ()
secretario d'esta provincia a faça impl'Ímir. publicar o corroI'.
Dada no palacio da prosidencia da provincia de Minas Geraes
a05 dpsessois dias do mez de setembro do anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jesus Christo de míl oitocentos e setenta,
quadrugesimo nono da indcpenden~ia e do Imperio.

LEI N.• 1:666-DE 16 DE SETE~IBRO DE 1870. LEI N." 1:667 DE 1G DE SETEMBRO DE 1870

Iteslaura a comarca do Rio Ycrde.

o dI'. Agostinho José Ferre' r 1'0 as; O ida! da OI' em

Transfere a séde da freguesia de Sant'Anna tio Paraopcha do muni-
cipio do IJomfim para S. Gonçalo éa Ponle, cleya á fl'cgucsia o
dislricto de Nossa Scnhora das Dôres tIa Conquista, dcclara perlen-

'l.'OMV XXXVI PAUTE t.a



fazen~d~.~'d:' i?ra~~~~~o ~e~~~~f~nJ~oC~~;~~e~aF~~n~~:~~i~l~~l ~~
gues o Moraes Cantagallo. rI

Ar!. lc..~ . ~ sédc da frcguezia do Dores do Cam o •
zo, do munlclplO da Ubernba seril d'ora em d. t P Form?-
de Nossa Senhora do Carmo 'do Fl'Ulal. IaI1 e no arralOl

Art. 5.0 A divisa d'esta com ns f . r'
fica scndo: da fóz do l'iueirão __ Moc;ja~eglleslOs Imóltro'ph~s
rão-Pcd B . . . em rumo at o l'Iuel-

1'3 ranca,-jlor este abmxo ató o 1" ..: }". •por e'\1' nu' t' 11' G 10 o.J. rancI~co• :'.' alxo 1le o \10 randc c por este abaix.o até 'i. '
U10- Moeda-onde comcçou. ,o fi )el-

( .{s )
~ent~ â freguesia de Ila liaiussú diversas C J
da freguesia de Dores do Campo l~or~1O asenc as, lran~fere a sede
sa Seu hora do Carmo do l~rulaJ I)a . so p~ra o amual de Nos-
<I D d D ' • ra o arraial de Nossa S I,o e~lerro o escmhol)uc a da parochia dE' .. ' en IOra
]o o~(plllha, eleva â parochia o t1islriclo <lo De spmlo San~o. ~a
<le lamanduâ, e conlem outras disI)Osi - .cslcrro. do IllUfllClfllOçoes a respcllo.

O dI'. Agoslinho .José Ferreira Brêtas omc' I d d
d~ .ro

d
3a, ca~alleiro da de Chrislo e vice~presi~~nte ad~r em

VIOCIa e l\Imas Gernes: Far,o saber a tod .pro-
t~s q~c a assembléa legislati~a provincial J:c~St seus Iwbltan-
CIOllel a lei seguinte: e ou c cu sanc-

Art. 1.0 Fica transferida a séde da fI' (Y • d '
Anna do Paraopeba do município do llo~lim etlpue~IaS cGSantl-da Ponle c d" d f ard . one;; o, as lVlsas a reguesia ser10 re"'ulad I ~..
laeào anterior á lei n . 1'>1)4 do <)" d' " as pc a legls-• • - -<> e novembro de 18Gj.

ArI. 2.' Fica elevado á freguesia o dislricto dc N
Senhora das Deres da Conquista com as me-mas d' . assa
~ando~se-Ih~ porer~ as fazendas da Malta, S~ecad~VlS~~ a~nc-
~;o~.uelro ed.fIJt.lqUülro, di:Jsmembradas da ptrochía' dov~~~dJ~
ti~~~~~;. O lstnclo do Pará desmembrado da pafochia do 11:1"

( 49 )

Arl. 10," As divisas entre estes dous districtos ficiío
sendo: ti começar na barra do ltapocerica com um cort'ego que
divide a fazenda do Liberato Gonçalves Beirigo, e por este
acima até uma barra existente no fundo do quintal do mesmo
Liberato, e por dia acima até as suas cabeceiras, seguindo as
divisas da fazenda de João Pereira da Costa até as do capitão
Joaquim Antonio Rabello no espigão, e por este até defl'onte
da cabeceira do carrego-Ponte queimad3,- e voltando á di-
reita descendo em rumo á cabeceira do carrego quo dava agua
á casa de Bento Henrique de Souzu, e por es~e carrego abaixo
até li sua barra no ribeirão Bambuhy, u por este acima até as
divisas entre os districtos de Tamanduá e llt:slcrro, por este
até a serra do Quebra Cangalha, e por esta até a cabeceira do
carrego Tapéra, o por e"te abaixo até a harra do rio Bôa Vista.
TOllU XXXVI PARTE I."

ra do Desterro do D~semboque a séde da paroc hia do Espirilo
Santo da Forquilhll.

Ar\. 7. o As divisas do districto de Perdõos com as de
Santo Antonio do Amparo e Sant' Anna do Jacaré comüçn!'êÍõ
no Rio Grande no lugar da barra do rtbeirão -ltapecericd, o
por este :Jcima seguindo as antigas divisas até a ponte dos
Tabuões, e d' ahi pelo leito do mesmo até llS suas cabeceiras
em rumo á fazenda de João Manool de Carvalho, abrangendo
todas as '1ortentps do carrego da Onça até a barra do ribeirão
do Amparo, e por este abaixo até o rio Jacaré.

Art. 8." As divisas entre os districtos de Perdões e Canna
Verde começarão em um pequeno carrego quo faz barra no
ribeirão do Amparo, abaixo do carrego do-Queura-dente-
em rumo ao cume da Serra do mesmo nome, o por elle em
rumo atravessando o carrego dos Machados até a barra da
grata da Vitella; e por este acima até O espigão das Cruzes, e
d'ahi ao Hio Grande pelas antigas divisas.

Arl. 9.° Fica elevado á parochia o distrÍcto do Desterro
do municipio de Tamanduá, annexando-se lhe o districtü de
S. Sebastião do Curral.

F. N..3.

Fica transferida para o arraial de Nossa Scnho-Art. G. o
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Anacleto de ~Iagalhães Rodrigues.

l 51 )

DR. AGOSTINHO JOSE FEHREIRA BRETAS.

1'. N.3

de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes que"
a assembléa legislativa provincial decretou e eu $anccionei
11 lei seguinte:

Art. 1.° FICa elevada á districto de paz li pOvoaçiio do
Pirangussú da parochia da cidade de Itajubá, se?do ~~as di-
visas as seguintes: começarão polo alto do Grutao dtvlsando
com S. Caetano, pelo dito alto ás cabeceiras do Hio Pirangus-
só, pelo alto da sel'ra até as cabeceiras d~ Sapu cahy, por ~ste
abaixo até um espigão na fazenda de Maxlmo Galvão FreIre,
que a di vide com a da Palmerinha, por este acima até O alto da
serra e por este abaixo até as divisas do Pouzo-frio, deste
proc~rando o alto do morro da Pedra vermelha, desta pelas di-
visas da fazenda de José Fer"nandes com Mellos, o atravessan-
do o rio Pirangussó pelas divisas do Sobrado até encontrar
as divisas do João Martins Tosta SQbrinho até o rio Pirangui-
nhas, por este abaixo até o fim da divisa do referido To~ta
Sobrinho, e seguindo á esquerda até frontear o alto do Gl'utao
onde tiverão principio estas div~sas. . • .

Ar!. 2," Revogão-so as dlSposlçoes em contrarIO.

Mando portanto a todas ~s au~oridades a t1uom O conh~-
cimento e execução da referIda leI pertencer', que a cumprao
e fação cumprir tão inteiramente corno nella se contem. O
secretarIO desta provincia a faça imprimir, publicar e COrrer.
Dada no palacio d,1 presidencia da provincia de Minas ~erees
aos desesete dias do mez de setembro do anno do Nasclmonto
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e setenta,
quadragosimo nono da indepcndencia e do Imperio.
(L. S.)

Dn. AGOSTINHO JOSÉ FEIIREIRA BllETAS.

Ar'!. 12. Revogão-se as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão
e façào cumprir tfio inteiramente corno nella se contem.
O secretario desta pl'Ovincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes
aos desesseis dias do mez de setembro do anno do Nascimento
dd Nosso Senhol' Jesus Christo de mil oito centos e setenta,
quadragosimo nono da independencia e do Imperio.

Art. 11. A freguezia do Porto Real de S. Francisco do
municipio da Formiga se denominará - Fmguezia de N. S. do
Rosario da Pimenta, e comprehenderá o districto d'este nom e
cujo arraial será a Sua séde, desmembrado .para esse fim dafreguezia do Piumhy.

(L. S.)

Jos6 Orozimbo de Oliveira Jacques a fez.

Sel1ada na secretaria da presidencia da provincia aos 16de setembro de 1870"

Anacleto de AJagalltães Hodrigues.

Nesta secretaria da presidencia foi publicada a presentelei aos 24 de setembro de 1870.

Francisco Antonio do Carmo 11 fez.

SeIlada na secretaria da presidencia da provincia em 17
de setembro de 1870.

Anacleto de ,flagalhães Rodrigues.
TOMO XXXVI PARTE 1.'

LEI N°. t:668-DE 17 DE SETEMBRO DE 1870.

Lei que eleva á dislricto de paz a povoação do Pirangussti da paroeh ia
da cidade de Itajubá, e marca as respectivas divisas.

O dI'. Agostinho José Ferreir'a Bretas, omcial da ordem
da rosa, cal'al1eiro da de Christo e vice-presidente da provincia



de Nosso Senhor Jesus Christo de niil oitocentos e setenta
quadragesimo nono da independen~ia o do Imporio. '

( 52 )

Nesta secretaria da presidencia foi publicada a presente
lei aOS 21J, de setembro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

v. N•• 3.

(L. S.)

( 53 )

DR. AGOSTINHO JOSE' FERIlElRA BRETAS.

LEI N.o 1:669-DE 17 DE SETEMBRO DE 1870.

Marca as divisas entre os termos da Bagagem e Patrocinio.

O dI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, omcial da ordem
da rosa, cavalleiro da do Christo e vice-presidente da pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanccio-
nei w lei seguinte:

Art. 1.. As divisas dos termos da Bagagem e Patrocínio
são d'ora em diante as seguintes: do rio Quebra-anzol ás ca-
beceiras do rio Bagagem, sempre aguas vertentes do carrego
da Rancharia, e seguindo o espigão mestre sempre aguas ver-
tentes do carrego que corre para a fazenda do 'Manoel Fernan-
des. de Carvalho, e seguindo sempre o espigão que divide a
Malta de Falhados até a estrada dos l?anicos, e por esta abaixo
até O rio Dourado, e transpondo este, seguindo pelas antigas
divisas do districto de Nossa Senhora da Abbadia e do Laga-
mar, ficando todo o referido districto da Abbadia pertencendo
ao termo da Bagagem.

Art. 2.0 Revogão-se as disposições em contrario.

Mando p.or tanta a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a l~umprão,
e fação cumprir tão inteiramente como nulla se con tem. O
secretario d'esta provincia a. faça impl'imir, :lUblicar e correr.
Dada no palacio da presidencia d3 provincia de Minas Goraes
aOs dl'sesete dias do mez de setembro do anno do Nascimento

Pedro Queiroga Martins Pe'reira a fez.

Sellada na secreta;'ia da presidencia da provincia LOS 17
de setembro de 1870.

Anacleto de Magalhães llodrzgues

Nesta secretaria da prosidencia foi publicada a presente
lei aos 24 de setembro de 1b70.

Anacloto de lIfagalhães Rodrigues.

LEI N.• 1:670-DE 17 DE SETEMBRO DE 1870.

Eleva .á. parochia o dislriclo do Coromandcl, do municipio do Pa-
lrOCllllO.

O dI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, amcial da ordem
d~ rosa, ~avalleiro da d,e Chdsto ú vice-presidente da provin-
Cla de Mlllas Geraes: l' aço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial uecretlJu e eu sanccio-
nei a lei seguinte:

. Art. Unico. Fica elevado á parochia o districto do Coro-
m.andel do municipio do" Patrocinio, comprehendendo os dis-
tnctos .do Lagamar e Abbadia, revogadas as disposições em
contrano.

. Mando por tanto a todas as autoridades II quem o conhe-
Clmentú e execução da re(erida lei pertencer, que a cumprão,
e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem. O se-
TO~IO XXXVI PARTE L"



Anacleto de Afagalhãcs Rodrigues.

( 05 )

---

DR. AGOSTINHO JosÉ FE/lllElHA DilETAS.

7. N.3.

co, e por eIle abaIXO até o ribeirão da Ol]na, por este abaixo
até o ribeirão das Vaccas, que vem do João Garcia, por este
abaixo até o Rio Grande, por este Iícima alé a barra do ribeirão
da Cachoeira, por este acima até a Sua cabeceira á sahir na
estrada geral no lugar denominado-Diogo_daqui pola estra--
da geral que segue para S.. João d'EI-Rey, passando pelo Bar-
ba de tobo até o morro grande, e d'aqui á esquerda pelo COr-
rego do Rio das Mortes pequeno, e por esto abaixo até a pas-
sagem ?~ estrada que vai para Vicloria, onde tiver'flo principioestas dIVIsas.

AI't. 3.. Hevogão-se as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridad es a qu em o co
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a CUffi-
prào, e façào cumprir tão inttliramente como nella se contem.
O secretario d'esta provincia a faça imprimir I publicar e correr',
bada no palacio da presidencia da provincia de Minns Geraes
aos desesete dias do mez de setembro do anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e setenta, qua-
dragesimo nono da indepondencia e do Imperio.
(L. S.)

Pedro Queiroga 1I1artins PC1"cim a fez. '

Sellada na secrotaria da presidencia da provincia aos17 de setembro de /870.

Anaeleto dc ;/lagalhães Rodrigues.

~estíl secretaria da presidoncía foi publicada em avulso \
em VIrtude da resolução n. 408, a presente lei em 24. de se-tembro de 1870.

TOMO XXXVI. PARTE 1.1

cretario d'est:.J provi:lCia iI faça imprit?ir! public.ar e ~orrer. Da
da no palacio da presidencia da prOVIUCIade Mmas ~eraes aos
deseseto di3s do mez de sE:tombro do an no do NascImento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos.e setenta, qua-
dragesimo nono da independencia O do ImperlO.

(L. S.) DR. AGOSTINHO JOSE' FEllflEIRA BRETAS.

Pedro Qtteiroga JiJartins Pereira a fez.

SelIada Da secretaria da presidencia da provincia om 17
de setembro de 1870.

Anaeleto de iJfagalhães Rodrigues

Nesta secretar'ia da presidcl1cia foi publicada a presente
lei aos 24 de setembro do 1870.

Anaeleto de Magalhães Hodrigues.

----
. LEI N .• 1:671 DE 17 DE SETEMBRO DE 1870

( 54 )

Transfere a séde da frC"'uczia dc S. Francisco do Onça pam o :Uraial
de S. Miguel do Caj~rú c marca as divisas. .

O dr, Agostinho José ~erreira. Bretas,. omcial da o~de~ _
da roza, cavalIeiro da de chnsto e vIce-presidente ~a prOVlOcra
de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus hablt~nte~ qu~
a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanCClOnel a leiseguinte:

Art. 1.. A séde da freguezia de S. Francisco do Onça é
transferida para o arraial de S. Miguel do Cajurú.

Art. 2.. As divisas do districto de S. Miguel du Caj urú
ficão sendo-do Rio das Mortes pequeno pela estrada que de
S. João segue para a Vicloria até a cabeceira do c?rrego ~o
Cortúme, que passa pelos fundos da caza de Antomo Francls-



Supprime a parochia da Venda No":,, aD!l,:,,<ao seu terrilorio á fregue-
zia do Curral e contem outras (lisposH;oes.

( !i6 )

LEI N. 1:672-DE lO DE SETEMBRO DE 1870.

DR. AGOSTINHO JOSE' FERIlEIRA BUETAS.

F. N.3 ( 57 )

LEI N. o 1:G73-DE 20 DE SETEMBRO DE 1870.

De~lara C~I ~cu intci,ro ,'igor a I~i n. 80a d~ a de julho dc i857, flllC clcrou
a call~e"orJa dc nlla a parocluJ do Calha0, c contcm outras dis(losiço"e
res(lclto. s a

Art. 3.0 Este municipio perteucerá á comarca do Jequiti-
nhonha.

o dr. Agostinho José Ferreira Brêtas, olicial da ordem
d? rosa, c~valleiro da de Christo e vice-presidente da provin-
CIa de Mmas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes
q~e a ~ssemb)éa legislativa provincial decretou e eu sanccio-
nOl a lei segumte:

:1rt. 1.0 t:ontinua em seu inteiro vigor a lei n. U 803 de
3 de Julho de 1857, que elevou á cathegoria de villa com o
nome de Arassuahy, a p3rochia do Calháo. '

A.rt. 2. o Fic~ marcado o praso de trez annos para o
?umprJmento do disposto no art. '2.U da dita lei: será porem
m~tallada . a villa 1090 9ue seus habitantes prestem um edi-
fic~o que Sirva provIsoriamente para sessões da camara e ca-
dOIa.

José Orozimbo de Oliveira Jacques a fez.
TOMO XXX"1. PARTE 1.'

(L. S.)

Art. t;.o Revogão"s~ as disposições em contrario.

. Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-,
CIme~to e exe~uç~o ~a :eferida lei pertencer, que a cumprão,
e faça? cumprIr tuo IntClrarnente como nella SI} contem. O se-
cretano d'esta provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada ~o pal~cio da presidencia da pl'ovincia de Minas Geraes
aos vmte d13s do mez de setembro do anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e setenta
quadragesimo nono da independencia e do Imperio. '

DR. AGOSTlNIIO JOSE' FERIIEIRA BRETAS.(L. 5.)
Jacintho Dias Co~lho,a fez.

Sellada na secretaria da presidencia da provincia em 19
de setembr() de 1~70.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.
Nesta secretaria da presidencia foi publicada a presente

lei aos 24. de setembro de 1870.

"I Anacleto de lI1agalhães Rodriguts.

o dr. A"ostinho .10sé Ferreira Brêtas, omcial da ordem
da rosa cav~lleiro da de Chl'isto e vice-presidente da pro-
vincia de' Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitan-
tes que a assembléa legislativa provincial decretou e eu sane-
cionei a lei seguinte:

Art. Unico. Fica supprimida a parochia da Venda Nova, e
seu territorio annexado á freguezia do Curral, menos as fazen-
das dos herdeiros Je Antonio Pereira da Costa, Manoel da Ro-
cha Compasso, José Pedro da Cos.ta e Thomaz Gonçalves de
Aquino, que pertenceráõ á freqlleZI~ da Contagem co.m as suas
actuaes divisas; revogadas as dISposições em contrario.

Mando por tanto a tod~s as a.utoridades a quom o con~e-
cimento e execução da refenda leI pertencer, que a cumprao,
e fação cumprir tãO.in~eiramenle .com? ~ella se ?ontem. O se-
cretario desta provmcJa. a fasa Imprim!r,. publIca~ e correr.
Dada no palacio da presldenc13 da prO\'lIlCla de Mmas .Geraes
aos desenove dias rio mez de setembro do anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos tl setenta,
quadragesimo nono da independencia e do Imperio.



de Nos~o Senhor Jes~s Christo de mil oitocentos e setenta, qua-
drageslmo 110110 da mdependencia e do Imperio.

Anàcleto de lllagalhães Rodrigues.

.Nesta secretaria da presidencia foi publicada em avulso,
em VIrtude da resolução n." l~OS de 12 de outubro de 1848, a
presente lei :aos 2ft. de setembro de 1870.

( 59 )F. N.3.

(L. S.) OR. AGOSTINIIO JOSE' FER:llllRA BRETAS.

Francisco Antonio do Carmo a fez

Sellada na secretaria da presidencIa da provincia aos
21 de setembro de 1870.

