
RESOLUÇÃO N. 1:736-DE 6 DE OUTUBRO DE 1870.
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300~
300$

FOLI-ILA N .• 9.PARTE L"

Com o pessoal da secretaria.
« o medico do partido. .
« o fiscal. . ..•.•
« a administracllo da barreira do

Taq uaral .' ••..
« a porcentagem do fiscal e pro-

curador... •....
« a administracllo do matadouro

pu blico..' •
« a da praça do mercado.

TO}lO XXXVI

O Dr. Agostinho José/Ferreira 13rêtas, 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 Assembléa Legislativa Provincial, decretou a
resoluçãO seguinte:

LIVRO DA LEI MINEIRA
1870.

Fixa as despezas das Camaras Municipaes nella declarallas para o anno
financeiro do 1.0 de Outubro de 1870 ao ultimo de Setembro de
1871. e contem outras disposições.

Art. 1.0 As Cumaras Mllnicipaes da Provincia de Mi-
nas Geraes abaixo declaradas ficilo alltorisadas a despender
no anno financeiro municipal do 1.0 de Outubro de 1870 ao
ultimo de Setembro de 1871 as seguintes quantias, á saber:

~ 1.0 Imperial Cidade do Ouro Preto-12:6S0S rs.
á saber:



de Paula Ferreira Lopes e Vi-
cente Rodrigues da Silva por
terrenos absorvidos pela rua de
S. Francisco. .. •.

(( custas judiciarias devidas e re-
clamadas em tempo. • • • •

« porcentagem de 12 "lo ao procu-
rador e fiscal de' fóra pela co-
branca da renda ordinaria e ex-
traordinaria.. .•

« porcentagem de 20 % ao procu-
rador sobre impostos de lavras .

« obras publicas inclusive desap-
propriaçoes .

S 3.° Cidade do Serro.-7:332S000 rs. li saber:
Com o secretario

« o fiscal. •
« o porteiro. ••••
«( o conservador das aguas potaveis.
« o procurador quando as rendas

municipaes forem dadas a ou-
trem por arrematação.

(( obras publicas . . • . .
« o expediente da secretaria, jury,

eleições, qualificaçOes, expostos
e despezas eventuaes. • • •

« cUEtasjudiciarias . .' . •
( assignatura do Diario Official

S 4.° Minas Novas.-2:740S rs. á saber:
Com o secretario

« o porteiro. .
« o expedienté.
«( expostos. . . • • • •
« a procissrto de Corpo de Deos.
«( agua, luz e limpesa da cadêa.
« eleiçoes políticas. •

TOMO XXXVI PARTE l.a

( 150 )

(( o expediente da secretaria e con-
dueção de officios

(( eventuaes. .
«( a creação de expostos. . .
(( a festividade de Corpo de Deos
« a illuminacão interna da cadGa
(( obras publIcas . .
(( custas judlciarias
« eleições politicas. .• •
« o encarreg'ado do relogio publico.
(( festejos nacionaes. • . . .
(( a ordem 3. a de S. Francisco de

Paula para auxilio das festas de
7 de Setembro •

Villa de Alfena ••.-6: 100$ rs. á saber:
Com o secretario e expediente. . •
(( o fiscal da Villa. .
« o medico do partido.
«( o continuo.
( caminheiros.
(( remeJios aos pobres. .
«( a creação de expostos .
« CustliSjudiciarias . .
(( eleições, qualificações e jury.
«( aposentadoria do juiz de di-

reito • .
«( a limpeza, agua e luz para a

cadêa . . . .
(( extracção de formigueiros pu-

blicas . . • • •
« eventllaes e compra de pesos e

medidas metricas. •
( assignaturas de jornaes officiaes

e auxiliador da illdustria. . .
« o pagamento de uma ponte no

Dourado coinprada á Frnctuoso
d'Oliveira Bueno. • . • . .

« indemnisação ao Major Francisco
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4:000$
600S
200$
1208
100$

200$
450$
180$
150$
80$
50$
80$

150$
200$
100$
100$
80$

200$
200S
30S

400$

F. N. 9. ( 151 )

928
2208

4928

4008
2:446$

6008
3008
200$
320$

'3001$
4:0008

1:0008
6008
128

400S
80S

1008
508
50S
80S
1008



F. N. 9.

350$
30~

120$
40$
200~

400S
300$
60$

200$

820H
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J~g
~O$
40$

20$
300S

34$
56$

3008
12$
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300S
300$
350$
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1.'432$
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« illuminação interna e externa,
agua. e hmpesa das prisões. •

« assignatura do Diario O.ffieial
l( ev.entuaes. •
« custas judiciarias. • •
« extincçao de formigueiros. •
« .a acq uisiçl1o. de collecções de pe-

sos e medidas do systema metrico.
« estafetas. . •
« obras publicas •

Pitanguy.-4:520S rs. à saber:
Com o secretario •
, « o Bscal. •
« o ontinuo.
« gratificações aos fiscaes dos dis-

trictos á juizo da camará. • •
« porcentagem ao procurador de

18 por ~/o
« obras publicas
« o expediente da secre.taria. •
« agua, luz e limpeza da cadêa.
« qualificações, eleições e jury •
« caminheiros. . • . . • •
« a illuminaçao do paço municipal

em dias nacionaes. • • . .
« custas j udiciarias . • • •
« assignatura do Jornal do Com-

mereio.
« eventuaes.

Queluz.-3:000$ rs. á saber:
Com o secretario.. •
l( o expediente da secretaria.
« o fiscal
« o porteiro.
« o procurador.

XXXVI PARTE L.

S 7.0

TOMO

300$

2508
208
60S

1008
50S

350S
300S
508

3508
1008

50S

1:3008
100S

100S
3008
808

600S
720S

2508

2008

2008
2:8448500

1:1468

« obras publicas .
« eVen tuaes.
« caminheiros, expediente 00 jury

e éleiçoes . . . . .
« custas j udiciarias
« gratificação ao fiscal

Oliveira.-5:024S500 rs. á sabel';
Com o secretario

« o expediente.
« o porteiro. . .
« 1\ illuminação e limpesu ria cadêa.
« 11 procissão de COI'POSCIll'isti.
« custus judiciarias .
« cumi llheiros e even tuaes
« 81'1'emataCão de bens do evento .
« iuspecçi1o'dQ rego d'lIguu publica.
« a creaçflo d~ expostos . .
« a rnmpra de pesos e metlitlas do

:,Y,-tema metrico.
« a" tlivida do d~sapP(,()pt'iameuta

d~ casa de Hicul'do Antouio de
Souza. .

« ll1illpiOes para a illuruinação dacadea
« obras. publicas

( 152

Itab:r;l.-G:OOO~ rs. á saber:
Com o secretario, fiscal, porteiro, ze-

lador das aguas do encanamento
gemi e expedi nte da secretaria.

« o medico do purtitIo com a obri-
gação de curar nu llOspital da
cid/lde. .

« por % ao procurador .
« eleiçoes politicas. qualificaçoes e

ftH.jos nacionaes .
« o jul'Y e. ap.osentadoriu do jlli7.

tIe direito.

~ 5.•

~ 6••



~ 10.° Uberaba.-4:150~ á saber:
Com o secretario .

C( o continuo •
« gratificaçl10 aos mesmos
« gratificação ao fiscal •
« custas judiciarias •
« ojury ....
« eleição poli tic!l •
« o caminheiro da camara
« extracçllo de formigueiro,
« arrecadacllo de bens do evento •
« o expediénte da secretaria.
C( illuminação da cadêa '. .
« por % ao procurador
« evéntüaes.. .
« obras pu~licas

~ H,o Baependy.-ll:074~ rs. á saber:

S 12,° Pomba.-9:000:tP rs. á saber:
Com o secretario •

c( o fiscal geral.
« os seis fiscaes dos districtos de

fora a 100S rs. cada um •
« o porteiro e sineiro.
C( porcentagem ao procurador
« custas judiciarias. • . . •
« eleições, qualificações e expedi-

ente da secretaria •
« limpeza, agua e luz para a ca-

dêa publica. . • . • . .
(C extincçllo de formigueiro .

TOMO XXXVI PARTE 1..

480$
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600$
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200$
300$
400$

,800$
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i
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) 500$
200$
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.500S
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30411

300$
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60S

160$
50S

1;00011
200$

( 155)

Com ordenado e gratificação ao se-
cretario .

( o.porteiro. • • • • . • •
« o fiscal da cidade, ordenado 20011,

gratificação de diarias no mer-
cado 104S rs. . • •

« , os cinco fiscaes dos districtos
do municipio.

« estafetl}s. .• . .•
« agua, luz e limpeza da cadêa.
« eleições, jury e qualificações.
cc o expediente da secretaria.
cc creação de expostos. •
cc custas judiciarias .
« extracçllo de formigueiros. •
cc a conservação d'agua potavel pu-

blica. . . . . . . . •
« ,o medico para a pobresa .
(c botica para mesma. • ,
« assignaturas de jornaes • ,
« . a procissãO de Corpo de Deos. .'
c( porcentagem ao prócurador .
c( obras publicas .

F. N. 9.

400$
120$
80$

150$ ,
300$
30$
30$
60$

150$
150R
508

200$
350$
250$

1:830$

4808
150$
500$
sOR

300$
3:100$

90$
100/1

30$
208

4008
100S
200$
150$

1:220$
140S

( 154 )

« a illuminacão da cadêa. •
« ferros par~ a mesma •
« custas j udiciarias . .
« caminheiros. • •. •
« eleicões, j ury e qualificações. •
« o aiuguel da casa onde funccio-

na a camara.
« obras publicas e extincção de

formigueiros.
« despezas eventuaes,

Christina.-4:S00n rs. á saber:
Com o secr~tario .
« o porteiro. • . .• ,.
« por % ao procurador. ••
« agua, luz e limpeza da cadêa •
« custas j udiciarias _
« obras publicas . •
« o expediente.
« eventuaes. • li

~ 9.°



~ IS.ol Barbacena.-4:5l0H rs. á saber:
Com o secretario

« o fiscal.
« o porteiro.
« expostos.. • . . . • •
« illuminaçi10 e limp~sl1 dá cadêa.
« o expediente da secretaria. . .

3708
,240$

60S
708
34$
50S
70S

80S
200$

"165$
723$

856$
100$
60S

., 380S
508

1: 6808
408

508
150$
300S

, 120$
., 550$

50S
120$
200$

2:340S
. .

( 157 )

eleições. politicas. • ••
custas judiciarias •••
caminheiros . •• •
a compra de balança, pesos e me-
didas do systema metrico.
aventuaes.
obras publicas •

«
«

«
«
«
«

~ 17.• Tamanduá.-2:280S rs. á saber:
Com o secretario e porteiro. • • •

« o expediente.
« obras publicas
« eleições políticas. . • . • •
« agua, illuminação e limpeza da

cadêa .
« éustas judiciarias '.
« porcentagem ao. procuradpr

TOMO'XXXVI PARTE l.a

~ 16.° Pará.-3:.078S rs. á saber:
.com o 8ecretario e expediente.

« o medico do partido.
« o porteiro. . . . • . . .
« a illuminação da chafllriz e cadêa.
« o jornal que publicar os trabalhos

das camaras legislativas .
« expostos.
« caminheiros. .. .•
:« eleiçoes políticas, qualificações e

jury . . . .
« custas judiciarias •.••
« çustas qu~ excederão á verba de

1869 á 1870. . .'. • • •
« obras publicas
« porcentagem ao procurador a-

gente e gratificação ao fiscal. •
~( eventuaes. • • . . . • •
« água, luz e limpesa da cadêa. •

F. N. 9•.

200$
60$
80H
60$
60S
80S

4638

1308
80~

, 320S
60S

, 100$
I 30$
1008
140$

" 100$
500S
60S

) 200$

)' 480S
300$
120$
100S

I. 80S
50S

4!OOO~

1:000~

120~

( 156 )•
« obras publicas . • . • • . I

« eventuaes, inclusiva gratificação
aos agentes da camara. . . •\

« fornecimento de remedios á pes-
soas -pobres. . . . . • •

~ 13.• Piranga.-l:413R rs. á saber:
Com o secretario •
« o porteiro.
« o fiscal. .. ••
« o expediente da secretaria. . •
« illuminação e limpeza da cadêa.
« eleiçoes e diarias acaminheiros.
« o pagamentos de custas judi--

ciarias. •
« porcentagem ao procurador e

aferidor . .• .•
I( aposentadoria do juiz de direito.

~ 14." Caethé.-l:6l0g rs. á saber:
Com o secretario .
« o continuo ..•••
« agua, luz e limpeza da cadêa
« ojury. • .•
« eleiçoes politicas .
« custas judiciarias .
« eventuaes. . .'. .
« obras publicas . .. •.
« gratificaçlto ao agente do correio.
« por.% ao procurador • •



~ 21.° Grilo Mogol.-7:228$ rs. á saber:
Com o secretario. •

« o fiscal. •
« o continuo • .• .••
« eleições,.jury e conselho de qua-

lificação . •• •
« agua, luz e limpeza da cadêa
« obras publicas • • . . .
« o expediente da secretaria
« eventuaes. •••
« custas judiciarias pàgas trimes-

tralmente. .
« festejos nacionaes •
« expostos. ..
« illuminaçs.o da cadêa. .
« assignatura de periodicos .
« publicaçi10 typographica. • •

S 22. o Sabará.~:584~ rs. á saber:
Com o secretario. • • .

« o procurador e agentes arrecada-
dores de impostos

« o fiscal
« o continuo

TOMO XXXVI PARTE 1.'

700~
600~
100~
120~

.400$
200$
200$

200$
150$

4:700$
80~
150~
õOO~
100~
200~
160~
38~
150~

180$
1:400$

570$
600$
200$ ,

150$
150$
160$

2:780$

450$
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« o porteiro e continuo • • •
« o pagamento da divida passiva
« custas judiciarias . •
« por oIo ao procurador .
« despezas eventuaes. . •
« medico e medicamentos aos pre-

sos pobres .• . '. •
« aposentadoria do juiz de direito.
« o jury e correição
« obras publicas . .
« eleições, qualificações e cami-

nheiros

F. N. 9.

1:200$
120$
100$
200$
225$
40$

6003
85$
258

1:405$

,,' 80S
'.>150$

425$
2408
100$
60S

150$
90S

320$
320$
209

'. 6718

460$

, 1508
150$

~ 18.° Santa Barbara.-4:000S rs. á saber: I

Com ? pess?al sendo 400S para o se-
?re.tarlO.em exercicio, 500S para
o lIcencIado, 100S para o fiscal;
120S para o porteiro e 80S para
o expediente. . . ~ . .

« agua, luz e limpeza da cadêa.
« eleições politicas. . . .
« expostos e enfermos pobres
« ?ustas judiciarias . . .
« Impressão de talões. . • • .
« eve~tua~s e por % ao procurador.
« cammheIros. .
« aposentadoria do juiz de (úreito :
« obras publicas • . . • . •

~ 19.° Calda~.":'-'2:396S 1'8. á saber:
Com o secretario • . • • . .
« o fiscal e zelador do mercado.
« o zelad?r d'agua potavel. .
« o porteIro. . .
« luzes, limpeza da cadêa e casa

da camara •
« eleições, jury e assjgnat~ra. d~

Diario Official . .
« custas judiciarias •
« obras publicas •
« caminheiros. .
« eventuaes e por % ao p~oc~rador:

~ 20.°' Conceiçi1~ do Serro.-7:400H á saber:
Com o secretario e expediente. . •
« o fiscal e zelador d'aO'ua do cha-~ . o

larlZ • • • • • • • • •
« agua, luz e limpeza, da cadêa •

( 158 )

« gratificação ao fiscal
« eventuaes..



2008
60S
408
60S

1008
80H

250~
20~
UO~
()O~

1{J0~
ao:tJj
60j'P

130:jp
t2j'P

500~
8n~
20~
1O~

300H

lGOS
1:400$
500$

1:2(lO~
l;)~

2:500~
2:000~
646~903

17:026~232

a extincção de formigueiros e
herva de pa:o:oal'inhu . . .
lls"io'natura do Diario 'Officilll
illu~inação publica da cadêa
eventuaes. .
um padrão do systemu metrico .
obras publicas. . . . . •

á 8aber:

<C,

«
«
«
(C

«

F. N. 9.

~ 26.0 S. João Nepomuceno.-5:700H rs. á saber:
TOMO XXXVI PAUTE )." ,

. S 24'.• Dores do Indaiá.-l :632j'P rs.
Com o secretario .

« o expedien~e "
« o continuo . . • .
« agua, luz e limpeza da cadêa
« cu'stas j udiciarias .. ,. . .
« eleiçáes, jury e qualrficações.
<C estafetas.
« a divida passiva.
« 'o Diario Otficial.
« obras pu bllcas ,
« eventuaes. • . .
« aposentadoria do juiz de direito.
« cadel'llos de taloes. . . . .
« por % ao procurador .

9 25.0 S. José de EI-Rey,-2:600$ I'S. á saber:
Com o secretario .

« o fiscal. .
« o porteiro, . . . . . . .
« ilIuminação e limpeza da cadêa .
« eleições e jury . : '.'
« o expediente e camlOheIroa
« custas j udiciarias e pagamento

das que se deve.
(c obras publicas. . . . . .
« eventuae::; e por '/. ao procurador.

160~
80"600~
300~
.l201')l
240~
300~
100;l\
500~
400"
400:tJj
800~
200~

400~

646~930
300~
200~
120~
150~
50~

I:J97~097 .

á saber:
600~
200~
540~
1801')l
400~
300:tJj
600~

2:000~

( 160 ) I

pesos e medidas do systema me-
trico
expostos.. . • .
illuminaçao da cadêa. •
eleições politicas . • • .
a procissao de Corpo de Deos.
o jury. . .
obras publicas • . •
pagamento ao secretario Bernar-
dino José Coutinho pelo que se
lhe testa de gratificação, na parte
que de menos tem recebido, regu-
lando-se até 30 de setembro do
corrente anno .

lC

cc
cc
cc
(C

cc
cc
«

cc
cc
«
cc
«.
cc

, f(

«
cc
cc
cc
«

~ 23.0 Mar de Hespanha.-32:408~135 rs,
Com o secretari~ ordenado .

cc gratificaçao ao mesmo. ,
EC o fiscal do termo, ordenado
cc gratificação ao mesmo.
cc os fiscaes dos districtos. •
« o medico do partido
cc o engenheiro. ','
cc o procurador. . •
'tc o porteiro, continuo e sineiro,

ordenado. • . . .
gratificaçao aos mesmos ,
g\lardas fiscaes da cidade.
caminheiros. •
correiçao fiscal. .
estafetas do correio.
o expediente. .
eleições politicas .,. • •
custas judiciarias. . • •
hospedagem ao juiz de direito
medicamentos aos pobres. •
sustento aos presos pobres .
agua, luz e limpesa da cadêa



~ 29.0 S. João d'EI-Rei.-9:404~~ rs. á saber:
Com o secretario . .

(C gratificaç['lo ao mesmo.
I( o fiscal • •
I( gratificação ao mesmo.
I( o porteiro. .
« o expediente da secretaria
« a procissãO de Corpo de Deos.
I( eleições políticas
I( as sessões do jury, da camara e

despezas miudas • _ •
« gratificação pelos planos e orça-

mentos de obras. •
« o 2.0 fiscal da camara •

TOMO XXXVI FARTE L"

~ 28. Formiga.-4:381$903r8. á saber:
Com o secretario

« o fiscal.
« o continuo
« o expediente. •
« luz e limpeza da cadêa
I( eleições, qualificações e jury.
« custas judiciarias .
« arrecadações de impostos.
I( eventuaes. .
« obras publicas

, I( pezos e medidas pelo novo sys-.
tema .. •••

I( para pagar a irmandade do San-
tissimo Sacramento. ••

« despeza especial com estradas,
pontes e calçadas . .

I( despeza com arrecadação da ren-
da especial •

6601£
2408
20011
808

2008
50$
100S
1208

614H743

4008
1508

2008

4608
200$
401$
40$
40$
50S

3008
285$
3008
500S

646$903
1008

1:459$

1618

belecimento balneaI'Ío das Aguas
Virtuosas. •

163 )F.N. 9.
400$
400$
3008
120$
908
908
808
508

'1008
~OOS
508
508

2008
1908

3: 1808

2:2508
80g

2408
12H

400$
1:500$
100S
200$
,
400S

1:0008
l:600~
9:251U02

Com pai' °I. ao procurador
« o secretario .
« o fiscal geral. .
« o fiscal do Rio Novo
« o fiscal do Descoberto.
« o dito 0.0 Piáu .
« o continuo .••..
« agua, luz fl limpesa da cadêa.
« caminheiros. . .
« custas judiciarias .
« eleições politicas. . . .
« o expediente o.a secretaria. . .
(C impressões do posturas, talões &.
« evenLuaes. . .
« obras publicas .

~ 27:- Campanha.-17:747$845rs. á saber:
Cam o pessoal á saber: ao secretario

licenciado 800~ rs., ao secretario
interino 600$ rs., ao fiscal do
districto da cidade 300$ rs., ao
fiscal das Aguas Virtuosas 2008
ao porteiro da camara 200$ rs.,
e ao medico do partido, 150S rs.

« o expediente da secretaria. .
« a publicação dos trabalhos •
« • assignatura do Jornal Official
« a illuminacno da cadêB e mais

despezas .'
« a dita da cidade. . .
(C a creação de expostos. . .
« a procissao de Corpus Christi •
cc festejos Ilacionaes e eleições po-

líticas . . . . . . . . .
« o jury e custas juJiciarias . .
« por "/o ao procuraJor e eventuaes.
(C o pagamento da divida passiva.
« obras publicas, inclusive a,ma-

nutençao e conservação do esta-

162



( 164 )

400!~
360g
250~
80S

360$
42S
500~

4:303$
200~
80S

.1

50S

5008
100S
150S

600$
600$
250~
1508

480g

2108

800S
3008
1508
300$

1:40,1$

( 165)

limpeza e ill~minação da cadêa.
a constl'ucção da ponte do Rihei-
rão das Minhocas .
a construccão do envidracamento
'do paco m~nicipal, fol'l'~ e mesa
para ~. sala das sessões do jury
~uetas judiciarias .
o o~denado ao fiscal

«
«

«

«
«

F. N. 9.

~ 33." Cidade Mariannll.-7:020$ 1'S. á saber:
Com o secretario .
« o facultativo.
« o fiscal. .
« o continuo

TO~O XXXVI PARTE L'

(9 32.0 Leopoldina.-10:205$ rs. á saber:
Com o secretario .

« o fisea!. .
« o porteiro.
« o caminheiro.
« por "lo ao procurador •
« o expediente da secretaria jury

e eleieões.
« a impi'essão do regimento em

qu~ntidade sufficiente para ex-
por-se á venda. . . . .

« agua, luz e limpeza da cadêa.
« <metas jlldiciarias. .
« illuminação em dias de festas

nacionaes.
« eventuaes.. . . . . •
« a"signatura de jornaes offieiaes .

• « a extincçno de formIgueiros. .
« õbras publicas .
« mobilia da casa da camara .
« custas j udiciarias de exercicios

anteriores. .

2008
60$
30~

180~
600S
10,08
120$
100S

820~
450$

600S

400$
]00$
80$
60$

150$
, 808

2008
100S

400S
330H

1508

1:200~

2:824S

•

«

«

«

«

«

«
«
«
«
«

~ 31.0 Piumhy.-1300H rf. á saber:
Com o secretario e expediente

« o con tilf uo . . . • • •
« eleições, jury e caminheiros.

impressno de talões para diversos
impostos da camara . . • .
a creação de éxpostos . ' •
extracção de formigueiros.
caminheiros. . . . .
festejos nacionaes .••.
por 0/0 ao procurador e agente do
Imposto sobre aguardente. • •
illuminação da cadêa interna e
externa . . . . •
a dita. publica além da con~igna-
ç9.o feIta no orçamento provlllcial.
o pagamento da divida de Santa
Casa de Mi3ericordia pela creação
de exposto::;. . . • . . •
obras publicas e gratificação aos
galées. . • . . . . . .

~ 30 •• Paracatú.-2:050~ rs. á saber:
Com o secretario .
« o fiscal.
« o porteiro e continuo . •
« o expediente da ::;ecretaria. .
« ,agua, luz e limpesa da cadêa.
« a procissao ,le Corpus Christi •
« custas j udicillrüis do exerci cio e

de annus anteriores. . . • •
« o j ury, eleições e q tialificações •
« eventuaes, caminheiros e por "lo

ao pmcurlldor .
« obras publicas . •
« a compra de novos padrões do

systema metrico.



Art. 8.0 As municipalidades não comp1'ehendidas nes-
TOllIO :xx XVI PARTE 1.'

Art. 3.0 A Camara Municipal da Cidade do Grão-Mo-
gol pagará o que estiver a eleveI' ele custas judiciarias de
annos anteriores com as sobras das outras verbas.

60S
1:778$

252S
2408

DIsposrçOEs GERAES.
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« a secretaria e eventuaes
« obras publicas .
« por 0/. ao procurador •
« o cobrador da pontc.>. .

Art. 4.0 A Camara Municipal da Cidade do Sabará
pagará ao secrE:tario Bernardino José Coutinho a quantia
de 400$ rs., i:uportancia que se lhe deve.

Art. 5.0 A Camara Municipal da Cidade Leopoldina
pagará ao Tenente coronel José Antonio de Almeida Gama
a quantia de 125~625 rs. imp0l'tancia de custas judiciarias
por elle vencidas como juiz municipal.

Art. 6.0 O rendimento da ponte do FuniL no muni-
cipio de Lavras fica fazendo parte da renda geral da mesma
municipa lidade.

Art. 7.' Fica revogado o art. 2.0 da resoluçãO n.
1450 de 31 de Dezembro ele 1867 na parte/:jomente em que
reduz o ordenado do secretario da Carnam Municipal de
Montes Claros a 200$ 1'8. ficando em vigOJ', desde já, as an-
teriores disposiçoes que sob proposta da respectiva camara
marcarão-lhe o ordenado de 400 1's.

Art. 2.. A Camara Municipal da Cidade de Minas
Novas pagará á Viuva do Tenente Coronel Manoel Pereira
Rodrigues ele Araujo a 9uantia de 1:07~S040 rs. impor-
tancia á que o mesmo tinha direito como se~retario licen-
ciado, e 11 mesma Camara deixou d~ pagar.

. F. N. 9.

350$
1008
80S
408
50S

100$
60$
308

408
250$
200$
90$

100S
320$
2508
190$
100S

3:4588800
4218200

400$
200$
60S

'IDOS
300$
1508
600S
(.iDOS
500$
200$

2:4008
500S
608

300$
200S

C( o pregoeiro. . . • . •
« li procissão de Corpo de Deos.
I( expostos. .
« caminheiros. .
« eleiçoe5 e jury .
« custas judiciarias . • • • •
C( illuminação e limpeza das prisões.
C( eventuaes.. . . . • .
C( illuminação em dias nacionaes
« obras publicas . .
« por "/o ao procUl'ador

~ 34.0 Ubá.-6:570S rs. á saber:
Com o secretario

C( o fiscal.
« o continuo
C( o expediente. .. . • . . •
« illuminação e limpeza da cadêa .
C( caminheiros. . . . • • •
« custas judiciarias .
C( por o;. ao procurador •
C( por % ao agente municipal •
C( eventuaes. .
« obra5 publicas
C( illuminaçl!o publica.
C( eleiçoes politicas. •
« o medico do partido • • . .
C( remedios e soccorros aos pobres .

~ 35.0 1avra8.-3:150$ rs. á saber:
Com o secretario •

« o fiscal. .'
« o continuo
C( caminheiros.
C( expostos: •
C( custas judiciarias • . . •
« agua, luz e limpeza da cadêa.
C( aposentadoria do juiz de direito.

( 166 )
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Luiz Leopoldo Laranja a fez.

SeIlada na Secretaria da Presidencia da Provincia em 6
de Outubro de 187 :

( 169 )F. N. 9.

CAPITULO 1.o

DO FISCAL.

DO AFORA.MENTO DOS TERRENOS, E ALINHAMENTO

DA. POVOAÇÃO.

Art. 1.0 O fiscal nomeado pelo Governo Provincial,
sob proposta da camara e á eUa subordinado, é o emprega-
do á quem compete fazer observar as disposiçCiesd'este re-
gulamento, e arrecadar as multas em que incorrerem os
seus infractores.

Art. 2. o No desempenho das suas funcc1Jes se regu-
lará não s6 pelos artigos seguintes, como tâmbem pelas
posturas municipaes, em tudo que for applicavel, e nl10 foi
revogado por este regulamento.

Art. 3. o Os vencimentos do fiscal serão marcados
pelo governo, e pagos pelo cofre provincial. As despezas
com a conservação das obras executadas em beneficio das
Aguas Virtuosas serilo feitas pelo fiscal, á quem se abonará
para este fim a quantia de cento e vinte mil reis annuaes,
pagos pe~o cofre provincial.

CAPITULO 2. o

da Camara Municipal da Campanha decretou o seguinte
regulamento:

Art. 4.° As divisas do terreno pertencente á Camara
Municipal serão assignaladas por marcos de pedra, e den-
tro destes limites é prohibido não s6 a destruiçllo de matos,
ou capoeiras, escavações de terra e pedra, como tambem as
plantaçCies, ou construcçCies, sejão de que especie forem,
senllO em terreno aforado.

Art. 5.0 O plano da povoação, e o alinhamento das
ruas se regulará pela planta organisada, e rubricada pelo
TOMO XXXVI PARTE La

Dn. AGOSTINHO JosÉ FERREIRA BnÊTAs.(L. S.)

Anaclelo de Alagalhães Rodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
resoluçl1o em 22 de Outubro de 1870.

Anacleto de AlagalhãesRodrigues.

ta resoluçãO, reger-se-hno no exercicio d~ 1870. á 1~71
pelo ultimo orçamento que para caJa uma ú ellas tlver SIdo
decretado.

Art. 9.0 Ficão revog~d.as as disposições em contrario.

:llando portanto a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execllçno da referida resoluçãO pertencer, que a
cumprl10 e fação cumprir tão inteiramente. com? ~ella se ~on-
tem. O Secretario desta Provincia a faça lInpI'lmlr, pu~lIcar
e correr. Dada no Palacio da Presidencia da PrOVlllCIade
Minas Geraes aos seis dias do mez de Outubro d? a:lllo do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mIl o;tocen-
tos e setenta, quadragesimo nono da Independenclu e ao
Imperio.

RESOLUÇÃO N. 1:737-DE 5 DE OUTUBRO DE 1870.

R oluc30 que dá regulamento para o uso do estahelecimento balDearioes • I
das Aguas Virtuosas da Campan la. .

O DI'. Agostinho José Ferreira Br~tas, O~cial da Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente ua .Pro-

. 'a de Minas Geraes: Fa.co ::;ubera todos os seus habItan-vlncl ... . P" I b opostates que a Assembléa Legislativa rOVlllCIa, 80 pr



DA POLICIA DAS RUAS.

CAPITULO 3.°

( 171 )

Art. 12.• Fica prohibida a const~ucçlto de casas novas,
bem como o concerto, ou reconstrucçlto das já existentes na
parte Norte do largo antigamente chamado-Recreio.-
Igualmente fica prohibida a abertura de ruas e construccão
de casas no bosque do Morro do Castello, que jaz ao sudo-
este do l~rgo, senão nos lugares marcados na planta.

Art. 13.° Além das disposições das posturas em vigor,
fic~ expressamente reco~mendado ao fiscal promover os
melaS tendentes á melhorar a salubridade do lugar, obri-
gando os moradores a cuidar na limpes a e no esgotamento
dos terreiros, hortas e metade da rua que lhes toca. Mul-
ta de 28000 aos que forem refractarios ás admoestacões
do fiscal. •
TOMO XXXVI PARTE 1.4
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N'aquellas ruas onde as casas serão collocadas segun-
do a planta, na distancia de cinco metros para dentro do
alinhamento, este espaço será occupado por um jardim cer-
cado pelo lado da rua por um gradil, ou de ferro, ou de
madeira lavrada.

Em nenhum caso é permittido, que em qualquer casa
se faça excepçllo a esta regra.

Art. 11.° Todas as casas serão baseadas sobre alicer-
ces continuas de pedra, elevados pelo menos 40 centime-
tros sobre o nivel da rua, e este ultimo será mais baixo do
que o nivel do aterro novo da rua dos poços. Os foreiros
serlto obrigados a aterrar a metade da largura da rua na
extenslto de seu terreno, em tudas aquellas ruas cujo ni-
vel se acha ainda abaixo da citada rua dos p6ços, e deveráõ
igualmente construir na frente de suas casas uma calçada,
ou passeio de pedra d'um metro de largura, e de 20 centi-
metros superior ao leito da rua.

Art. 7.° A' Camara compete isentar do onus do afo-
ramento áquellas casas situadas fóra de certo circulo, cujo
raio a mesma Camara determinará segundo o progresso
que for tendo a povoação.

Art. 8.° O alinhamento das ruas e casas será execu-
tado de conformidade com a planta, e em presença do fiscal,
pelos alinhadores nomeados pela Camara, que venceráõ am-
bos a quantia de 300 rs. por cada metro de frente, paga
pelo foreiro, ficando os alinhadores responsaveis por qual-
quer erro, conforme o art. 36 das posturas.

Art. 9.° O foreiro é obrigado a principiar a cons-
truccM da casa dentro de tres mezes, á contar da data da
concesslto, e a concluil-a' no praso de desaito mezes sob
pena de perder o direito ao aforamento, e de ser obrigado
a desfaser as obras pl'incipiadas.

Art. 10,° Os terrenos na extensão em que nito forem
occupados pelas casas serlto convenientemente cercados
pelo lado' da rua, ou por muros de adobes ou taipa sobre
base de pedra, cobertos de têlha, ou por grades de madeira
lavrada.

( 170 )

engenheiro H. Gerber em o 1.0 de Maio de 1866, depo-
• sitada no archivo municipal.

Art. 6.° A Camara tendo em vista este plano conce-
derá terrenos para edificação de casas, por meio de afora-
mento, pagando o foreiro por cada metro de frente, que o
terreno tiver do lado da rua, o fôro annual de 600 rs.; o
foreiro de terreno em esquina pagará pela mais comprida
de suas duas frentes. Dos terrenos que tiverem mais de 30
metros de fundo se cobrará proporcionalmente mais, de
modo que d'aquelles que tiverem 40 metros de fundo se co-
brará 800 rs., e dos de 50 metros de fundo 1~OOO rs. por
cada metro de frente. As divisas entre dous terrenos visi-
nhos formaráõ sempre uma linha recta e perpendicular
sobre a frente da rua.



Art. 19.• Emquanto não se concluir a casa de banho,
propriamente dita, servirá ás pessoas, que necessitarem de
banhos d'aO'ua virtuosa, a banheira estabelecida na parte
de leste da ~ova casa de bomba. A agua será fornecida para
esta banheira por meio de uma bomba alli collocada, pro-
cedendo-se antes de cada novo banho á limpeza da banheira,
e ao enchimento della com agua fresca, devendo este
serviço ser regulado pelo fiscal, bebaixo de sua respon.
sabilidade.

Art. 20 .• O uso dos banhos é prohibibo a qualquer
pessoa affectada de molestia contagiosa. No caso de contes-
tacl10 en'tre o fiscal e qualquer pessoa sobre a natureza con-
ta~iosa de enfermidade, o fiscal representará ao presidente
dabcamara, que decidirá ouvindo a opinião de medicas.

Art. 21.0 Ao fiscal compete resolver quaesq uer dIIvi-
das, que se suscitem entre os concurrentes sobre quem deve
primeiro usar dos banhos.

Art. 22 .• Quaesquer queixas do publico sobre infrac-
cões d'este regulamento devem ser dirigidas verbalmente
óu por esc~'ipt.oao fiscal, ou. ao presid.e~te da camara, sal-
vas as attrlbmções das autOrIdades pohclaes.

Art. 23 .• O fiscal registrará em um livro para isso des-
tinado, numerado e rubricado pelo presidente da camara,
ou outro vereador a estatistica annual das pessoas que se
utilisarem das aguas mineraes na ordem dos dias em que
ahi chegarem, com indicação dos n?~es, occup~ções, re-
sidencias, numero das pessoas da comItIva, molestws de que
são affectadas quaes as aguas de que usarl1o, e de que
modo, do res~ltado que obtiverão, e d?s dias em que
se retirarão.

Art. 24 .• Fica igualmente incumbido ao fiscal, de-
baixo da superintendencia da camara municipal, a escri-
turação regular de receita e despeza e de tudo o mais"que
TOMO XXXVI PARTE ]."
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CAPITULO 4 .•

DO USO DAS AGUAS MINERAES.

Art. ]4. o E' rigorosamente prohibido deixar soltos nas
ruas cavallos, burros, bois, cabritos carneiros e porcos.
Multa aos infractores de 4$000 por cabeça.

Art. 15.• O fiscal velará cuidadosamente sobre a boa
conservaçllo, e exemplar asseio das obras ahi feitas. Qual-
quer damnificaçao dos mesmos será punida com multa de
2$000 á 108000. rs., além de ser o infractor obrigado á
reparar o damno.

Art .. 16.• He prohibida a factura de p6ços, construc-
çS.ode alicerces, ou quaes quer escavações que tenh!1o mais
de um metro de profundidade abaixo do nivel da rua dos
p6ços .em todo o terreno que estiver comprehendido dentro
do pertmetro (na planta demal'Cado por uma linha azul eS:r
cura) de 100 metros em roda de qualquer das fontes gazo-
sas, ou ferreas existentes, e das que por ventura se des-
cobrir. Multa de 108000 rs. ao illfractor com obriga cão
de desfazer a obra e aterrar a escavação. •

Art. 17.• He licito a qualquer pessoa utiliear-se gra-
tuitamente das aguas gazosas mineraes ou ferreas por'
~ei.o das bom~as ahi collocadas com tanto que nlio pre-
JudIque o asseIO das mesmas bombas e suas pias.

Art. 18.• Para aquellas pessoas que dezejarem uzar
da agua virtuosa tirada directamente da nascente, estará
aberto o respectivo pôço das 6 horas da.manhã ás 6 horas
da. tarde, debaixo da guarda de uma pessoa para esse fim
nomeada pelo fiscal, a qual mesmo tirará a agua com o
aparelho proprio e a ministrará com o devido asseio ás pes-
soas que quizerem, cobrando por cada copo d'agua que ti-
rar 20 rs., e por cada garrafa 40 rs. Estas quantias cons-
tituiráCi, em quanto não fo~ determinado o contrario, a
gratificaçl10 da pessoa encarregada deste serviço.



TOMOXXXVI PARTE1. A

tes que a Assembléa Legislativa Provincial, sob proposta
da Camara Municipal de Queluz, decretou a resolução
seguinte:

( 175 )

DR. AGOSTINHOJosÉ FERREIRABRÊTAS.(L. S.)

Mando portanto a todas as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execução da referida resoluçllo pertencer, que
a cumprão e faç!lo cumprir tão inteiramente como nella se
contem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de Minas Geraes aos seis 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
Imperio.

Ctmdido Augusto da Cruz a fez.

SeUada nesta Secretaria da Presidencia da Provincia
aos 6 de Outubro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

Nesta Ser.retaria da Presidencia foi publicada a presente
resoluç!lo aos 22 de Outubro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

Art. unico. N!lo se permitte aos Mascates residentes
em municipio estranho commercill.rem neste em f!lzendas
e quaesquer outros obje~tos manufacturados, sem previa
licenca da Camara, pela qual pagaráCi annualmente o im-
posto' de cem mil reis, ficando o infractor sujeito á prisão
por oito dias, e á multa de dez mil reis, e o duplo nas re~n-
cidencias: revogadas as disposiçoes em contrario.

F. N. 9.

Art, 25.0 Revogão-se as disposições em contrario.

o ~ando portanto a todas, as autoridades, a quem o conhe-
CImento e execuçSo da referIda resoluçl1o pertencer, que a
cumprSo e façso cumprir tl10inteiramente como neUa se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar
e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes aos seis dias do mez de Outubro do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrísto de mil oitocen-
tos e setenta, quadragesimo nono da Independencía e do
Imperio.
(L. S.) DR. AGOSTINHOJosÉ FERREIRABRÊTAS,

Addita as posturas da Camara l\Iunicipal de Queluz.

Anacleto de 111agalhães Rodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
resoluçl1Oem 22 de Outubro de 1870.

Anaclelo de 1I1agalhãesRodrigues.

RESOLUÇÃO N. 1:738-DE 6 DE OUTUBRO DE 1870.

( 174 )

Pedro Nolasco Soares de 1I1ouraa fez.

SelIada na Secretaria da Presidencia da Provincia em 6
de Outubro de 1870.

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-

. occor;er á res~eito do estabelecimento em geral, devendo
no 1. de JaneIro de cada anno apresentar de tudo isto um
relatorio para ser remettido ao Governo por intermedio
da camara.



Lei que divide a Provincia em 25 comarcas.

( 177)

Ouro Preto e Queluz.
Conceiclto, Santa Barbara e Itabira.
Marian'na, Piranga e Ponte Nova.

Candido Augusto da Cruz a fez.

DR. AGOSTINHO JOSÉ FEnnEIUA BnÊTAS.

F. N. 9.

(L. S.)

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
resoluçrto aos 22 de Outubro de 1870.

Anaclelo de Magalhães Rodrigues.

Anaclelo de Magalhães Rodrigues.

centos e setenta, quadragesimo nono da independencia e do
Imperioll

LEI N. 1:740-DE 8 DE OUTUBRO DE 1870.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 6
de Outubro de 1870.

O DI'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Roza Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os setis habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. 1.. Fica a Provincia dividida em vinte e cinco
comarcas, que terllo as denominações e compor-ae-hM dos
municipios abaixo declarados:

1.' Ouro Preto
2.. Do Piracicava
3.' Do Piranga
TOMO XXXVI PARTE L.

O DI'. Agostinho José Ferreira Brêtas O.ffi.cialda Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Christo e Vice 'Presidente da Pro-
vincia de Minas GAraes: Faço saber a todos os seus habitan-
tes que a Asse~?léa Legi~lativa Provincial, sob proposta
da Camara MUlllClpal da CIdade do Ouro Preto decretou a
resoluçllo seguinte: '

Sobre imposiç1io .de mult.as estabelecidas nas posturas e em quaes-
quer outras leis peculIares ao municipio do Ouro Preto. .~.•.

( 176 )

HESOLUÇÃO N. 1:739-DE 6 DE OUTUBRO DE 1870.

Art. 1.. As m~ltas estabelecidas nas posturas, e em
quaesquer _o~tras leIS peculiares do municipio do Ouro
Preto, serao Impostas pelos respectivos fiscaes, e immedia-
tamente cobradas pelo procurador, ou seus agentes, ficando
ás partes o !ecurs? para li camara, quando seja interposto
dentro de CInco dIas cont~dos da imposição da multa.

Art. 2:° Das multas de que trata o artigo antece-
dente, e cUJos recursos não tiverem provimento terão os
respectivos fisc.aes a porcentagem de trez por cento, e o pro-
curador outra Igual.

Art. 3.. O fiscal da capital, e o procurador alem da
porcentagem que lhe está fixada nos artigos 9.• e 21 do re-
gulamento de 28 de Dezembro de 1851 de trez por cento á
cada um terllo igual porcentagem das arrecadacões de
quaesquer outras taxas nas duas barreiras desta cidade, e
na casa do mercado.

Art. 4.. Ficão revogadas as disposições em contrario.

!'rfando por tanto a todas as autoridades, a quem o co-
nheCImento e execuçllo da.referi?a r.esoluçao pertencer, que
a cumprão e façao cumprIr tão llltelramente como nena se
co;J.tem. O secretario d'esta provincia a faça imprimir, pu-
blIcar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de Minas Geraes aos seis ::lias do mez de Outubro do anno
do Nascimento de Nosso Senhor Jazus Christo de mil oito-



Senada na Secretaria da Presidencia da Provincia a08
8 de Outubro de 1870.

menta de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
setenta, quadragessimo nono da Independencia edo Imperio",

(L. S.) DR. AGOSTINHO JosÉ FERREIRA. BRÊTA.S.

Francisco Antonio do Carmo a fez.

( 179 )

Anacleto de ftlagalhães Rodrigues.

N'esta Secretaria da Presidencia foi publicada a presen-
te lei aos 22 de Outubro de 1870.

Anacleto de ftlagalhães Rodrigues.

F. N. 9.

Presidio e MuriaM.
Pomba, Leopoldina, Mar.ele Res-
panha e S. Joi'to Nepomuceno.

Juiz de Fóra e Barbacena.
Sabará, Caethé e Santa Luzia.
S. João d'EI-Rei, S. José e Oliveira.
Minas Novas e S. João Baptista.
Grão Mogol e Rio Pardo.
Montes Claros e Januaria.
S. Romão e Guaicuhy.
Paracatü e Patos.
Bagagem, Araxá, Patrocinio e S.

Francisco das Chagas.
Uberaba e Prata.
Passos e Jacuhy.
Pouso Alegre, Jaguary, Itajubá e

Ouro Fino.
Caldas, Cabo Verde e Villa For-

mosa de Alfenas ..
Formiga, Tamanduá e Piumhy.
Tres Pontas, Lavras e Dores da
Bôa Esperança.

Campanha e Christina.
Baependy, Ayuruoca e Turvo.
Serro e Diamantina.
Pitanguy, Dores do Indaiá e Cur-

veno.
Pará, Bomfim e Santo Antonio do

Monte.
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19." Do Rio Grande
20. a Do Sapucahy

21.' Do Rio Verde
22." De Baependy
23.' Do Serro
24." De Pitanguy

25." Do Paraopeba

4.' Do Muriabé
5. a Do Rio Novo

6.' Do Parahybuna
7.' Do Rio das Velhas
8.' Do Rio das Mortes
9.' Do Jequitinhonha
10.' Do Rio Pardo
11." Do Jequitahy
12." De S. Francisco
13." Do Paracatú
14." Do Parnahyba

15." Do Prata
16." De Jacuhy
17." Do Jaguary

18." Do Cabo Verde

Art. 2. o Revogno-se as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades, á quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
pr9.o e fação cumprir tão inteiramente como neUa se contem.
O Secretario desta Provincia afaça imprimir, publicar e cor-
rer. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aos oito dias do mez de Outubro do anno do Nasci- OURO PRETO, 1871. Typ. DE J•.F. DE PA.ULA. CA.STRO.