( 58 )

-Anacleto de illagalhães Rodrigues.

Nesta secretaria da presidencia foi publicada em avulso,
em virtude da resolução n. 408 de 12 de outubro de 1848, a
presente lei aos 2l~de setembro de 1870.

Anacleto de Jl1agalhãesRodrigues.

Sellada n'esta secretaria da presidencia da provincia em
20 de setembro de 1870.

LEI N." 1:674-DE 21 DE SETEMBRO DE 1870.

Autorisa o governo á isentar no todo ou em parte dos impostos de ta-
xas itinerarias as machinas tendentes á facilitar na província a in-
dustria extl'aetiva e agricola. '

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

Impre.3sas e revistas por ordem da presidencia.

Fernando Teixeira de Souza Magalhães.

o dI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, omcial da ordem
da rosa, cavalleiro da de ehristo e vice-presidente da pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habi-
tantes que a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanc-
cionei a lei seguinte:

Art. 1.. E' o governo autorisado á isentar no todo, ou
em parte, dos impostos de taxas itinerarias as machinas ten-
dentes á facilitar na provincia a industria extractiva e agricola,
expedindo para esse fim os necessarios regulamentos.

Art. 2.' Revogão-se as disposiçÕes em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento a execução da referida lei pertencCl' que a cumprão e
fação cumprir tua inteiramente como nella se contem. O se-
cretario desta provincia a faça imprimir. publicar e correr.
Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes
aos vinte e um dias do mez de setembro do anno do Nascimento
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LIVRO DA LEI MINEIRA
1870,

Tono XXXVI. PARTE L' FOLHA N. 4,

LEI N.• 1:675-DE 21 DE SETE~IBRO DE 1870,

Supprime o distrieto de Pains do municipio da :Formiga e eneor-
pora o seu tcrrilorio ao que d'antes pertencia.

o dI'. Agostinho José Fnrreira Brêtas, omcial da ordem da
rosa, cavalleiro da de Christo e vice-presidente da provincia de
!\finas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes que a
assembléa legislativa provincial decretou e eu sanccionei a
lei seguinte:

Ar!. Unico. Fica supprimido o districto do Pains do
mUlllcipio da Formiga e seu territorio encorporado ao que
d'antes pertencia; revogadas as disposições em contrario.

Mando por tanto. a todas as authoridadcs a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumprão e façào cumprir tão inteiramente como nella se
cO!'!tem. O secretario d'esta pr~vincia a ~aça i.mprimir, pu-
blIcar e correr. Dada no pala CIO da presldenCla da provin-
cia de Minas Geraes aos vinte e um dias do mez de setem-
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
de mil oito centos e setenta, quadragesimo .nono da inde-
pendencia e do imperio.

(L. S.) 011, AGOSTINHO JOSE' FERREIRA BRETAS.

Florencio da Cunha Vianna a fez.



Art. 2.0 A parochia da ConceiçM Idos Ouros do termo
de PaUlo Alegre se comporá d'ora em diante dos districtos do
mesmo nome, e de São .João Baptista das Cachoeiras, e pam
esta povoação fica transferida a sédu da mesma par0chia.

( 6~ )F. !\. r...

1rt. 3' Fica elevada á districto de paz e I'nrochia a
povoaçiio de S. Scbnstião da Cachoeira Alegre do termo de S.
Paulo do Muriahé com as s('guintes divisas:-A começar da
Serra de Mnnoel Custadio, em linha recta, á ponte denomi-
nada-Barreira-deste em linha recta á ~erra de José Fer-
reira Ceznr, ficando pertencendo á este districto todas as ver-
tentes das Serras do dito CeMr, do I.aranjnl, do finado COIIS-
tantino do Capivara, e de Manoel Custodio.

Art. 4.' Fica transferida para a povoaçiio do Espirito
Santo do Pomba a séde da freguesia do Porto de Santo An-
tania, do municjpio do Pomba.

Art. 5' Revogãoose as disposições em contrario.

Mando portanto a todJS as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da referida. lei pertencer, que a cum-
TOllU XXXV! PARTE t.a

go, e ao das Posses até a cachoeira grande no rio Machado.
sempre aguas vertentes; subindo por este acima até a barra do
l\f achadinho do Campo; por este ribeirão acima ate a primei-
ra cachoeira, e deste em rumo á pedra do navio, na Serra.
besta voltnndo á esquerda e pela mesma Serra, até um es-
pigão, que divide a fazenda de Manoel Coutinho Xavier de
Rezende, e Antonio da Costa Rios, e POI' este espigão abaixo
até o corrego do Machadinha do Malta, deste ao espigão até
o alto do Quaimbé; por este abaixo até o rio Dourado: por'
este nbaixo até a ponte de .João Carvalho, no mesmo rio Dou-
rado, e deste pela estrada nté a fazenda de ~lnrcos Aurelio de
Sousa, e desta em rumo ao espigão vertente ao carrego da
Cachoeirinha, e por este abaixo alé o rio Machado, e paI' esto
ncima até a barra do rio Machadinha, ollde começnrào as di-
visas.

Lei que eleva á districto de paz a povoação denominada-l\Iachadi-
nho-do municipiO de Alfenas e marca as respectivas divisas: de-
signa os districtos de que se compõe a parochia. da Concei-
ção d05 Ouros e tra nsfere a sua séde para S. João Baptista
das Cachoeiras: eleva á districto de paz e parochía a povoação
de S. Sebaslião da Cachoeira Alegre, marca suas divisas e
transfere para a povoação do Espírito Santo do Pomba a séde
da freguezia do Porto de Santo Antonio.

LEI N." 1:676-DE 21 DE SETEMBRODE 1870.

SeIladá na ser.retara da presidencia da provincia aos 21
de setembro de 1870.

A /ladeto de lJlagalhães Rodrigues.

N'esta secretaria da pNsidencia foi publicada a presente
lei aos 29 de setembro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

( 62 )

Art. 1." Fica elevado á districto de paz a povoação
denommada-Machadinho,-do município de Alfenas com o
nome de districto de S. Francisco de Paula do Machadinha e
com as seguintes divisas:-Principiando no rio Machado, de-
fronLe da Barra do rio ~]achadinho, e subindo á direita ao es-
pigão mais alto, atravessando o'corrego da Piedade, e verten-
tes ao mesmo rio Machado até o alto da Serra do Mamonal,
e vertentes á S. Thomé, voltando a esquerda pela Serra ver-
tente ao rio Machado, e co~reg0 de S. José Ilté as cabecei-
ras do mesml) cor~ego, e espigão mais alto; deste voltando á
esquerda pelo mesmo espigão e vertentes ao referido corre

O dr. Agostinho José Ferreira Brêtas, oficiül da ordem
da rosa, cavalleiro da de christo e vice presidente da provin-
cia du Minas Geraes: Faço' saber a todos 05 seus habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanccio-
nei a lei seguinte:



( 64. )

Uevoga a lei li .• 156ú de 22 de julho de 1868.

LEI N.• 1 :678- DE 21 DE 'SETEMBRO DE 1870.

8u prime o districto do Lagamar , ;ncorpor~ ~ scu lerrilorio ao~ d~slr~clos do
p Coromandcl e Abbadia; e marca as dIVIsas cntre estcs dOISdlslnclos.

O dr. Agostinho José Ferreira. Brêtas-, omcia) da or.de,:-
da roza, cavalleiro da de christo e v1Ce'presldent~ da provlDcla
de Minas Geraes: Faço saber á todos os seos habttant~s que ~
assembléa legislativa provincial decretou e eu sancclOnOl a leI
seguinte:

Art. t,. Fica supprimido o districto do LlIgamar do
termo do Patrocirrio e seu lerritorio é annexado aos dislrictos
do Coram andeI e Abbadia.

Art. 2.' As divi~as entre os referidos distri?tos são
d'ora em diante as seguintes:-Pelas cabeceiras do. RIO Preto
TO~~U XXXVI PARTE 1.3

. F. N. 4. (' 65 )

. O secretario desta provincia a faça impri~i~, public~r e correr.
.Dada no palacio da presidencia da provlllcla de Mmas ~eraes
aos vinte e um dias do mez de setembro do anno do NaSCImento
deNosso Senhor Jesus Christo de .mil oitocentos? setenta qua-
dragesimo nOllo da .independenCla e do ImperlO.

( L S. ) 'DR. AGOSTINIIO .JJSE' FERIlEIRA BRETAS.

Francisco Antonio do (armo a fez.

Sellada na secretarIa da presidollcia da provincia aos 21
de setembro de 1870.

Anaelelo de Jllagalhães Rodrigues.

N'estu secretaria da presidencia foi publicada a presente
lei aos .29 de setembro de 1870.

Anuelelo de ilJagalhães Rodrigues.

Quinliliano Teixeira Lomba a fez.

DR. AGOSTINHO JOSE' FERIIEIRA BRETAS.(L. S.)

prão, e façiio cumprir tão inteiramente como nella se contem. O
secretario d'esta pl'Ovincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no palaeio da presideneia da provincia de Minas Geraes
aos vinte e um dias do mez de setemuro do anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e setenta, qua-
dragesimo nono da independencia e do Imperio, .

LEI N.• 1:677-DE 21 DE SETEMBRO DE 1870.

. Sellada na secretaria da presidencia da provincia em 21
de setembro de 1870.

Anaelelo de Magalhães Rodrigues.

Anaelelo de !lJagalhães Rodrigues.

Nesta secretaria da presidencia foi publicada a presente
lei aos 29 de setembro L1e~870.

O dI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, ameia I da ordem
da rosa, cavalleiro da de christo e vice. presidente da provin-
cia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus babitantes
qne a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanccio-
nei a lei seguinte:

ArL Unico. Fica revogada a lei n. 1564. de 22 de julho
de 1868, revogadas as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execuçào da referida lei pertencer •.que a cumprào
e façào cumprir tào inteiramente como uei!a se contem.



( 67 )

DR. AGOSTINHO JOSE' FEHREIRA BRETAS.

)1'. N. !t.

Anacléto de .Ilagalhães llodrigue,.

. Nesta secretaria da prosidenc18 foi publicada a presente
lei aos 29 de setembro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.
.lOMO nxvl PARTE 1."

Florencio da Cunha Vianna a fez.

Sellada na ~ocl'etaria da presidencia da provincia em 2l
de setembro de 1870.

Arl. 2.. A séde da parochia do Mocambo do termo da
Januaria fica transferida para o arraial do Nossa Senhora do
Amparo do Brejo do Salgado e esta íregue"lia se denominal'á
d'ora em diante...,.Nossa Senhora do Amparo.

Art. 3.0 Revogão-se as disposições em contrario.

o dI'. Agostinho .José Ferreil'8 Bretas, oflicial da ordem
da ro~a, c3\'alleiro da da Christo e vice-presidente da provincia
de MInas ~eraes~ Fa~o saber. a .todos os seus habitantes que
a assemblea legislatIva prOVinCial decretou e eu eanccionei
a lei seguinte:

Art. 1.0 O mumclplo da Januaria fica encorporado á
comarca do Jequitahy e o da villa de Guaicuhy á comarca
de São Francisco.

(L, S.)

Mando portanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da refel'Ída lei pertencer, que a cumprão
e fação cumprir tão inteiramente como neIla se contem. O
secretarIO des!a provincia a faça imprimir, publicar e carrel'.
Dada no palaclO da presidoncill da provincia de Minas Garaes
aos vinte e um dias do mez de setembro do anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e setenta
quadragesimo nono da independencia o do Imperio '

DH. AGOSTINHO JOSÉ FERREIRA BREUS.(L. S.)

Art. 3. o Fica revogada a lei n. 1293 que elevou á dis-
tricto tle paz o Garimpo das Canôas no municipio de Passos.

Art. 4... Revogão-se as disposiçõtls em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridade$ a quem o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão,
e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem. O
secretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas
Geraes aos vinte e um dias do mez de setembro do anno do
Nascimnnto de Nosso Senh'or Jezus Christo de mil oitocentos
e setenta, quadragesimo nono da independencia e do imperio.

Anacleto de lIfagalhães Rodrigues.

Nesta secretaria tia presidencia foi publicada a presente
lei aos 29 de setembro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodriguei.

Flm'encio da Cunha l'ianna a fez'

Sellada na secretaria da présidüncia da- provincia aos 21
de setembro de 1870,

Etlcorpora o municipio da Januaria á eomarca do Jequitahy e o
da villa de Guaicuhy á comarca de S. Francisco, e transfere a
séde da paroch!a do Mocambo para o arraial do Brejo do Salgadõ.

( 66 )

LEI N.• t:679-DE 2L DE ~ETEMBRO DE 1870.

abaixo até a estrada que segue do arraial da !bbadia para o
porto do Araponga no Parnahiba, ficando lodo o lado direito
da estrada pertencendo ao distl'lcto do Coromandel e o esquer-
do ao da Abbadia.



( 69 )

Francisco lintonio do Carmo a fez.

DR. AGOSTINHO JOSÉ FERREIRA BIIETAS.

F. N.4.

LEI N°' 1:681-DE 21 DE SETEMBRO DE 1870.

Revoga a lei 11.' t:529 de :10 de julho de i8G8.

(L. S.)

O dI'. Agostinho José Ferreira Bretas, omcial da ordem
da roza, cavalleiro da de christo e vice-presidente da provincia
de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes que
a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanccionei a lei
seguinte:

. Art. uoico. Fica, revogada a lei n. o 152.9 de 20 de ju-
lho de 1868, e mais disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as autpridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão
e fação cumprir tão inteiramente como nalla se contem.
O secretario desta provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes
aos vinte e um dias do mez de setemoro do anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e setenta;
quadragosimo nono da independencia e do Imperio.

Sellada na secretaria da presidoncia da provincia aos 21
de setembro do 1870.

Anacleto de Dlagalhães Rod,'igues.

Nesta secretaria da presidoncia fo! publicada a presente
lei aos 29 de setembro de 1870.

Artacleto de Magalhães Rodrigues.

LEI N." 1:682-DE 21 D.E SETEMBRO DE lS70.
TONO I'.XXVI. PARTE 1."

( 68 )

LEI N." 1:680 DE 21 DE SE'l'EMBRO DE 1870

Revoga a lei n.O1:397 de'.!1 de novembro de 1867.

o dr. Agostinho José Ferreira Brêtas, omcial da ordem
d~ . rosa, ca~aIIeiro da de Christo e vice-presidente da pro-'
vmcla de MlIlas Geraes: Faço saber a todos os seus habitan-
tes que a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanc~
ciouei a lei seguinte:

Árt. unico. Fica revogada a lei n." 1: 397 de 27 de
novembro de 1867, e as disposições emcomrario, e em vi-
gor as anteriores ..

DR. AGOSTINHO JOSÉ FERREIRA BRETAS.

Francisco Antonio do Carmo a fez.

SelIada n'esta secretal'Ía da presidencia da provincia em
21 de setembro de 1870. .

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da reCerida lei pertencer, que a cum-
prão, e Caçãocumprir tào inteiramente como nelIa se contem.
O secretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e correr'.
Dada no palacio da presidencia da provincia de Minas Geraes
aos vinte e um dias do mez de setembro do anno do Nascimento
de Nos.so Senhor Jes~s Christo de. mil oitocentos e sotenta, qua-
drageslmo nono da mdependencla e do Imperio.

(L. S.)

Ânacleto de iJJagalhães' Rodrigues~

Nesta secretaria da presidencia foi publici\da a presente
lei .aos 29 de setembro de 1870.'

Anacleto de Jlagalhães Rodrigues.



RESOLUÇÃON.' 1:683 DE 21 ~E SETEMBRO IJE 1870.
TOMO XXXVI PAliTE 1..

Manoel José Ferreira a fez.

( 71 ,

Da. AGOSTINIIO JOSE' FEHIIEIR,-I. BRETAs.(C" S.)

lI'. N.O ".

Art. 4.' Fição desmembradas:
S 1.' DJ districto da Piedade da Bóa Esperança ~ ~~-

nexadas ao da Capella Nova das Dores, ambos do mUfilClplO
de Queluz', 'as fazenrlas de D Anna Maria de Jes.us, José Pe-
reira de Souza Neves e Antonio Gonçalves CorrCla. .

~ 2.' Do districto de S. José do Musambinho do termo
(Ie Cabo Verde para a freguezia de Dores do Guaxupé do mu-
nicípio dt' Jacuhy, as faze.ndas d~s cidad~o:;. Antonio Queru-
bim de Rezemle e Antolllo PerO/ra de OliveIra.

Ar\. 5." Revogão. se as disposições em contrario,

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da relerida lei perlencer, que a cumprão,
6 fação cumprir tào inteiramente como neHa se conlem. O se-
cretario d'esta provincia a faça imprimir. publicar e correr. Da
da no palaci" da presidencia da província de Minas ~eraes aos
vinte e um dills do mez de st:tembro do anno do NaSCImento do
Nosso Senhor Jesus Chrislo de mil oitocentos e setenta, qua-
d,'agesimÇl nono da independencia o do Imporio.

Sellada na secretaria da presidencia da pro vincia om ~ t
de setembro de 1870.

Ânacleto de Magalhães llorfrigues

Nesta secretaria da presidencia foi publicada a prosenttt
lei aos i9 de setembro de 1870. .

Anacleto de ilfagalhães llodrigues.

Att. 3.' Ficão creados:

S l.' Um districto de paz n~ povoação d,enominad~-:-
Cemiterio-desmembrado da freguezla do Itambe, do mUfilCI-
pio da Conceição, tendo por séde' a mesma povoa.ção do Ce-
miterio e pur divisas as seguintes: De.•de o Capmzal, todo
ribeirão das Botas, comprehendendo a fasenda de Vicente Fer-
reira de Alml}ida e suas vertentes 3té o Caixão, e pelo rio 1-
també abaixo até a barra do rio do Peixe, e por este abaixo
até a sua barra no rio Santo Antonio, e por este abaixo até o
Salto, as mesmas divisas da freguesia do ltambé com a dos
Ferros.

lIevoga as leis de os. ]571, ]355 e 1197, e contem oDlras disposiçõe!.
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o dI' Agólstinho José Ferreira Brêtas, official da ordem
da rosa, cavalleiro da 'de Christo e vice-presidente da provin-
cia de Minlls Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes
que a assembléa legislativa provinciahlecretou e eu sanccio-
nei a lei seguinte:

Art. I,. Ficão revogadas as leis:

~ l. o De n. o 1571 de 22 de julho de 1868, que
desmembra da frp.guezia de Ubá e annexa á do Sapé todo.
o territorio comprehendido nas vertentes ~o carrego das Pos-
ses, e contem outras disposições á respeito.

~ 2. o De n. 1355 de 1866, que elevou á freguezia o
districto do Riacho Fundo. O territorio de que se compõe o
districto do Riacho Fundo passa a pertencer á freguezi~ de
Jabuticatubas do municipio de Caethé e o districto de Congo-
nhas á freguesia da Tapéra do municipio da Conceição, d'-
onde foi dE'smembrado

~ 3,o De n.' 1197 de 9 de agosto de 186~;e em vigor'
a de n.' 975 de 2 de junho de 1859.

Art. 2.' Fica elevado á cathegoria de parochia o curato
de S. José do Barroso do termo do Presidio com as mesmas
divisas do curato.
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Du. AGOSTINHO .TOS!; FEImmnA llnÊTAs.

F. N. 4.

Anacleto de ,lIagalhães llod1'igucs.

OUUO PUETO, 1871. Tn. DE J. F. DE PAULA CASTUO.

LI naclcto de AI aglllhães Rodrigues.

N'esta Secretariada Presidencia roi publicada a presen-
te lei aos 29 de Setembr<.J de 1870.

Mando portanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provinciã de Minas
Geraes aos vinte dous dias do mez de Setembro do anno do
Nascimento de Nosso Senhor .Tesus Christo de mil oitocentos
e setenta, quadrllgesimo nono da Independencia e do Impe-
rio.

o Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Oflicial da Or-
dem da Roza, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da
Provincia de Minas Geraes: Faço saher á todos os seus habi-
tantes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. Fica () Presidente da Provincia autorisa-
do a conceder aposentadoria com ordenado por inteiro ao
actual administrador da Recebedoria de Caldas, Manoel de
Oliveira Lanna; revog&.das as disposiçoes em contrnrio.

(L. S.)

José Orozimbo d'Olú;eira JGcrzues 11 fez.

SeIlada na Secretaria da Pre::;idencia da Provincia liOS
22 de Setembro de 1870.

DR. AGOSTINHO JOSE' FERREIílA BRETAS.
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Rel'óga o S 2.0 do art. 1. o da Resolução 11.0 H83 de 15 de junho de 18tiá.

LEI N.• 1:684-DE 22 DE SETEMBRO DE 1870

o dr. Agostinho José Ferreira Brêtas, omcial da ordem
da rosa, c~valleiro da de Christo e vice-presidente da provin-
cia de Minas Geraes: Faço saber a todos os sells habitantes
que a assembléa legislativa provincial decretou a resolução
seguinte:

Art. unico. Fica revogado o ~ 2.0 do art. 1. o da reso-
lução n. 1183 de 15 de junho de 1864, e mais disposições em
contrario. '

(L. S.)

Mando por tanto a todas 3S autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da referida resolução pertencer, que a
eumprão, e fação cumprir tão inteiram,ente como nelIa se con-
tem. O secretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e
correr. Dada no palacio da prosidencia da provincia de Minas
Geraes aos vinte e um dias do mez de setembro do anno do Nas-
cimento de Nosso Simhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quadl'\lgesimo nono da independen~ia e d~ Imperio.

Francisco Antonio do Carmo a fez.

Sellada na secreta:'Ía da presidencia da provincia aQs 21
'de setembro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrtgues

Nesta secretaria da prcsidencia foi publicada a presente
lei aos 29 do setembro de 1870.

Anacleto de 1I'Iagalhães Rodrigues.

Lei que autorisa o presidente da provincia a conceder aposentado-
ria com ordenado por inteiro l\o.lactual administrador da reccbe-
doria de Caldas, 1\Ianoel de Oliveira Lanna.



LEI N. 1:685-DE 1 DE OUTUBRO DE 1870.

Allivia a Compa:Jhia UnHl0 e Industria da multa que lhe foi imposta pe-
las portarias de 16 de Fevereiro e 2 rle Maio do corrente anno.

FOLULA N.o 5.PARTE L"TO~IO XXXVI

LIVRO DA LEI MINEIRA
1870.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Bl'êtas, Officia1 da Or-
dem da Roza, Cuvalleiro da de Christo e Vice Presidente da
Provincia de Minas Gerues: Faco saber fi todos os seus habi-
tantes que fi Assembléa Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. Fica a companhia União e Industt'ia alli-
viada da multa que lhe foi imposta pelas portarias do. Presi-
dente da Pt'ovincill de 16 de Fevereiro e 2 de Maio do cor-
rente annoi revogadas as disposiçoes em contrario.

Mando portanto a todas as autoridades 11 qnem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprit, tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Pulacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes ao primeiro dia do mez de Outubro do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quarlragesimo nono da Independencia e do Im perio.

(L. S.) Du. AGOSTINIIO JOSI:: FEUUEIHA BltÊTAS.

Cand'ido Augusto da C1'UZ a fez.
Sellada na Secretaria da Presidencia á 1 de Outubro de

1870. .
ti nacleto de Jllagalhães Rodl'igues.
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LEI N. 1:687-DE 3 DE OUTUBRO DE 1870.

O DI'. Agostinho José Ferreira llrêtas, Offieial da Ordem
da Roza, Oavalleiro da de OlJiisto e Vice PresiJente da Pro-
vincia de Minas Gemes: Faço saber a todos O,S seus habitan-
tes que a Assembléa Legislativli. Provinciul decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. O Presidente da Provincia é llutorisado a
mandat' pagar ao 1. o e 2. o Oflicial da Secretaria do Governo
Fortunato Oarlos Meirelles e José Orozimbo de Oli veiru J ac-
ques a diffel'ença que vai de 800~000 rs. a l:200~000 que
llercebião eomo empregados da extincta Agencia Geral do
Ensino Publico, desde fi data em que pela suppressão da mes-
ma Agencia farão addidos á ex.tincta 1I1esadas Rendas, até que
forll.o nomeados 2."' Ofliciaes da referida Secretaria; revoga-
das as disposiçoes em contrario.

J\lando portanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuçãO da referida lei pertencer, que li cum-
prão e façao cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e COf-
reI'. Dada no Palacio da Presidencill da Provincia de Minas

TOMO xxx\'! PARTE).'

Manda pngar ao 1.° e 2.0 Officines da SE.cretaria do Governo Fortunato
Carlos MeireIles e José Orozimbo de Oliveira Jacques, vencimentos que

lleixar:iO de perceber.

A nacleto de Magalhães Rodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aoS 8 de Outubro de 1870.

A nacleto de Jl1agalhães llodrtgues.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia em
1 de Outubro de 1870.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtus Offic' 1 d' O d
d~ R;oz~, O~valleiro da de Ohristo e Vice Presidl:nteada rpem
;IllCIU e ?lImas Geraes: Fa~o saber á todos os seus habit:~=
es q~p. ~ As~emLlé~ Legislativa Provincial decretou e eu

sunCClOneI a leI segumte:

S~bdae~P~ ~~~~~to ~~;~d~e ~~u~~~~e~~~~o~~~~:nc~~~r~:m~
~al d .~rv~ço o dec?rndo desde a suppt'essll.O da Agencia Ge-

? nSIno Publico até a data em que foi elle
na ptrectoria geral da instruc'cão public' , de~prega~o
posIçoes em contrario. • a, re' oga as as dls-

Anacleto de Jlagalhães Rod1'igues.
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1
• NesstduSOecretliria da Presidencia foi publicada a l)resente
€I aos e utubro de 1870.

LEI N. 1:686-DE 1 DE OUTUBRO DE 1870.

Manda contar como tempo de servir. S b .
~ ~~~~r;~~I~:sr~~ :1~euP~~e;~:;a~'{ ~ge~.~:tgeor~~~u~t~sfd~t~ud;II~~~~~
Pubiica. na Irectona Geral da Instrucçilo

?Iundo portanto a todas as autoridades li
nhecImento e execuçl:lo da referida lei erten <, q lJem o co-tr~~e f~ç~o ~tlmprir tã? i~teiramente ~omo ~:{la ~~ec~n~~:-

cf'" C~~d~l~?l;:i.~i:o~~nt;:s~d~~:i~°dP:~:~i~~i:!i~:;&"0.':
.e_raes ao prtmeu'o dIa do mez de Outubro d d 1 N

lllas

CImento de N S I o anno o as-osso en 101' Jesus Christo de '1 't
setenta, quadr9g'esimo nono da Independencf~leo dIoolcento~ emperlO.

(L. S.) DR. AGOSTINHO JosÉ FmtItEInA BR1~TAS.

José Orozimbo d'Oliveira J acques a £16Z.



TOMO XXXVI PARTE La
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Dn. AGOSTINHOJosú FEllREIRABnÊTAs.

FicM revogadas as disposiçoes em contra-Art. 7.°

(L. S.)
Manoel J os6 Fe'rreira a fez.

SeUada na Secretaria da Presidencia da Provincia em 3
de Outubro de 1870.

Anaclelo de AJagalhães Ilod1'igues .

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 8 de Outubrq de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

rio.
Mando por tanto a todas as autoridades a qnem o co-

nhecimento e execução da refer~da lei pertencer, qne a cum-
prão e façno cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu blicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia 'de Minas
Geraes aos tres dias do mez de Outubro do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quadagesimo nono da lndependencia e do Imperio.

dos mesmos vencimentos seguindo-se a divisão em ordena-
rI? e .gratificação adoptada para todos os empregados pro-
vmClaes.

Art. 4.0 Os ajudantes de Engenheiros serão distribui-
dos pelos districtos, segundo o exigirem as obras em execu-
Ção nos mesmos.

Art. 5.0 No primeiro districto, cuja séde será a Capi-
tal, servirá o Engenheiro chefe com um ajudante effectivo,
e os demais empregados da actual,secção technica.

Art. 6.0 O governo expedirá o necessario regulamen-
to, marcando os distri.::tos, e definindo as obrigaçoes dos
empregados mencionados no presente projecto.

F. N. 5.
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?e~ae~ aos t~s dias do mez de Outubro do anno do Nascimen-
o e osso ~nhor Jesus Christo de mil oitocentos e seten-
ta, quadrageslmo nono da Independencia e do Imperio.

(L. S.) Du. AGOSTINHOJosú FERnEIRABnÊTAs.

CaetanoJ os6 Augusto AIenezes a fez.

d O
SeIlada na Secretaria da Presidencia da Provincia em 3

e utubro de 1870.

finacleto de AIagalhães nodrigues.

1
. Ne

8
st
1
uSOecretariada Presidencia foi publicada a l)resente

el aos (e utubro de 1~70.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

LEI N. 1:688-DE 3 DE OUTUBlW im 1870.

Lei que divide a Província em 7 Jistrictos de obras pubLcas.

d RO.Dr. Agos~inho José Ferreira B)"(~tas,Official da Ordem
? .oz1' C~vallelro da de Christo e Vice Presidente da Pro

Vll1ClUe l\llll!lSGemes: Faço saber a todos os seus habitan~
tes q~e a. Asse.mbléa. Legislativa Provincial decretou e AU
sanCClOnela leI segUInte: ~

d b
Al't. Lo. Fica a Provincia dividida em sete districtos

e o ras publtcas.

1 Art •. 2. o Em cada' um districto que terá por séde o
ugar maIS populoso, residirá. um eng~nheiro.

. Art. 3. o Fic~o creados na provincia os luo'ares de
:nals ~m Engenhetro para completar o numero de s~te e de
15~teajudantes de engenheiros, percebellllo aqueIles os' ven-
cnnelltos que actualmente teem em commissão, e estes 2/3
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Du. AGOSTINHOJOSl~FEuuEmA BIlÊTAS.(L. S.)

F. N. 5.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Cluisto e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Gerae3: Faca saber a todos os seus habitan-
tes que a Asserobléa Legisl~tiva Provincial decretou e €u
sancciollei a lei seguinte:

Art. 'unico. O gwerno fica autorisado para na apo-
sentadoria de Francisco Antonio do Carmo 1ll~llclar contar
o tempo que mediou entre sua demissão e reintegração, re-
vogadas aS ilisposiçae" em contrario.

1JlllltlO por tanto a todas a;; uutorÍ'1at1es a quem o co-
nhecilJwnto e execução da :'eferida lei pertencer, que a cum-
prão e f,'ÇãO cumpril' tão inteiramente como II 'lla ::;econtem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia tle Minas
Gerae;;, ao~ tres dias do mez de Outubro do lIllno do Nasci-
mento de Nosso Senhor JeZl1s Chl'isto de mil oitocentos e
setenta, gradrsgesimo nono da independencill. e do Impílrio.

Autorisa o ~overno para na aposentadoria do Francisco Antonio do Caro
mo mandnr contar o tempo que mediou entre sua demissao e
reintegraçao,

LEI N. I:G90-DE 3 DE OUTUBlW DE 1870.

DR. AGOSTiNHOJosú FEUUElUABRÊTAS.(L. S.)

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Ro'a, Cava11eiro da de Chl'isto e Vice Presidente ua Pro-
vincia <loMinas Gemes: F,lco saber a todos os seus habitan-
tes q ne a AS::iembléa Legi'slati \'<1 Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. Fica o Pre;;i<lente da Provincia autorisa-
do á mandar pagar a D. Clemencia Maria de Jesus e Cunha
cento e se5senta e nove mil duzentos e noventa reis, que
se lhe deve por sustento á pt'esos pobres, pam o que fica
aberto o necessario credito no corrente exercicio; revogadas
as disposiçaes em contrario.

Manrlo por tanto a toda~ a~ autoridades á quem o co_o
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a CUll1-
prllo e f~lÇãOcumpril' tãl) inteiramente como ne11a:ie contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aos tiOS dias do mez de Outubro do anuo do Nasci-
mento 'de Nosso Senhor Jesus Christo dí'! mil oito centos e
setenta, q ulldragessiroo nono da Inclependencia e do Imperio.

Lei flue autorisn o pa~am~nto da quantia de 16!JS2!JO á O. ClemencIa
Maria de Jesus e Cunha.
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LEI N. 1:689-DE 3 DE OUTUBRO' DE 1870.

Jacinlho Dias Coelho a fez.
Se11ada na Secretal'Ía da Presidencia da Provincia aos 3

de Outubro de 1870.

A naclelo de illagalhães Hodrigues.

Nesta Secretaria ela Pre::;idencia foi publicada a présente
lei aos 8 de Outubro de 1870.

l1naclelo de Magalhães Ilodrigues.

Jacinlho Dias Coelho a fez.

Sellada na Secretaria da Pl'esidencia da Pt'Ovincia em 3
de Outubro de 1870.

Anaclelo de Magalhães llodrigttes.
N'e3ta Secretaria da Presidencia foi publicada a presen-

te lei aos 8 de Outubro de 1870.

11 naclelo de lJI agalhães ]f od Ti g lies.

TOMOXXXVí PARTE 1. a



LEI N. l:G92-DE 3 DE OUTUI3IW DE 187(l.
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DU. AGOSTINHO JosÉ FEUUElRA I311Ê,TAS.

F. N.. 5.

O Dl'. AO'ostinho José Ferreira I3rêtil::i, Omcial da Or-
dem d.a Rosu,oCaval1eiro <la de Clll'isto e Vice Presi<irnte d.a
Provincia de Minas Gemes: Fuço saber fi todos 08 seus habI-
tantes q ne a Assem bléa Legislativa Provincial decre10u e eu
sancciouei a lei seguinte:

Art. llnico. Fica o Presidente da Provincia alltol'i-
sado a mandar pugar o ullgmento de nncimento.'i dos
professores de pharrnacia da Ca pital des!e a promulga-;il.o
TOMO XXXVI PARTE 1. •.

Quintiliano l'eixeim Lomua a fez.

Sellada nesta Secretaria da Presi,lencia tI'l. Provincia
em 3 de Outubro de 1870.

(L. S.)

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pCl'tcncPI' Cf ue II cum-
prllo e faç~o cumprir tã? it~teirame1:te co.m~ ne11a s~ Cl1utem.
O secretuno d'esta provlUclu a faça lmprumr, publIcaI' (' cor-
rer. Dada no Pll1acio da Presidencia da Provincia tIe l\linaa
Geraes aos tres ::lias do mez de outubro do annu tIo Nasci-
mento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil uitocentos e
setenta, q uadragesimo nono da in<lepen<lencia e <lo imperio.

Anacleto de Alaga'hiies lIodrigucs.

N p;;ta Ser,retaria da Presi<lencia foi pu blieada li presente
lei uu.:;8 tIe Outubro Je uno.

A nacleto de Jllagalhiies J:odrigues.

:Manda paoar o 3ugmento do \"oncimentrs dos professores de [lharrnacia
da capital desde a data oa ;>rolnulgaç[lo da lei n.o \:615 c abre o ne-
cessaria credito no corrente exercicic.
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LEI N. 1:691-DE 3 DE OUTUBlW DE 1870.

o Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Oflicia1 da Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da .Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial decret')u e eu
sanccionei a lei seguinte:

Lei que pleva á parochia 3 Capella de Nossa Senhor.a M1ii dos Homens
de S. Sebasti1io de Correntes, marca as respectivas divisas c contem
outras disposições.

Art. 1.. A 'capella da Senhora Mãi dos Homens de S.
Sebastião de Correntes, do municipio do Serro, é elevada á
parochia, que terá por divisas as mesmas do respectivo dis-
tricto.

Art. 2.0 Ficão restabe1ecidas as antigas divisas da
parochia de Arripiados. que t-:llo as serras do Oampolim até
a fazenda de eandiclo Ribeiro Rosa, toda 11 Grama, o Ribei-
rIlo de S. José até a barra do Casca acima a divisar com S.
Miguel do Anta, e S. Sehastião dos Affiictos.

Art. 3." As fazendas da Floresta, e de Jollo Martins
Pacheco ficão cleflmembradas de Dores do Turvo, bem como
as de José Marcos Pinto, e Januario Anselmo Pinto, e en-
corporadas á freguezia. de S. Janllario do UM.

Art. 4.0 Annexa-se ao districto da Venda Nova a fa-
zenda do coronel Theodoro Barbasa da Silva.

Art. 5.0 As divisas ;doIdistricto de Jaboticatubas do
termo de Caethé, .pelo Norte, entre este municipio, e o de
Santa Luzia serllO da barra do rio Taquarassú, no rio das
Velhas, c por este abaixo á embocadura do carrego Pontal,
e por este acima até o carrego do Almoço, por este acima
ao alto da serra do Baldim, e sempre pelo cume, agoas ver-
tentes, a fechar no rio Sip6.

Art. 6.0 Revoga0-se as disposições em contrario.
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. . 1 J é Feli~i"simo de Paulat . '0 da thezouraria prOV1llCIa os , ~'urtll'l , . _. , contrarlO.
Xli. v ip-r; revogadas as (l!sp0:>lçCíesem

a todas as autoridades a quem o co-
Mando portaut? r ferida lei pertencer, que a cum-

nhecimento e e:re~ll.çao d~ : 'ramente como ne11a se contem.
prão e fação cllrnpm ta? ll: e1 f a im rimir publicar e cor-
O Secretario uesta l~rodvlllpCIa:l

d
tln

Ç
c1'" ~a Pro~iucia de Minas

D d PalaclO a reSl e •• ,T .reI'. a a no o d o d Outubro do anno 110 ~,as-
Gerae.s aos tl'es dIaS o m~~lls eCh risto de. mil oi.t(}cento~ e
cimento de Nosso ~enhor J d. Independencia e do I!Dpeno.setenta, quadrages1mo nono ,1

Dll. AGOSTIXHO JosÉ FERREIRA Bnr~TAs.

Francisco Antonio do em'mo a fez.

o P'd . da Provincia em 3Sellada na Sec.retnl'lfi da reS1 enCla
de Outubru Je 1870.

11 nacleto de Jllagalhües llod1'igues.

~ esta Secretaria da Pl'esidencia foi publicada a presente
lei ao.s 8 de Outubro dp 1"')70.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

F. ;\. S.

, (L. S.)DR. AGOSTINHO Josú FmIRElHA BRETAS.

da lei n. 1615 de 28 de Outubro de 1860, pal'u o que é
aberto. o necessario credito no corrente exercicio; revoga-
das as disposições em contrario.

Mando por tanto a todm; as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteimmente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publkar e Cor-
rer. Dada no Palaeio da Presidencia da Provincia lie .Minas
Geraes aos tres dias do mez de Outubro do anno do Nasci-
mento de Nosso Senho!' Jeaus Christo de mil oitocentos e
setenta, q uadragesimo nono da rndependencia e do Imperio.

(L. S.)

Lei N. 1 :693-DE 3 DE OUTUBRO DE 1870.

José Orozimbo d'Oliveira .Jacques a fez.
SelIada na Secretaria da Presidencia da Provincia em 3

de Outubro de 1870.

A narlelo de lIJagalhties Rodrigues.
Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente

lei aos 8 de Outubro dr. 1870.

A nacleto de illagalhães Rodrigues.'

Autorisa o Governo da Provincia a aposentar com melade dos vencimen-
tos o 2.° Escriturario da Thezournria Provincial, José Feltcissimo dePaula Xavier.

O Dl'. AgostinhoJosé Ferreira Brêtas, Offi.cial da Ordem
da Rosa, CavlllIeiro da de Chl'isto e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Gemes: Faco saber a todos os seus babitan'"
tes que a Assembléa Legfslativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. O Presidente da Província é autorisado
a aposentar, com metade dos vencimentos o segundo escri-

LEI N. 1:694-DE 3 DE OUTUBRO DE 1870.