Fixa a receita e despeza da Província para o exercicio de 1871 Ú 1872.

LEI N. 1:741-DE 8 DE OUTUBRO DE 1870.

9:6508000
9:000$000
6:000$000
700$000

400$000

63:Q50S000

24:000$000
14:000$000

FOLI-ILA N.o lO.

TITULO 1.0

PARTE l.a

Art. l. o O Presidente da Provincia é autorisado á
despender no exercicio de 1871 á 1872 a quantia de mil
seiscentos e oitenta e quatro contos, novecentos e trinta e
um mil setecentos e oitenta e nove reis-l,684:~3IR789-
do modo seguinte:

Representação Provincial.
S 1 o Subsidio aos deputados •
. S 2.0 Ajuda de custo aos mesmos. .
S 3.0 Secretaria, elevados á 700$ rs.

os vencimentos do porteiro, e á 450~ rs. os
do correio e servente. •

S 4.0 Tachigraphos.
S 5.0 Publicação dos debates
S 6.0 Expediente. . • .
S 7.0 Para o acto religioso da ins-

taUação.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faca saber á todos os seus habitan-
tes que a Asseml.Jléa Legfslativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

TOMO XXXVI

lIVRO DA LEI MINEIRA
1870.



pital para festejos nacionaes .
S 2. o Reparo~ e construcção . de ma-

trizes sendo, t;:OOOSOOOpara a elaCidade da
Conceiçllo; 7:000$000 para a da cidade da
Formiga, 4:0008900 para cada uma das
seguintes: a da Cidade da Campanha e An-
tonio Dias da Capital; 3:6005000 para a
do Rio Novo, 3:000$000 para cada uma
das seguintes: das cidades de Paracatú e
Juiz de Fóra, 2:500$000 para a da cidade
do Pomba, 2:0005000 para cada uma das
seguintes: da cidade do Uberaba, Pouso
Alegre, e das parochias de Sll.OGonçalo da
Campanha, Joll.oGomes, Maravilha, TIbá,
e Capella Nova do Betim; 1:500$000 para
cada uma das se~uintes: de Sant' Anna de
Minas Novae, Curral d'EI-Rei, Santa Bar-
bara e Cattas Altas; 1:400$000 para a
Capella do Redondo, 1:000$000 para cada
uma das seguintes: de Santa Rita do Tt,tr-
VO, Arripiados, Ouro Preto, Santa LuzIa,
Senhora do Porto de Guanhiles, Santo An-
tonio do Rio Manso, cidade de Barbacena,
Mercêz de S. Joll.o, S. Gonçalo da Ponte,
Bom Fim, S. Gonçalo do Brumado, cida-
des Formosa, Tres Pontes, Passos e Caldas,
parochias de Cambuhy, Sant' A~na do Sa-
pucahy, Rio Pardo, S. J ali.oBaptista e f\ras-
suahy; 8005000 á cada uma das seg.mntes:
da cidade de Tamanduá, S. FranCISCOde
Paula do Ouro Preto, Barra L011ga, Dou-
radinho Tres Coraçoes do Rio Verde, Do-
res da Boa Esperança, e Espirito Sant~ da
Varginha; 7008000 para a das Mercez do
Pomba; 6008000 para cada uma das se-
guintes: Anta, Congonhas do Campo, Es-
pera de Qlleluz, S. Paulo do Muriahé San-
'tOMO XXXVI PARTE l.'
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TITULO 2••

Secretaria do Govemo.
S 1.. Pessoal regulados os vencimen-

tos pela lei n. 1601, incluidos 2:000$ rs.
para os dous officiaes da directoria da ins-
trucçllo publica, conforme o artigo doze
desta lei • . . . . . . • . . .

S 2.. Expediente inclusive 1445 rs.
de gratificação á um inferior reformado ás
ordens da secretaria.

TITULO 3.•

lnstrucção Publica.
S 1.• Vencimentos dos professores de

instrucçtl.o primaria e secundaria, inclusive
os de latim, francez e mathematicas da ca-
pital, e os dous de inglez e geographia e
mathematicas de S. Jol1o d'EI-Rey. .' .

S 2. o Vencimentos de dous ditos de
pha:macia da capital, e 2008000 rs. para
reatIvos. • • . . • • . • . . .

S 3.. Subvençll.o á escola agricola
pertencente á Companhia Uniilo e Industria
com obrigaçll.o de receber e sustentar á sua
ct,tsta, pelo menos, doze orphilos pobres en-
VIados .pelas camaras dos municipios em que
se cultIva o café. . . . . • • • .

S 4.0 Subvençll.O ao Collegio das Ir-
mãs de Caridade estabelecido em Marianna.

TITULO 4.•
l:ulto Jlublico.

S 1.° Subvenção a uma igreja da C8-

32:0305000

6:144$000---
38:1748000

297:1008000

2:6005000

6:000HOOO

6:0000000

311 :700$000

F. N. 10. ( 183 )

400$000



TITULO 6.0

TOMO XXXVI PARTE l."

27:6008000

876$000

14:600S000

8008000

4:380$000

7:3748900
1:460~000
'730$000

3:000S000

3:000$000
2:000$000

600$000
1:4008000

401:9858150

361:764~250

( 185 )F. N. 10.

Força publica.

S l.0 Vencimentos dos ofliciaes, ofli-
ciaes inferiores, e praças de preto

S 2.0 Quatro cavalgaduras sendo du-
as para o tenente coronel, uma para o
mandante, e uma para o ajudante. • .

S 3.0 Gratificaçi10 de clO reis, ás pra-
ças que de novo :::e engajarem. • • •

S 4.0 Gratificação de 20 reis, diarios
ás praças de pret para conservaçi1o de ar-
reios. . • • • • . .

S 5." Forragem e ferrag'em de vinte
cavaHos á argolla . ..•.

S 6. o Milho e ferragem de 130 ani-
maes em diligencias. . . . • • •

S 7.0 Pastagem de 50 animae", • .
S 8.0 Sal e curativo a 200. • .
S 9.0 Remonta de animaes. • •
S 10. Tratamento de praças enfer-

mas. . . '. •
S ll. Aquartelamento. •••
S 12. Expediente da secretaria • •
S 13. Luzes para os quarteis.

nha, 6:0008 1'8.para o de Sabará, 5:000$ rs.
para o de Montes Olaros, 2:0005 rs. para o
de Barbacena, 1:500$ rs. annualmente para
o de S. João d'EI-Rey, 1:000$ 1's. para o de
Uberaba, 1:000S rs. para o de Diamantina,
3008 rs. para o hospital de Lazaros de S.
Jol1o d'EI-Rey, e 4:000~ 1'8. para auxilio
da construcção do de Lavras, e que serão
entregues a respectiva commissãO 26:8005.

2008000

600S000

104:000$000
------
104:400S000

TITULO 5.0
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to Amaro de Queluz e S. Caetano do Cho-
potó; 5005000 para cada um das seguintes:
da cidade de Queluz, Dores de Queluz, S.
José do Chopotó, Piedade do Pllraopeba,
Rosario do Ouro Preto, Tombos do Caran-
golla, S. Francisco da Gloria, Conceicão
do Turvo, Dores do Indaiá, Alfié, Itambé,
Morro do Pilar, Cuiethé, Marmellada, Fer-
ros, Antonio Dias do 2. o districto, Capella
Nova do Desterro, Araxá, S. José do Pa-
raiso, Borda da Matta, Ouro Fino, Lamba-
ry" Santo Antonio das Salinas, Senhora
dos Prazeres do Milho Verde, Mathozinhos
do Serro, Serra Nova, Rio Vermelho e
Contendas; 4005000 para cada uma das se-
~uintes: Capella da Tapera, Camargos, In-
ficionado, Cathedral de Marianna, Curato
de S. José do Barrozo, Antoni.o Pereira e
cidade da Ohristinaj 3005000 á cada uma
das seg"uintes: da Cachoeira do Brumado e
Mercez dos Perdões, e 2005000 para a ca-
pella das Mercez do Ouro Preto, sendo des-
de já as quotas para as matrizes da Con-
ceição, Ourral d'EI-Rey e Betim.

\

Sattde Publica.

S 1.o Ordenado aos fiscaes das Aguas
Virtuosas da Oampanha, Baependy e the1'-
maes de Caldas .

S 2. o Conservacão do estabelecimento
balneario das Agua~ Virtuosas da Oam-
panha .

S 3.0 Auxilio aos hospitaes de cari-
dade, sendo 6:000$000 para o da Oampa-



S 1.0 Pessoal da directoria e expedi-
ente. 13: 100$000

S 2.0 Estradas, pontes, navegação
de rios, concertos e construccões de cadê-
as, barcos, canôas, proprios' provinciaes e
vencimentos dos engenheiros. . • •• 137: 165~280

S 3.° Auxilio á camara municipal de
Queluz para um cemiterio 3:0008000; á ca-
mara municipal de Marianna para as o-
bras do matadouro publico, canalisação d'a-
gua potavel, l'eparo e constl'UCçilOde es-
tradas 5:000$000,-Auxilio para um cemi-
teria na capital 2:000S000, para desobstru-
CÇãode uma cachoeira no rio Muriahé pro-
xima á cidade de S. Paulo do Muriahé
3;2008000, canalisação d'aglla potavel na
mesma cidade 2:000,$000, para concertos da
serra da Theresa na estrada do Ubá á ca-
pital 500S000; para canalisaç!l.o d'agua po-
tavel na Cachoeira do Campo 1:000$ rs.;
idem em .Jequiry da Ponte Nova 500S rs.;
para abertura de uma e~trada entre Caethé .. ' : '}
TOMO XXXVI'PARTE l."

10:000~060
1:500~000
1:500$000
1:000~000
1:000$000

15:000$000
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TITULO 12.

TITULO 13.

Obras publicas.

lllumirwção publica.

~ 1.0 D 't 1~ a capl a. • . . . . •
S 2,0 Da cidade de S. João d'EI-Rey.
S 3. o Da cidade da Campanha. .
S 4.0 Da cidade da Diamantina
S 5.' Da Itabira.

F. N. 10.

500$000

300$000

8008000

1:600~000
2:000~000

3:600$000

90:952~490

40:5568000

72:4648680

TITULO 11.0

TITULO 8.0

Administração de 1'eeebedorias
S Unico. Ordenado aos administrado,-

res, seus ajudantes, escrivães e vigias, ex-
pediente e alugueis de casa. . . • .

Contencioso provincial.
S L o Pessoal do contencioso.
S 2. o Oustas j udiciarias " .

TITULO 9.
Despesa de exacção.

S Unico. Porcentagem á collectores e
escrivnes, salarios á barqueiros, gratifica-
çoes a conductores de fundos publicas, e ca-
dernos para as estações fiscaes.

( 186 )

TITULO 7.0

Thesouraria pl'ovincial.
S Uni co. Pessoal, regulados os venci-

mentos pelo regulamento n. 52 e expe-
diente. '.'

TITULO 10.
Bibliothecas.

S 1.0 Vencimento do bibliothecario e
porteiro da da capital, sendo300~000!l0 1.0
e 200$000 ao 2.0 • •

S 2.0 Ditos do ,bibliothecario de Silo
Jollo d'EI-Rey.



panha 8:000S rs.; para melhoramento da
estrada do Carmo da Escaramuça para a
Campanha, passando pela paro,chia da Mu-
tuca 3:000~ rs.; idem de Sant Anna do Sa-
pucahy a cidade de POUZ?Alegre 3:0?OS;
idem de Cambuhy á CapIvary 2:000$ rs:;
para construcçllo de uma ponte sobre o no
Verde no município de Tres Pontas entre
as fazendas de Manoel Ignacio Ferreira de
Britto e CapitãO Esaú 6:000~ rs.; idem so-
bre o rio Mogy na estrada para o Campo
Mystico 1:000$ rs.; para o aterro das Anhu-
mas na estrada de Pouso Alegre para a
Borda da Matta 2:000S rs.; para construc-
Ção de uma ponte sobre o rio Capivary no
lugar denominado -Tamand~á,-: estrada
de Minas Novas a Philadelphla 1:0:>00$rs,;
idem sobre o rio Vermelho no lugar deno-
minado-JoãO Henrique,-na estrada de~.
João Baptista 2:000$ rs.; idem sobre 01'10

Manso no arraial do mesmo nome 4:000~ rs.;
idem sobre o rio Correntes na estrada de S.
Sebastião para o Pessanha 500S rs.; idem
para cada uma das seguintes: sobre o rio
LaO'oinha na estrada de Montes Claros para
Ja~uaria' sobre o rio Cachoeira na estrada
do Curve'uo para o arraial do Bom-fim de
Montes Claros; sobre o rio Macaúbas na es-
trada do Bom-fim para o rio Pardo 1:000$;
idem sobre o rio Verde na estrada de :Mon-
tes Claros para Grao-Mogol e Mip.as Novas
6:000$ rs.; idem sobre o rio Pacuhy na es-
trada 'de Montes Claros para o arraial dos
CoraçC5esde Jesus 800S rs.; idem sobre o,rio

, Pandeiros na estrada de S. RomãO para Ja-
nuaria 2:000~ rs.; idem sobre o rio Aldeia
de Paracatú 1:300$ rs.; idem sobre o corre-
TO~W ~VI PARTE 1.&
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e Taquarussú 5:0005 rs. para uma ponte
no rio Pará, estrada de S. Gonçalo 3:000$ ;
para reparo das pontes dã rio do Peix:e
1:000$ rs.; para uma ponte no PiCãO, es-
trada do Bom Despacho 1:000 rs. Auxilio
á camara ,do Pomba para reparos da estrada
da mesma cidade á Barbacena 2:200~ rs.'
reparo da cadêa da Christina 400$ rs.;' con~
certo da ponte sobre o Ayuruóca na estrada
de S. Vicepte ao Passa-vinte 400~ rs.; re-
paros e atterros na ponte sobre o rio Piran-
gussú e estrada para a Vargem Grande
3:800$ rs.; reparos na ponte sobre o Sapu-
cahy Grande na estrada de Pouso Alegre
para a côrte 3:000fl rs.; auxilio para cons-
trucção da ponte, sobre o Rio Preto no lu-
gar denominado-Barreado,-e que sera
entregue a respectiva commissão 9:000$ ;
para construcç1to de uma ponte sobre o rio
Claro na estrada do Uberaba para Baga-
gem 3:000$ rs.; .idem sobre o rio Uberaba
na estrada ~ara Dores do Campo Formoso
2:000fl rs.; Idem sobre o ribeirllo Tijuco na
estr~da .do Prata para Monte Alegre 2:000$;
cemIterlO do Araxá 500$ rs.; construCCão
de u~~ ponte ~obre o rio Formiga na rua
mUlllClpal da CIdade da Formiga 4:000$.
idem sobre o rio Jacaré na estrada de La~
vras para Campo BeIlo 1:500fl rs.; agua
potavel par~ o arraial do Campo Beno
de Tamandua 1:000$ rs.; ponte sobre o rio
Matta-cavallos na cidade da Formia-a 900$'
ponte sobre o rio S. Francisco no l~gar de~
nominado-Cabrestos-na' estrada do Ube-
raba 1:000$ rs.; aqueducto da cidade de
Lavras 3:500$ rs.; para construcção de uma
ponte sobre o Sapucahy no Ouro Ronca

. estrada de Caldas pa:a S. Gonçalo da Cam:

.F. :-l. 10. ( 189 1



\ .

Da ?'eceita.

Art. 3.° O Presidente da Provincia é aut?risad~ a.
mandar arrecadar no exercicio desta lei os segumtes Im-
postos:

S 1.0 'Tres por cento do tabaco, assucar, algod.ãO. e
quaesquer outros generos manufacturados na ProvlDc~a
que sahirem deUa, exceptuando-se: 1:° o chá; 2••. os tecl~
dos de la que se assemelhão ás casemuas estrangel1'as; ~.
os trançados finos de algodãO riscado usados para vestual'lo.
TOMO XXXVI PARTE l.a

7.3605000

8:0008000

30:0005000

65:000$000
4:000S000

18:538$260
6:000~000

( 191 )

TITULO 1.'»

CAPITULO 2.°

Diversas' despezas.

TITULO 16.0

S 1.0 Sustento, vestuario, curativo e
conduccilo de presos pobres

S 2.° Restituiçoes e reposiçocs •
S 3.0 Pagamento de dividas de ex-

ercicios findos.
S 4.0 Eventuaes. .••
S 5.° Adiant~me~lt~ á empregadOR

provi~iaes para mstItUlrem pensOes no
Monte Pio dos servidores do estado, con-
forme a lei n. 1104 •

S 6.0 Pesos e medidas m~tricas para
serem remettidos ás recebedorlas da pro-
vincia

Typographia Provincial.

S Unico. Pessoal, expediente e cus-
teia.

F. N. 10.
( 190 )

go rico na mesma cidade 1:000$ rs.; idem
sobre o rio Bagagem no districto da estrada
do sll12:COO$ril.; idem sobre o ribeirão San-
ta Barbara na estrada do Patrocinio iJ. Ba-
gagem 2:000$ rs.; idem sobre o rio Espirito
Santo entre Patrocinio e Patos 7008 rs. ; pa-
ra concerto da ponte sobre o rio Capivary
no arraial da Chapada 5008 rs.; idem so-
bre o Itamarandiba na estrada de Minae No-
Vas á S. JOão Baptista 500$ rs.; reparos da
cadê>t de S. Jollo Baptista 1:000$ rs.; obs-
trucção do baq ueirão na rua de S. Gonca-
lo em Minas Novas 500$ rs.; canalisaés'o
d'agua potavel em Minas Novas 5:0008 rs.'
idem na cidáde do Serro 6:000S rs.' ide~.. ,
das aguas estagnadas na villa do Rio Pardo
1:5008rs.; obras do cemiterio da mesma
villa 8003 rs.; conc1uSilodo edificio em que
funccionll. o cullegio da Diamantina 4:000$;
idem dos orphãos da mesma cidade 1:000$;
auxilio desJe já á Camara Municipal do
Grão Mogoolpara construcção de I1maponte
sobre o Extrema na estrada de Montes Cla-
ros 2:500$ rs.; reparos da cadêa do Brejo do
Salgado 1:000$ rs.; para o remi teria da ci-
dade de Paracatú, des,!e já, 4:000$ rs.; pam
canalisação d'agua potavel da Cachoeira,
districto tia Bagagem 3:OOOs 1'8.; para o ce-
miterio da cidade da Bagagem 3:0:,0$ rs.;
para o cemit6rio da Cidade da Campa-
nha 4:000$ ril. 306:265$280

TITULO 14."

Aposentados e refo/'rnados.

S Unico. Vencimentos dos existentes
e mais 4:000$ rs. para os qlie se aposenta-
rem ou reformarem • 68:7858929



to e os exact res responsaveis pelo que deixarem de ar-
re~adar por nilo usarem dos meios facultados pelas leis.

~ 6.. Passagens de rios, excetuados os do Sapucahy.
Verde e. S. Francisco, regulando-se as taxas pela ~a?e~la
annexa á lei n. 570 e cobrando-se o duplo nos mUlllCIplOS
d'Uberaba e Araxá.

~ 7.. 50$000 sobre ta101etas, caixas, caixinhas ou
outros quaesquer volumes 'portatei~ ~e qualquer natureza
ou denominação, que contl'v~rem JOlas de ouro,prata ou
pedras preciosas para negoCIO.

~ 8.. Se110 de heranças e legados, que será cobrado
na seguinte rasão.

Entre conjuges por testamento cinco por cento.
A irmãos, tios irmãos dos pais, e sobrinhos filhos de

irmãos .cinco por cen to.
A primos filhos dos tios irmãos dos pais, tios irmllos

dos av6s, e sobrinhos netos de irmãos, dez por. c~nto. . .
Entre os demais parentes contados por dIreItos CIVIl

até o lO •• grito, quinze por cento.
Entre os conjuges abintestados, quinze por cento.
Entre estranhos vinte por cento.
São sujeitas á este imposto as restituiçC5es deixadas

em testamentos a herdeiros que nito sejãO necessar~os, os
premias deixados aos testamenteiros no excesso da vmtena
somente, e as heranças que ~iverem.os irmãos que succede-
rem á irmão germano fallecIdo ab m testado, have~do-se

.devol vida o uso fructo das mesmas heranças aos paIS ou
milis binubas. .

Este imposto será pago no acto da addIçuo real da
heranca, legado ou restituiçno.

silo isentos do mesmo imposto: os legados deixados
ás casas de caridade, matrizes e capellas;, as e~molas para
serem distribui das aos pobres, e todos os mferIores a 508,
e os que nllo excederem de 2008 deixados a escravos, que
TOMO XXXVI PARTE La
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~ 2.. Tres e meio por cento do café qtie sahir da Pro-
vincia, ficando isentos da taxa itineraria os animaes que
o conduzirem.

~ 3.. Seis por cento de todo e qualquer genero de
criação ou producção da Provincia, que de11a sahir, qual-
quer que seja a Sua natureza, ou especie.

~ 4.. Quarenta mil reis sobre os engenhos de canna
movido~ por agua, ou outro qualquer motor menos despen-
dioso, em que se fabricar agu'ardente, e 208000 rs. sobre
os em que se fabricar s6mente .assllcar, ou rapaduras; so-
bre os engenhos movidos por animaes cobrar-se-ha a me-
tade das referid~s quantias.

São isentos deste imposto:

1.. Os engenhos movidos por animae", em que se fa-
bricar s6mente assucar, ou rapaduras, quando fore~ cos-
teados por braços livres.

2•• Os pequenos engenhos movidos por braço,s hu-manos.

3.• Os que s6 produzirem para consumo proprio.
Estes impostos serão arrecadados durante o anno financeiro, .
ficando os exactores responsaveis pelo que deixarem de
cobrar, ou lançar por omiSSão; ou negligencia provada.

Os laçamentos serão feitos nos mezes de julho e agos-
to, remettendo os exactores as respectivas relaçC5esá the-
souraria provincial no mez de setembro.

S 5.. 8$000 nas cidades e villas, 6~000 nas fregue-
zias e curatos, e 48000 nos mais lugares sobre cada uma
botica ou casa de negocio de qualq uer gel1ero do paiz, ou
de f6ra e o duplo se negocio comprehender bebidas espi-
rituosas. Nllo se cobrará porem o duplo se o negocio con-
'sistir na venda de bebidas fabricadas no paiz, e generos
alimenticios de producção da provincia.

Estes impostos serão arrecadados no acto do lançamen-

F. N. 10. ( 193 )



18. e 78 nas estradas de communicllcão de uns com outros
municípios, ficando isentos os llnimaes que comduzirem ge-
neros de primeira necessidade.

S 20.0 Oobrança da divida activa.
S 21." Oito mil réis sobre as casas em que se ven-

derem drogas, ou remedios nas villas e cidades onde exis-
tirem boticas.

Disposições geraes.

Art. 4.0 O presidenté da provincia fica autorisado
para desde já despender:

S 1.0 A quantia necessaria pata a hospedagem de S.
M. o Imperador, ou qualquer membro da família imperial
se vier á esta provincia.

( 195 )F. N. 10.