. '. d r 1icencn com todo o ordenadoAutorisa o Governo da ProvloCln a co.nc6daeThezoüraria Provincial Ame.
o ao '> o Escrlturarlo d

~itoOCa~~a~~foreira d~Mendonça. para tratar de sua sau e.

. . B 't" Omcial da Or-O DI'. Agostinho Jose Ferrelr~ 1'8 a
Vice

Pref;idente da
dem da Rosa, qa valleÍl'o ~~ ~e C~~~:~1todos os ;eus habi-
Provincia de MmasbGléeratJc:~~~iva Provincial decretou e eutantes que a Assem . a eo"
sanccionei a lei segumte:
TOMO XXXVI PARTE 1.'



( 87 )

LEI N. 1:696-DE 3 DE OUTUBRO DE 1870.

Abre credi;o DO -corrente exercicio para pagamento da imporlancia do
serviço decretado no ~ 56 do art. 2.° da lei n. 1:615 do 1869.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
TOMOXXXVI PARTE l.a

F. N. 5.

tes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. E' aberto o necessario credito, no corren~e
exercício, ao Governo Provincial para mandar pafSar os seIS
centos mil reis de que trata o art. 6.° S.1.° d.a leI n. 1:601
de 20 de Julho de 1868, revogadas as dISpOi:ilçCíesem con-
trario.

Mando por tanto a todas as autoridades á quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, q ne a cum-
prão.e fação cumpri!' tão in.teirame~te c~m? nella R,econtem.
O Secretario desta ProvincIa~faça.ImprImIr,'pU?1rcar e ~or~
rer. Dada no Palacio da Pres1dencla da ProvlllcIa de MIll~s
Geraes aos tres dias do mez de Outubro do ~nn? do NaSCI-
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1~11Oltocentos. e
setenta, q uadragessimo nono da IndependenCl8 e do ImperlO.

(L. S.) Da. AGOSTINHOJosÉ FlmUElRA BnÊTAs.

José Orozimbo d' Oliveira J a.cques a fez.

Sellada na SecretJria da Presidencia da Provincia aos 3
de Outubro de 1870.

Anacleto de Jllagalhães llodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 8 de Outubro de 1870.

A nacleto de il1agalhães Rodrig11 es •

.•.( 86 )

Francisco Antonio do Cw'mo a fez.

Du. AGOSTINUOJosÉ F.EUUElUABUÊTAS.

LEI N. 1:695-DE 3 DE OUTUBRO DE 1870.

A nacleto de Magalhães Rodrigues.

(L. S)

Al't. unico. O Presidente da Provincia é autorisado
a conceder licença com todo o ordenado e por um anno ao
segundo Escriturario da Thezl)uraria Provincial Americo
Cabral 1\10reira de MeiJdonça, para tratar de ~ua saude
onde lhe convier; revogadas as dieposiçoes em contrario.

Mundo portanto a todas as autoridaues a quem o co-
nhecimento e execu.ção Ul~ret:erida lei pertencer, que a cum-
prao e façãO cumprIr tão llltelramellte Como neUa se contem.
O Secretul'io desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Pl'Ovincia de Minas
Geraes aos tres dias do mez de Outubro ào anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos
e. setenta. quadrugesimo nono da Independencia e do Impe-
1'10.

Sellada na Secretaria da Presidenci~ da Provincia aos
3 de Outubro de 1870.

A nacleto de 111aglllhães Rod1'igues.

N'esta Secretaria da Presidencia roi publicada a presen-
te lei aos 8 de Outubr.) de 1870.

Abre crrdilo DO Corrente rxercicio pai a pagamer,to dos seiscentos mil reis
de ljUO trata o 3rt. 6.° ~ L° tia lei li. 1:601 de 20 de Julho de 1868.

O IJzo. Agostinho José Feneira Brêtas, Oilicial da Ordem
da Ro~a. Cavalleiro da de Ohri3to e Vice Presidente Ja Pt'O-
vincia ele l\Iinas Gerae:;: F.'l.ço :>rjber a todos os seus h:...bitan-



LEI N. 1:G97-DE 3 DE OUTUBRO DE i8iO.

( 89 )F. N. 5.

Anaclelo de 111agalhães Ilodrigues.

Anaclelo de illagalhães llodl'igttes.
Nesta Secreta.ria da Presidencia foi publicada a presente

lei aos 8 de Outubro de 1870.

LEI N. 1:698-DE 3 DE OUTUBRO DE 1870.

Autorisa o Governo á rescindir o contracto feito com o coronel Jollo An-
TOMO XXXVI PARTE 1."

da Roza, Oavalleiro da de Oh "isto e Vice Presidente da ?ro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habltan-
tes que a Assem bléa Legisla ti va. Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. E' o Presidente da Provincia autorisado
á mandar pagar á E. H. Laemmert os 2:574S350 reis que
se lhe resta pela impre"são e remessa do" 800 exempla~es
do relatorio, com que foi installada á Assembléa Provlll-
eial em o anno pu ssado, e para. ? que fica aberto o .nece~-
sario credito no corrente exerC1ClO; revogadas as dlSPOSi-
çoes em contrario.

Mando portanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execucão da referida lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprii. tão i~teiramen~e c0!li~ nella ,,~ contem.
O Secretario desta ProvinClu a faça lmpl'lmlr, puhllcar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de ¥inas
Geraes aos tres dias do mez de Outubro de anno do NaSCimen-
to de Nosso Senhor Jesus Ohristo de mil oitocentos e seten-
ta, quadragesimo nono da Independencia e do Imperio.

Du. AGOSTINHO JosI; FERREIRA BRÊTAS.

Cand'ido Auguslo ela Cr'uz a fez.

Sellada na Secretal'ia da Pl'esidencia aos 3 de Outubro
de 1870.

Du. AGOSTl1'íIlO Josú FEURElHA l3UÊTAS.(L. S.)

da Rosa, Oa\'tilleiro da de Ohri"to e Vice Pt'esidente da Pro-
vincia de ~linas Geraes: Faco saber ú todos os seus habitan-
tes quP a Assemuléa Legislativa Provincial decretou e eu
sal1ccionei a lei seguinte:

O Dl'. Agostinho José FelTeira Bl'êtas, Oflicial da Ordem

( 88 )

Art. unico. Fica aberto ao Governo da ProvIncia o
nec~"sario credito no corrente exercicio parl1 mandar pagar
a importancia do serviço decretado no S 5l:i do art. 2. o da lei
n. 1:615 de 18l:i9; revogadas li" disposiçoes em contrario.

~fa;ldo portanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuçilo da referida lei pertencer, que II cum-
prilo e fação cumprir tão inteil'amente como nella se contem.
O Secretario uesta Provincia li faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aO" tres dias do mez de Outubro do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor JeslB Ohl'lsto de mil oitocentos e
seteuta, q uac1ragesimo nono da Independencia e do Imperio.

José Orozimbo el'OliveiraJacques a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Província em
3 de Outuhro de 1870.

A naclelo de .JJagalhães Rodr'igllCs.
Ne:'ita Secretaria da Presic1encia foi publicada a presente

lei aos 8 de Outubro de 1870.

Anaclelo de Magalhães Ilodngltes.

AutorisJ /I {lugamenlo ú E. & li. Laemmert di] quuntia de '2:i54$350' reis
que se lhe re,ta pela impressao de SOO pxernplares do relatario upre-
sentauo ú .\ .•,ernhléa Prol'iuciul em o ;IUllO pas,;uJo.
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A /ladeio lÍe J/agalhãcs Roci"igues.

( 91 1

Quintilia110 Teúxeim
l."TOMO XXXVI PAUTE

(L. S.)

LEI N. 1:699-DE 3 DE OUTUBRO DE 1870.

. , SeuasWie <lo município do P.al.rocí-
Lei que supprime a parochl~ d~~: froguezia <la Cidade do PalrOClnlO.oio. e encorpora o seu lerrltorlO a

. B .'tas Oflicial da Or-
O Dl'. Agostinho .~osé Ferrel~rJstol~: Vice Presidente d.a

dem da~osa, ~avallell.o ~~ ?e C :;aber á todos os seus habl-
Provincla de Mmas Gel aLe:).O'~:iÇ~iva Provincial decreto u e eutantes que a Assemb~éa eo1.. a
sanccionei a lei segull1 te:

. . " 'tIa a parochia de S. Sebas-
Art. UlllCO. FIca SUPI?1 ~ml e o seu territorio encorpo-

tiílo do municip~o do. Pca~droâ~lI~~Patrocinio; revogadas asrado á fregllezla da . 1 a _
disposiçoes em contral'lo.

d s autoridades a quem o co-
Mando portanto a to as ~ lei ertencer que a CUffi-

nhecimento e execll.ção dD;ref~rlda nte ~omo nelia se contem.
prão e façllo cumprir til? l~tell'a~~ im rimir publicar e cor-
O Secretario desta Pl'OVlllpClU~dfa.. ~n Pro~incia de Minas

d p. lacÍo da reSI enCla d N
reI'. Da a no a . Z de Outubro do anno o as-
Geraes aos tres dlas do 1::>I1s Christo de mil oitocento~ e
cimento de Nosso ~enhor d. Independencia e do ImperlO.setenta, quadrageslmo nono a .

DIl. AGOSTINHO JOSI~ FERREIRA BuÊl'As.

Lomba a fez.

F. N. 5.
'd .a foi publicada a presen-N'esta Secretaria da Pl'e~ enCl

te lei aos 8 de Outubro de 18 ,O.

A na(Ho de Magal hães Rod1'igues.

Da. AGOSTIXHO 10sl:; FElllmmA BIlÊTAS.

Art. 3 o Fica0 revogadas as JisposiçGes em contra-rio.

lonio Maria Versiani para a canalisaçllo l1e agua pOlavel da Cidade de
Monles Claros, e á despenl1er com a referida ohra a quantia em quelôr orçada.

Art. L o O Governo fica autorisado a rescindir o con-
tracto feito com o coronel .Toill) Antonio Maria Versiani
sobre a clllla!isação de agua potavel pdl'll a Cidade de Mon-
tes Claros.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Bl'êtas, Oflicial da Ordem
da Rosa, CIIvalleiro. da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faco saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legisl~tiva Provincial decreto a e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. 2.0 Fica igualmente autorisado () mesmo Gover-
no a despender com a referida obra li quantia em qlle for
orçada, e porque for novamente Contl'1lctada ou arrematada.

lIIundo por tan to a todas a,; a u tori ,]ades a quem o co-
nhecimento e execução da :'efel'Ída ]pi pertenceI', q lle a Cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente (;orno ni'lla se contem.
O Secretario desta Provincia a fuça imp ri roir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidellcia da Provincia de Minas
Geraes, aos tres dias do mez de Outubl'O do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor .Jezlls Cltl'isto de mil oitocentos e
setenta, gradrsgesimo nono da independencia e do Imperio.

(L. S.)

Ped1'o Queiroga J/artins Pereim a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia em 3
de Outubro de 1870.



LEI N. 1:700-DE 3 DE OUTUBRO DE 1870.

FOLHLA N .• 6.PARTE l."TOMO XXXVI

LIVRO DA LEI MINEIRA
1870.

Art. 2.0 O numero de officiaes e praças de que se de-
ve compor o Corpo Policial e cada uma de suas compa-
nhias constu da tabella unnexa á presente lei.

O Dr. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faco saber a todos os seus habitan-
tes que a Assernbléa Legfslativa Provincial decretou e eu
sanccionei 11 lei seguinte:

Lei que eleva a rorça do Corpo Policial li mil praças e contem outras
disposições.

Art. l. o A força policial da provincia fi.::a desde já
elevada á mil praças distribui das em estado-maior e menor,
uma companhia de cavallaria e sete companhias de in-
fantana.

Art. 3.0 O Presidente da Provincia providenciará de
modo que em cada municipio, em proporção de sua impor-
tancia, haja sempre um destacamento destinado á guarda
da cadêa, conducção de presos, e outras diligencias, tendo
em vista na suhstituicão do destacamento o art. 73 do re- .
gulamento n. 54. •

Art. 4.0 Os vencimentos dos officiaes e praças do Cor-
po Policial se regularáO pelas tabellas annexas á presente
lei, que vigJraráO desde já.

( 92 r

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

OURO PRETO, 1871.Tu. DE J. F. DE PAULA CASTRO.

Sellada na Secretllria da Presidencia da Provincia em 3
de Outubru de 1870. .

Anacleto depagalhães Rodrigues.

. Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
leI aos 8 de Outubro de lCi70.



Art. 19. Fica o Governo autorisado:

Art. 18. Os officiaes reformados do Corpo Policial
que forem empregados pelo gonrno em alguma commissão,
perceberáo durante o tempo em que estiverem em taes
commissoe" os mesmos vencimentos dos ofliciaes effectivos.

Art. 14. Fica desde já creado o emprego de capellgo
do corpo, o qual, alem das obrigaçoes que tem pelo regula-
mento 11.50, leccionará primeiras letra;:; e doutrina chris-
tn, ao menos tres vezes por semana, ás praças que o nilo
souberem.

( 95 )F. ~, 6.

Ar1. 15. Fica revogado o art. 164 do regulamento
n. 5!~., salvo quando o Presidente da Provincia ordenar o
contral'io por utilidade do serviço publico.

Art. 16. Ficão em vigor os capitulas 8 e 12 do regu-
lamento n. 50 de 26 de Setembro de 1850. e todo o capi-
tulo 3 .• do regulaménto n. 54 de 28 de Fev~reiro de 1866.

Art. 17. A nomeaCão dos ofliciaes para as compa-
nhias só terá lugar qUlJnJo cllas tiverem mais de St'ssenta
praças.

Art. 13. A escripuração relativa ao desconto para
farr1amento, que uctuulmente se acha á cargo da Thezou-
raria Provincial passara, desde já, á ser feita pelo corpo,
sendo a importancia desses descontos recolhida mensal-
mente ao cofre provincial.

S 1.0 A reformar o regulamento n. 54.

S 2." A reformar com os vencimento;:; proporcionaes
ao tampo de serviço á Frederico Augusto da Silva Bl'andao,
capitão do Corpo Policial demittido por por'tarja de 18 de
:Maio de 1867, e á ex-praça José Diogo Coelho.

S 3.° A' aposentar com os vencimentos proporcionaes
TOMO XXXVI PARTE L"

( 94 )

Art. 5.° As praças de pret terão um mil reis dia rios
de solc"loe etapa, de que se descontará cento e cincoenta reis
diarios para fardamento.

Art, 6.° Se a Guarda Nacional, por qualquer cir-
cumstancia, ou ainda mesmo por couta do Ministerio da
Guerra, estiver destacada, alem dos vencimentos que per-
ceber dos cofres gemes, terá mais uma gratificaçilo paga
pela provincia, de maneirlt que tenha sempre iguaes ven-
cimentos aos do Corpa Policial, com tanto que não exceda-
se a verba votada para o mesmo corpo.

Esta disposição terá vigor desde já.

Art. 7.° As praças que baixarem ao hospital terão
direito a dusentos reis diarios, que serilo recolhidos ao cofre
para lhe serem entregues quando tiverem alta, ficando re-
vogado o art. 70 do reg'. n, 54.

Art. 8.° O mandante será um dos capitães de com-
pauhia, que servirá alternativamente e por substituição
mensal.

Art. 9.° Os engajamentos serão por cinco a1100S: as
praças que fizerem novo engajamento terão mais 80 reis
diarios sem outra q ualq uer gmtificação.

Art. 10. As praças que sahirem para fora da capital
poderáo consignar ás suas famílias metade do soldo, que
será pago pelo cofre.

Art. 11. Os ofliciaes que enfermarem só perderão o
exercicio e gratificaçilo, e baixando ao hospital só percebe-
ráo meio soldo.

Art. 12. O Presidente expedirá para fora da capital
tantas praças do Corpo Policial, quantas forem as de linha
que vierem para a Provincia, ficando-lhe o direito de fazer
a distribuiçàO pelo modo que julgar mais conveniente em
relaçao á exigencia do serviço publico.
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Sellada na Secretaria da Presidencia da Província em 3
de Outubro de 1870.
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Alanoel José FelTeira a fez.

DR. AGOSTINHO Josú FERREIRA BRÊTAS.(L. S.)

ao tempo de serviço o capellão do Corpo Policial padre An-
tonio Augusto França.

Art. 20. Revogão-se as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aos tres dias do mez de Outubro do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor Jesus Chri"to de mil oitocentos e
setenta, quadragesimo nono da Jndependencia é do Imperio.

ti rtaclelo de 111agalhães Rodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei em 12 de Outubro de 1870.

A rtaclelo de il1agalhães Rodrigues.
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IQual'lel mostro (lenont,,)
Socrotario (alferos)
Cal'ellno (alferos)
Capilues
I'cnenles
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Postos.

Palacio da Presidencia da Provincia do Minas Geraes, 3 lia Outubro do 1870.-0R. AGOSTINIIO JOS~: FER-REIRA UURTAS,

Palacio lia ProsidollCia lia Pl'ovincia do Minas Goraos. 3 do Outubro do 1870.-IlIl,AGOSTlNIIO JosÉFEllumllA Illlln'As.

Postos.

DOS VENCIMENTOS DAS PRAÇAS DE PIIET 00 CORPO POLICIAL.

DOS VENCDIENTOS DOS OFFICIAES DO COIlI'O POLICIAL D.\ rllOVINCIA DE ,\IINAS GERAES.

Sargento ajudanto
Oito quartel mostro
Chofe de muzica com a graduaçao de vago mestro
Sub chEfe. com a gralluaçllo de 1'.0 sargenlo .
Cornola mor com com a graduaçao do 1.0 sargento
Selleiro com a graduaçllo de 2.0 sargento
Primeiros sargentos
Segundos ditos
Forrieis
Cabos
Uuzicos
Soldados, ferradoros, clarins e cornetas

i.



Crea diversos impostos no municipio de Tres Pontas.

( 97 )F. N. 6.

Art. 6.0 O procurador ou fiscaes dos districto', que
effectuarem a cobrança destes impostos teráa 15 por cento
de commissilo.
TOMO XXXVI PARTE 1.'

RESOLUÇÃO N. l:"iOl-DE 3 DE OUTUBlW DE 1870.

O DI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Oflicial da Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Christ,o e Vice Preaidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faca saber a todoll os seus ha bitan-
tes que a Assembléa Legi~lativa Provincial, sob proposta
da Camara Municipal da Cidade de Tres Pontas, decretou
a resoluçllo seguinte:

Art. 1.0 Os-mascates de joias, fazendas, e outros ge-
neros pagaráo annualmente o imposto de 60$000 fS. ,
alem da afferiçllo.

Art. 2. o Os caldereiros não estabelecidos no municipio
pagarãO annualmente o imposto de 15~OOO rs., e os que
por paga tocarem realejos em caixa!!, com ou som figuras,
e derem esprctaculos publicas ou particlllal'es com marmo-
tas ou cosrnoramu;;, presepio!J, ou outro qualquer diverti-
mento, de que aunrilo lucro, pagarão 10~OOO rs. .

Art. 3.0 O:;cnl'i'eiros, que silo obrigados por lei., an-
teriores á prestar carretos pare. obra!J municipaes, rece-
berão em seus calTOS an pedras para as mesmas obras no
lugar que lhes for desiB'nado, salvo !le preferirem pagar
2$000 rs. com o que ficarão exonerado:> do serviço diario.

Art. 4." Quando uno haja serviço, em que se empre-
gue os carros, seus donos pagarM o imposto na razllo de
2~OOO rs, por dia, com tanto que nao exceda de 10~000 rs.
por anno.

Art. 5." Compete á Camara a acçllo executiva para
a cobrança dos impostos de que trata esta resoluçl1o.,
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LEI N. 1:703-DE 4 DE OUTUBRO DE 1870.