S 2.0 Os 40: 10S$000 rs. valor das collecções de pa-
drOes do systema metrico francez destinados ás Oamaras
Municipaes daProvincia, indemnisando estas o cofre pro-
vincial nos prasas que o governo marcar.

S 3:0 A quantia necessaria para a desapropriação do
terreno Junto ás fontes thermaes de Oaldas em extensão suf-
ficiente para o uso dns mesmas aguas, senno houver direito
par~ sustenta~-se a doação feita á Oamar~ Municipal pelos
antIgos pOSSUIdores.

S 4.0 A importancia das obras de que necessita a ca-
dêa da cidade da Oampanha, as quaes mandará fazer.

S 5. o Dez contos' de réis como auxilio á Oamara Mu-
nicipal da cidade de Sno Paulo do Muriahé para construc-
Çllode uma meia estrada, que partindo da mesma cidade vá
ter ao Porto Velho do Ounha. A planta e orcamento que
fizer a Oamara Municipal sera sujeita á ap'provaçllo do
governo.

S 6.0 A quautia necessaria para construir-se uma ca-
TaMO L'L,{VI PARTE l.a
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S 11.0 Oinco por cento sobre valor das compras e ven-
das de escravos, e sobre a differença de valores nas trocas
de uns por outros, e sobre quaesquer outros COlltractos
onerosos pelos quaes se transfirM serviços por mais de cin-
co annos, cobrando-se até o valor de um conto de réis por,
cada escravo.

Este imposto será exigido do comprador, vendedor,
ou encarregado por procuração da compra ou venda de
escravos, ou transferencia de serviços por mais de cinco
annos.

S 12." Juros de quatro apolices doadas á provincia.
S 13." Multa por infracções de leis, regulamentos ou

contractos.
S 14." Reposições, restituições e productos dos pro-

prios provinciaes por arrendamento.
S 15.. Renda da typographia provincial.
S 16.0 Renda extraordinaria.
S 17.0 Oobrança de metade da divida activa, que pas-

sou a ser provincial pela lei de 22 de outubro de 1836.
S lS." Taxas itinerarias conforme a tabella annexa

á esta lei.
S 19.0 Oobrança das taxas estabelecidas pelas leis ns.

forem libertados nos mesmos testamentos, applicando-se
esta ultima isenção, desde já, ainda aos testamentos aber-
tos, e de cujos legados não se'tenha cobrado o imposto.

S 9,° Novos e velhos direitos segundo a tabella-B
-annexa á lei n. S4G de 15 de julho de lS57, ficando
supprimido o S 20 da dita tabella c elevado á 1008000
o imposto de l:U;OSO.

S 10." . Emolumentos pele feitio de titulas, diplomas
e certidões, que forem expedidas, pelas repartições pro-
vinciaes, conforme o S 10.0 do atr. 2.0 da lei n. 1:145 de
3 de outubro de 1862, e subsistindo o imposto do !3 4.0
da citada tabella-B-annexa á lei n. 846.



Art. 11.0 O Presidente da Provincia no exercicio d'esta
lei e se comportar a receita é autorisado:

S' L o A auxiliar com tres contos de réis a construcçlto
da cadêa na villa do Arassuahy.

S 2.0 A pôr á disposição da Camara Municipal de
Montes Claros a quantia de seis contos de réis para cons-
TOMO XXXVI PARTE 1."

risada á cobrar imposto de passagem nas pontes sobre o Rio
Verde nos lugares denominados-Farinhas e Tres CoraçCíes,
igual ao que cobra na do-Pouca Massa, devendo repartir
igualmente com a Camara do município de Trez Pontas o
producto liquido que render a dos Farinhas.

Art. 7.. Fica pertencendo ás rendas municipaes do
Uberaba o imposto de passagem nos portos do Rio Grande
dentro do mesmo municipio.

Art. 8.. O Presidente da Provincia é autorisado:
S l.0 A' garantir juros até 4 por "lo ao anno sobre os

capitaes com que qualquer companhia nacional ou estran-
geira se proponha á fazer a navegação do Rio das Velhas e
São Francisco dentro das aguas da Provincia.

S 2.0 A' reformar a repartição das obras publicas
de modo á simplificar o expediente e á serem mais promp-
tari:J.ente attendidas as exigencias do serviço publico.

Art. 9.0 No exercicio desta lei o governo fica auto-
risado á auxiliar com quatro contos de réi.s cada u~ dos
Collegios de Congonhas do Campo e MarIanna, obrIgan-
do-se elles á receberem cada um de dez a doze allumnos
pobres.

Art. 10.0 Fica elevado á dous contos de .réis o auxilio
que presta a Provincia ao Hospital de Caridade das Irmlls
em Marianna.

( 197 )F. N. 10.

Art. 5.. Fica revogado o S 63 ~a lei n. 1615 de 28
de Outubro de 1869.

( HJ6 )

S 11.0 A quantia necessaria para crear-se uma aula
de instrucção primaria elementar em todas as cadêas que
sirvão de depositas de prezos e contenhão mais de trinta,
preferindo-se os ~acerdotes para os lugares de professores.

Art. 6.0 A Camara Municipal da Campanha é auto-

S 12.• A quantia necesaaria para fundar trez escolas
praticas de agricultura nas immediaçCíes das cidades do
Ouro Preto, S. João d'EI-Rey e Campanha, mandando para
esse fim vir da Allemanha, ou de outro ponto tres famílias
de agricultores, ás quaes se ministrará terras, casas, instru-
mentos oratorios, utensis, e meios de subsistencia, até que
independão do auxilio' do governo, expedindo o necessario
regulamento sobre este serviço.

dêa na cidade do Sabará, ou comprar-se um predio que se
preste ao mesmo fim, como o governo julgar mais vantajoso.

S 7.0 A importancia necessaria para os reparos de
que necessita a estrada de Pouso Alegre em direcção á li-
nha ferrea de Jundiahy.

S 8.0 Vinte conto~ de réis por emprestimo á Camara
Municipal da Itabira para acquisiçãO de um edificio para
suas sessCíes, secretaria e archivo, trabalhos do jury e foro,
e para canalisação d'agua potavel da cidade. Este empres-
timo será amortisado pela Camara com a metade de sua
renda cobrada annualmente.

S 9.0 A importáncia das despezas necessarias para a
mudança das sessCíes da Assembléa Provincial para outro
ponto da Provincia.

S 10.0 Tres contos de réis como auxilio para o aterro
da Vargem do Cabo Verde na fazenda de Domingos Vílella
na estrada da cidade Formoza á villa de Cabo Verde.



20. o O governo fica Rutorisado R organisar a pauta
dos generos de exportação de Recordo com o systema me-
trico, elevando desde logo o valor dos mesmos generos
até 10 por %,

( 199 )F. N. la.

Disposições permanentes.

Art. 21.0 As Jisposiçoes autorisand? qualquer.de~pesa
nito derogao as leis que regul110 a prescrlpção do dIreito de
TOMO XXXVI PARTE 1.&

Art. 19.0 Silo igualmente approvados os creditas sup-
plementares abertos por portarias do g'overno de 30 de
Outubro e 30 de Novembro de 1869, 15 de Janeiro, 19
de Marco 18 e 20 de Abril, 3 e 14 de Maio, 14 e 23 de
Junho,' 20 e 26 de Julho, 11 e 20 de Agosto de 1870 á
lei n. 1:601 de 31 de Julho de 1868 nas seguintes verbas.
-Titulo 1.0 S 4." tachigraphos 280$000.-13 5.0 publi-
caça0 dos trabalhos da Assembléa 250g000.-Titu10 2. o

9 2.° expediente da secretaria do governo 4:05~S858.-
Titulo 4.0 9 1.0 'festejos nacionaes 188$820.---:-Tltn~o 6. o
força policial 13:951$420.-:-Titulo 11.0 S 1." lll,umlllaçao
da capital 1:297$468.-Titulo 14.0 13 3.0 publIcação de
actos ofliciaes 6:126$653.-9 5.0 eventuaes 32$222.-
26:179$441.

bertos pelo Governo da Provinci~ em portarias de 24 de No-
vembro de 1868, 16 de Janeiro, 11 de Março, 30 de Abril,
7 de Maio, 23 e 26 de Julho de 1869, 5 e 30 de Março e 18
de Abril de 1870 á lei n. 1423 de 24 de Dezembro de 1867
nas seguintes verbas:-Titu10 2. o 133.0:

Expediente da secretaria do. governo 6:34359~8.-Ti:
tulo 3.0 132.' instrucçao pubhca 2595766.-Tltulo 6.
corpo policial 22:074$680'-Titulo 8.0 administraçllO de
recebedorias 9:757$742.-Titulo 9.0 despezas de exac-
çito 22:026S846.-Titulo 14.0 aposentados e reformados
6:029$846.-Titulo 15.0 sustento e curativo de prezos po-
bres 7:411~320.-73:903S595.

,trucçllo de uma estrada entre a mesma cidade e a da Dia-
plantina pelo lugar denominado-Renegado.

S 3. o A mandar construir uma ponte sobre o rio Ita-
cambirussú nu ~strada do Grilo Mog'ol á Diamantina.

. Art. 12.0 Fica desde já supprimida a directoria ge-
ral de instrucçao publica, passando para a secretaria do
governo os trabalhos actualmente á cargo da mesma repar-
tiÇilO. Para desempenho destes trabalhos o governo admit-
tirá ,na secretaria dous segundos ofliciaes du actual directo-
ria, em falta de algum delles o terceiro oflicial, que ficarão
pertencendo á classe de segundos ofliciaes da referida se-
cretaria do governo. '

Art. 13.0 Fica revogado o art. 4.0 da lei n. 1104 que •
exige cinco annos de serviço para que os empregados pro-
vinciaes tenhao direito ao adiantamento para formacno do
Monte Pio. .

( 198 )

Art. 14.0 E' concedido ao Presidente da Provincia o
necessario credito para execuçao do art, 1. o 136 n. 2 da lei '
n. 1268, que fica em vigor, supprimida a palavra-no r-
maes-do referido 136. .

Art. 15.o Continua em vigor o 133. o do ~rt. 4,0 da lei
n. 1375 de 14 de novembro de 1866 e o art. 17 da de n.
1145 de 3 de Outubro de 1862.

Art. 16.0 O disposto no art. 30 da lei n. 1615 de 28
de Outubro de 1869 será applicado para o pagamento das
verbas decretadas na presente lei para auxilio de hospitaes
e casas de caridade.

Art. 17. o A' metade do auxilio votado nesta lei para o
hospital de caridade da cidade da Campanha será pago
desde já pelas sobras da lei n. 1601. .'

Art. 18.0 Approvão-se os creditos supp1ementares a-



(L. S.)

( 200 )

s~ haver qualquer quantia do cofre provincial, salvo se con-
tIverem clausula expressa. .

Art. 22.0 O augmento de vencimentos de empregados
publicos provinciaes seráo pago desde a promulgaçrto da
respectiva lei, excepto se esta fôr de fixaçllo de despe-
sas annuaes e nllo contiver a clausula desde já ou ou-
tr~ equipollente.

Art. 23:0 Para o pagamento do imposto de 5~000 so-
bre bestas novas se concederá o praso de um anno, passando
o contribuinte letra na f6rma que fôr determinada no regu-
lamento que o governo fica autorisado a expedir, e em que
se acautellará o interesse da fazenda.

Art. 24. o Revogl1o-se as disposições em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades, á quem o co-
nhecimento e execuçllo da referida lei pertencer, que a cum-
prl10 e façao 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 oito 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 Imperio.

DR. AGOSTINHOJosÉ FERREIRABRÊTAS.

José Orozimbo d'Oliveira Jacques a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos
8 de Outubro de 1870.

Anacleto qe lIIaga~~fes Rodrigues.

N'esta Secretaria da Presidencia roi publicada a presen-
te lei aos 26 de Outubro de 1870. .

Anacleto de lIIagalhães Rodrigues.

F. N. 10. ( 201 )

~i~LLA DAS TAXAS lTINERARIAS QUE DEVEM
SER ARRECADADAS NO ANNO FINANCEIRO DO
1.o DE JULHO DE 1871 AO ULTIMO DE JUNHO
DE 1872'

'~ 1.0 De cada animal que transitar 'pel.as ~stradas
de communicaçllo d'esta com outras provlllClas cobrar-
se-ha 3S920.

Exceptuão-se:

1.o Os animaes que conduzirem' os generos sujeitos
ás imposiçoes mencionadas nos SS 1, 2 e 3 do art. 1.0

desta lei

2. o Os animaes sem carga, os que ~ransportarem ca-
valleiros e trens de escuteiros, os que tIrarem carros, os
cavallares, muares e vaccuns tocados.

3.0 Os animaes que das provincias centraes li~itro-
phes atravessarem por esta pela estrada de commulllcaçl1o
com a do Rio de Janeiro e outras do littoral, ou que destas
atravessarem por aquellas •

4. o Os animaes que conduz~rem generos alimenticios
de primeira necessidade, cal e obJectos tende~:ltes á desen-
volver a industria agricola ou man.ufactureua, entrando
neste numero os instrumentos aratorlOS e qualquer genero
de machinas proprias para a agricultura.

5. o Os porcos.
6. o As ovelhae e cabras.
~ 2. o Dos comprehendidos nas 4 primeiras excep-

cOes do ~ antecedente, s6 se cobrará na estrada do P~rahy-
buna a taxa de 320 réis e nas outras estradas 160. réIS, sal-
vo toda via a isenção do S 2. o do art. 1.o desta leI.

~ 3.0 Dos comprehendidos na 5." excepção cobrar-
TOMOXXXVIPARTEl."
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LEI N. 1:742-DE 8 DE OUTUBRO DE 1870.

FOLHLA N.o 11.

Candido Augusto da Cruz a fez.

PARTE L"

DR. AGOSTINHOJosÉ FERREIRABRÊTAS.

TOMO XXXVI

Art. Unico. Fica o Collector do municipio de Barba-
cena, J oi1oVidal Barboza Camara, dispensado do pagamen-
to de juros sobre a quantia de 12:7758000 rs. que deixou
de remetter opportunamente ao cofre da thesouraria pro-
vincial; revogadas as disposiçoes em contrario'.

O Dr. Agostinho José Ferreira Brêtas, Oflicial da Ordem
da Rosa, Cavalleiro da de Cbristo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faco saber á todos os seus habitan-
tes que a AssemLléa Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Dispensa o Collector Jono Vida! Barboza Camara do pagamento de
juros sobre a quantia de 12:775S000.

.'

LIVRO DA LEI MINEIRA
1870.

(L. S.)

Mando portanto a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execuçlío da referida lei pertencer, que a cum-
prao e fação cumprir tão inteiramente como neUa 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 oito dias 00 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.

OUROPRETO,1871. Typ. DEJ. F. DEPAULACASTRO.

DR. AGOSTINHOJosÉ FERREIRABRÊTAS.

( 202 )

se-ha sómente na estrada do Parahybuna 10 réis e nas
outras 50 réis.

S 4.0 Dos comprehendidos na 6.' excepção cobrar-se-
ha na estrada do Parabybuna 80 réis e nas outras 40 réis.

~ 5. o De- cada carro com capacidade de conduzir 50
arrobas 198200

De 50 até 100 ditas 24$000
De 100 a 150 ditas 368000
De 150 a 200 ditas 488000
De 200 a 250 ditas 60$000
De 250 a 300 ditas •• .•.. 72$000

nrlo se levand.o ~m c?nta, para imposiçãO qualquer diffe-
rença que seja mferlOr a este pezo. Exceptuão-se os que
foren: carregados sóment~ de gen.eros ou obje'ctos compre-
hendIdos nas excepçoes Já mencIOnadas: n'este caso co-
brar-se-ha sómente na estrada do Parahybuna 2$000 e

. nas outras 1~000. Os animaes que tirarem os carros tribu-
tados, fiCão Isentos de qualquer direito.

. ~. 6.0 l?e cada besta nova que entrar para a Provin-
c~a, ficand.o Isento o dono ou conductor de qualquer impo-
SIÇãopor SI e sua bagagem, 58000 réis, que seri10 cobrados
do 1.o de Janeiro de 1871 em diante.

~ 7.0 Na recebedoria da Sapucaya cobrar-se-ha em
quanto a p~nt~ pemil sobre 'o rio ~arahybuna não perten-
cer á PrOVlD?Ia,. de cada um amm~l dos comprehendidos
nas quatro prrm.eIras excepçOes 80 réIS, e 30 réis de cada um
dos comprehendIdos na 5.• e 6.' excepçOes.

Palacio da Presidencia da Provincia de.Minas Geraes
8 de Outubro de 1870. .•



LEI N. 1:744-DE 8 DE OUTUBRO DE 1870.

( 205 )F. N. 11.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Or-
dem da Rosa Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente da
Provincia de'Minas Geraes: Faço saber á todos os seus habi-
tantes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

Art. 1.0 Fici10 desmembrados do districto de S. Mi-
guel do Piracicava os territoríos denominados-Onça, La-
ges, e Macacos,-que slto encorperados ao de S. José da
Lagôa, do município da Itabira.

Art. 2.0 O territorio denominado-Pacas-do referi-
TOMOXXXVI PARTE1.&

Lei que encorpora ao di~tri~to de S:lo. José da Lagõa. do munici-
pio da ltabira os tert'ltorlOS denominados Onça, .Lage,. e Maca.
cos, desmembrados de S. Miguel do Piracicava, e contem o~-
Iras disposições'

reI'. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de Minas
Geraes aos oito 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 Imperio.

(L. S.) Da. AGOSTINHOJosÉ FERREIRABRÊTAS.

João Baptista d'Oliveira Bicalho a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 8
de Outubro de 1870.

Anacleto de lJIagalhãesRodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 29 de Outubro de 1870.

'Fernando Teixeira de Souza lJIagalhães.

Art. 3.0 Revogão-se as disposições em contrario..

•
Lei que considera como pu~licos os servIços prestados por Carlos
Charton Copsey no Colleglo Duval, e Camillo Silvino de Carva~'
lho no ensino particular de 1.18 letras. •

ODl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Oflicial da Ordem
da Roza, Cavalleiro da de Chl'isto e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitan-
tes que a Assem bléa Legisla tiVI>Provincial decretou e eu
sanccionei a lei seguinte:

. Art. 1.0 Fica consid~rado publico para aposentado-
na, quatro aonoe de serVIço prestado no Collegio Duval
pelo professor de inglez e geographia, Carlos Charton
Copsey.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia em
8' de Outubro de 1870.

Fernando Teixeira de Souza lJlagalhães.

Anacleto de !llagalhães Rodrigyes.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
lei aos 29 de Outubro de 1870.

LEI N. 1:743-DE 8 DE OUTUBRO DE 1870.

( 204 )

. Art. 2.0 Fica considerado como tempo de servico pu-
blico, o em que o professor Camillo Silvino de Carvallio lec-
cion.ou particularmente primeiras letras, á contar do 1.0 de
AbrIl de 1850 á 23 de Abril de 1853.

Mando portanto a todas as autoridades,'a quem o co-
nhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cum-
prlto e façlIo cumprir tlIo inteiramente como nella se contem.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e cor-



Addita as posturas da Camara Municipal de POllZO Alegre.

RESOLUÇÂO N. 1:745-DE 8 DE OUTUBRO DE 1870,
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I DR. AGOSTINHOJosÉ FERREIRABnÊTAS.(L. S.)

F. N. 11.

Fernando Teixeim de Souza jJlagalhães.

João Baptista d'Oli1;eiraBicalho a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia aOS
8 de Outubro de 1870.

Anacleto de lrlagalhães Rodrigues.
/

N'esta Secretaria da Presidencia foi publicada a presen-
te lei aos 29 de Outubro de 1870.

Geraes aos oito 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 Imperio.

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 Assembléa Legislativa Provincial, sob proposta
da Camara Municipal da Cidade de Pouzo Alegre, decretou
a reso1uçlío seguinte:

.Art. 1.o Os nacionaes e estrangeiros para mascatea-
rem em generos manufacturados á saber, folhas de Flan-
dres, cobre, fazendas seccas, ferragens e armarinhos, silo
obrigados á previamente requerer ao presidente da camara
licença pela qual pagaráo o imposto de duzento$ mil réis.

Art. 2.. Esta licença terá vigor por um anno s6mente.
TOMO:XXXVI PARTE1.'
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Art. 7.0 A séde da freguezia de Santa Margarida se-
rá a povoação de S. Simã9.

Art. 8.0 Revogão-se as disposições em contrario.

~ando por tanto a todas as autoridades, á quem o co-
nheClmento 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

do districto de S. Miguel do Piracicava é encorporado ao de
S. Gonçalo do Rio Abaixo, do municipio de Santa Barbara.

! Art. 3.. Revoga-se o art:21 da lei n. 1190 de 23 de
Julho de 1864.

Art. 4.. O territorio dos Refojos do distrito de S.
Francisco, fica pertencendo ao de S. Gonçalo, ambos do
municipio de Santa Barbara.

Art. 5.0 As freguezias da Barra Long'a e Barra do
Bacalháo do municipio da Ponte Nova fiCão encorporadas
ao de Marianna.

Art. 6.. Fica elevado a parochia o districto de S. José
da Pedra Bonita do municipio da Ponte Nova, sendo suas
divisas, no espigão da Serra da Raiz, em rumo á Ponte do
Mafra, seguindo pela estrada de Santa Margarida, até a
barra de S. Domingos e subindo pelo espigão todas as ver-
tentes de S. Domingos, seguindo ao lado esquerdo do Ca-
rangola abaixo até a serra de S. José do Monte e pelo-es-

. pigão até a cachoeira do finado Thomazinho, e do lado
direito subindo outro braço do Carangola até a fazenda de
João Teixeira, todas as vertentes até a ~erra que segue para
Francisco José Novato e espigão acima todas as vertentes
do ribeirão de Santa Anna do Abre Campo até a Serra do
Samambaia, seguindo espigão abaixo até a fazenda de Je-
quitibá e em direcção á Bocaina até onde teve principio.



da Camara Municipal da Cidade de Barbacena, decretou a
resoluçi1Oseguinte:

Art. 6.u Os cães, cabras, porcos, carneiros, que fo-
rem encontrados vagando pelas ruas e praças da cidade te-
rão o destino marcado nas posturas, I:l seus donos pag'arão a
multa de dez mil réis.

Art. 7.0 Ninguem poderá tirar pedras nos logradou-
ros da cidade sem licença do.Presidente da Camara pela
qual pagará dois mil réis, se a pedra fôr para se empregar
em obra propria, e quatro mil réis se fõr para negocio.

Art. 8.0 Revogão-se as disposições em contrario.

Mando portanto a todas as autoridades, a quem o co-
TOMO.L"{XVI PA.RTE1..
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Art. 1.0 As carroças sujeitas ao imposto de 12S000 rs.
pela resoluçilO n. 1082 serllo numeradas pela maneira se-
guinte: Barbacena n. l-Barbacena n. 2, e assim por
diante.

Art. 2.0 As carroças que nl10 estiverem numeradas
pagarãO por cada vez, que transitarem dentro do município
a taxa de oito mil réis.

Art. 3.0 As pequenas carroças tanto de duas, como
de quatro rodas, que transitarem dentro da cidade pagarão
annualmente a quantia de seis mil réis.

Art. 4.0 A Camara Municipal fará as despezas com
a numeração das carroças.

Art. 5.0 Nínguem poderá ter vaccas de leite nas ruas
e praças publicas da cidade, sem que para isso solicite do
Presidente da Camara licença, pagando por caJa uma vacca
annualmente, ou durante o tempo que as conservarem nos
lograuouros da cidade, a quantia de dois mil réis. Multa
aos infractores de dez mil réis.

Art. 4. o Ficão revogadas as disposiçoes em contrario.

. :llando portanto a todas as autoridades, a quem o conhe-
CImento e execuçao da referida resoluçãO pertencer, que a
cumprllo e façao cumprir tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta ~rovincia u faça imprimir, publicar
e correr. Dada no PalaclO da Presidencia da ProviIlcia de
Minas Geraes aos oito dias do mez de Outubro do anno do'
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Ohristo de mil oitocen-
tos e .setenta, quadragesimo nono da Independencia e do
ImperlO.

(L. S.) . DR. AGOSTINHOJosÉ FERREIRABRÊTAS.

Candido Augusto da Cruz a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia em 8
de Outubro de 1870. .

Anacleto de Alagalhães Rodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
resoluçãO em~29 de Outubro de 1870.

Art. 3.0 Os contraventores fiCão sujeitos á multa
de trinta mil réis, prisao por cinco dias e o duplo nas
reincidencias.

Addita as posturas da Camara Municipal de Barbacena.

RESOLUÇÃO N. 1:746-DE 8 DE OUTUBRO DE 1870.

Fernando Teixeira de Souza Alagalhães.

( 208 )

O Dr. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Rosa, Oavalleiro da de Ohristo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial, sob proposta

•



RESOLUÇÃO N. 1:748-DE 8 DE OUTUBRO DE 1870.

Apprcva as contas da receita e despeza das ~lver~as Camaras ~Iuni-
cipaes nella declaradas, e contem outras dlsposlóões á respeito.

( 211 )

DR.AGOSTINHOJosÉ FERREIRABRÊTAS.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
resoluçãO aos 29 de Outubro de 1870.

Fernando l'eixeim de Souza 1I1agalhães.

José Orozirnbo d'Oliveim Jacques a fez.

SeUada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 8
de Outubro de 1870.

Mando por tanto a todas as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execuçl10 da referida resoluçi1Opertencer, que
a cumprão e fação cumprir tilo inteiramente como nella se
contem. O secretario d'esta provincia a faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de Minai) Geraes aos oito dias do mez de Outubro do anno
do Nascimento de Nosso Senhor Jczus Ohristo de mil oito-
centos e setenta, quadragesimo nono da independencia e do
Imperio.

F. N. 11.

(L. S.) .

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
. da Rosa, Oavalleiro da de Ohristo e Vice Presidente <laPro-
vincia de Minas Geraes: Faço :;8ber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legislati va Provincial, decretou a re-
SOlUÇãOseguinte:

~rt. 1.0 Ficão approvadas as contas de receita e des-
TOMO x..XXVI PARTE 1.'
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nhecimento e execuçno da referida resolução pertencer, que
a cumprno e façllo cumprir tão inteiramente como nelIa se
co~tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, pu-
blIcar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia
de Minas Geraes aos oito dias do mez de Outubro do anno
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Ohristo de mil oito-
centos e setenta, quadragesimo nono da Independencia e do
Imperio.

(L. S.) DR. AGOSTINHOJOSlíFERREIRABRfiTAS.

José Orozimbo d'Oliveira Jacques a fez.

SelIada nesta Secretaria da Presidencia da Provincia
aos 8 de Outubro de 1870.

Anacleto de lIlagalhães Rodrigues.

Nesta Ser.retaria da Presidencia foi publicada a presente
resoluçãO aos 29 de Outubro de 1870.

Fernando Teixeira de Souza llIrgalhães.

RESOLUÇÃO N. 1:747-DE 8 DE OUTUBRO DE 1870.

Declara applicaveis ás posturas da Camara Municipal da Formiga o art.
168 e todoi os seus ~~ da lei n. 1461 de 31 de Dezemllro de 1867.

O Dl'. Agostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Rosa, Oavalleiro da de Ohristo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial decretou a
resoluçlio seguinte: '.

Art. L o A's posturas da Oamara Municipal da For-
miga slio applicaveis os arts. 168, e todos os seus SS
da lei n. 1461 de 31 de Dezembro de 1867.

Art. 2.0 Revoga0-se as disposiçoes em contrario.
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2:579$621
2:4588369

121~252

1:555~B80
1:4491P840

106~040

3:79l1P881
1:999~381
1:792~300

9:0608612
6:2738498
2:787$114

( 213 )F. N. 11.

Recei ta. .•..
Despeza. ..•.
Saldo a favor da camara.

S 8.. Ayuruoca 1868 a 1869.
Receita. . . . . . .
Despeza . . . . • • . • .
Saldo a favor da camara, . . . .

S 9.. Piumhy 1868 a 1869.
Receita. . . . . .
Despeza. . . ..... . ... .
Saldo a favor da camara.. . . .

S 10.0 Dores da Bôa Esperança 1868 a 1869.
Receita. . . . . • . . . " 1:957$385
Despeza. . . . . . . . . . 9068575
Saldo a favor da camara . • . . 1:050S810

S 11.. Barbacena 1868 a 1869.
Receita. . . . . .
Despeza. • . . . . . . .
Saldo a favor da camara . . .

1:8468864
1:4538522

3931');342

5:042$808
2:176$504
2:866$304

3: 19681Pq.48
1:7591P881
1:436~567

~eza de diversas camaras municipaes da provincia, rela-
tl"vas aos annos financeiros abaixo declarados, pela manei-
ra que se segue, á saber:

S 1.. Imperial cidade do Ouro Preto 1867 a 1868.
Receita. • • . . • . . • •• 16:446fll08,5
Despeza. . • . . • •. . •• 11:022$030
Saldo a favor da camara. . . • .• 5:424$078,5

~ 2.. Minas Novas 1868 a 1869.
Recej ta. . . • . •
Despeza. . . • . .
Saldo a favor ela camara. • .

S 4.. Uberaba 1868 a 1869.
Recei ta . . . • . .
Despeza. • . • . . . . .
Saldo a favor da camara. • .

S 3.° Christina 1867 a 1868.
Receita. . . • • • • • •
Despeza. . . . . • . . . •
Saldo a favor da camara. . >.

S 5.. Jaguary 1868 a 1869.
Receita. . . . • • . . .
Despeza. . . . . . . • .
Saldo a 'favor da camara. '.' •

2:049$552
2:027$668

218884

S 12.0 Sabará. 1868 a 1869.
Receita. . .
Bespeza. . . . . • . . .
Saldo a favor da camara... • .

7:3948827
6:894$877

499$950

S 6.0 Pomba 1867 a 1868.
Recei ta . . • • . • . .
Despeza. • • . .'. . . .
Saldo a favor do procurador. . . •

1868 a 1869.
Receita. • .
Despeza . • . . • . • •
Saldo a favor da camara.

S 7.. Araxá 1868 a 1869.

4:608$517
4:737$692

129~175 .

8:857$968
8:216S254

641$714

S 13.0 Santa Barbara 1867 a 1868.
Receita. . .
Despeza. . . • . . . . . .
Saldo a favor da camara . . . .

S 14.. Formiga 1868 a 1869.
Receita. . . . • .
Despeza. . . . . .
Saldo a favor da camara.
TOMO XXXVI PARTE La

4:0368247
2:640$294
1:395$953

3:947$498
2:449$083
1:4988415



Art. 2.° Ficllo multadas em cento e vinte mil réis
cada uma das seguintes camaras, por terem deixadu de en-
viar as contas de sua receita e despeza nas epochas fi-
xadas por lei:
TOMO XXXVI PARTE L"

3:252$514
2:482$813

769$701

9:298$271
5:519$ 166
3:7798105

2:752$736
1:826$833

925$903

3:H)OS591
2:/i00S507

590$084

3:364S668
2:574'$065

7908603

17:677$568
15:561$O'.J1
2:116S567

13:8835556
15:244S644
1:361$088

( 215 ) •

9 26. o Tres Pontas 1868 a 1869.
Receita. . • . . . . .
Despeza. • • . . . • .
Saldo a favor da camara. • .

'9 24.0 Oliveira 1868 a 1869.
Recei ta. . . . • .
Despeza. • • • . . . • .
Saldo a favor da camara. . • .

S 25.0 Itabira 1868 a 1869.
Receita. • . . . •
Despeza. . . . . . .
Saldo a favor da camara. . . .

Receita. . . • • • •
Despeza. . • • . .
Saldo a favor da camara. • • • • •

1868 a 1869.
Receita. . . . • . .
Despeza. . . . . . . .
Saldo a favor do procurador . . . •

9 22.0 Paracatú 1868 a 1869.
Recei ta. . . . . . .
Despeza. . • . . . .
Saldo o favor da camara. •

9 23.0 Turvo 1868 a 1869.
Recei ta . . . . . . . • .
Despeza. . . . • • . . • •
Saldo a favor da camara. . • .

F. N. 11.

5:984$015
4:568$440
1:415$575

2:981$587
2:825$095

156$492

4:584.$969
3:536$222

.1:048$747

2:5328581
l:686S491

84(j~090

3:089$990
1:572,'083
1:517$907

4:029S887
2:345S501
1:684$386

16:606$095
13:979$172
2:626$923

20:055g217
19:094$742

960$475

9 18 o Silo João d'EI-Rey 1868 a 1869.
Receita. . . . . . , . . . .
Despeza. . . . . . • . . •
Saldo a favor da camara. . . '. .

S 17.0 Lavras 1868 a 1869.
Recei ta. . . . .
Despeza. . . . . . . . ,
Saldo a favor da camara.

S 19.0 Diamantina 1868 a 1869.
Receita. . . . . . •
Despeza. . . . . .
Saldo a favor da camara.

( 214 )

9 15.0 Tamanduá 1868 a 1869.
Receita. .
Despeza. . • . . . • .
Saldo a favor da camara . .

9 16.0 Marianna 1867 a 1868.
Receita. . . . . .
Despeza. . . . . . . .
Saldo a favor da camara. • .

~ 21.0 Campanha 1867 a 1868.

~ 20.0 Ubá 1865 a 1866.
Receita. . . .
Despeza. . .'. . . . . .
Saldo fi favor da camara. .

1866 a 1867.
Recei ta. . . . . . . .
Despeza.. . .
Saldo a favor da camara .

1867 a 1868.
Receita. • • . . •
Despeza. . . . . . •
Saldo a favor da camara.



RESOLUÇÃO N. 1:749-DE 8 DE OUTUBRO DE 1870.

Substituo o art. 62 das posturas da Camara Municipal da Campanha,
e dá regulamento para a praça do mercado da mesma cidade.

FOLHLA N .• 12.PARTE l."

Art. 3.. Todo o indivMuo que andar com bandei-
ra ou outro qualquer emblema religiozo tirando esmolas

O Dl'. Ag'ostinho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Rosa Cavalleiro da de Christo e Vice Presidente dR Pro-
víncia d~ Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitan-
tes' que a Assembléa Legislativa Provincial, sob proposta
da Camara Municipal da Cidade da Campanha decretou a
resolução seguinte:

Art. I.. O artigo 62 das posturas Municipaes, fica
substituido pela seguinte disposiçl1o: Os prop'ri~tarios de
casas em ruas calçadas e nas que se forem calçando silo
obrigados a lagearem os cinco palmos das respectivas fron-
teiras. Aos que o não fiserem, multa de 208000 ts. alem
de derem obrigados á satisfl1serem o importe do dito la-
geamento que será feito por ordem da camara.

Art. 2.. Todo aquelle que mascatear pelas ruas da
referida cidade, estradas, povoados e freguezias fazenda,
ferragens, armarinho, louça ou outro algum genero de fo-
ra pagará de licença por anno cem mil reis, nl1u podendo
a dita licenca servir a mais de um mascate, nem ser tras-
passada a outro; exceptuando-se desta. disposiçl1o os cal-
deireiros.

TOMO XXXVI

LIVRO DA LEI MINEIRA
1870.

OURO PRETO, 1871. Typ. DE J. F. DE PAULA CASTRO.

~( 216 )

Baependy 1857 a 1862. Rio Pardo 1859 8 1861. Do-
res do Indaiá 1859 a 1864.

Art. 9.. A approvação das contas de que trata esta
lei nno inhibe as camaras ou a terceiros de reclamarem
convenientemente contra qualquer erro ou engano que
as mesmas possão ter. .

Art. 4.. Fica0 revogadas as disposições em contrario.

~ando portanto a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execuçllo da referida resoluçno pertencer, qlle a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar
e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provincia de
Minas Geraes aos oito dias do mez de Outubro do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrísto de mil oitocen-
tos e setenta, quadragesimo nono da Independencia e do
Imperio.
. (L. S.) DR. AGOSTINHO JOSÉ FERREIRA BRÊTAS.

João Baptista d'Oliveim Bicalho a fez.

Sellada na Secretaria da Presidencia da Provincia em 8
de Outubro de 1870.

Anacleto de lJlagalhãesRodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
resoluçãO em 29 de Outubro de 1870.

Fernando Teixeira de Souza Magalhães.



Art. 10.. Todo aq uelle q l1e conservar generos seus
na praça por mais de 24 horas, pagará a taxa ~fl 500 rs.
diarios pelo commodo que occupar, excepto se for nas va-
randas da mesma praça.

Art. 11.. Os negociantes que comprarflm os gener?s,
a que se refere o art: ;i,o sem que os vendedore~ haJão
pago a taxa respectIva sofi"reráo a multa tle 20 ~OOO rs.
a 30$000 rs.

Art. 12.. Aq uelle que dentro da praça ventler os ge-
neros que ahi houver comprado pagará por sua vez os res-
pecti vos impostos.

Art. 13.. Dos actuaes quartos da praça será um des-
tinado (até que se faça commodo especial) ao d~P?sito de c~r-
ne verde, gTatuito aos cortado~ee, outro servIra de escl'lp-
torio do administratlor e os maIs poderM ser alug-ados, cazo
o não estt"jão já, a quem quizer est,abelecer J.lapraç~ ne~o-
cio de armarinho, fasenda, bote.qUlm, ou qUItanda a razão
de 108000 rs. mensaes pagos adIantadamente.

Art. 14.0 A carnara terá no serviço da praça um ad-
ministrador ao qual compete: .

. ~ 1.. Conservar a praça com aceio e .segurança,. e em
boa guarda os pesos, medidas, balanças, lIvros e maIS ob-
jectos fornecidos pela eamara.

~ 2.. Designar aos importadores os aposentos em que
devem guardar os o'eneros que trouxerem ao mercado, ve-
lando para que elle~ não damnifiquem por qualquer forlJ?a
o estabelecimento.

~ 3.0 Manter a ordem na praça obstaI~'d? que dentro
della so commettão desacatos, provocaçoe~, IOJurIas, assua-
das & para o que. interpo~á sua ~~torldade recl~mando
quando julgue preCISOo apolO da polICIa e força publIca.
TOMO XXXVI PARTE 1.' -
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sob qualquer invocação pagará previamente de licença
lOO:t/lOOO rs. em qualqu~r parte do municipio: pena aos
infractores de pritillo por oito dias, alem de serem com-
peUidos executivamente ao pagamento do imposto.

DA PRAÇA DO MERCADO

Art. 4.. A praça do mercado da referida cidade é a
estaçllo central dos generos mais necessarios ao consumo
de sua populaçllo sob direcçao da Camara Municipal, que
aUi se fará representar por um agente seu.

Art. 5.. Os possuidores dos generos constantes da ta-
beUa abaixo, para que pOSSflovendeI-os na cidade, sflo
obrigallos a expaI-os na praça do mercado, durante seis
horas do dia á concurrencia dos consumidores em vender
a varejo.-S6 findo este praso poderflo vendeI-os por ata-
cado na mesma praça, ou pelas ruas.

~ Unico. Na hypothese de caristia de generos ali-
menticios ~c.a em inteiro vigor o respectivo artigo das pos-
turas mUlllCIpaes.

Art. 6.. Os infractores das disposiçoes acima, soft're-
rão a multa de 20~OOO rs. a 308000 rs. e prisão por oito
dias.

Art. 7.0 As tropas de sal em quanto para ellas não
houver na praça a necessaria acommodaçflo e 6s vehiculos,
que conduzirem generos que particulares (não negoeiantes)
receberem de f6ra da cidade para seu gasto, nM irão ter
a praça do mercado; os tropeiros pagaráo porem a taxa
sobre cada um sacco de sal que venderem.

Art. 8.0 As mercadorias que na tabella forem as-
~ignaladas com. ~m simples ~ ficilo ~semptos de qualquer
Imposto, mas SUjeItos seus donos ao dIsposto no art. 5. o

Art 9.. O praso a que se refere o dito art. 5•• deve
entender-se 6 horas obrigatoriamente e 24 horas facul-
tativamente.

F. N. 12. ( 219)
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gado a apresentar trimestralmente por occasião da reuni1io
ordinaria da camara um relataria de sua administracrtO. no
qual fará as observações que julgar conveniente~ s'obre
a praça.

Art. 18.. No impedimento do administrador por me-
nos de 30 dias, fará suas vezes o fiscal do districto da cida-
de, que terá direito á metade da respectiva commissão.

, Quando o impedimento exceder a 30 dias a camaTa lhe
nomeará substituto effectivo, podendo ser este llomeado in-
terinamente pelo presidente da mesma camara até que
elIa se reuna.

Art. 19." O procurador da camara gratificará com
50S000 rs. a quem denunciar e provar malversação do' ad-
ministrador effectivo ou interino, levando o facto imme-
diatamente ao conhecimento da camara.

Art. 20.. A Camara Municipal é autorisada a cobrar
na praça do mercado os impostos constantes da segninte
tabella:

S 4.. Verificar a existencia. ' na praça de generos cor-
rompidos ou podres, quando c1'ella desconfiar ou ti ver de-
nuncia, impedindo que seus possuidor'es os vendao, e faser
que o fiscal do c1istricto os inutilise, se tanto fôr necessario.
Quando houver duvida a cerca da corrupção desses gene-
ros, chamará q ualq uer autoridade policial que por si ou
por peritos que nomear, resolverá 11 duvida.

~ 5.. Fazer em livro especial toda escrituração do
movimento da praça notando a entrada e sahida dOBgene-
ros com declaração de seu peso e medida, registrando em
segu!à.a o numero do talão e a quantia paga ao cofre
mUlllclpal.

S 6. o Assignar todos os talões, remettendo mensal-
mente á secretaria da camara um balanço do movimento da
praça e fazer todos os sabbados um 1'eBumo do movimento
sema~al, ~o qual dará copia ao proprietario da typographia
que ImprIme os trabalhos da camara para que a publi-
que no jornal.

S 7. o Entregar no fim de cada mez ao procurador da
camara o producto da renda arrecadada, exigindo-lhe re-
cibo em livro a esse mister destinado. '

S 8.. Providenciar pela exacta observancia deste re-
gulamento, solicitando do presidente da camara qua~s quer
medidas regulamentares que julgue uteis e que tenhão sido
aqui omittidas.

Art. 15.. O admini8trador terá 12 por cento da arre-
cadaçl10 liquida que fizer. Estes vencimentos serão pagos
mensalmente pelo procurador da camara que exigirá os
competentes recibos.

Art. 16.0 Das multas impostas em virtude desta 1'e-
soluçno terá um quarto o que denunciar os respectivos
infractores.

Art. 17,. Além dos balancetes o administrador é obri.

Por cada arroba de toucinho.
Porco vivo.. .
Porco morto a retalho.
Por arroba de fumo ou café. .
Por arroba de farinha de trigo .
Por arroba de assucar.. ..
Por alqueire de milho, feij!\o, arroz e fubá
Por alqueire de polvilho. . . . . .
Por alq ueire de arrJZ pillado
Por um sacco de sal .
Rapaduras, por duzia.
Queijos, por duzia. •
Solla, por cada meio.
Rêz em retalho, uma.. •.
Cargueiro de aguardente ou ristillo
Algodão em rama (arroba)
Dito em panno (vara) .
TOMQ XxXVI PARTE 1..

60rs.
500 »
640 »
80 »

200 »
80 »
60 »

160 »
120 »
20 »
20 »

120 »
120 »
640 »

2~000 »
40 »
5 »
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Art. 21." Revogão-se as disposiçoes em contrario.

Mando por tanto a todas as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execução da referida resolução pertencer, que
a cumprflO 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 Provincia
de Minaa Geraes aos oito 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.
(L. S.) DR. AGOSTINHO JosÉ FERREIRA BRÊTAS.

Florencio da Cunha Vianna a fez.

Batatas (quarta) . . . •
PinhOes e amendoim (quarta)
Freios (um). .
Sellim, sellas, e lombilhos (um) •
Azeite (barril) .
Carneiro ou cabrito vivo (um)
Dito dito em retalho. (»)
Rêz viva (uma)
Perús (um). . . . •
Couros cOl'tidos (duzia)
Carne salgada (cada peça) • . . . . • .
Cabecadas, redeas, rabichos, silhas, l6ros, man-
tas, l~ços, cabrestos, chicotes, {um). •
Potes ou talhas de barro (um) .
Moringas (uma)
Carro de milho com casca (um) .
Cal (alqueire). .
LeiUl0 ou 1eitôa (um) ••.
Ovos, gallinha~, frangos, peixe.
Cará ou mandIOca. . . • .
Quitandas ou hortalices.
Cannas, aboboras. • • •
Mogangos, bananas, frutas em geral.
Palmitos, linguiças &. • . . . .

20 »
20 »
100 »
320 »
320 »
201) »
3:W »

1$000 »
100 »
480 »
40 »

40 »
80 »
40 »

500 »
120 »
80 »
S
$
8
S
$
S

Senada na Secretaria da Presidencia da Provincia aos 8
de Outubro de 1870.

Anaclelo de Magalhães Ilod1'igues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
resoluçilo aos 4 lIe Novembro de 1870.

Fernando Teixeira de Souza Magalhães.

RESOLUÇÃO N. 1:750-DE 8 DE OUTUBRO DE 1870.

Addita as posturas da Camara Muoicipal do Hio Pardo.

O Dl'. Agost.inho José Ferreira Brêtas, Official da Ordem
da Rosa, Cavallmro ua de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitan-
tes que a Assembléa Legislativa Provincial, sob proposta
da Camara Municipal da Villa do Rio Pardo decretou
a resolução seguinte: '

Art. l.0 A Camara Municipal do Rio Pardo, é au-
torisada á cobrar os seguintes impostos annuaes:

1.° De licença para abrir casa de negocio ou bo-
tica 28000 réis. '

2.° De cada mascate de fora do termo, que vender
qualquer mercadoria 128000 réis.

3.° De cada mascate, que vender obras de ouro pra-
ta, ou brilhantes 1008000 réis. '

4. ° De cada um dentista 205000 réis.
. 5.° ~e cada um retratista, que empregar em seu of-

fiCIO,machmas de q llalquer natureza 20$000 réis.
6. o De cada um official, que tiver tenda aberta

25000 réis.
TOMO XXXVI PARTE 1.'



RESOLUÇÃON. 1:751 DE 8 DE OUTUBRO DE 1870.

Approva as posturas da eamara Municipal da Cidade de Itajubá.
TOMO X,"'{XVI PARTE La

( 225 )F. N. 12.