( 99 )

Mandá levar em conta na aposentadoria do chefe de secç:lo da Secreta-
TOMO XXXVI PARTE 1 .•

J? N. 6.
da Ro;:a, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente ua 'pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habItan-
tes q \le li Assemblé~ Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei segu111te:

Art. unico. O Presidente da Provincia fica autol'i-
sado li mandar levar em conta na aposentadoria de Bartho-
lomeu Paub Alvares da Costa no lugar de contador da
Thezourariu Provincial OR cento e quarenta e seis dias 'lue
servio no jury e Guarda Nacional; e tam.bem a mandar 111-
demllisal-o do que tem de menos r.eceb,.do por nll.o se lhe
contar o dito tempo; revogadas as dlsposlçoes em contral'lo.

Mando por tanto a todas ~s au~oridlldes á quem o co-
nhecimento e execuçll.o da referida lei pertencer. que a cum-
prilo e ftição cumpril' Ulo in.teirame~te c~m? nella ~e contem.
O Secretario desta ProvinCla n faça Imprumr, publicar e cor-
rer. Dada no Plllacio da Presidencia da Provincia de Min~s
Geraes aos quatro dias do mez de Outubro do anno do NaSCI-
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de m.il oitocentos. e
setenta, q uadragessimo nono da IndependencIa e do ImperlO.

. S ) DIt. AGOSTINHOJosÉ FmwEIHA BltÊTAS.(L. .
José Orozimbo d'Oliveira Jacques a fez.

Sellllda na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 4
de Outubro de 1870.

A nacleto de Magalhães Rodrigues.
Nest,a Secretaria da Presidencia foi publicada a presente

lei aos 12 de Outubro de 1870.
Anaclelo de Magalhães Rodrigues.

o Dl'. Agostinho José Ferreira Bl'êtns, Official da Ordem

LEI N. 1:702-DE 4 DE OUTUI3HO DE 1870.

Art. 7.. O procurado!' da Cllmaru nem uma commis-
s!io terá pela arrecat!C1çno de rendas muuicipaes e effectua-
das pelos fiscaes, e pelas quantias que receber d0S cofres
publicos, qUlllq uer que seja o fim á que elles lie destinarem.

Art. 8.. Hevogão-se as disposiçoes em contrario.

Mando portanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
prilo e façi10 cumprir tão inteiramellte como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Plllacio da Pl'esidencia da Pl'ovlllcia de Minas
Geraes aos ti es d ias do mel', de O LI til bro (:o anno do
Nascimento de Nosso Senho!' Jesus Chri,;to de mil oitocentos
e.setenta, quadrllgesimo nono da Independencia e do Impe-
1'10.

( 98 )

Du. AGOSTINHOJOSI( FmWEIRABUÊT~S.

José Orozimbo d'Oliveim Jacqu.es a fez.

SeUada na Sf1r.retaria da Presidencia da Provincia aos
3 de Outubro de 18iO.

A nacleto de ill agallu7es llod1'igues.

N'esta Secretaria da Presidencia roi publicada a presen-
te I'esolnção aos 12 de Ontubr.! de 18iO.

Anacleto de AIagalhâes Rodrigues.

)/allda levaI' em conla na apo~onladoria de UartholofllPu Paulo Alvares
r:l(l Costa no lugar de cont'I'Jor da Thozouroria ProvillClal os 146 dias
que servio no jury e Guarda Nacional. e tallllJem i Ildomnisal-o do
que tom Jo llleno~ recf'hido por não so lhe conlar o dilo tempo.



(L. S)

LEI N. 1:703-DE 4 DE OUTUBRO DE 1870.

( 99 )

Manda levar em conta na aposentadoria do chefe de secçtio da Secreta-
TOMOXXXVI PARTEl.'

da Ro;:a, Oavalleiro da de Christo e Vice Presidente ua Pro-
vincia de Minas Geraes: Fa.co saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. O Presidente da Provincia fica autori-
sado a mandar levar em conta na aposentadoria de Bartho-
lomeu Paub Alvares da Costa no lugar de contador da
Thezouraria Provincial OR cento e quarenta e seis dias que
serviu no jUI'Y e Guarda Nacional; e tal1l.bem a mandar in.
demnisal-o do que tem de menos recebido por nll.o se lhe
contar o dito tempo; revogadas as disposiçoes em contrarIO.

Mando por tanto a todas as autoridades á quem o co-
nhecimento e execuçilo da referida lei pertencer, que a cum-
prilo e fllcll.ocumpri!' tilo inteiramente como nella se contem.
O Secret~rio desta Provincia u faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aos quatro dias do mez de Outubro do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
set~nta, quadragessimo nono da Independencia e do Imperio.
(L. S.) Du. AGOSTINHOJosé FmummA Bl&rAS.

José 01'ozimbo d'Oliveim Jacques a fez.
Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 4

de Outubro de 1870.
A nacleto de Jll agalhães Bodrigues.

Nest,a Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 12 de Outubro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

F. N. 6.( 98 )

LEI N. 1:702-DE 4 DE OUTUBRO DE 1870.

Manda le\"ar em conta na apo~entadoria de BartholoJIIl'u Paulo Alvares
di! Costa no lugar de contu'Jor da Thezouraria I'rovinClfl1 os 146 dias
llue sen"io no jury e Guarda Nacional. e tamuem iudenlnisal-o do
q\le tem Je meno, ('ecf'bido por n1l0 50 lhe contar o dito tempo.

() Dl': Agostinho José Ferreira Bt'êtas, Official da Ordem

Du. AGOSTINHOJosÍ, FzmREIItABRÊT~S,

José Orozimbo (['Oliveim Jacques a fez.

Sellada na Sf1r.retaria da Presideucia da Provincia aos
3 de Outubro de 1870.

.Mando portanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, q lIe a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Pl:ilacio da Presidencia da Pl'ovlllcia de Minas
Geraes aos ties dias do mel', de Outubro (:0 anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chri"to de mil oitocentos
e setenta, quadragesimo nono da Independencia e do Impe-
rio.

Anaclelo de illagalMes llod1'igttes.

N'esta Secretaria da Presideneia foi publicalla ti presen-
te l'esolnção aos l2 de Olltubr<! de 1870.

Anaclelo de Magalhâes Rodrigues,

Art. 7.. O procuradol' da Oamara nem uma commis-
são terá pela arrecadação de rendas municipaes e effectuu-
das pelos fiscaes, e pelas quantias que receber dos cofres
publicos, qualquer que seja o fim á que elles 5e destinarem.

Art. 8.. Revogão-se as disposiçoes em contrario.
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Anaclelo de Magalhães Rodrigues.

( 101 )F. N. 6.

Lei quo declara o modo porque deve ser applícada a quantia de
30:000Soo0 votada na lei n. 1615 para liberlaçllo de escravas.

LEI N. 1:704-DE 4 DE OUTUBRO DE 1870.

O Dl'. Agoutinho José Ferreira Brêtas, Oflicial da Ordem
da Rosa, Caval1eiro da de Christo e' Vice Presidente da Pro-
vincia de Minl\s Gerae~: Faço saber á todos os seus habitan-
tes qu~ a Am,eml.JléaLegislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. 1.. A quantia de trinta contos de reie destinada
pelo art. 36 da lei n. 1GW para li bertaçlio de escravas de
~ a 9 annos de idade, será applicadn pela forma seguinte:

~ 1.. Em vez de escrll.vas de 8 a 9 annos serllo lfor-
riadat; de 10 a 20 Bnuos.

S 2.. Terllo prefereucia a quaesq ner outras aq uellas
que tiverem de ser vendidas t:m praça.

Art. 2.. Fica dispensado o cadastro, de que trata o
art. 37 da citada lei n. 1615.

Art. 3.° O Presidente da Provincia fica autorisado a
expedir regulamento, ou instrucçlJes para execllçlio da
presente lei; e revogadas as disposiçoes em contrario.

~Iando portanto a todas !la autoridades a qnem o co-
nhecimento e execuçllo da referida lei pertencer, que a cum-
prrio .e fuça0 cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Província a faça imprimir, public!/' e cor-
rer. Doida no PalaCÍo da Presidencil\ du ProvinCÍa de Minas
Geraes aos qnatro dias do mez de Outubro do unllo do r s-
cimento de Nos~o Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, qUlldragesimo nono da Independencia e do Imperio.

• % 1

(L. S.) Dn. AGOSTINHO JosÉ FERUBIRA BRBTAs.

Francisco Antonio do Carmo a fl:'z.
TOMO XXX'.'! PARTE L"

DU. AGOSTINHO JosÉ FERREIRA BRÊTAS.

O Dr. Agostinho José Ferreira Brêtas, Officiu1da Or-
dem da Rosa, Cavalleiro da de Chl'Ísto e Vice Presidente da
Provincia de Minas Gel'fles: Fr.ço saber a todos 0:1 seus habi-
tantes que li. AssembléaLegislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

ria do Governo Francisco de Paula Pinheiro <lo VIMa Cintra todo o
tempo do interrupção quo provar ter tido por motivo de molestia.

(L. S.)

Art. unico. O P['esidente da Provincia ficl!. autori-
s~do para. ma dar levar em conta na aposentadoria conce-
dIda eo cnefe de seccno da Secretaria do Governo Fl'en-
cisco e Peula Pinheiro de Ulhôa Cintm todo o tempo de
mterrupçilo, que prorar ter tido por motivo de molestia'
J'evogadas as disposiçlJes em contrario.. '

~Iando por tanto a t'ldas as autoridades a quem o co-
nheCImento e execuçao da referida lei pertencer que a cum-
prno c façllo cumpril' tão iuteiramente como nella:;e contem.
O secretario d'esta l?rovincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no P/dUCIOda PresiJencia da Provincia de Minaa
Geraes aos quatl'O :lias do !Dezde Outubro do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor Jezll3 Christo de mil oitocentos e
setenta, quadragesimo nono da independencia e do imperio.

José Orozimbo d'Oliveira Jacques a fez.

Sel1ada nesta Secretaria da Presirlencia de Provincia
em 4 de Outubro de 1870.

Anaclelo de Magalhães Rodrigues.

Nesta Ser.retaria da Presidcncia foi publicada a presente
lei aos 12 de Outubro de 1870.
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LEI N. 1:706-DE 4 DE OUTUBRO DE 1870.

Lei que annexa ao municipio de Quelnz a frpgu:zia de Congonbas do
Campo. tran;;fpre a séde da frt'guizia da Gloria para a freguezla das
D(jres da mesma freguezia e contem outras dlspos'ções.

O DI'. AO'()!:ltinhoJosé Ferl'eira Brêt~s. Offieial elaOrdem
daRoza, Cl\v~lleiro da de Cb:'Í"to e Vice Pl'e"iuente da .Pro-
vincia de MinaR G~raeR: Faço saber a todos os SeUShabitan-
tes que a A;;sembléa Legislati Vii. Provincial decretou e eu
samcionei a lei seguinte:

Art. 1.0 A freguezia de Congonhas do Campo fica
annexada ao municipio de Queluz.

Art. 2.. Fica desmembrada da freguezia do Ou~o
Branco e elotermo do Ouro Preto, e annexada á paroclna
e município de Queluz a fazenda do Bum Cubello.

Art. 3. o E' tra nRferida a :;éde da fl'eguezia da Gloria
para o distrir:to das Dôres da mesma freguezia.

Art. 4.0 Fica0 encorporad&s ao districto de S" ~t\ssu-
hy as f;\zendas do-Meio-do districto de Quelu7", e l\ (\0
Caethé do di"tricto do Redonuo.

Art. 5.0 Revogã~-se as disposições er...q co~trario.
TOMO XXXVI PARTE 1. .

Anaclelo de lrlagalhães Rodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei em 12 LleOutubro ele 1870.

Anaclelo de Magalh~es Rodrigues.

Sellllda na Secretaria ua Presideucia da Província em 4
de Outubro de 1870.

F. N. 6.

DIt. AGOSTINHO JOSlí FERREIRA BnÊTAS.

José Orozimbo d'Oliveira Jacf)aes a fez.

LEI N. 1:705-DE 4 DE OUTUBRO DE 1870.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia em
4 de Outubro de 1870.

A naclelo de Jf agalhães Rodrigues.
Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente

lei aos 12 de Outubro de 1870.

Anaclelo de IJlagalhães RodrIgues.

Manda lpvar em conta, para a aposentadoria do exprofessor Jo~ó I1ono-
rio da Costa Lana. todo o tempo docorrido da promulgação do regula-
mento n. 1>6 até a data em que deixou elle de ser professor.

O Dr. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Orrlem
da Rosa, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vinciade MinusGt>raes: Faco saber a todos os seus habitan-
tes que a Assernbléa Legi~lativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. O Presidente da Provincia fica autúri-
sado a mandar levar em conta para a aposentadoria do ex-
professor José Hunorio da Costa Lana todo o tempo decor-
rido da prolllulg>ÇilO do regulamento n. 56, até a data
em que deixou .elle de ser professor; revogadas as disposi-
çoes em contrarIO.

Mando por tanto a todas 8S autoridades a quem o co-
nhecimento e execuçl10 da referida lei pertencer, que a cum-
prl10 e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aos quatro dias do mez de Outubro do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quadragesimo nono da rndependencia e do Iin perio.

(L. S.)
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Da. AGOSTINHO JosÉ FrmREIUA BUÊTAS,

F. N. 6.

ao Rio das Velhas, e por este abaixo ao lugar denominado
-Caquende,-e d'ahi em linha á serra do Ouro Fino, desta
á ponte do Capivary comprehendendo o Capanema; revo-
gado assim o art. 1.0 da lei n. 1190 de 23 de Julho de 1864.

Art. 2.° A~ fazendas do Vigario João José Roriz e de
José Thomaz de Carvalho fiCão pertencendo ú freguezia
da Casa Branca.

Art. 3.0 Revogão-se o art. 2.0 da lei n. 1:190 de 23
de Julho de 1864, e o art. 1.0 da de D. 1536 de 20 de Julho
de 1868, ficanuo em vigor as disposiçoes anteriores.

Art. 4.0 Ficão desmembl'ados da parochia do Ouro
Preto, e encorporados á da Cachoeira d0 Campo os terri-
torio, da Capella do Chiqueiro do Allemão, Morro do Ga-
briel, Hodeio e Lagôa.

Art. 5. o Fi~ão tambem pertencendo ú parochia da Ca-
choeim os territol'Ío:; denorninudos-Tabuúe:;, e Serra do
Siqueira pelas antigas dIvisas, e o districto do Tijuco pelas
seguintes Jivisas, pelo rio Itabira abaixo uté fazer barra
com o Rio das Velhus, e por esfe acima até a barl'a do rio
Maracujá.

Art. 6." Revogão-se as disposiçúes em contrario.

Quintiliano Teixeira Lomba a fez.
TOMO xxxvr PA UTIt 1.'

(L. S.)

Mando pai' tanto a todas as autori.lades a quem o co-
nhecimento e execução da :eferida lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como n '!la se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Província de Minas
Gerae", aos quatro (lias do mel. de Outubro do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos e
setenta, gmdrc:gesimo nono da independencia e do Imperio.

DR. AGOSTINHOJosÉ FERREIRABRÊUS.(L. S.)

Lei que estabelece as divisas entre as freguozias de S. l3artlJolomeu e
Casa Dranca, revoga os arts. 1.0 I) 2. o da lei n. 1190 de 23 de Julho de
186~, e contem outras disposições.

LEI N. 1:707-DE 4 DE OUTUBRO DE 1870.

Anacleto de Alagalhães Rodrigues.

Maudo portanto a todas as uutoridades a quem o co-
nhecimento e execuçllo da referida lei pertencer, qne a cum-
prao e façao cumprir tno inteiramente como nelIa se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aos quatro dias do mez de Outubro do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor Josus Christo de mil oitocentos e
setentu, quadragesimo nono da Independencia c do Imperio.

José Orozimbo d'Oliveira Jac'lues a fez.

SelIada na Secretaria da Presidencia aos 4 de Outubro
de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

. Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 12 de Outubro de uno.

O Dr. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Rosa, CuvalIeiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Gera0;';: Faço oaber 11 todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. 1.0 As divisas entre 8S fl'eguezias de S. Bartho-
lomeu e Calla Branca ficllo sendo-da pedra de amolIar pela
estrada ao lugar denominado-José Henriques-deste pela ..
estrada do Sabará a paute do rio-Doutor-por este abaixo'
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Florencio da Cunha Viann(~ :l fez.

DR. AGOSTINHO Josú FEItREIRA BnÊTAs.

F. N. 6.

(L. S.)

Anacleto de lIlagalhães llodri!Jues.

LEI N. l:709-DE 4 DE OUTUBRO DE 1870.

Anacleto de iHagalhües llodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 12 de Outubro de 1670.

Sellada ua Secretaria da Presidencia da Provincia em 4
de Outu bru de 1870.

divisa esta com a Provincia de Silo Paulo, e por esta divisa
até o alto do morro-Palmeiras-e deste pela mesma divisa
da Provincia até o ribeirão das Canõas, por este ribeirão
abaixo até sua embocadura no Hio Grande e por este aci-
ma até onde comecarão estas divisas.. .

Manda restituir ao CapiUlo Manoel Dias de Avellar a imp0l'lancia que
de mais pagou, na Collectoria da Cidade FOl'lIIosa de Alrenas, de sollo
do borança do linado Manoel Ferreira d" .\ vellar.

Art. 4.0 Revogão-se as disposiçoes em contrario.

O 01'. Agostinho Jósé Ferreira 13retas, Oflicial da Ordem
TOMO XXXVI PARTI,: 1.4

Mando portanto a todas as autoridaues a quem o co-
nhecimento.e execução da referida lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Província a faça impl'imir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidenciu da Provincia de Minas
Gerae" aos qU'1tro dias do mez de Outubro do anno do Nas-
cimento ue Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quarlragesilllo nono da Indepelldencia e do Imperio.o Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Or-

dem da Rosa, Cavalleiro da de Christo (1 Vice Presidente da
Provincia de Minas Geraes: Faca saber á todo:>os seus habi-
tantes que a Assembléa Legisl~tiva Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. 1 o Ficão re"tallrados os districtos de Paz de Lu-
minarias e Rosario do termo de Lavras.

A rwcleto de ilJagalhães Rodrigues.

LEI N. 1:708-DE 4 DE OUTUBHO DE 1870.

Anaclelo de Magalhães llod1'igues.

N'esta Secretaria da Presidencia foi publicada apresen-
te lei aos 12 de Outubro de 1870.

Lei que restaura os districtos de Paz de Luminarias e Rosario do termo
de Lavras e marca as divisas da freguezia e districto de !'Io$sa Se- •
nbora das Dores do Atterrado.

( 106 )

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 4
de Outubro de 1870.

Art. 2.0 Os habitantes da margem esquerda do rio
Capivary que pela lei n. 1579 passarão para o mesmo ter-
mo de Lavras, ficão pertencendo ao districto de Luminarias.

Art. 3.0 As divisas da freguezia e districto de Nossa
Senhora da:>Dores do Atterrado, do muuicipio de Passos,
serão de ora em diante, a principiar no Rio Grande da divisa
da fazenda das Posses com a do coronel José Joaquim Fer-
nandes de Paula, e subin(!o por esta divisa até o alto da
Serra, e por este até o alto do Morro Sellado, e deste até
o alto da serra do Itambé e por esta serra até comprehen-
der a fllzenda do finado Francisco Peixoto Guimarães, e pela
divisa desta fazenda até frontear com o alto do Morro Sel-
lado na fazenda de .luvencio Hodrigues da Costa, onde faz
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(L. S.)

correspondente ao tempo c.m que ,Por n~meaçno do del.egado . de ins-
truccno e director do 21.0 Circulo Iitteraflo rege0 a cadClra de mstrue-
Çno primaria elementar de S. Francisco da Gloria o Arripiados.

F. N. 6.

TOMOXXXVI PAUTE l.a

Anacleto de Magalhães llod,'igues.
Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente

lei aos 12 de Outubro de 1870.

Anacleto de 1Ilagalhães Rodrigues.