Os que forem encontrll(los nos referidos lug'ares, serilo
pegados e arrematados em praça publica, e i'eu producto
será recolhido ao cufre municipal.

Art. 7,0 Os que nilo pagarem os impostos constantes
desta resolu~'ão nos tempos devidos, e forem para isso com-
pellidos judicialmente, ficão sujeitos á multa igual ao im-
posto devido.

Art. 8.0 Revoglio-se as disposiçoes em contrario.

~fando portanto a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execuçao da referida resoluçãO pertencer, que a
cumprão e façilo cumprir tão inttliramente como nella se con-
tem. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar
e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provillcia de
Minas Geraes aos oito d'ias do mez de Outubro do anno do
Nascimento de NOlisoSenhor Jesus Christo de mil oitocen-
tos e setenta, quaclragesimo nono da Independeocia e do
Imperio. .

(L. S.) DR. AGOSTINHO JOSÉ FmmEIRA BRÊTAS.

Caetano José AJ-lguslo Afenezes a fez.

Sellaua na Secretaria da Presidencia da Provincia em 8
de Outubro de 1870.

Anacleto de Alagalhães Rodrigues.

Nesta Secretaria da Presidencia foi publicada a presente
resoluçao em 4 de Novembro de 1870.

Fernando Teixeira de Souza Jlagalhães.

Art. 4,0 Cobrl1r-se-ha!no mesmo municipio como ren-
da municipal:

~ 1.0 1.ogOOO réis' por cada nou~e de cavallinhos, ou
de qualquer outro espe?taculo publIco em que se cobre
qualq uer quantia dos assIsten~es, exceptuados os que forem
dados em beneficio de obras plRS.

S 2.0 I SOOO réis por cada uma rez que se matar
para consumo.

S 3,0 5$.000 réis por cada attestado que pas~ar ~ ca-
mara, exceptuados os que é obrig'ada á d~r por dISposlçoes
de leis, e os relativos á empregados publIcas para cobra-
rem seus vencimentos.

Art. 5.0 Fica abolido o imposto de 320 réis por bar-
ril de aguardente.

Art. 6,0 Fica prohibida a criação de porcos e cabras
nas ruas e praças publicas.

7. o De licença para ter casa de jogo permittido
208000 réis.

8. o De cada um engenheiro que fizer aguardente
10$000 réis.

9. o De afferiçl10 de pesos e medid~s, á saber por ~a-
lança e pesos 2$560 réis, por quarta, m~Ia quarta e selamIm
280.00 réis por vara ~ cavado 25.000 réIS, por copo de me-
dir espirito 2$000 réIS.

10. o De revista da afferiçl10 18200 réis.

Art. 2.0 Silo sujeitos ao imposto de afferiçilo todos os
negociantes, fazendeiros e tropeiros.

Art. 3.0 No mez de Julho de ca~a anno será feita a
revis!io dos pesos e medid~s ~os negocIantes pelo subdele-
O'adoe fiscal de cada um dIstrIcto.I:>
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TITULO 1.'

~ 22. De cada cargueiro de rapaduras de f6ra do Munici-
TOMO XXXVl PARTE 1.•

( 227 )F. N. 1.2.

~ 9." De hotel ou hospedaria 10~OOO.
~ 10. De ranchos com, ou sem pastos de aluguel 108.
~ 11. De cadà dia ou noite de leilão publico em casas

de commercio, ou em outras, nas ruas e praças por occa~ião
de festas 5~000.

~ 12., . De cada boteq?im ou barracas para vender liqui-
dos espIrItuosos em festejOs ou em outras reuniões 5~OOO.

, ~ 13. De cada barril de aguardente, e cargueiro de café
Importado que se vender no Municipio l~OOO, pagos pelo
vendedor ou comprador.

~ 14. De cada ospectaculo equestre ou gymnastico, de ca-
valhadas, bailes mascarados, e oulros semelhantes 20~OOO.

~ 15. Dos de corridas de touro 50~OOO, por cada corrida.
S 16, Das corridas de cavallos a titulo de parelhas 20;'1J.
~ 17. De cada um fabricante de fogos de artificio 10~OOO.
S 18. De cada carro que andar empregado com transpor-

tes de quaesquer objectos á frete, ou para serem vendi-
dos de dentro do Municipio 15~OOO annuaes por cada um e
de f6.ra do MuniciplO 4~OOO, por cada vez que entrar na po-
voaçao. .

~ 19. De cada balça de madeira ou taboado de f6ra do
Municipio que neIJe se vender 5~OOO.

~ 20. De cada porco morto, ainda que venha imcomple-
to, que se vender no mercado 500. .

~ 21. De tirar esmolas para festas do Espirito Santo que
s~ houverem de celebrar 16ra do Municipio, devendo preceder
licença que não poderá ser concedida sem previ o pagamento
'da taxa 50~OOO,

CAPITULO l..

Dos Il\lPOSTOS DE LICENÇA.

A.rt. 2." C.obrar-se-ha no Municipio a titulo de licença:

'. L" 'De cada casa .de capit~lista. com profi:,são habitual
~d d' heiro a premIO eScrIptOrIO de Advooado, e con-

delt a.r Idnemedico ou ci;urgião 10~OOO.
su ano

~ ') ~ De cada cartorio de Tabellião, Escrivão de Orphãos
~ -:' torl'o de solicitador de caasas 5~OOO.e escnp
~ 3. Do de escrivão do Juizo de Paz, Subdelegado e Jury
J) d' .0 forem annexos 3~OOO, sendo annexos 5$000.quan o na '
~ l~. Do commerciante de tropa solta que import~l', e

vende; no Municipio, animaes cavallar, o,u muar, dOIS ou
mais animaes lO~OOO.

~ 5,. De cada retratista que exercer sua profiss~o 40~OOO.
~ 6,. De cada dentista que exerce.r ~ua profissao 30~OOO.
~ 1.. De loja ou officina de reloJoel.ro 10~OOO,
~ 8." De açougue de carnes verdes ::20~000.

( 226 )

o d Agostinho José Ferreira Bretas, Offi?ial da Ordem
Roza:' Cavalleiro da de Christo e Vice-Presidente da Pr?~

d~. e Minas Geraes: Faço saber a t?d~s os seus habl
vUlta due a Assembléa I~egislativa ProvlOClal, sob proposta
~~ ~:m~ra Municipal da Cidade de hajuM, decretou a re so-
lução seguinte:

DAS RENDAS MUNICIPAES.

AI. A Camara Municipal da Cidade de HajuM é
. rtd, . cobrar annualmente, alem dos impostos que lhe

autOrlsa a a ..' . t d I'
d'ldos por leis prQVUlC\aeS,mais os Impos os e 1-forem conce . t . t. ultas estabelecidas nas presen es pos uras.cença, e as m



CAPITULO 2.0
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Art. 6.0 O lançamento, escripturação e arrecadação das
rendas mencionadas nos ~S, e artigos precedentes, ficão a car-
TOMO XX.XVI PARTE I.'

~ 33. Para vender arreios, redes, tecidos e trançados im-
portados 5$000.
S 34.. Dos caideireiros, latoeiros não domiciliados por um

anno ou mais para venderem objectos de seo omcio impor-
tados em loja 1:2~OOO;para venderem pelas ruas, casas ou
sitios, 20~OtlO por cada vendedor.
~ 35. De Phar maceuticos para terem botica aberta 20~000.

~ 36. Dos portadoras de realejos e outros instrumentos,
marmotas, paIlOl'amas, macacos, e outros objectos de diverti-
mento pllra os i tocarem, e mostrarem por paga nas ruas, e
casas 20$000.

~ 37. De ~spectaculos dramaticos uma vez que não sejão
gratuitos, ou dados por sociedade particular sem contribUição
10$000, por cada recita.

~ 38. De rada caixeiro estrangeiro de balcão, cobranças,

guarda li\l'oS & 10.O~OOO a nnual pago pelo dono do negocio.
~ 39. Para fazer paryz 5$000.

~ '10. De loja ou o mcina de alfaiate, marcineiros e outros
omeios 3$000.

F. N. 12.

Art. 3.0 A Camara fará o seu regulamento para a boa
fiscalisaçào, e arrecad:lção de suas rendas.

Art. 4. o De cada casa de jogos lícitos em que por qual-
quer titulo se cobre barato 50$000.

Art. 5. o Para ler vacas soltas nas ruas com obrigação
. de fechai-a" a noite 5~000.
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pio qne nelle se vender 500 rs. pagos pelo comprador ou ven-
dedor, e de assucar l~OOOrs. pagos pelo mesmo modo.

~ 23. O exportador de fumo que exportar até mil ar-
robas ~e fu~o pagará a titulo de licença 50~OOO, e d'ahi
para CIma mais 25~000 sobre cada mil arrobas.

~ 24. Do commerciante domiciliado por um anno de re-
sidencia no Municipio para abrir loja, cujo pl'Íncipal ramo con-
sista Am joia.s, brilhantes, ouro ou prata ainda que expostos
a vem]a conjuntamente com outros, 50~000.

~ 25. Do commerciante não domiciliado para abrir loja nos
mesmas circunstancias referidas no,~ antecedente 200~OOo.

S :26. Para poder o domiciliario ou não domiciliaria ven-
der peles ruas, est~'adas, casas, e sitios os objectos decla-
rados no ~ 2/" mais 50~000 por cada mascate. .

~. 27. Do c~mmerciante domiciliado para abrir loja ou
contmuar a antenor em que venda fazendas, objectos de ar-
marinho, chapéos, calçados, louças, vidros, cristaes, porce-
lanas, armas,. ferragens, d~ogas per~itt~das nestas posturas,
e molhados 16$000 ficando Isento do direito da afIerição.

~ 28, Do commerciante não' domiciliado para vender os
objectos do ~ antecedente 100~000.

~ 29 Para vende:' os mesmos objectos o negociante do-
miciliado, ou não domicilidado pelas ruas, estradas caz~s si-
tias mais 30$.000 por cada mascate, e não sendo ~egoci~nte
estabelecido 150~000.

~ 30. Do commerciante de Iiquidos espirituosos e comes-
tiveis importados e outros generos que costumão ier' vendi-
dos em armazens 148000.
~ 31. Para vender generos do paiz s6mente 10$.000.
~ 32. Do negociante, ou tropeiro que negociar em sal

5$000, pagos pelo vendedor ou comprador.



DO ALINHAMENTO DAS RUAS E PRAÇAS.

Art. 11. As ,ruas e travessas de novo abertas, terão a
largura nunca menor de 50 palmos.

'd e osA t 12 Todos os predios novamente constrUI °dS' r
r . . d reedificados com' emo 1-

já existentes que hfouvterem _oe ose~crãO sem preceder alinha-
"o da parede da ren e, na ~ d d I' se

ça d lOS á 20~000 e obriO'ação e emu 11'-
menta: mdulta de. 'e se acha; oflensivoa da regularidade doa parte o pre 10 qu
alinhamento. . é re-

A t 13 A disposição do artigo precedente comp
r . . d f h de quintaes com frente para ruas,

hensiva dos muros le Jr. oSe cintas de pedra que não poderão
e travessas, e das ca ça as, r har e nivellar o terreno sob aser feitas nas ruas sem se a m .
mesma multa., dá"

A t 14 Nas ruas ladeirantes as c~lçadas ever? s~r
. r . i no inclinado não interrompIdo desde o prmcl-

f~ltas ~om p a ladeira conforme for traçado pelo fisca.l,
pIO at:evfa ~~o~~ação d~ engenhei~o o~ d~ pessoa entendl-
com p I d 20l!OOO contra o propnetarlO mfractor.da: mu ta e ~

A.t 15 O alinhamento s~rá feito por um arruadlor pe
á
-

I.. . d de que se avrarrante o fiscal, e secretarlo a camdra,
termo assignado pGr elIes.

O arruado r será nomeado pela camara .~a~a
Art. 16. . e se alinhar alO'um edlhclO

continuar em. quanto b~m s~rvI~~erá na multa d~ 5$ á 10H,
com irreguI~l'Id~dedno!nO~~~nli~~~'o damno. proveniente da de-alem da obl'lgaçao e I
molição, conforme o art. 12.
TO~IO xxx VI PARTE 1..
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go do Fiscal, Procurador e Secretario da Camara sob a im-
mediata inspecção da Camara.

Art. 7. o A sua escripturação será feita pelo Secretario
em livro especial para cada anno municipal contado como o
civil com o uumero de folhas sufficientes, observando-se aordem seguinte:

1.. Na primeira parte do livro far-se.ha o lançamento dos
nomes de todos os sujeitos ao imposto de licença, carregando-
se em seguida ao Procurador as quantias pagas pelos contri-buintes.

. 2 .• Na segunda parte far-se-ha O lançamento dos nomes dos
collectados, e cargas ao Procurador do imposto de licenças.

3 .• Na terceira parte far-se-ha o lançamento, e cargas ao
Procurador das multas impostas no decurso do anno.

Art. 8.. Os lançamentos de que tratão os ~~ 1 •• 2.0 se-
rão feitos pelo fiscal, e secretario no mez de Janeiro de cada
anno, contendo o nome do scollectados, o objecto, e importan-
cia do imposto, e poderão os colJectados recorrer para Cama-
ras da sua indevida inclusão no lançamento, antes do termo
fixado para o pagamento da taxa.

Art. 9.' O pagamento do imposto' de licf>nça deverá ser
feito antes da impetração desta ou no acto de impetrai-a, o do
imposto no prazo de trez mezes contados da data do lança-
mento. Findo o prazo incorreráõ os collectados na multa de
mais a terça parte do imposto, ou na de 30$000 se a taxa
for de 90$000, ou mais.

Art. 10. A impOSIção das multas será feita por meio
de auto lavrado pelo Secretario, que assignará com o fiscal, e
com duas testemunhas presenciaes da iufracção da postura,
com declaração do artigo infringido, do dia em que o foi, e da
importancia da multa: este auto será entregue ao Procurador
da Camara depois da inclusão do nome do multado no lan-
çamento de que trata o artigo 7. o ~ 3 .•

}1'. N. 12. ( 231 )

TITULO 2 .•

DA ECCONOMIA DÁ POVOAÇÃO.

CAPITULO 1.0



guardar-se-ha a possivel simetria á proporção da largura, e
altura do edificio e das commodidades do doa0: multa de 6\".b.

Art, 24. Todos os proprietarios de terrenos abertos,
com frentes, lados, ou fundos para ruas ou praças, serão aVI-
sàdos pelo fiscal para no praso de 60 dias os fecharem com
frentes de cazas, ou com muros 10 tllipa cpbertos de telhas,
robocados e .caiados com 10 palmos de altura: multa de 12 á
20:tPOOO.

( 233 )F. N. 12.

Art. 27. Nas ruas c praças que forem concertadas com
alteração do seo nivel por ordem da camara, os proprietal'Íos'
serão obrigados dentro de trez mezes a levantar ou rebaixar
conforme o nivelamento na rua on praça, a calçada do passeio
Ii~s frentes dos respectivos predios, e as soleiras das porta"s:
multa de 12 á 20:tPOOO, além da obrigação de pagar a despeza
que fizer o fiscal com o reparo.

Art. 28. O dono do predio mais alto que o do visinho
lateral será obrigado a encascar, rebocar e caIar a parede do
ôutão desse lado, a forrar de taboa a beira do telhado. e em.
bocal' a primeira carreira de tolhas para evitar a quéda deBas,
TOMO XXXVI PARTE 1..

Art. 25. Ning'uem poderá abrir novas ruas ou travessas,
ou, construir odificios para estabelecimentos publicos sem pro-
ce'dencia de licença da camara, a qual não a concederá em
quanto lhe não for apresentado um plano circumstanciado da
obra, com declaração do fim ri que é destinada para poder
resolver sobre sua utilidade com perfeito conhecimento de cau-
za: multa de 12 á 2Ú~OOOcontra os infractores, com obri-
gação de desfazerem a obra começada.

Art. 26. Nenhum proprietario de predios urbano~ po-
derá na con;t!'lJcção ou reedificação d'elIes, levantar ou rebai-
xar o terreno pera assento das soleiras das portas contra
o plano adaptado para o ni~ellamento da rua: multa de 12
a ~O:tPl)OO com obrigação de reparar a obra conform/" o plano.

CAPITULO 2. o
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Art. 17. Para cada uma das povoações do municipio no-
meará a camara um arruador com os mesmos r!ireitos, e obri-
gações que competem ao arruador da cidade, servindo de se-
cretario o escrivão de paz onde o houver, e não h,lvendo no-
meará o fiscal uma pessoa que fará as vezes do secretario para
lavrar o termo da arruaçào.

Art. 18. Pelo acto de qualquer arruação perceberá o
arruado r o emolumento de 500 1'5. por braça do terreno ali-
nhado até o computo de dez braças, além do qual nada mais
perceberá; o secretario, e o fiscal o de !J.OO rs. por braça na
forma sobredita, e o continuo o de 2001's. por braça na mes-
ma forma. Estes emolumentos serão pagos pelo proprietario
do t~rreno alinhado, ou pela camara se o terreno for de
logradouro publico, e alinhado para construcção de edificio
tambem publico.

Art. 19. Nenhuma arruação será feita sem despa-
cho d) ~jscal á requerimento do proprietario do terreno:
multa de' 5:tPOOO contra o arruador que fizer o contrario.

. ~rt. 20. .Otrend~r-se-ha ao alinhamento sempre que o
edIficlO constrUIdo estlver para dentro, ou para fóra da linha
que servir de baliza.

Art. 21 Poderá recorrer para a camara municipal todos
os que se sentirem aggravados ou offendidos em seos direi:-
tos pela arruação feita a requerimento seo ou de outrem.,

DA EDIFICAÇÃO.

Art. 22. Todos os predios urbanos terreOS construidos
nas ruas, e praças terão 18 palmos de altura desde a solei ra
até a linha do telhndo: multa de 12 á 20~OOO contra o pro-
prietario, com obrigação de reparar a obra conforme este
padrão.

Art. 23. N/ls portadas e claros das paredes da frente

•....



minação, e mandará orçar a sua despeza para s~rv.ir de baze
da arrematação, na falta de arrematantes ou empreIteiros.

Art. 33. Serão avisados pelo fiscal todos os possuid?res
de predios situados no recinto da cidade, que inda não tIve-
rem calçado as suas frentes, para calçarem dentro do praso .de
quatro mezes, com pedras que prestem commodo passeIO,
comminandc-se-Ihes a multa de 20~OUO,.e a pena. de mandar-
se fazer a calçada a sua custa logo depOIS de expIrar o praso
marcado.

Art. 34. Tarjas os proprietarios são ebrigados, e os in
quilinos na llusencia delles:

~ 1.0 A conservar limpas as ruas testadas: multa de 2 á
6~OOO.

~ 2.. A testada comprehrnderá a distancia d~ cinco pal-
mos nas ruas, travessas ou becos, e nas praças Vll1te palmos.

~ 3.0 A conservar decentemente caiadas as ~rentes de seos
predios e pintados a oleo as portas e forro da beIra do telhado:
multa de 6~OOOcontra. o que for advertido pelo fiscal desta
falta de aceio, e não a reparar dentro do termo rasoavel que
lhe for assignado.

~ 4.0 A renovar a numeração do seo predio, e a de.n0m~-
nação da rua inscl'iptos no portal, e na parede quando ~ mscl'l-
pção se apaO'ar por culpa ou 1:cto seo, de modo que ao possa
facilmente ler-se: multado de 2 a 6:t/JDOO.

Art. 35. As despesas para o cumprimento do disposto
DOSartigos 33 e 34. stlrão feitas a expensas da camara, quando
() proprietario for de tal sorte indigente quo ~ào P?s.sa fazel-as
a sua custa, cazo em que não terá lugar á Imposlçao da mul-
ta ahi comminada.

Art. 36. E' prohibido nas ruas e praças:
TOMO XXXVI PARTE La
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ou dos torrões da parede sobre o telhado do visinho: multa
de 12 á 20~OOO.

Art. 29. E' probibido nas ['Uas e praças:

~ 1.0 Edificar casas de meia agua, e cobrir de pulha o
corpo d'ellas, e os puchados, estrebarias,. e senzalas conti-
guas: multa de 12~OOO.

~ 2.0 PÔr nas portas, e janellas das frentes, postigos e
rotulas que abrão para fóra: multa de 10~OOO.

~ 3. o Conservar essas rotulas, e postigos depois do avi-
so do fiscal para mudar o seu modo de abrir: multa de 6~OOO
por anno até fazer-se a mudança.

Art. 30. Todos as arrematantes ou empreiteiros de edi-
ficios, e outras obres municipaes, que não os concluirem den-
tro do termo prefixo no respectivo contracto incorreráõ com
seus fiadores solidariamente na multa de 30~[)OO paga por am-
bos, se outra multa maior não tiver sido estabelecida no con.
tracto, e se lhes asslgnará outro termo rasoavel para a conclusão.

Arl. 31. Se por meio de exame ordenado pela camara,
e feito dentro de um anno contado da conclusão da obra, se
verificar deterioração d'ella por falta de implemento de al-
gumas das condições expressas no cOlltracto a respeito de
sua solidez e belleza, não por outro motivo de força maior,
incorrerá o arrematante ou empreiteiro na mesma multa do
artigo precedente, com obrigação de fazer os reparos, ou de
mandar a camara fazeI-os a custa d'elle.

CAPITULO 3. o

DA ILLUMINAÇÃO E ACCEIO DAS RUAS.

Art. 32. Logo depois da opprovação destas posturas, ficará
á cargo da municipalidad~ a illuminação publica da cidade,
e a camara marcará o" limites até onde deva chegar a ilhi-

F. N. 12. ( 235 )



~ 2.. Collocar frades de pedra ou de páo, e conservaI-os
48 horas depois do aviso do Fisc,ll para arrancaI-os, excepto
os assentados rente das esquinas: multa de 1~:t/lOOO.

Ar!. 4l. Ninguem poderá fazer escavações nas ruas, e
praças, e tirar d'ellas tel'l'a ou arêa: multa de 4 a 8:tJlOUO,.e
obrigação de entupir a escavaçiio, ou aplainar a rua.

I
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Art. 45. O gado conduzido para o c6rle, e outros uzos,
no seu transito pelas ruas será lev,ado em dois laços, ou to-
cado entre outros notoriamente manços, precedidos de guias
multa de 5:tJlOOO.

Art. 46. Os carros tiradqs ~l~or b?~s, animae.s cavallares
ou muares, deverão sempre levai' candieiros ou gUlaS no seu
transito pelas l'Uas: multa de 5~P~90.

Art. 117. E' prohibido aos carreiras denlro da povQação:
TOMO XXXVI PARTE l.1 I,

Art. 42. As escavações e principias accidentaes em
terrenos de particulares deverão ser reparados ou acautel-
lado o perigo do publico pelos proprietarios, logo depois de
advertidos pelo Fiscal: multa. de 12 á 2J:t/lOOO. Se porem
sobrevierem em lugar de servidão publica o Fiscal marlda-
rá fazer os precisos reparos, e por vigia, e luz de noite na
proximidade, em quanto não se fizer o reparo.