O Dl'. Agostinho José Ferreir~ Bt'êtas~ Officil.tl da Or-
dem da Rosa Cavall '1'0 da de CIll'lsto e VICe PreSIdente da
Provincia de\-linas eraes: Faço saber a todos os seus habi-
tantes que a Assem bléa Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. Unico. O Presidente da Provincia é autorisauo
a mandar pagar a Manoel Lopes de ,Faria o oruenado cor-
respondente ao tempo em que o mesmo, P?r nom~açilo .do
deleO'udo de instruccão e director do 21.0 CIrculo lItter<1rlO,
rege~ a caue~ra .de. inst:u~çilO primaria ele.me~t~r de S.
Francisco da Gloria e ArI'lpIados, provando effectlvIu~de ~e
exercicio e cumprimento de deveres; revogadas as dlSPOS1-
ções em contrario.

Mando portanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
prao e fação cumprir ti10 ir:teiramen~e co~~ nella s? contem.
O Secretario desta Provinclll a faça llUpl'lmIr, publIcar e cor-
rer. Dada no Palacio da PresidencÍa da Pl'o~incia de Minas
Geraes aos quatro dias do mez de Outubro do a.nno do N asci-
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, q uadragesimo nono da Independencia e do Imp~rio.

DR. AGOSTINHOJosÉ FERREIRABRÊTAS.

José Ol'ozimbo d'Oliveira Jacques a fez.
Sellada na Secretaria da Presidencia aos 4 de Outubro

de 1870.

Dn. AGOSTINHOJosÉ FEnUEIRA BnÊTAS.(L. S.)

L9i que autorisa a mandar pagar a Manoel Lopes de Faria o ordenado

J acintho Dias Coelho a fez.

Sellada nesta Secretaria da Pl'esirlencia da Provincia
aos 4 de Outubro de 1870.

Anacleto de 1Ilagalhães Rodrigues.

Nesta Ser.retaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 12 de Outubrodel1870.

Anacleto de 1Ilagalhães Rodrigues.

LEI N. 1:7l0-DE 4 DE OUTUBRO DE 1870.

da Rosa, Cllvalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faco saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legisl~tiva Provin'cial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. O Presidente da Provincia mandará res-
tituir ao CapitllO Manoel Dias de Av'ellar a importancia
que de mais pagou na CoIlectoria da Cidade Formosa de
Alfenas de seIlo de heranca do finado Manoel Ferreira de
Avellar, sem embargo da prescripção opposta pela Thezou-
raria Provincial, para o que lhe é aberto um credito até
duzent~s e sessenta mil reis, revogadas as disposiçaes em
contrarIO.

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuç!l..o da referida lei pertencer que a cum-
prl10 e fação cumprir ti10 inteiramente como nella se contem.
O secretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minaa

I Geraes aos q uatro ~ias do mez de Outubro do anno do N asci-
mento de Nosso Senhor Jezu3 Christo de mil oitocentos e
setenta, quaclragesimo nono da independencia e do imperio.



LEI N. 1:712-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.
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Du. AGOSTINHOJosÉ FEUUEIllABUÊTAS.(L. S.)

F. N. 6.
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quadragesimo nono da Independencia e do Imperio.

.
Art. unico. No corrente exercicio aberto o necessa-

rio credito ao Presidente da Provincia para mandar pagar
as quantias já liquidadas e inscrirtas, provenientes de g~a-
tificacoes devidas por substituiçoes de empregos de mUIor
cathegoria, e as que se liquidarem até a publicação do re-
TOMO XXXVI PARTE La

Abre credito no corrente exercicio para se mandar pagar as quantias já
liquidadas e inscriptas proveni.enles de gra.lifica\iões dovid~s ~or su-
bstituições d(J emprpgos de maIOr cathegorla o as quo se IJqllldarem
até a puhlicaçao do regulamúnto n. 52 <I.quo ~iverem. direito Valeri-
anno Manso Hibeiro de Carvalho. AntoniO LUIZ Maria Soares do AI-
ber"aria e Antonio Josó de Oliveira. a'luellos contadores, e este 1.0
esc~pturario da Thezouraria Provincial.

Jos, Orozimbo d'Oliveira Jacques a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia em 4
de Outubro de 1870.

O Dr. Ao-ostinho José Ferreira Brêtas, Offi.cial da Ordem
da Rosa Ca:alleiro da ele elll'isto e Vice Presidente da Pro-
'vincia d~ Minas Geraes: Faco sabel' a todos os seus habitan-
tes quP. a AssemLléa Legrslativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Anacleto de lIJagalhíles Rodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei em 12 de Outubro de 1870.

Anacleto de lIJagalltães llo(ll'igues.

Art. 1.0 Toda pessoa q lIe dentl'o das povaaçoas der
um tiro sem licença, será punido com um dia de prisão e
um mil reis Je multu, se o tiro f')1' daào de diu; sendo u noite
a pena será dobrada.

Hesoluçao que lIddita as posturas da Camara Municipal de Santo An-
tonio dos Patos.

Art. 2.0 As pessoas, que derem casa de jogo mesmo
que não seja de paradas, seráo punidas com a pena de pri-
são por dois dias, e 11l ulta de 2$000 rs. por cada dia de jogo.

Art. 3.0 Os comprehendidos na disposição anterior,
que pagarem immediatamente a multa e custas antes da
sentença condemuatoria, iieráo isento::; da pena de prisão.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brê ,Oflicial da Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-.
vincia de Minas Gpraes: Faco saber a todos ossells habitan-
tes que a Assembléa LegisÍativa Provincial decretou sob
proposta da CarDara Municipal de Santo Antonio dos Pa-
tos a resoluçao seguinte:

( !lO )

llESOLUÇÃO N. 1:711-DE 4 DE OUTUBRO DE 1870.

Art. <1.0 1\ disposição" do art. 2.0 não comprehende as
casas de particulares, e outros que jf)gilO só por diverti-
men to,

Art. 5. o A Camara concederá licença, para mesmo
dentro das povoaçOes, atirar-se quaesquer passams.

•
Art. G. o Revogão-se 3S disposições em contl'llrio.

~Iando portanto a todlJS as autoJ'idades a (jllem o co-
"uhecillJento e execuçllo da referida lei pertenceI', que a cum-
]11'<10 e fação cumprir tão inteil'amente como nella se contem.
O 8ecretllrio desta Provincia 11 faça imprimir, publicar e cor-
reI'. D~da nu Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Gemes aos quatro dias du mel. de Outubro do lillno do Nas-
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Anaclelo de Magalhães Rodrigues.

FOLHLA N.o 7.PARTE l.-TOMO XXXVI

LIVRO DA LEI MINEIRA
1870.

O DI',Ag'ostinho Jo:;é Fer~eira Br~tas, Ofi!.cialda Ordem
da Rosa, Oavalleiro da de Olmsto e VIce PreSIdente da ,Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habItan-
tes que a Assembléu Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. 1.0 Fica desmembrada:

. S 1.o A freguezia de San t'Anna dos Alegres uo termo
de Patos, e encorporada ao de Paracatú,

S 2.° A fl'eguezia de Santa Rita do Rio Claro, do ter-
mo de Jacuhy, e oucorpor!.lda ao de Passos.

S 3.° O districto de N. S. do Oarmo do ArriaI Novo,
da freO"uezÍade S. Francisco das Ohagas, e encorporado ao
municipio de Santo Antonio dos Patos.

Art, 2.° Fica0 revogadas:

S 1.0 A lei n. 1:407 de 9 de Dezemb:o de 1867 que
estabeleceu suus divisas entre as freguezl8s e termo do
Araxa e Patrocinio e em vigor a lei anterior.

Lei que encorpara aos lermos uc Paracalú, Pass?s e Santo Antonio uos
Patos as freguezias de Sant'Anna uos Alegres, Santa !llta do IlIO Clar~
e o districto de Nossa Senhora do Carmo uo Arraial Novo; revoga a \01

n, 1:407 de 9 de Dezcmbro de 1867 e o art. 1.0 ua de li, !:UJ3 o con-
tem outras ulsposições,

LEI N. 1:713-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870,

Da. AGOSTINHO JOSI~ FEllREIRA Bm11'AS.
(L. S.)

Jacinlho Dias Coelho a fez.

Sellada na Secretaria da Pl'esidencia da Provincia em
5 de Outubro de 1870.

OURO PIlETO, 1871. T¥P. DE J. F. DE PAULA CASTRO.

gulamento n. 52, á qtle tiverem direit') Valerianno Manso
Hibeiro de Oarvalho, Antonio Luiz Maria Soares de Alber-
garia e Antonio José de Oliveira, aquelles contadores apo-
sentados e este 1.° escripturario da 'l'hezouraria Provincial
revogadas as disposiçaes em contrario. '

linacleto de Jl[ agalhães Rod1'igu,es.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 12 de Outubro de 1870.

.Mando por tanto a todas as autoridades a quem o co-
nheCImento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tilo inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
reI'. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aos cinco dias do mez de Outubro do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhol' Jesus Christo de mil oitocentos e

. setenta, quadragesimo nono da fl1depeudel1cia e do Imperio.



Art, 9.° As divisas da fregllezia de N. S. 11ãi dos
HOl11p.ns do Turvo serão as mesmas do àistricto com as al-
teraçoes seg'llintes:-Do m0rro pellado da fazenda dos :Ma-
ximos descerá espigilo abaixo pelas vertentes de José Hen-
riques, ahi saltará o Turvo e seguirá pelo espigãO verten-
te do comrnercio denominado-Siq lleira-contlOuundo sem-
pre por uma das fazendas de Herculano Ferreira da Motta
e Manoel Alves dos Santos em suas extremas e seo'uirá até
as cabeceiras do ribeirão do Bernardo na fazend: de José
Dernetri.), e d'ahi será pela estrada uo Pe::,sanha, atraves-
sando as terras de Francisco Porto até as Sardinhas e d'ahi
descerá, Canna Brava abaixo, até á caxoeirll acima da fa-
TOlHO XXXYI PA fiTE l.'

por este acima. á barra do ribeirão de S. José da Caia na
ficando este ribeirão e todas as suas \'ertentes, fazenda d~
fallecido Francisco Valentim Rodrig-ues e de José Moreira
Carneiro pertencentes fi Tombos, menos a fazenda propria-
mente dita do fina.do Coronel l\Iaximiano José Pereira de
Sousa, que continúará a pertencer ao districto de S!lnta
Luzia.

Art. 8,° As divisas da freg-llezia de S. Sebastiüo dos
Correntes serl10 as mesmas fixadas pela lei anterÍoI' com as
seguintes alterflçoes: Da fazenua dos herdeiros de Manoel
Ignacio de Oliveira abrangerá para a frl:'guezia de S. Se-
bastião dos Correntes touo o ribeirão de Santa Cruz até a
barra, d'ahi seguirá corrente abaixo do lado esquerdo até
o ribeirão da Santissima Trindade ás cabeceiras uo Corréu-
tinho e S. -icoláo Grande, seguindo o g-ume do espio'üo
que vai divisando as fazendas dos herdeiros de José Q~Ie-
rino da Sil va ,e Valel'Ío Sanches Brandão e voltando pelo
gume que divide as fazendas de Manoel Netto e Calma Bra-
va em ~. Nicoláo req neno, sempre pelo espigãO abaixo até
a fazenda do finado José Ferreira Barboza, que di vide com
José Querino da Si! va J uniol' pelas di visas dae fazendas dos

• I?esmos, e d'ahi voltará ao espigão que divide as IlglluS do
Burraxudo e Canna Brava até o espigilo que rli\'ir1e as fa-
zendas de Zeferino Monteiro de Carvalho e Joanna de Lima.

( 115)F. N. 7.( 114 )

S 2.° Oart.1."dalein 1'193
de S. J eronimo dDs Poções d' , ,~~e creou o districto
tendo o seu territorio aos distrfc~unálclplO do Ara~á, rever-

os que pertencIa.

Art. 3.° A s&de da fI' O' ' 1
Chagas do Campo Grande ser~5 ~I~Hl (e1 N~' Francisco das

rraIa 1 ovo do Carmo.
Art. 4.° As 'd" .d'Alc t suas IVlsas e as do dIstricto de S P dan ara serão as seO'u' t '. P 1 " • e 1'0

acima até o dos F ,b In e",. e o nbl:'Irão de S. JOão
Goritas a encontrar e::~f~f;a por este até a,s ~abeceiras do
fuSão e S. Jer' , s a?t~aes dos dIstl'Ictos da Con-

tlDlmO, OIa supprIUlldos.

Art. 5.° Fica crendo u d' ,
nominacão de Formôso (na m ISt:ICtO de páz com a de-
P,a~aca~Ó, Rendo suas divis:;e~~ezIa ,do Burity, termo. de
dlVIso~la desta Provincia com ati;egdlIntes: Da serra geral
cabeceIra do Rio Pinduca e oyaz, confrontando a
fazer barra Com o Feital ' em rumobdi.reito, deste abaixo a
g , por este a aIXO ao r' S D .
os, por este abaixo até sua co fi . . I? omIn-

pO,r este abaixo até SUl! confillenc~a u~ncI~ no 1'10 Urucuia,
a~lma até sua nHscente desta o RI? qlaro, por este
rmhanha, dividindo p~r este em rU,mo (lIr~lt? ao Hio Ca-
das nascentes do Carinhanha c~m ,1 PrOVlIlCla da Bahia,
sas com a Provincia de Goyaz :~é 8?,0.ãO,.e, d'este pelas divi~
. • o prlIlcI pIO destas divisas.

, Art. 6.. As divisas da freo' .' d C'
Claros Com de Itacamb' B b~ezla a Idade de Montes
D~s altos da cabeceira ~~aB~e reJo das Almas, fi.Cão sendo:
CeIra mais proxima do r'b . "gC~ho, rumo dIreIto á cabe-
té . 1 elfl.looDO'onhas b 'a a serra da Purificacão b, por este a alXO

acima até a barra de' S ' ~or fsta até o ribeirão Tuoror6
Martha acima até o c n I rrt Ia, pelo corrego de Santa
rei to á Varanda de Pila~g~ o dl ~ ~uq lIem, deste, rumo di-
até o mato preto. ' etite ligar pelos altos da serra

Art. 7.° As divisas d f .
rangolla com as de S L .a reguezm dos Tombos do Ca-
beirão de S M -h ' lIZIa uo Carangolla serão pelo ri-

, a. eus até a barra do mesmo CaranO'olla
b ,



( ll6 )

•

( ll7 )

Du. AGOSTINHOJosÉ FEUUElHABUÊTAS.

F. N. 7.

(L. S.)

LEI N. 1:715-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

vincia de Minas Geraes: Faco saber a todos os seus habitan-
tes que a AssembléaLegisiativli Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. llnico. Fica liquidado em dez annos, seis rnezes
e dez dias o tempo de serviço particular, de que tl'Uta o art.
40 da lei n. 1:615 relativamente a D. Eva Barbara Teixeira
de Carvalho, revogadas as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades á quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a CUill-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia fi faça imprimir I publicar e COf-
reI'. Dada no Palado da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aos cinco dias do mez de Outubro do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor .Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, q uadrag'essirno nono da Independenciu e do Imperia.

Candido 11 uguslo da C1'UZ a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 5
de Outubro de 1870.

11 naclelo de lJlagalhães Rodrigues.
Nes~a Secretaria da Presidencia foi publicada a presente

lei aos 15 de Outubro de 1870.

Anaclelo de IJIagalhães Rodrigues.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Oflicial da Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente !la Pro-
TOMOXXXVI PAUTE l."

Lei qu e a utorisa a construcçaO de diversas obras.

Manoel José Fel'1'eira a fez.

Du. AGOSTINHOJOSÉ FEItnEInA BUÊTAS.(L. S)

Anaclelo de 11I agalhcies Rodrigues.

LEI N. 1:714-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

zenda de Qllerubino Gonçalves Costa, e d'ahi seguirá a ca-
xoeira de S. Nicoláo Peq ueno, existente entre as fazendas
de Joãa Ignacio e Caetano Gonçalves, ficando pertencendo
á Senhora llIãl dos Homens da dita Caxoeira para cima to-
das as vertentes de S. Nicoláo Pequeno.

Art. 10.0 Revog'ão-se as disposições em contrario.

Mando portanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
prão e façao cumprir tão inteiramente Como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
reI'. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de :Minas
Geraes aos cinco dias do mez de Outubro cio anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quadragesimo nono da Independencia e do Imperio.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos
5 de Outubro de 1870.'

Anaclelv de 111agl1lhães Rodrigues.

N'esta Secretaria da Presidellcia roi publicada a presen-
te lei aos 15 de OutubrJ de 1870.

Liquida em dez annos, seis mezes e dez dias o tempo de serviço particu-
lar prestado por D. Eva llarbara Teixeira de Carvalbo.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Oflicial da Ordem
da Roza, Ca valleiro da de Ch ;-isto e Vice Presidente da Pro-
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DR. AGOSTINHO JosÉ FERREIRA BRÊTAS.(L. S.)

Marca o subsidio e ajuda de custo aos membros da Assemblóa Legisla-
tiva Provincial na 19." legislatura.

Quintiliano Teixeira Lomba a fez.
TOMO XXXVI PARTE 1.'

LEI N. 1:716-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia em
5 de Outubro de 1870,

Anacleto de Magalhães Rod1'igues.
Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a pre'sente

lei aos 15 de Outubro de 1870.
Anacleto de Magalhães nOdl'l,gues.

Art. uniéo. Os membros da Assembléa Legislativa
Pro\'incial na 19." legislatura terão o mesmo sullsir1io e aju-
da de custo marcado na lei 11. 1: 152 de 3 de Outubro de
1862; revogadas as disposiçoes em contrario.

Mando portanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuçllo da referida lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aos cin~o dias do mez de Outubro de anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quadragesimo nono da Independencia e do Imperio.

O Dr. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Or-
dem da Hosa, Cll.val1eiroda de Christo e Vice Presidente da
Provincia de :Minas Gemes: Faca saber a todos o:; seus habi-
tantes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou e eu
8anccionei a lei seguinte:

Du..AGOSTINHO JOSE FE!lREIRA BnÊTAs.

Pedro Quei7'oga illal'tins Perei?'a a fez ..

(L. S.)

vincia de Minas Geraes: Faço l:iaber a todos os seus-habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial decrêtou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art, 1.o O GovernQ fica autorisado:

~ 1." A mandar construir duas pontes no municipio
de MInas Novas, uma sobre o rio Setubal e outra sobre o
Gruvatá, na estrada que vai ter á freguezia de Arassuahy.

S 2.0 A despender até seis contos de reis com a cons-
trucção d~ uma ponte, l:iobre o rio Ara:::suahy na estrada
que da Piedade de MInas Novas se dirige á Cidade de
Grão Mogo!.

~3. A m~n<1arentregar á Cumara Municipal da Dia-
mant:nu a quantia de quatro, contos de reis para a cons-
trncçao de uma ponte no arraial do Rio Manso' e seis con-
tos de reis á da Cidade de Muntes Claros par~ abertura e
coucerto de uma estrada qne ligue as referida:> Cidadés,
paesanJo pela margem esquerda do Jequitinhonha no lu-
gar denominado-Henegado._

S 4.0 A manrlar proceder aos reparos de que necessita •
_ a e~trada de Grão Mogol á Cidade de Montes Claros, cons-

trUIndo-se pontes sobre os ribeirGes-Extrema e Tocororó.

Art. 2.0 Revogão-se as disposições em contrario.

~fando por tanto a todas as autoridades a.quem o co-
nheclluento e execu.ção d~ ref~rida lei pertencer, qne a cum-
prão e fação cumprIr tão Inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta ?rovincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no PalaclO <1aPresidencia da Provincia de Minas
Geraes aos cinco dias do mez de Outubro do auno do Nas-
cimento de Nosso Senhot. Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quadragesimo nono da rndependencia e do Imperio.
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A /lacleto de ;l/aualhãesllorlriynes.