Art. 43, Os bois e vacas que andarem pelas ruas, a
excepção, duranle o dia, das declaradas no art. 5 .• , serão
levadas ao curral do conselho, e annunciados os seus sig-
n~es por edilar do Fiscal para que seus donos os vão re-
ceber pagando a multa de 6~OOO por cabeça: sen<io forem
procurai-os 48 horas depois da publicação do edital, serão
arrematados em leiliio para pagamento ua multa, cujo ex-
cedente será entregue ao dono. .

Art. 44. E' prohibido nas [Xlvoações ter eguas e cavallos
inteir05 sollos: mulla de 6 á 12:tJlOOO.

CAPITULO 4 .•

( 236 )

~ t.. Expor ao sol para enchugar assucar, cafe, sal, cou-
ros e outros generos humedecidos.
$ 2.. Conservar Pilra fóra das portas quaesquer volumes

eutensilios, por mais tempo que o necessal'io para commo-
damente poder guardaI-os.

~ 3.. Fazer estrumeiras.
~ li.o Deixar correr immundico pelos esgotos e boeiros.
~ 5,. Deitar animaes mortos que seos donos devem man-

dar enterrar fóra da povoação: malta de 6 á 12:tJlOOO.Igno-
rando-se quem seja o dono do animal morto achado na rua,
o fiscal o mandará enterrar.

Art. 37. As vaHas para expedição das aguas estagnadas,
ou emanadas de predios, serão limpas, e concertadas a custa
da ,camara somente na parte de seo transito pelas ruas, e pra-
ças, e a custa dos particulares na parte do transito d' ellas por
seos predios: multa de 6 a 12:tJl000 contra estes.

Art. 38. E' prohibido nos quintaes dentro da povoaçào
ter arvoredos que deitem ramo para f6ra dos muros ou cer-
c~s: multa de 4~000.

Art. 39. Os materiaes destinados para a construcção ou
reedificação dos predios ou concertos das ruas, só poderão
occupar metade da larg.ura destas, e nas noites escuras o dono
da obra ~verá conservar até 10 horas uma luz que illumine
a parte entulhada: multa de l1ftOOOcontra O infractor de ca-
da uma destas disposições.

DA COIlIIIIODIDADE, SEGURANÇA E SOCEGO DA PO~OAÇÃO.

Art. 40. E' prohibido nas ruas, e praças:.

~ 1.. Fazer degráos, alpendres, e poiaes na frente dos
predios ainda mesmo por motivo da firmesa d'ellas.



Art. 58. O fiscal deve mandar tirar á custa da cama-
ra os formigueiros exi~tente.s nos logradour?s publicas. Os
que existirem em p('e~IOS?U terrenos. do part~culares, ~evem
ser tirado::; pelos propnetarlOs tres dIas depOIS de aVIsados
pelo fiscal: multa de 10$000.

Art. 59. São prohibidos no municipio os batuques ou
catarêtes sem precedencia de licença da autoridade policial.
sob pena de dispersar-se e ajuntamento, e multar-sa o do-
TaMO XXXVI PARTE 1.&

Art. 55. Os sachristães das igrejas e o carcereiro da ca-
dêa são obrigados no cazo de incendio a darem signal nos
sinos logo que tiverem noticia desse sinistro, e a sua om-
missão será punida com a' multa de 10S000.

Art. 56. Se verificar-se, depois que for dado o signal do
incendio, ter sido fàlça a noticia dada aos sachristães e carce-
reiro, o falço noticiadOt, incorrerá na pena de prlsão por
8 dias, e na multa de tosaDO.

Art. 57 Não poderão ser amarrados auimaes cavallares,
ou muares, 011 dar-se-Ihes sal, ou qualquer outra causa a
comer junto as portas das casas: multa de 5S000.

(239)F. N. 12.

com bolas venenosas, e seus donos multados em 58000. ex-
ceptuão-se os King-charles ou dogues, uma vez q~e estejão
açaimados.

Art. 53. Os cães pertencentes a moradores á beira da
estrada, fóra da povoação serão conservados soL cauteIla de
modo que não possão cfIando!' os viandantes: pena de po-
derem os accomettidos matai-os e de incorrer o dono na
multa do art. precedente.

Art. 54. Nimguem poderá domar animaes bravos, ou cor-
rer a galope pelas ruas das povoações: multa de 5 á 10$000.
Exceptua.se o cazo de urgencia do serviço publico.

( 238 )

Art. 49. Quem arremessar de casa para a rua agua, vi-
dros quebrados e, outros objectos que possão enxovalhar e
molestar aos Lransiuntos será multadu em 4:;'P000.

~ 1.0 Deixar chiar os carros.
~ 2.? Dirigil-os sobre o passeio na frente das cazas: mll~-

ta de 5:;'POOO em ambas as hypotheses.

Art. 4.8. Toda a madeira de qualquer tamanho e cum-
primento, não. poderá ser conduzidd a rasto pelas ruas da
cidade, e deve ser condicionada em carro, ou transportada
de outro qualquer modo, com tanto que não toque no chão,
sob pena de ser multado o conductor em 8 á 16$000.

Art. 50. E' prohibido dentro da povoação:

~ 1.0 Fabricar polvora, fogos artificiaees e mais objec-
tos susceptiveis de exploração: multa de 20 á 30$000.

~ 2.0 Dar tiros de noite.
~ 3.0 Dar tiros de ronqueiras e deitar busca-pés, bombas

soltas, as quaes são permittidas nas cabêças dos fógos do
ar: multa de 10~OOO.

S 4.0 Queimar fógos de armação de cujas peças se des-
prendão busca-pés, bailas ardentes, e outros fógos que pos-
são ofIender os espectadores: multa de 10$000 contra O fogue-
teiro, e na ausencia deste, quem fizer a encommenda.

Art. 51. Os pórcos, cabras e carneiros que vagaram pe-
las ruas deverão ser apprehendid0s, e precedendo edital ar-
rematados 24 horas depois, dedusindo do producto da ar-
rematação a multa de 5$000 sendo 1$000 para o pegador,
entregando-se o resto ao dono. Se este apparecer reclaman-
do o animal ser-Ihe-ha entregue depois de paga a multa:

~ 1.0 A multa acima entende-se por cada cabêça de ani-
mal apprehendido.

Art. 52. Os cães que vagarem pelas ruas serão mórtos

I

lJ



ticipar o dia em que pretende f(lzer, aos visinhos e confi-
nantes do luga r', e será o dono dã roça obrigado a fazer
aceiro de 15 palmos: multa de IO~OOO.

( 241 )F. N. 12.

Art. 66. Os loucos e furiosos serão presos e entregues á
suas familias e quando as não tenhão nos dístrictos serão
recolhidos á casa que lhes fÓr distinada ou conservados
em' prisão.

Art. 67. E' prohibido toca'[, caixas pelas ruas e praças
sem licença da autoridade policial: pena de quatro dias de
prisão. Exeptua-se o toque de caixa Ilas bandas e corpos
mIlitares.

Art. 63. E' permittido quimbetes, reinados ou canga-
dos que costumão faze I' os escravos em certos dias do afi-
no, precedendo licença que custará 4$000.

Art. 69. Todo aquelle que tiver pasto de alugel será
obrigado a tel-o seguro com valias, ou cêrcas de madeira
de lei: pena de ser responsavel pelo animal que sumir,
e multa de 5~000, provando-se que sahio por falta de se-
gurança.

Art. 70. Qualquer que comprar 3 escravos, ou a pessõas
que não tiverem administração de seus bens, ou causa que não
custumem a ter sem que seja autorisado por pessôa competente
ou acreditada pagará a multa igual ao objecto comprado com
tanto que não exceda ao valor de 30S000, e 8 di:ls de prisão:
TOMO XXXVI PAItTE I. a

Art. 65. O boba do achado nas ruas, e praças ou em
oulros lugares publicas será preso nos dous casos: I. o de
estar em estado de fazer mal a algue\ll; 2.0 de correr pe-
rigo de não se poder acautellar de qualquer mal, que lhe
possa sobrevir, Preso que seja o beba do será entregue a sua
família, ou conduzido a sua casa, e quando nenhum~ tenha
será conservado em custodia em quanto durar a bebedeira.

Art. 64. E' prohibido queimar a .propria roça sem par,

( 240 ),

no d.a casa em .20$000 Na reiqcidencia accrescentarse .ha
a pnsão de 8 dias até O limite da alçada da camara.

Art. 60. Todo~ aqueHes que jogarem entrudo, ou man-
darem vender bolinhos cheios de liquido, polvilho ou cóu-
sa . se~elhante para .esse jogo, serão multados em 10$000,
e mutlhsadas as bolinhas encontradas.

~rt. 61, Depois das .dez horas da noite é prohibido todo
o ajuntamento tu.multuarlO com algasarra, e voserias pelas
ruas e casas publrcas, ou particulilres, sob pena de ser disper-
sado, e multado o dono dil casa inquilino ou aggregado em
12 á 20~OOO. '

Art. 62. Fica tambem prohibido até agora tolerado:

~ 1.0 De cantar ou rezar' em voz aHa por' occesião d~
guardar-se cadáveres de noute em casa mortuaria.

I S, 2. o De acompanhaI-os á sepultura I com cantos funebres
pelas ruas, e expaI-os . em pa.rad~s para encommendação, a
qual s6 deverá ser feIta na Igreja ou cemiterio.

~ 3. o De dar-se repetidos d6bres de sinos por occasião
~as mortes e enterros, e no dia de finados, s ndo permit-
t!do I ~6mente um para dar signal da morte, outro para sig-
nal ?~re~nião do ~Iero, e convidados para o enterro; e pqr
occaslao da. sol~mllIdade dos finados, um na vespera ao to-
que do meIO .dIa, out~o ao toque da Ave MeI'Ía, (lutro ao
toque ~as matInas no. dIa da solemnidade, e outro finalmente
~ara s!gnal da rountão dos fieis que quizerem assistir as
solemmdades do ameia do dia. Os contra ventares de cada
um. destes ~ S sorão. multados em 208000.

Art. 63. E' prohibido lançar fogo nos campos ou mat-
ü? alheio: o confraventor soffrerá a mnlta de 8$000 e 8 diasde pI'Ísão. '.
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TITULO 3.0

!\Iatar peixe com veneno: multa de 12 á 20S000.
Matar urubús: muita de 5S000.
Ter expostos a venda generos alimenticios comesti-

potaveis já corruptos, ou derrancados: multa de

Art. 76. O medico do partido da camara será obrigado
a visitar, e curar todos os enfermos pobres e communicar á
camara as necessidades physicas deHes para serem satisfeitas
opportunamente.

Art. 77. Poderão ser vendidas em outras casas de com-
mercio com licença, as drogas medicinaes seguintes: althéa
linhaça, cevada, alcaçuz, flÓr de viola, de tilia, sal-amargo,
de glauber, oleo de amendoas doce, e de ricino, magne-
sia, man4, opodeldok, arnica, caneHa, quina, gomma arabica,
pontas de viado, e bagas de zimbro.

~ 5'-
~ 6.0

~ 7.0
veis ou
20$000.

~ 8.0 Falsificar esse e outros generos de commercio mis-
turando-lhes outras substancias com o intento de augmen-
tal' o seu pezo, volume ou quantidade: multa de 12 á
20S000.

Art. 75. Serão excluidos de enterrar na povoação o.s que
vierem de f6l'a atacados de bexigas. e as pessO mlsera-
veis acommettidas dessa enfermidade dentro da povoação,
serão transportadas para fora, postas em lugar conveniente,
e allj tratadas a custa da camara.

~ Unico. Acoutar escravos fugidos sem o participar a seus
senhores ou á autoridade policial dentro de 24 horas: multa
de 10~OOO e prisão de 4 a 8 dias

CAPITULO 5.•

DA HIGIE~E E SALunUIDADE PUBLICA.

Art. 73. Não serão conservados amontuados no matadouro
de ~m. para outro dia, os despojos das rezes mortas, que o
carmcelro deverá remover d'alli no mesmo dia: multa de
10$000.

~rt. 71. S6 no matadouro publico, cuja localidade será
desIgnada pela camara f6ra do recinto da cidade, poderão .
ser mortas, e esquartejadas as rezes destinadas para o con-
sumo, 'ahi poderão seus donos levar os quartos para os
venderem, a retalho aonde lhes convier, com tanto que o
fação em lugar patente onde possa fiscalizar-se a limpeza do
talho, qualidade da carne, e fidelidade dos pesos: multa de
12 á 20fiOOO aos infl'actores de qualquer destas disposições.

Art. 72. Não se matará rez alguma sem previo exame
do fiscal: multa de 10~OOO. .

Art. 74. E' prohibido nos quintaes:

• ~ ~. o Ter curtumes de couros,. e outras manufacturas pre-
JudIclaes a sau~e conforme o JUIZO dos facultativos que de-
verão ser ouvidos n05 cazos duvidosos: multa de 10~000 rs.

~ 2.0 Ter nos quintaes clôacas e chiqueiros que encom-
modem o visinho e ao publico: multa (Ie 10$000.

~ 3.' Não dar prompta expedição ás aguas estagnadas
no proprio predio, ou impedir a expedição das mesmas no
predio do vi~inho que correrem pelo'seu: multa de 10$000.

~ 4.. Deitar immundicias nas pontes e encanamento de a.
gua potavel de que o publico se utilisar multa de 5 á 10$000.

DAS VIAS DE CO~IMUNICAÇÃO. E INDUSTRIA AGRICOLA E
COllIl\IEUCIAL.

CAPITULO 1.0

DAS VIAS DE COllIl\IUNICAÇÃO.

Art. 78. Ninguem poderá impedir o transito pelas es-
TOMO XXXVI PA.RTE l..



.
~ 2.0 Todos os homens livres que tr.abalhão por' suas

.mão" em scrviço proprio, ou no de outrem a Jornal.

Art. 86. Os inspectores que não fizerom 3S notificações
'fü:lIO XXXVI I'AHTg I.'

o concerto da referida estrad1l ou secção de estrada o qual <1e~
verá communicar no principio de Julho subsequente.

All. 84. A05 inspectnres compete:

~ 1.o !\'larcar o dia em que todos c's notificados devem ~~u-
nir.se para O começo do trabalho, e o lugar, e hora da r'ou11lao.

~ 2. o Nomea~ e Juramentar' um prop.~sto que dê aviso
aos notificados do dia, hora e lugar da reUllIao, e Il?te o nome
dos que não comparecer~m com as fal~as. qu~ depOiS s~ derem
no serviço, para de tudo rsto passar certrdao crrcunstancwda.

~ 3.0 Marenr n melhor direcção ela estrada e de seus ~s-
~otos o isto com moderaç:io, I:iio o fazendo sob-e planta~oes
~ bemfertorias senão no CilZOde necessidildo, e neste caza será
avisado o dono da plantação ou bemfeilOrias para ind!car' o lu-
gar sem que a sr.rvidiio publica soffra com a designação.

~ l~ o Dividir os trabalhadores em turmas de quinze a
vinte e marc1lr a extensão d:l ostrada que deve ser concertada
por c~da tUl'mn em maior ou mellor porção conforme a maior
ou menor facilidade de seu concerto.

~ 5. u RemeUer ao Fiscal depois da conclusão da ?bra, a
relação dos notificados do que trata o art. 83 e a certrdão de
que trata o ~ 2. o deste artigo.

Art. 85. Devem ser avisados, e chamados par1l este tra-
balho commum pelos Inspectores e seus propostos.

~ I, o Todos os senhores de esc~avos, que mandarão. pa-
ra o serviço duus terços dos que possUlrem do sexo masculIno.

( 245 )F. N. 12.

•Art. 83, No principio do mez de .Julho de cada anno
o fiscal providf'l1ciar.á para que os inspectores fação notificar
aos individuas que na forma' rio artigo R5 o dr.verem ser para

( 244 )

Ar"t. 79. Entende-se por estradas geraes para os effeit05 do
artigo precedente e dos seguintes, as de communicação desta ci-
dade com as capitaes do imperio e da Provincia, com a pro-
vincia de S. Paulo e com os municípios limitrophes, e são es-
tradas particulares ou municipaes as que partem desta ci-
dade com direcção a cada um dos bairros do municipio; são
finalmente caminhos particulares, a que devem competir a5
mesmas r galias, o direitos I'(,lativos fi estradas gemos e par-
ticulares, os que l'ommunicão um bairro com outro ou os mo-
radores de cada bairro entre si.

Art. 82. Pal'8 osso fim a eamara nomeará um inspector
para c~da .estl'ada ou secção, com? melhor con.vier, o q~al, alem
da attrlbUlção que lhe é conferida pelo artigo segumte, terá
a seu cargo o concerto, c conservação da respectiva estrada ou
secção até o mez de Julho subsequente, se outro não for para
esse fim expressamente nomeado pela eamara.

tradas gera os ou particulares, estreit:ll-lIs ou mudar a direc-
ção dellas sem permissão da autoridade competente: multa
de 12 á 20$000, com obrigação de pÔr no antigo estado.

Art. 80. Na abertura ou concerto das estradas geraes a
cargo da Provincia, o dos particulares 11cargo da municipali-
dade, não poder6õ os proprietarios das terras por onde ellas
passarem, negar ou impedir o emprego dos materiaes neces-
sa rios para qualquer estivil, pontilhão, ou aterro, mediante
a indemnisação de seu justo valor: multa de 30;'POOO.

Art 8'. As éstradqs particplares ou inunicipaes e os ca.
~inhos particulares ou vicinaes, déveráõ ser concertados an-
nualmente na estação fria e sêcca de Julho á Setembro, aquel-
las com o concurso de todos os' moradores do bail'l'o, e esta s
com o dos visinhos que dellas so utilisão.



DA INDUSTIIIA AGI\ICOLA E PASTORIL.

CAPITULO 2.0

( 247 )

Entrar nas suas plantações.
Caçar passaros e outros animaes nos seus campos,

~ 1.0
~ 2.0

e maltos.
~ 3. o Abrir fóssos e outras armadilhas occultas, ainda

mesmo em terras proprias, sem previo aviso aos visinhos.

~ 4.0 Fazer ceveiros e outros artificios para a pesca em bar-
ranco de rio, cuja margem lhe pertença: multa de 6 á 12flOOO
em cada uma destas hypotheses.
TOMO XXXVI PARTE l.a

e nos caminhos vicinaes, sob pena de multa de 10$000 com
obrigação de desfazel-as. '

Art. 93. Todo o viajante que deixar aberta a porteira
ou portão situado em estradas goraes ou municipaes, e ca-
minhos vicinaes, será multa(~o em 2~OOO.

Art. 94. Os estalajadeiros e rancheiros terão ° cuidado
de evitar que os tropeiros hospedados em suas estalagens ou
ranchos, colloquem estacas em toda a largura da rua ou es-
trada, sem deixarem espaço sufficiente para O livre transito:
multa de 10~OOO.

F. N. 12.

Árl. 95. Fica a camara obrigada, logo que melhorem as
• rendas da municipalidade, em adquerir e distribuir pelos agri-

cultores, e creadores do Município, as machinas e instrumen-
tos aratorios mais convenientes ao lugar, sementes da~ plan-
tas mais interessantes e prestadias e novos animaes que sub-
stitulio ou melhorem a raça dos existentes; em quanto porem
suas circunstancias não melhorem deverá solicitar do gover-
no auxilios necessarios para ir gradativamente satisfazendo a
esta necessidade do municipin.

Art. 96. 'E' prohibido sem licença do agricultor.

( 246.)

mencio~adas no art. 83, nem remetterem?o Fiscal a relação
dos notifIcados de que trata o art. 84 ~ 5. o, Incorrerão na mui-
ta de 5 á 10:tPOOO.

Art. 87. Os notificados que não concorrerem para o ser-
viço comm~m, p~garão a multa de 2~OOO 'pela falta não justi-
ficada do dia Inteiro, de l~OOO pela de meio dia, e de 500 rs.
pela de um quarto de dia.

Art. 88. Se no decurso do anno sofIrer a estrada aloum
estrago ou tranqueira, que impeça ou dilliculte o IiVl'e tran~ito
o Inspector mandará logo fazer ú concerto necessario, para ~
qual convocará sómente os moradores mais proximos do luoar
segundo a ordem estabelecida no art. 87, os quaes ficarão dis~
pensados de concorrerem para o concerto de toda a estrada no
anno seguinte. .

Art. 89. Os concertos annuaes dos caminhos particula-
res ou vicinaes serão feitos pelos interessados na sua conser-
vação ua estação, e pelo modo que melhor lhes con\'ier, e para
a decisão das duvidas suscitadas a este respeito,-poderão recor-
rer ao inspector de quem terão novos recursos para a camara.

Art. 90. As estradas municipaes devem ter a largura de
trinta palmos sendo 12 palmos de capinado 'para o leito e 9
de roçado de cada lado, e os caminhos vlcinaes ,terlio ~ lar-
gura que os interessêldos quizerem dar-lhes, não sendo porem
menor de 10 palmos de capinado, e 5 de roçado de cada lado.

Art. 91. Os prop~iet~rios de terras ~travessadas por es-
tradas geraes ou mUlllClpaes, quando quelrão fazer vaI/os ou
cercas de ~spin~os á beira d'eIlas,?s farão na~ estradas ge-
raes em dIstanCia de 35 palmos medidos do meIO do leito da
estrada até a .b~ira do vall~ ou ?OS buracos feitos para a cer-
ca, e nas mUlllClpaes em distanCIa de 15 palmos, medidos do
mesmo modo. Os infractores incorrerão na multa de 1O~OOO
com obrigação de arredarem o vallo ou cerca. '

Art. 92. São prohibidas porteiras de varas nas estradas,



CAPITULO 3••

disposiçãod'este artigo observar-se-ha as condições estabele-
cidas no final do art.' 98.

Art. lO\. Todos aquelles que ultrapassarem os vaIlos
chanfrados e cercas, ou abrirem picadas nos mattos de ter-
ceiro, sem licença deste para irem caçar, tirar madeiras, le:-
nha, cipó, palha, oucapim, ou por outro qualquer motivo,
serão multados em 10~000.

( 249 )

Art. 102. Os tropeiros e viajantes que pousando nases.!.
trajas soltarem seus animaes em terras de cultura sem facuI •.
da de do proprietario, pagarão a multa de 10 á 20~000, e satis-
farão O damno causado pelos animatls.

Art. 103'. Se forem pastos do'crear as terras compos-
suidas em commum por diversos, e um dos possuidores qui-
zer plantar em algum capão de matto inter media rio, proprio
para a cultura, deverá fechar suas plantações com cerca de lei
que vede o ingresso dos animaes, sob pena de não poder co-
brar o damno causado por elles.

Art. 104. Havendo dous predios limitrophes, um de
agricultura, outro de creação, serão obrigados os proprieta-
rios de ambos a fazer os fechos e ataques intermediarios. O
que ee recusar será multado em 30~OOO, e obrigado a pagar
a metade da despesa do fecho feito pelo outro.

F. N. 12.
( 24,8 )

< ~tr_r 97: ?odo aq~eIle que sem ju~to titulo ou legitima
autorl~aça? cercar, e cult~var como proprws, terras peI tencen-
tes á terceIro, ou de set:vldão p~blica, ou mudar a antiga forma
de seu cerco, e (da nntlga serVidão serú multado em 30~ e
obrigado a repõr tudo no antigo estado. '

. A~t. 98. O agric~ltor quo achar em suas terras lavraeias
ou cull1v~das ou nos cultivados de seus agrados, ou nos quintaes
dos predlOs uruanos, e das chacams dos suburbios, animaes
cava lia r , muar, ou vaccum, poderá apprehendel-os perante
duas teste~unh~s~ e entrega~-os ao fiscal para serem arrema-
tados. A dlsposlçaodestc artigo terlÍ vigor sómente no caso de
serem IIS .terras valladas ou cercadas, tl ter sido o dono dos ani-
maes aVisado por tres vezes.