( 121 )

Pedro Qneú'oya ,J/al'lins Pereira a fez.

Du. AGOSTINHO JOSI~ FElUtEmA BIlÊTAS.

Art. 4.0 Ficão revogadas as disposiçúes em contra-

(L. S.)

rio.

ri nadei o de IJIaualhães llod1'i!Jues.

Sellaua na Secretal'Ía da Presidencia da Provincia em 5
de Outubro de 1870.

Nesta Secretaria da Presiduncia foi publicada a presente
lei em 15 de Outubro de 1870.

)'Iando portanto a torlus as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execução da refel'ida lei pertencei', que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. D~da no Pdlacio da Presidencia da Província de Mínas
Geraes aos cinco dias do mez de Outubro do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Ohristo de mil oitocentos e
setenta, quadrag-esimo nono da Independencia e do Irnperio.

F. :-<. 7.
Art. 3.. O districto de . Sebastião da Matta éleva-

se á parochíu, desmembrado da freguezia de NOl;saSenhora
do Patrocínio do Muriahé, sendo suas divisas as seguin-
les:-Todas as vertentes dos ribeir0es Azêdo e Gavião, li-
mitando-se com a freguezia dl:lS. Paulo de lIIuriahé pela
divisa existente, descendo o rio Muriahé pelo lado esquerdo
até a barra do carrego do Prata comprehendendo por este
acima suas vertentes, as do corrego-Sapucaia,-e POI'es-
tas até a sua barra no GaviãO, e d'ahi em linha recta ao
alto na divisa provisoria desta Provincia com a do Rio
de Ja.neiro.

Lei que desmemhra do Illunicipio de Grao ~Iogol e eilCorpOra ao de Mon-
les Claros o dislriclo de S. Gonçalo do Brejo dns Almas; da freguezia
de Prados, e encorpora a da Lagõa Dourada o dislriclo do Rosario,
eleva ú curalo indepondenle o dislriclo de S, Sehastião de Coimbra
do termo rIo Presidia e eleva á paroclJia o dislriclo de S. Sehasliao
da ~Ialla, marcando-lhe as divisas.

'Art. 1.. Ficão desmembrauos:

LEI N. 1:7l7-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

Anaclelo de Magalhães Rodrigues.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia
uos 5 de Outubro de 1870.
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Anaclelo de Magalhães Hodl'igues.

Nestu Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 15 de Outubro de 1870.

O DI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Oruem
da Rosa, Oavalleiro da de Christo e Vice Presí'dente da Pro-,
vincia de Minas Gerae3: Faco saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa ,Legisl~ti\'a Provincial decretou e eu
sancclonei a lei seguinte:

S 1.. Do municipio da Cidade de Grão Magol, encor-
porando-se ao da Cidade de :Montes Claros, a districto de
S, Gonçalo do Brejo das Almas.

S 2.. Da freguezia, de Prados, do termo de S. José
d'EI-Rei, e encorporado á fl'eguezia da Lngôa Dourada, o
districto do Rosario.

Art. 2. o Fica elevado á curato independente o dis-
tricto de S. Sebastião do Coimbra da freguezia de Santa
Rita do Turvo, do termo do Presídio, pertencendo-lhe as
,'p,rtentes dos corregos do sertão e de Santo Antonio.
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DR. AGOSTINHOJosÉ FERREIRABRÊTAS,(L. S.l
Florencio da Cunha l'ianna a fez.

TOMOXXXVI PARTEl.'

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Or-
dem da Rosa, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da
Provincia de Minas Geraes: Faco saber á todos os seus habi-
tantes que a Assembléa Legislâtiva Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. 1.0 E' elevada á districto de paz a povoação de
Santa Maria de São Felix da freguezia de Silo Jolio Bap-
tista, sendo seus limites os ribeiroes de Santa Maria, SilO
Felix e Pilloes.

Art. 2.° Revogão-se as disposiçoes em contrario.

Mando por tanto u todas as uutorÍ'lades, a quem o co-
nhecimento e execuçlio da r-eferida lei pertencer, que a cum-
prão e faç!iOcumprir tão inteiramente como nC'llase contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes, aos cinco dias do mez de Outubro do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos e
setenta, gradragesimo nono da independencia e do Imperio.

Lei que eleva á districto de paz a povoaçilo de Santa !\Iaria de Slio Felix
da freguezia de S. Jollo Baptista. e marca os respectivos limites.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia em 5
de Outubro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.
Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente

lei aos 15 de Outubro de 1670.
Anacleto de Magalhães Rodrigues.

F. N. 7•
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. LEI N. 1:718-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

Lei que .el~va á cat.h~g?ria de freguezia o districto de S. Domingos do Rio
do PeIxe do mUDlclplO da Conceiçilo. e marca-lhe as divisas.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber á todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:
. .Art. 1.. Fica e~evado á cathegoria dé freguezia o

dIstrlCto de São DomlDgos do Rio do Peixe do municipio
da Conceição. '

Art:. 2,.. . As divisas da nova freguezia serão as mes-
mas do <11strlCto,com as seguintes alteraçoes: .

Ao norte da séde da matriz comprehenderá todas as
vertentes do ribeirão-Paiol Queimado-até o alto dos Ma-
c~l~dos e bem assim a~ fazendas do Bananal, Jacü e Capo-
e1rao até a barra do rIacho-S. José,-ao poente compre-
henderá a fazenda da Conquista, a da Ponte Nova, e toda
a vertente do ribeirão-S. José-até a extrema das terras
da fazenda de Diogo Pinto Vieira e Funda0.

Ao sul comprehenderá toda a vertente do Ribeirão do
Prata e as do Achupé até a caxoeira acima da fazenda
de Francisco de Andrade, e pelo Rio do Peixe abaixo até
os Ferros.

Art. 3.. Revogão-se as disposiçoes em contrario.
~iando portanto a todas as autoridades, a quem o co-

nheCimento e exeeu.ção d~ re~erida lei pertencer, que a cum-
prão e faça.o cumprIr tão lDtell'amente como nella se contem.
O Secretano desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
reI'. Dada no Palaeio da Presidencia da Provincia de Minas
G;eraes aos cinco dias do mez de Outubro do ~anno do Nas-
CImento de Nosso Senhor Jesus Cbristo de mil oitocentos e
setenta, quadragesimo nono da Independencia e do lmperio.
(L. S.) DR. AGOSTINHOJosÉ FERREIRABRÊTAS.

Pedl'o Queiroga illartins Pereim a fez.
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Sellada nesta Secretaria da Presidencia da Provincia
aos 5 de Outubro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.
Nesta Ser.retllria da Presidencia foi pu b1icada a presente

lei aos 15 de Outubro:de 1870.

4naçleto de Magalhães Hod1'igues.

LEI N. 'l:721-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

o DI'. Ag'ostinho José Ferreira Brêtas, OtRciaI da Ordem
da Rosu, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pl'O-
Yincia de 1linas Geraes: Faca saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou e IjU

sanccionei a lei seguinte:

-4.1'1. unico. Fica creado um districto de paz no lugar
denorninado-Hetiro-da freguezia de Sant'Anna do Sapu-
cahv .do termo de Pouso Alegre. cuja;; divi311s serão mar-
cadas pelo Presidente da Pl'oyincia, ouvitla a respectiva Ca-
mara :Municipal; revogadas as disposiçoes em contrario.

Mando partanto a todas as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execuç!lo da referida lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cot'-
reI'. Dada no Palacio da Presidencia da Provll1cia de ilIinas
Gemes aos cinco dias do mez de Outubro do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocelltOi:i e
setenta. quadrag-esimo nono da Independencia e do Imperio.

(L. S) Du. AGOSTIX110 .Tosl:; FmunmtA l3nÊTAs.

Florencio da Cunha Yial1llU a fez.
1'0110 XXXVI PARTE 1.'

.Crêa um districto de paz no lugar denominado-Heliro-da freguezia du
Sant'.\nna do Sapucahy do lermo do Pouso Alegre.

Ccoidido A HJ /tsto da Cm:; a fez.

DU. AGOSTIr\lIO Josú FEI:HEJHA BHÊ1'As.

o Dl'. AgostinhoJoséFerreiraBrêtas,Official da Ordem
da Rosa, Cavalleir0 da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faco saber a todos osseus habitan-
tes que a Assembléa Legi;latiya Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

i\utorisa o Governo a aposentar com o respectivo vencimento o profllssor
de Santa Luzia. Antonio Lagos da Silva.

A nacleto de Magalhães llod1'igues.

N'e3ta Secretaria da Presidencia foi publicada apresen-
te lei aos 15 de Outubl'O de 1870.

Anac!eto de 1I1agalhães Ilod1'igues.
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Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 5
de Outubro de 1870.

Art. unico. O GOVl'l'110 Provincial fica antorisado á
aposentar com o respectivo vencimento o professor da ins-
trucção primaria da Cidade de Santa Luzia, .-\lltonio Lages
da, ilva; revogadas as disposiçoe,:; em contrario.

Mando por tanto a tada,:; as autoridades, a quem o co-
nhecimento e éxecnção da referida lei pertencer, que a cum-
prão e façfLOcumprir tão inteiramente como nella se contem.
O secretario d'esta provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Pdlacio da Presidencia ela Pl'o\'incia de :l\Iinaa
Gentes aos cinco :lias do mez de Outubro do annu do Nasci-
mento dH Nosso Senhor J(~Zn3 Christo de mil uitocentoi:i e
i:ietellta, quadragesimo nono da indepenllencia e do imperio.

(L. ,"'.)
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Anacleto de DIagalhães Rodrigues.

LeiJque eleva á calhegoria de Parocbia o dislriclo de Remedios, marca
suas dIvisas, e conlem oulras disposições.

O DI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Roza, Cavalleiro da de Christo e Vice Presitlente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faco saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legisiativa Provincial decretou e eu
sancciouei a lei seguinte:

Art. 1.0 Fica elevado á cathegoria de parochia o dis-
tricto de Remedios, sendo suas divisas as mesmas do dis-
tricto.

Art. 2.0 Os limites entre os districtos e parochias de
Sll.oDomingos e Calhão serão: da barra de Setubal á cha-
pada de São Domingos, por esta abaixo e pelo espigil.O
dos cacurútos, e corregos do carrapixo .á barra deste no
Arassuahy.

Art. 3.0 Os limites entre os districtos e parochia de
São Domingos e Itinga serllo pelo Rio Jequitinhonha acima
até a barra do corrego do Salvador, e deste pela ponta da
serra Caxumbaêta á barra do corrego da Lag'ôa Nova, pas-
sando as vertentes d'este e do Ouro Fino, d'ahi para cima,
a pertencer ao districto e parochia da Itillga.
TOMO XXXVI PARTE L"

SeUada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 5
de Outubro de 1870.

F. N. 7.

Anaclelo de Magalhães Rodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 15 de Outubro de 1870.
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LEI N. 1:722-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

O DI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Rosa Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia d~ Minas Geraes: Faco saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legisl~tiva Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. unicb. Fica desmemb~ado das fl'eguezias de S.
Sebastião de Correntes e Senhora do Porto de Guanhil.es
e encorporado á parochia de S. Miguel de Alma.s tod? o
ribeirilo denominado-Maia de Cima-até a caxoeua aCIma
da fazenda dos herdeiros do finado Jacintho Carlos de Mi-
randa; revogadas as disposiçoes em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades, á quem o co-
nhecimento e execuçilo da referida lei pertencer, que a cum-
prilo e façilo cumprir tll.o inteiramente como neUa ~e contem.
O Secretario desta Provincia a faca imprimir, publIcar e cor-
rer. Dada no Palacio da Preside~cia da Provincia de .Min~s
Geraes aos cinco dias do mez de Outubro do anno do NasCI-
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quadragessimo nono da Independencia e do Imperia.

(L. S.) DR. AGOSTINHO JosÉ FERREIRA BRÊTAS.

João Baptista d'Oliveira Bicalho a fez.

Encorpora á parochia de S. Miguel de Almas o ribeirllo denomi.na-
do-Maia de Cima-alé a caxoeira acima da fazenda dos berdelros
do finado J acinlbo Carlos de Miranda.

SeUada na Secretaria da Presidencia'da Provincia aos
5 de Outubro de 1870. .

Anacleto de Alagalhães Rodrigues.
N'esta Secretaria da Presidencia foi publicada a presen-

te lei aos 15 de Outubro de 1870.
Anacleto de Magalhães Rodrigues.
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DR. AGOSTINHO JosÉ FERREIRA BRÊTAS.

F. N. 7.

(L. S.)

Anacleto de illagalhães RodrIgues.

:Mando portanto a todas a,s au~oridades a quem o co-
nhecimento e execucilo da referida leI pertencer, que a cum-
prão e facão cumprii. tilo inteiramente como nella se contem.
O Secret~rio desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aos cinco dias do mez de Outubro do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quadragesimo nono da Independencia e do Imperio.

João Baptista d'Oliveira Bicallwa fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia em
5 de Outubro de 1870,

Anacleto de 1Ilagalhães Rodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 15 de Outubro de 1870.

Autorisa o Governo á aposentar com ordenado correspondente ao lempo
de serviço a ex-professora de Sabará D. Francisca de Paula Adelaíde.

O Dr. Agostinho José Ferreir~ Brêtas~ Offici~l da Or~
dem da Rosa Cavalleiro da de Clmsto e VIce PresIdente da
Provincia de'Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habi-
tantes que a Assem bléa Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. O Governo Provincial fica autorisado á
aposentar com ordenado correspondente ao tempo de ser-
TOMO XXXVI PARTE 1.' .
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Art. 4,. As divisas da fl'eguezia da Lapa com Santa
Luzia. e Lagua Santa serão as seguinfes:~Começará(j no
alto da Taba,tinga, um dos pontos das actuaes divisas da
Lapa corri Sa'nfu Luzid, d'ahi para o uascente em rumo
direito ao alto do Caximbeiro da fazenda do Tenente Coro-
!leI João Cancio Nunes Moreira, e d'ahi passando pelo pico
uas araras pelo alto de Sete Laguas pela barreira do mato,
e pelo mato da taquara até o Hio das Velhas no lugar de-
nominado Bartholomeu, tudo isto na dita fazenda; pelo Rio
das Velhas abaixo dividindo-se com Lagôa Santa até a
barra do Rio Vermelho, e por este acima, seguiudo-se as
actuaes didsas da Lllpa CO'mTaquarussú, fiCllUdo perten-
cendo ao districto e freguezia Ja Lapa todos os habitantes
comprehendidos dentro d'estas divisas.

Art. 5,. Fica pertencendo ao municipio do Bom Fim
a parochia de 1Iatheus Leme, continuando a pertencer ao
de Pitanguy a parochia tle Sant'Anna.

Art. 6.. Fica desmembrada da freg'ueziu de Prados e
encorporadll. á freguezia de Suo José d'EI-Hei a fazenda da
Ponta do .Morro pertencente ao Barão de Itaverava,

Art. 7.° A::> divisas entre os municipios do Mal' de
Hespanha e Juiz (le Fóm l"erão pelas fazendas elo fallecido
Francisco Fraga, Marcellino José da Costa, posse de Grego-
rio Jos~ da Rocha Mendonça,' far.enda rIo Correg'o Grande,
seguindo, as quadras á sesmaria da fazenda do fallecido Ba-
rão do Pon tal e Páo Grande debaixo, d'alli pelo serrote
que passa por cima <.iafazenda de Felicianno Henrique Hal-
feld até o rio Kagado, e por este até a barra do ribeirão do
Espirito Santo, territorio este comprehendido sob a denomi-
n'lçÍ1o de Páü Grande de baixo, aunexado ao municipio do
Mar de Hespan!la pelo art. 30 da lei u. I:GOO.

Art. 8 .• Fica revogado Ol1rt. l..dalei n. 1:512, con-
tinuando as divisns anteriores ontre os <!istrictos de Suo Pe-
dro d'Alcantara e 'ant'Anna do Dezerto.

Art. 9." Rerog'iío-se as disposiçoes em contrario.
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DR. AGOSTINHOJosÉ FERREIRABRíhAS.

F. N. 7.

(L. S.)

-'-
RESOLUÇÃO N. 1:726-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

José Orozimbo d'Oliveira JacQues a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia em 5
de Outubro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
resoluçao em 15 de Outubro de 1870.

Anacleto de Jlaga lh ãesRodrigues.

nhas obriga o mesmo Collegio a receber de dez a vinte
alumllos pobres.

Art. 2.0 O Presidente da Provincia dosignará quaes
os alumnos que devem ser admittidos por conta da dita
subvenção.

Art. 3.0 Revoga0-se as disposições em contrario.

~ando portanto a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execuçllo da referida resoluçao pertencer, que a
cumprllo e fação cumprir tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimír, publicar
e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Província de
Minas Geraes aos cinco dias do mez de Outubro do anno' do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
tos e setenta, quadragesimo nono da Independencia e do
Imperio.

Resoluçllo que estabelece impostos para os Mascates, Calderei ros, e La-
toeiros. que exercem suas profiss.ões dentro do municipio da Christina.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
TOMOXXXVIPARTELa'

DR. AGOSTINHOJosÉ FERRElRABRÊTAS.

vico a ex-professora de Sabará D. Francisca de Paula Ade-
lafde, revogadas as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tao inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aos cinco dias do mez de Outubro do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quadragesimo nono da Independencia e do Imperio.
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RESOLUÇÃO N. 1:725-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

Candido Augusto da Cruz a fez.

SeIlada na Secretaria da Presidencia da Provincia
aos 5 de Outubro de 1870.

Anacleto de MagalMes Rodl'igues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 15 de Outubro de 1870.

Anacleto de Alagalhães Rodrigues.

(L. S.)

Sobre o numero de alumnos pobres que deve receber o Collegio de Con-
gonhas do Campo.

O Dr. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente lIa Pro-
vincia de Minas Geraes: Faco saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a resoluçãO seguinte: "

Art. 1.0 A autorisaçao dada ao Collegio de Congo-
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Art. 1.0 Ficl10 em inteiro vigor os artigos 198 e 199
das posturas.

Art. 2.0 A attribuiçl10 conferida pelo artigo 200 das
mesmas posturas será exercida pelo respectivo fiscal.

Resoluçllo que põe em inteiro vigor os artigos 198 e 199 das postu-
ras da eamara lIIunicipal do Ouro Preto, o contem outras di,sposlçlles
á respeito.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
resoluçãO aos 15 de Outubro de 1870.

Anacleto de ltlagalhães Rodrigues.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial, decretou sob
proposta da Camara Municipal do Ouro Preto a resoluçl1O
seguinte:

RESOLUÇÃO N. l:727-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

Art. 3.0 Fica revogado nesta parte o artigo 9.0 da re-
SOlUÇãOn. 915 de 7 de Junho de 1858, e mais d isposiçoes
em contrario.

Mando portanto a todas as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execuçl10 da referida resoluçao pertencer, que
a cumprão e façao cumprir tllo inteiramente como neUa se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de Minas Geraes aos cinco dias do mez de Outubro do anno
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-
TOMOXXXVIPARTEl."

DR.AGOSTINHOJosÉ FERREIRABUÊTAS.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

da Rosa Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia d~ Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial sob proposta
da Camara Municipal da Villa Christina decretou a resolu-
Ção seguinte:

Art. 1.0 Os Mascates de fazenda, ouro lavrado, ou
qualquer outro objecto de luxo, que não tiverem loj~ aberta
dentro do municipio, pagarão de licença snnual ,o Imposto
de cem mil reis.

Art. 2.0 Os qne porém conduzirem ás costas caixas
ou latas' para venderem objetos miudos ou de armarinho
pagarão o imposto annual de vinte mil reis.

Art. 3.0 Os Caldereiros e Latoeiros ambulantes pa-
garáo pela licença annual para o exercicio de sua industria
cinco mil reis.

Art. 4.0 Revogão as dis'p0siçoes em contrario.

Mando por tanto a todas as autorida des, a quem o co-
nhecimento e execucão da referida resoluçao pertencer, que
a cumprl10 e façl10êu mprir tão i~tei:amente ~omo. n~lla se
contem. O secretario d'esta provlDcla a faça ImpJ'lllllr, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de Minas Geraes aos cinco dias do mez de Outubro do anno
do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito-
centos e setenta, quadragesimo nono da independencia e do
Imperio.

João Daptista d'Oli1;eira Bicalho a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 5
de Outubro de 1870.

'(L. S.)
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(L. S.) DR. AGOSTINHOJosÉ FERREiRABRÊTAS.

Luiz Leopoldo Larania a fez.

SelIada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos
5 de Outubro de 1870.

nhecimento e execuçl10 da referida lei pertencer, que a cum-
prl10 e façfio cumprir t9:o inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aos cinco dias do mez de Outubro do anno do Nasci-
menta de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quadragessimo nono da Independencia e do Imperio.

Anacleto de ltfagalhães Rodrigues.

N'esta Secretaria dã Presidencia rói publicada a presen-
te lei aos 15 de Outubro de 1870. ,

Anacleto de Jfagalhães Rodrigues.Eleva á catbegoria de instrucçllo superior a cadeira de instrucção pri-
maria elementar da freguezia de Antonio Dias e revoga o artigo 16 do
regulamento n. 56.

centos e setenta, quadragesimo nono da Independencia e do
Imperio. .

(L. S.) DR. AGOSTINHOJosÉ FERREIRABRÊTAS.

João Baptista d'Oliveira Bicalho a fez.

Sellada nesta Secretaria da Presidencia da Provincia
aos 5 de Outubro de 1870.

Anacleto de lrfagalhães Rodrigues.

Nesta Ser.retaria da Presidencia foi publicada a presente
resoluç9:o aos 15 de Outubro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

LEI N. 1:728-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

( 134 )

O Dr. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. L. A cadeira de instrucçl10 primaria elementar
da freguezia de Antonio Dias da Cidade do Ouro Preto fica
elevada á cathegoria de instrucçl10 superior, desde que o
respectivo professor se mostre habilitado nas materias exi-
gidas pelo artigo 11 uo regulamento n. 56.

Art. 2.. Fica revogado o artigo 16 do regulamento
n: 56, e as disposiçoes em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades, á quem o co.



LEI N. 1:729-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

FOLIlLA ~.oPARTE 1.'TO}IO XXXVI'

Lei que clcl'u Ú calhcgoriu uo Ci'!auo a \'i1la Ua Piranga, c contem
outras disposições.

LIVRO DA, LEI MINEI"",!
1870.

O Dl'. Ago~tinho José Ferreira Bret,ls. Offieial da Ordem
da Roza, Cavalleil'o da de Chdsto e Viee Presidente da Pro-
vincia de Minas GeJ'ae~: Faca saber ,1 todos o:,:SeUS habitan-
tes que a AssemLléaLegisiativr" Provincial decretou e eu
sanecionei a lei seguinte:

AI't. 1.. Fica elevada á cathegol'ia de Cidade' a Villa
da Piranga.

Art. 2.0 Fica constituido o districto (le .Toão Gomes'
como era antes da lei provi neial, que desmem brou parte do
seu t'erritol'Ío parh Born6m.

Art. 3.0 • As suas didsas serão: principiando pela an-
tiga di visa do Gonzaga até o rio J OflU Gomes, e por ei'te
abaixo a~é o lugar onde desagoa no rio Pinho, e por este
abaixo até a fazenda de Antonio Gonçalves da Costa, a
qual ficará comprehendida.

Art. 4.. FicarúG eomprehendidas tambem dentro do
territorio do districto as fazendHs de Doming'os de Castro
Guimarães, e a intitulada Bôa Esperança, vigorando as
antigas di visas quanto ao terri torio, q uc vae desta á fa-
zenda de Manoel Pereira de Assis Abreu.

Art. 5. o Fica pertencendo á freguezia de Cong-onhas



Declara em vigor afim de ter execuçSo desde já o titulo 12 da leI D.

( 139 )F. N. 8.
l:GOI de 20 <ie Julho de 18GB, que :Jecretou a quantia .de .6:000$000
de reis para a canalisaçao d'agua pOla vel da Cidade da 01lvolra.

O Dl'. Ag'ostinho José Ferrei~a Bl'êtas., Offici.al da Or-
dem da Rosa, Cavalleiro da de Chrlsto e VICe PreSidente d.a
Provincia de Minas Geraes: Faço 5abel' á todos os seus habi-
tantes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. unico. Fica em vigor afim de ter execução d.esde
já a lei provincial n, 1:60 1 de 20 de Julho de 1868, titulo
12, que uecretou a quantia de .6:000$000 ,de ,reis para a ca-
nalisacão d'ao'ua potavel da Cidade da 011velra; revogadas• o ,
as disposiçaes em ~ontrarlO.

Mando por tanto a todas as autol'i'lades, a quem o co-
nhecimento e execução da :'eferida lei pertencer, que a cum-
prão e f':lÇãocumprir til? i~teiraffie~te co.m~ n,'11a ~e contem.
O Secretario desta PI'OVlllCHla faça llUpl'lffilr, pub11cal' e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Gerae,; aos cinco dias do mez de Outubro do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos e
setenta, quadr8gesimo nono da independencia e do Imperio.

(L. S.) DR. AGOSTINHO JOSI~ FERHEIRA BnÊTAs.

Luiz Leopoldo Laranja a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia em 5
de Outubru ue 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 19 de Outubro de 1.::;70.

Anaclelo de Magalhães Rodrigues,

TOMO XXX)"I PA.RTE 1.a

Francisco Antonio do em'mo a fez.

Da. AGOSTIKHO JosÉ FERREIRA BRÊTAS.

( 138 )

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

LEI N. 1:730-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

do Campo a povoação de Mattosinhos, desmembrando-se do
districto do Redondo, para ficar formando o Arraial uma
só freguezia, sendo as divisas as vertentes do rio Maranhão.

Art. 6. o Fica. pertencendo á freguezia da Piedade do
Paraopeba a fazenda da Contenda.

Art. 7.0 Ao districto de Coimbra do municipio do
Presidio elevado á curato independente, fiCilo pertencendo
os corregos do Sertão e Santo Antonio. •

Art. 8.0 Ficlto revogadas as disposições em contrario.

Mando portanto a todas as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tao inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aos cinco dias do mez de Outubro do anno do Nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quadragesimo n~l1o da Independencia e do Imperio.

(L. S.)

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 5
de Outubro de 1870.

Anacleto de lIIagalhães Rodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 19 de Outubro de 1870.



RESOLUçAo 1 T. 1:7:32-DE 5 DE OUTUBHO DE 1870.

I )

./ oão 1Japtista d'Oli1;eim flicalho a fez.

ou. AGOSTr~Ho JOSI:;FEllHEIRABllih'A~.

F. N.

Ne3ta Secretul'ia dh PI'esidencia fui publicada a presente
resoluçãO aos li) ele Outubro de 1870.

A nacleto ele iHaval hães Rod/'i[j Iles.

Anaclelo ele illayalhiies llorll'i[jues.

Sellada na Secretaria ela Pre::;idellcia da Provincia aos 5
de Outubro de 1870.

de }1inua Gernes ao::; cinco Jias do mez de Outubru \10 allIlO
elo Nascimento de Nosso Senhor JeZ1l3 Christo de mil oito-
cento::; e setenta, quadragesimo nono da independencil1 e do
Impel'io.

Al't. unico. Fica concediuu aposentadoria ao secre-
tario ela Camara Municipal da Cidade ela Campanha Capitll.o
Francisco Ferra0 d' Almeida Tl'ant, com o vencimento an-
nllal ele quinhent03 mil reis, pago pelo cofre ela mesma
Camara; revog-adas as disposigoes em contrario.
TOMO XXXVI PARTE 1.'

(L -.,
• l '!

ReõolucilO que concede aposentadoria ao socretario da Call1ara ~Iunicipal
da cidado da Campanha, Capitão Francisco Ferra0 d'Almeida Trallt.

O Dl'. Ag-ostiuho José Ferreim Bl'utas, Officitd da Ordem
da Rosa Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia el~ Minas Geraes: Faço saber 11 todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial sob proposta
da Camara 1\'[llnicipa1 da Oidade da Campanha decretou a

• resoluçãO seg,linte:

Ar!. L" Fica revogudo o art. 137 S~ 1." e '2.o das
posturas na parte em que manda ml:ltar as cabrns e porcos,
que forem encontrados nas l'llas e praças publicas.

Revoga o art. 137 ~Si L" e ~.o das posturas da Camara ~Iun,cipal úe
CaLo Verde n~ parte em que manda matar as cabras e porcos, que
forem enc~ntrados fias ruas e praças publicas, e contem outras dis-
Jlosições a respeito. •

Ar!. 2.0 He prohibid.o soltar cabras não peadas e por-
cos nas ruas e praças publIcas: o contrayentor será punido
com a multa de l~:WO l's. por cabeça.

S Unico. Excl:'ptnuo-se ';;s cllbl'a~ e porcos, qne CIlZU-
almente se apartarem d~s llIanad!ts ou fugirem uos p,lteos
e curraes.

(14 )

RE",OLUÇÃO ~. 1:731-DE 5 DE OUTUBHO DE 1870.

o DI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Oflicial da Ornem
da Hosa, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia de 11inus Gpraes: Faço saber a todos os seus habitan-
tes que a Assern?l~a LegilSlati va Provincial, sob proposta
da Camara Mnmclpal de Cabo Verde decretou a resolucão
seguinte: .

Ar!. 3:' As cabras e porcos encontrados nas ruas e
praças publIcas serão recolhidos ao cu rral do conselho se
dentro en: 24 horas não ~ürem reclamados por seus do~os,
ou estes nuo forem c~n~lecldos, serão arrematados perante
o su bdeleg-~~o de P01JClll, e o prod ucto será recolhido ao
cofre mUI1iClpal. .

Art. 4.' Revogão-se as disposições em contrario.

~IIl!ldo por tanto a todas as autoridades, a q lJem o co-
nheCimento e execução da. referida resolução pertencer, que
a cumprilo e fação cumpl'lr tão inteiramente como nella se
co;Utem. O secretario d'esta provi~cia a faça imprimir, pu-
blIcar e correr. Dada no PIJ1acio da Presidencia 'da Provincia



(L. S,)

( 143)

DR. AGOSTINIIOJOSI;FERREIRABRÊTAS.

Anacleto de Magalhães Rodrtgues.

Crea na freguezia ile Jacuhy um districto do paz. e marca suas divisas.

LEI N. 1:734-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

L1tiz Leopoldo Laranja a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia em
5 de Outubro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrignes.

Nesta Secr~taria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 19 de Outubro de 1870.

Art. 2.° Fica creada uma segunda cadeira de ins-
truCÇfio primaria superior na cidade Diamantina.

(L. S.)

Art. 3.. Revogfio-se as disposições em contrario.

Mando portanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
pril.Oe fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Pala cio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aos cinco dias do mez de Outubro do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quadragesimo nono da Independencia e do Imperio.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Oflicial da Or-
dem da Rosa, Cavalleiro da de Cllristo e Vice Presidente da
Provincia de :Minas Geraes: Faco saber li todos os seus habi-
tantes que a Assem bléa Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:
TOMO XXXVI PARTE].'

F. N. 8.

LEI N. 1:733-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

Nesta Ser,retaria da Presidencia foi pu blicaua a presente
resoluçãO aos 191de Outubro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

~ando portanto a todas as autoriuades, a quem o co-
nheCImento e execução d~ referida resoluçãO pertencer, que
a cumpl'ão e façfio cumpl'lr tM inteiramente como nella se
co.ntem. O Secretario desta P,rovincia a faça imprimir, pu-
blIca; e correr. Dada no PalllCIO da Presidencia da Provincia
de !\flUas Gemes aos cinco dias do mez de Outubro do anno
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito-
centos, e setenta, quadragesimo nono da Independencia e do
ImperlO.

(14 )

DR. AGOSTINHOJosÉ FERREIRABRÊTAS.

Caetano José A ugusto AI enezes a fez.

Sellada nesta Secretaria da Presirlenci' da Provincia
aos 5 de Outubl'O de 1870.

Crea ~ma cadoira de Las letras no districtó do Mello do Desterro, e outra
de IOstrucçi1o primaria superior na Cidade Diamantina.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Gemes: Faço saber á todos os seus habita'n-
tes qUE' a AssemLléa Lt>gislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. 1.. Fica creada uma cadeira de primeiras le-
tras no districto do Mello do Desterro do municipio de
Barbacena.



A nacleto de l11agalhães Rodrigues.

( 145 )

FicM revogadas as disposições, em contra-Art. 4.°
rio.

F. N. 8.

RESOLUÇÃO N. l:735-DE 5 DE OUTUBIW DE 1870.

A naclelo de lllagalhães Rodrigues.
. ! '

N'esta Secretaria da Pre.;;idencia roi publicada a presen-
te lei aos-19 de Outubro de 1870. ' ,

Mando por tanto a todas as au toridades, á quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
prão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a fuça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia'de Minas
Geraes aos cinco dias do mez de On tu bro do anno do Nasci-
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, q uadragessimo nono da Indep endencia e do Imperio.

(L. S.) Du. AGOSTINHOJosú FEUUEIRABRÊTAS.

Luiz Leo]Joldv' Laranja a fez.

Se1lada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos
5 de Outubro de 1870.

Substilue o Imposto de 50 rs. creado pelo ~ 3.° do art. 1.0 da resoluçllo
n. 930 pelos nella declarados. e contem outras disposições. '

O DI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Olicia1 da Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Cllristo e Vice Presidente ela Pro-
vincia de Minas Geraes: Faca :;aber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Leg-islativa Provincial, sob proposta
da Oumara Municipal da Villa Christina decretou a reso1u- ,
Ção seguinte:
TOMOXXXVI PARTE 1.'

( 144 )

Art, 1.0 Fica creado nu fregueziu ele Jacubv um
districto de paz, cuja sécIe será a povoação de S. 'PelIr()
da União.

Art, 2. ° As di visas cIt) referido di:stl'icto são a~ ,.€_
guinte:s:-Principiando do alto da :seITa da fazenda de D.
Anna ~a estloada que seg'ue de Dores do GU'lxupé para .Ja-
cuhy. deste alto ]lrocul'aUUO o sul pelo cume da dita serra
até' o alto da fazenda do Tenente Coronel Joi"'LoBaptistâ Car-
yal!tae" e circulando ao poente todas as vertentes do ribei-
rão ele S. JOãO, seg'u nelo sempl'e pelo e3pigão principal: des-
te comprehendendo as cabeceil'l1s da fazenda denominac1a-
Zundim, seguindo por este. comprehendeudo as ag-uus do
ribeirão do lllesmo nome até Sua barra COlllo ribeirão de São
.João. na fazenda do finado .José Hibeiro, descenelo por e~te
ribeirão at:~ a estmda velha, que vem de .Jacuby para a fa-
zenda UOS l'itos e seguindo pdo dito espigãO em direcção
ao ri beirrLo de S;~o .Jono q ne desce elo Bom .Jesus, com pre-
!tendendo as vertente;; da fazenda dos Brito;; até o dito ri-
beirão de S:lo JOão; seguindo por este acima até a barra
elo ribeirão da Madl'e ele Deos, eomprehenelen(lo todas as
vertente:; da fllzenela do mesmo nome, sempre pelo espigão
até o alto das Candêas onde passa a estra,da que vem de
Santa Hita; e seguilHlo pelo espigãO principal, compre-
hendenuo todas as vertentes ela Madre ele Deas, depois
seguinelo sempre em direcçfLO ao mesmo espigão principal,
comprelJendendo as ag'uas vet'tentes para o espigij.O das
Arêas, anue verte p:ua li fazenda. ele .José Gonçalves de
Mendonça, seguindo sempre () mencionado espigão, procu-
rando outro que divide a fazenda de Joaquim lIlarques com
li do EsporãO, seg'uindo por este acima até 11111 espigãO
acima da ca<a de telha que fica no dito ribeirão das Arêas,
seguindo pelo mencionado e;;pigão, deixanuo !lR aguas ver-
tentes, á mamoneil'u, e paI' este espigll.o pl'Íncipal até li

serra de D. Anna, e por esta até a estrada de .Jacllhy onde
teve principio,

Art. 3.0 O novo districto terá d denominação de São
Pedro da União.



( 147 )

DR. AGOSTINHO JOSÉ FmUlEIRA ilRÊTAS.

OURO PRETO, 1871. Typ, DE J. F. DE PAULA CASTRO.

Luiz Leopoldo Laran;'a a fez.

SeUada na Secretaria da Presidencia da Provincill em 5
de Outubro de 1870.

Anaclelo de Jlagalhães Rodrigues.

Nesta Secretaria tla Presidencia foi publicada a presente
resoluçãO em 19 de Outubro de 1870.

Anacleto de JllagalhãesRodrigues.

F. N. 8.

tos e setenta, quadragesimo nono da Indepelldencia e do
Imperio.

(L. S.l

Art. 4.0 Este imposto será exclusi vamente applicado
á construcção de calçadas, e outros melhoramentos mate-
riaes das freguezias do municipio.

Art. 3.0 Os aggregados, isto é, os que não tem ter-
ras proprias pagarão este imposto pela metade.

Art. 2.0 O contribuinte que tiver moinho, e mun-
jóIa só pagará o imposto d'aquel1e sem que seja augmen-
tado, nem que tenha mais de um moinho.

~ Unico. Cobrar-se-ha: 1.0 por cada moinho de moer
milho 10$000, 2.0 por cada munjólo, ou engenho de socar
milho 2$000.

( 146 )

Art. 1.0 O imposto de 50 rs. sobre cada arroba de
fumo creado pelo ~ 3. o do art. 1.0 da resolucão n. 930 fica
substituido pelos seguintes: .,

Art. 5.0 A' cada contribuinte, que pagar o imposto
dar-se-ha um talão rubricado pelo presidente da camara,
escripto pelo secretario, e assignado pelo procurador.

Art. 6.0 Verificar-se-ha a cobrança d'estes impostos
no mez de Janeiro de cada anno e os donos de moinhos, e
munjólos, que até o mez de Março nllo os tiverem pago,
fici10sujeitos mais á uma multa igual á importancia do res-
pectivo imposto, e ao dobro nas reincidencias.

Art. 7. o Revogllo-se as disposiçoes em contrario.

:Mando portanto a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execuçllo da referida reso!uçllo pertencer, que a
cumprllo e fação cumprir tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar
e correr. Dada no Palaeio da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes aos cinco dias do mez de Outubro do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen



RESOLUÇÃO N. 1:736-DE 6 DE OUTUBRO DE 1870.

S 1.0 Imperial Cidade do Ouro Preto-12:6S0S rs.
á saber:

2:450$
500$
300fl

480$

1:000$

300$
3003

FOLHLA N.o 9.PARTE L"

Com o pessoal da secretaria.
« o medico do partido. .
« o fiscal. . . • . . • . .
« a aclministracilo da barreira do

Taquaral. •
« a porcentagem do fiscal e pro-

curador. • '"
« a aclministracno do matadouro

publico. • : . • .
« a da praça do mercado.

T0:\10 XXXVI

O Dl'. Agostinho José/Ferreira Brêtas, Official da OrdeIIÍ
da Rosa, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faca saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial, decretou a
resoluçãO seguinte:

Fixa as despezas dns eamaras Municipaes nolla declarallns para o anno
financeiro do 1.0 de Outubro de 1870 ao ultimo de Setembro de
1871. o contem outras disposições.

LIVRO DA LEI MINEIRA
1870.

Art. 1.0 As Cnmaras lIfunicipues da Provincia de Mi-
nas Gemes abaixo declaradas ficão autorisadas a despender
no anno financeiro municipal do 1.0 de Outubro de 1870 ao
ultimo de Sfltembro de 1871 as seguintes quantias, á saber:
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