Art. 99. Feita a apprehcnsão determinada no artigo pre-
cedente, proceder.se-ha da maneira seguinte:

. ~ 1.0 Se o dono do animal ou animaes apprehendidos .
dent~o do termo de !~8 horas requerer a sua entrega, ser-lhe-há
deferida paga~do a multa de 20~~OO, e ~xhi!Jiudo mais lO~OOO
para. sa.tlsfaçao das despezas, e IIldemhlsaçào do damno, que
se liqUidar. .

~ 2.0 Não terá lugar esta restituição dos animaes se já ti-
verem sido urna vez apprehendidos no mesmo, ou em antro lugar.

~ 3.~ .Depois de .findo o termo do ~ 1.., proceder-se-
ha ~ avahaçao .dos alllmae.s, e á sua arrematação em praça
publica annunClada P0l' edItal, de que se lavrarlÍ auto bem
como da entrega dos animaes ou anim"l ao arrematant~.

. ~ 4.. O resto do preço, depois de paga a multa () a cau-
ção da. ind?mnisação de que trata o ~ 1.• , será entregue ao do-
no dos alllmaes, contra. quem poderá o damnificado njar de
acção civil pela indemnisação do damno e despesa.

Art. tOO. Os porcos, cabritos e carneiros enc~ntrados
nos lugares referidos no art. 98, podnrào ser mortüs nos
mesmos Iugilrcs por ordem dos propl'ietarios. Par'a ler lugar a

DA INDUSTRIA MERCA.NTIL,

Art. 105. Todas as licenças de que trata o art. 2. o de-
vem ser requeridas ao fiscal durante o mez de j3neiro, se o
exercicio da profissão começar logo no principio do anno,. ou
dentro de um mez contado do começo do exercicio, se esta
principiar em outra época: multa de 20$000 a quem não II
impetrar no tempo determinado.
TOMO XXXVI PARTE l.&'



DA POLICIA Pl\EVENTlVA.

CAPITULO 4."

-( 251 )F. N. 12.

Art. 111. Todo aquelle que comprar de noite quaes quer
generos á escravos que não apresentare~ autorisação de seu sei
nhor pagará a multa de 15 á 30:t;lOOO.

Art. 112. Em quanto não for construida uma -praça de
mercado regular, continuará o la rgo do Senhor dos Passos a
servir para a feira dos generos do paiz, e dos importados, en.
tretanto tratará a camara quanto antes de mandar levantar um
espaçoso telheiro para SOl'transformado em uma praça de merca-
do elegante, e fazerse nelle compartimentos para a exposição e
venda dos generos, em lugar ql.1efor designado pela camara.

Art. 113. E' prohibido nos dias de feira vendor-se por
atacado antes das trez horas da tarde generos de primeira ne-
. cessidade, sendo reputados como taes, a farinha, feijão, arroz,
milho, toucinho, carne de porço, assucar rapaduras e outros
semelhantes: multa do 10:t;lOOO ao vendedor e ao comprador
contrav('ntores.

Art. 114-. As licenças a commerciantes para continuarem
a ter abertas as cazas de commercio sujeitas á impostos gera-
es e pro\'Ínciaes, não deverão ser concedidas sem que o com-
merciante mostre ter pago taes impostos, comforme o Decreto
n.O 361 de 15 de Junho de 18~4.. sob pena de responsabilidade
do Fiscal que as conceder.

( 250 )

~ 1.. Exçeptua.se a licença para venda dos object05 re-
feridos no ~ 24. do art. 2 •• , que deverá ser impetrada antes
~e começar a venda: multa de 30:t;lOOO da qual, e da taxa da
l~ceI:!ça pe~ceberá. o Fiscal-a commissão de 15 por cent.o, _cuja
lIcenças saO refe"ndas nos ~S 24., 25 e 26 do art. 2. o

Ar!. 106. To~os os que velldere~ generos por pesos
ou medidas, deveráo dentro do termo asslgnado no artigo pre-
cedente apresentar ao procurador da Camara sua balança pe-
zos, . medidas d.e solidos, e liquidos, vara e covado para s~rem
afferldos e cotejados com o padrão da cam ara pagarão 1$000
pela afferiçilo de balança, pesos e medidas, e 500 rs; pela de
vara e covado, e cobraráõ recibo que deverá ser apresentado
ao Fscal nas correições trimestraes: multa de 10:t;l000.

Aq. 107. Reconhecendo-se depois da afferição que os
P(;:lSOSe medidas não conferem com o padrão, incorrerá o do-
.DOdelIas na multa de 5 a 1O:t;lOOO, se a differença proceder
de culpa sua, e o Procurador na de 15 a 20.jj;OOO se for
elIe o culpado. -

Art. 108. Fica abolido o uso de arremattar-se a renda
da afferição e outras da camara, as quaes d'ora em diante se-
rão administradas e arrecadadas pelo Procurador, a quem se
dará se parecer necessario, um agente nomeado pela camara
com a gratificaçiio que lhe for arbitrada.

Art. 109. E' prohibido:

~ 1. o O uso de outros pesos que não sejão de ferro, bron-
ze ou metal amarello.

~ 2. o Por-lhe argolas ou ganchos que possão facilmente
mndar-so: multa de:2 á 6:t;lOOO em cada uma destas hypo-
theses.

Art. 110. O commcrcianle que vender polvora ou ar-
mas offensivas de qualquer genero á escravos, ou a pessoas
livres de menor idade, incorrerá na multa de 30:tJj000.

Art. 115. São prohibidas sem licen~a da autorid'ade com-
petente:

~ 1.0 A espingarda, c1avina, clavinote, reuna, garrucha,
pistolla e revolwer.

~ 2.0 Espada, sabre, refe, estoque, punhal, facca de
ponta e canivete grande.

~ 3.° Asagaia, lança, chuço, machado, fouce, e outl'OS.
TLl~IO -XXXVI PARTE L"



CAPITULO UNICO.

( 253 )F. N. 12.

TITULO 4 .•

Disposições geraes.

Art. 124.. As multas em que incorrerem os escravos, e
filhos-fa~ilias, serão pagas por seus senhores, paes ou tutores.

Art. 125. No Cazo de reincidencia na infracção do mes-
mo artigo destas posturas a multa ou pena de prisão será ele-
vada ao dobro, ou até onde chegar a alçada da camara.

Art. 126. A respeito' da applicação destas penas serão
observadas as regras estabelecidas pelo direito criminal com
as seguintes alterações:

~ 1.0 O multado destituido de meios para satisfaçào da
multa, fora do cazo previsto no artigo 125 será por tempo
equivalente á importancia da multa, regulando-se l~OOO por
cada dia de prisãO da qual será solto logo que apI'esente re-
cibo de pagamento.

~ 2.0 Se o multado for escravo e se o senhor. nã.o poder
ou não quizer pagar a multa, será aquelle preso e dIarIamente
emprerrado no serviço publico até completa satisfação da multa,
regula~do-se o sala rio na rasão de 500 rs. diarios.

Art. 127. Compete ao fiscal:
~ 1.0 Conceder as licenças mencionadas nos diversos
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, Art. 122. Ás pessoas quo chamarem taos embusteiros,
e se utilisarem de seus embustes serão multados em 10S000.

Ar\. 123. Os individuos que se fingirem inspirados por
algum ente 'sobre-natural, e prognosticarem acontecimentos
que possão cauzar serias apprehenções no animo. dos cre~u~os
incorreráõ na multa de 20 a 30~OOO, e de 6 á 8 dIas de prJZao.
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Art. 116. Podem uzar de algumas destas armas sem li-
cença:

~ 1.•. Os officiaes militares e da guarda nacional estando
fardados, de espada pendente ao cinto.

~ 2.. Os officiaos mechanicos das ferramentas proprias
de seus officios, indo para o lugar do trabalho ou voltar delle.

• ~. 3.. Os caçadores de espingardas, facca de ponta ou ca-
'nIvete mdo para a caça ou no seu regI'eço.

_~ 4.. Carreiros, tropeiros e lenheiros, de faca de ponta,
ferra0, machado e fouce s6mente durante o exercicio de suas
occupações.

~ 5.. Os funccionarios publicos, dos que fazem parte do
se.u unif~rme .estabelecido por lei ou decreto, uma vez que es-
teJão umformlsados.

Art. 117. Os escravos que d~pois do toque da recolhida
forem encontrados vagando pelas ruas sem bilhete de seu se-
~hor, ou dentr.o de ta?ernas, e botequ!ns, ou empregados em
'Jogos e bebedeIras, serao presos e no dIa seguinte entregues ao
senhor, que pagará a multa do 5~000 por cada escravo, além
da carceragem.

Art. 118. São prohibidos os jogos de paradd e azar:
multa de 10nOOO.

. Art. lI? Incorreráõ na mesma multa ou pena de 4 ou
8 dIa:. de pr!são, os donos de cazas p~bIicas de jogos licitos
'que consentirem escravos e pessoas lIvres de menor idade
a jogarem nelIas.

Art. 120. Todo aquelle que for encontrado jogando' com
as pessoas declaradas no artigo precedento, será multado
eml0S000.

Art.. 121. Os que se intitularem curandeiros de feitiços,
.ou efl'ecllvamente empr6garem orações, gestos e admanos, ou
quaesquer outros embustes a pretexto de curaI-os, incorreráõ
na multa de 30$000, e em 8 dias de prisão.

-



Art. 129. O continuo vencerá o que for taxado no orça-
mento e sujeito ao que dispõe o artigo p,'ecedente

Art. 130. Perceberá mais o secretario de emolumentos:

~ 1.. De cada alvará de licença 1$000.

~ 2.. De cada termo de fiança de imposição de multa
e de contracto entre a camara e impreiteiros e ol1tros, I~ÚOO •
pago~ pelas partes.

~ 3.0 Pelos mais actos de seu omcio perceberá o me-
mos emolumentos de escl'Íviio do judicial.

( 255)F. N. 12.

Art. 131. V Fiscal, Secretario e pI'ocurador da câmara
permaneceráõ em seús escriptorios desde as 10 horas da ma:
nhã até 3 da tarde durante o mez de Janeiro de cada anno sem
se arredarem de seu posto, salvo para outro objecto de ser-
viço de sua repartição: multa de llJ~OO().

Art. 132. Alem dos empregados creados pela lei do I. o

de Outubro de 18;28, a camara nomeará, desde já um arrua-
dor para cada povoação do municipio, c 05 guar.das mllnici-
'paes necessarios para o sesviço municipal; e logo que a- cir-
cunstancias o pel'mittirem, nomeará mais um medico, um al -

vogado, e um engenheiro de partido.

Ãrt. 13:3. Aos guardas municipaes compete:

~ 1.0 Cumprir as onlens do Prc3idenle e de qualquer
dos Vereadores da eamara, do Fiscal, do secretario e do
ProCUradc,l' sobre objecto concernente ao serviço municipal.

~ 2.. Acompanhar o Fiscal nas correições pao a plom-
pta execução, de Sll[lS ordens. .

Art. 13!~. Os guardas muuicipaes perceLel'líõ 1~\)00 dia.
rios quando empregados em effectivo Ser\'lçO, usaráõ do far-
damento ou distintivo que a Camara designar, e suflreráü
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paragraphos do artigo 2 .• , e no ~ 21 do mesmo artigo per-
ceberá o emolumento de 500 rs. pela assignatura do alvará
de licença.

~ 2. o Fazer correição geral no districto aó menos duas
vezes no anllo para verificar se tem sido observadas estas pos-
turas, promover a sua execução, e multar aos infraclores, de-
~endo levar em sua comp:J.n~ia O secretario, procurador e COll-
tmuo e dous guardas mun!clpaes; e nas freguezías e districtos
ri escrivão de paz substituirá o secretario.

. 3.. Mandar fazer no intervalo das Sessões da Cama-
l'iJ os reparos e concertos urgentes, cuja despeza não ex-
cederá a 20~010 que 'ser.á paga pelo procurador da camara
.wista. de sua requisição e da respectiva feria.

~ 4. o Promover a acquisição de dados para a estatistica
do Município, para cujo fim requisitará annualmonte do subde.
legado qU(~ ~x.ija dos inspectores de quarteirão a remessa á
eamara mUUlclpal do arrolamento de SflUS quarteirÕE!S conten-
do .os nomes, idades, qualidades, estados e condições de seus
habitantes e numero da~ faz~ndaS' de culturas e crellções com
03 nomes de seus propnetarlOs. o numero das cazas de ne-
gocio e de industria fabril, com declaração do genero do com-
m~rcio. ou da industria de cada uma e os nomes dos pro-
prletaflOs.

~ 5.. ReqUisitar das autoridades policiaes os auxilios
de que carecer para a fiel execução das posturas e em cazo
de flagrante delicto chamar em seu auxilio á qualquer cidadão
que será multado em IO~OOO quando não o obedeça, pen;
em quo tambem IUcorrerá todo aquelle que desobedecer as
suas ordens, concernentes a execução das presentes Posturas.

, Art. 12S. O ordenado do L~is.cale Secretario será o que
e acha taxad~ no orçamento mlllllclpal. O Procurador terá 10

_ por •/. de toda a arr~cadação que fizer. Perdoráõ porem a ter-
ça. p_arte destes v~nclmentos por notavel negligenCIa ou 000-
mlssao no cumprImento de suas oorigações, e no cazo de re-
iucidencia serão demittidos.



RESOLUÇÃO N. 1:752~DE 8 DE OUTUBRO DE 1870.

( 257 )

TITULO 1.0

Approva as posturas .da Camara Municipal da Cidade da I~abira.

O Dr. A"ostinho José Ferreira Bretas, Omcial da Ordem
da Roza Ca~alleiro da de Christo e Vice Presidente da Pro-
vincia d~ Minas Geraes: Faço saber a todos os seus habitantes
que a Ássembléa Legislativa Provincial, decretou a resolu-
ção seguinte: .

F. N. 12.

Disposições geraes.

Art. 1.0 Ha contravenção ou infracção quando não se
observa o determinado em quaesquer artigos, ou paragraphos
de posturas e editaes que d'ellas fação parte.

Contraventorou infractor é o que commette a COll-

travenção.

Art. 2.0 Ha reincidencia quando o contravcntor já foi
condemnado e punido n'este municipio por ter n'elle commet-
tido contravenção do mesmo artigo.

Art. 3. o Praças são os largos no interior das povoaçõ~s.
e havendo duvida se alguns largos devem ou não, ser assim
considerados a Camara o decidirá em editaes que ficaráõ fa-
zendo parte d' estas post ura:;.

Art. 4. o Quando depois da disposição de qualquer artigo
se seguirem as palavras-prizão ou multa-entender-se-ha que
são estas as penas, á q~e fic? sujeito o con.traventor ~ela infra-
ção de cada uma das dispOSições estabelecidas no artigo; salvo
quando no mesmo se fizer expressa difIerença.

Art. 5.0 O termo-pena-comprehende-prizão e multa,
e quando em um artigo se declarar que a pen~ ~ de o~t~o ar-
tigo, entender.se-ha que o contraventor fica sUjeito a pnzao ou
TOMO XXXVI PARTE]."
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a pena de pnsao por um ou dous dias, ou pagaráõ a multa
de . 2 á 4~OOO pela transgressão de alguma das obrigações
que lhes são impostas no artigo antecedente.

Art. 135. Por intermedio do Subdelegado a Camara soli-
citará cooperação dos inspectores de quarteirão para que ve-
lem pelo exacto cumprimento das posturas em seos quar-
teirões e deem parte ao Fiscal de qualquer contravenção del-
las com declaração do lugar, dia e hora em que for com-
mettda, e dos nomes dos contraventores e testemunhas pre:.
senciaes.

Art. 136. Ficão revogadas todas as posturas anteriores;
e qua"esquer disposições em contrario.

Mando portanto a todas as autol'idades, a quem o conhe-
cimento e execução da referida resolução pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como n'ella se
contem. O Secretario desta Provincia o faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos oito dias do mez de Outubro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos setenta quadragesimo nono da independencia e do
Imperio. .
(L. S.) DR. AGOSTINHO JOSÊ FERREIRA BRETA5.

Luiz Leopoldo Laranja, a fez.

Sellada na Secretaria da Presidenca da Provincia aos 8
de Outubro de 1870. .

Anacleto de iJlagalhães Rodriguc$.

N'esta Secretaria da Presidencia foi publicada a presen-
te resolução aos 4 de Novembro de 1870.

Fernando Teixeira de Souza õlagalhãe$.



Art. 10. Haverá os alinhadores necessarios para esta
Cidade e para os Arraiaes do municipio, e serão nomeados pela
Camara, fixando esta o seu numero por maneira tal, que as
distancias e conseguintemente as despez~s serão as menor~s
possiveis. Os alinhadores venceráõ o salano marcado no capI-
tulo e artigo do respectivo regulamento.

Art. 11. Compete ao alinhador alinhar e perfilar o edi-
ficio conforme o plano das povonções se o houver ou segundo as
instrucções que lhe forem dadas pelo Fiscn!.

Art. 12. O alinhador que contra vier a disposição do ar-
tigo antecedente por eITO, ou por qualquer outrn causa ser~
multado em um mil reis, e quando o alinhamento offenda o edl-
ficio ou obra será desfeita e tornnda a levantar até o ponto
em que se achava, ~uando fora desfeita, á sua custa.

1\.1'1. 13. Nesta Cidade e nos Arraiaes não se poderá
sem licença:

~ 1.0 Edificar, ou reedificar nas ruas.
~ 2.0 Fazer concertos de qualquer obra com. offensa ~u

prejuizo do alinha~ento: multa d~ trez dobro da ImportanCla
do sala rio que haVIa de venceI' o ahnh.ador. e quando o edifi-
cio concerto ou obra ofIender o nhnhamento será desfeito
tod~ ou somente na pnrte que for prejudicial:.

Ar1. 14. O alinhado r que sem licença alinhar e perfi-
lar o edificio concerto ou obra inconerá na multa: do artigo
antecedente.
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muIta estabelecida no artigo á que se rofere, e empregão-se os
termos-multa, ou prizão-quando o contravontor não fica su-
jeito senão a uma das penas estabelecidas 110 artigo referido.

Art. 6.0 Quando n'estas posturas se impõe a necessidade
de licença e não se deeIar;1 a quem se ha.de pedir, entender-se-
ba que n'esta Cidade a concederá o Presidente da Camara, e
nos districtos de fora os respectivos subdelegados.

Art. 7.0 Os que se sentirem aggravados pelos actos do
Presidente da Camara, Procurador, Fiscal, ou agentes, recorra
á Camara, expondo em requerimento os motivos do nggravo,
ou queixa até a sua primeira sessão ordinaria immedinta.

Art. 8.0 As advertencias aos infractores serão feitns pelo
Escrivão ou Omcial do justiça em virtude de ordem do Delega-
do, ou Subdelegado, de que passaráõ certidão, ou directa-
mente pelo Fiscal em presença de duas testemunhas, das quaes
tomara nota.

Ar1. 9.0 As multas serão impostas pelo Fiscal em vista
da infracção depois da advertlmcia, o não sendo pngas imme-
diatamente, este fará auto pelo Escrivão que a acompnnhar com
o Omcial para este fim, ao qual o mesmo Fiscnl Juntará a cer-
tidão da advertencia, quaI!do tiver SIdo feita em virtude de or-
dem da autoridade policinl, ou a nota dos nomes das testemu-
nhas presentes á advertencin na forma dn ultima parte do artigo
antecedente, e o apresentará ao Presidente da Camnra para se-
rem confirmadns, ou levantadas, como julgar de justiça com re-
curso pnra a Camara, o qual no caso de levantamento será ne-
cessaria interposto pelo Presidente no despncho em que levan-
tar a multa, e quando não o fnça pelo Procurador ou pelo Fis-
cal até a primeira sessão ordinarÍa immediatn:

~ l.0 A Cnmnra é autorisadn a gratificar ao Fistal da
Cidade com a qunntia de cento e vinte á duzentos mil reis
annualmente,

F. N. 12. ( 259 )

TITULO 2.0

DO ACEIO DAS POVOAÇÕES.

CAPITULO 1."

DO ALINHAMENTO.



Art. 20. Nos largos, praças e nas ruas principaes não
será permitlido levantar cerca de madeira Os proprietal'ios que
quizercm tapar seus terrenos, o farão sempre ,com muros que
tenhão de altura oito palmos pelo menos, e tanto estes como
as frentes das caS3S deveráõ ~er caiadas. Pena de s,:,rem os ta.
pumes demolidos e reconstruidos á custa do proprietario e
multa de 5~ á 1O~~OOOrs.

Art. 21. Os proprietarios de cazas ou terrenos deutra da
Cidade e nas ruas que forem .designadas por editaes da Camara
são obrigados á' calçar e conservar limpas suas testadas na di~-
tancia de 6 palmos dentro do prazo que for marcado em edl-
taes. Desta obrigação e do artigo antecedente ficão isemptos os
reconhecidos pobres á juizo da Camara que mandará fazer a
calçada á sua custa: mnlta de 10H á 30:tP000 rs. alem de ser
feita a calçada a custa do contraventor.
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Art. 15. Ordenado o desfazimento do edificio, concerto
ou obra, será notificado o proprietario, e na sua falta o man-
dante, director ou empreteiro da ob'ra, o inquilino e o alinha-
dor nos.casos do artigo 13 para principiar a execução dentro
de 24- horas, e findar em um termo razoavel, assignado sob
pena .de ser exe~ut.ado a ~usta da propriedade, ~ de não poder
o nohfica~o pedir mdemn13ação alguma. O mquilino obrigado
ao .desfazlm~nto poderá pagar:se na forma ria ultima p3rte do
a~ttgo 81. Se nos termo~ asslgnados não for principiada ou
nao for finda a execuçao o Subdelegado mandará proceder
ao desfazimento.

. Art. 16. As licenças exigidas n'este capitulo serão con-
cedIdas por despacho, ouvido o respectivo Fiscal.

CAPITULO 2 ••

F. N. 12. ( 261 )

DA Lll\IPEZ,\.

Art. 17. lie prohibido nas ruas e praças:

~. 1.. Lançar immundicias de cheiro desagradavel, ainda
que seja por encanamentos que as despejem.

~ 2.? Fazer estrumeiras.
~ 3.. Lançar animaes mortos ou moribundos; multa de

4't/J a 12flOOO rs.. .
Os animaes mortos serão enterrados nos quintaes ou con-

venientemente fóra das povoações.

Art. 18: A Camara, quando julgar necessario poderá de-
clarar p~r edItaes, que ficarnõ fazendo parte d'estas posturas,
quac3 seJão os lugares em que se podem fazer os despejos ou
os em que se não podem fazer.

Art. 19. Os moradores são obrigados á conservar limpas
as testadas dos quintaes e casas em que morarem.

,\, testada comprehende metade da rua e nas praças 20
palmos: multa de 5:tP á 10$000 rs. e o duplo na reincidencia.

Art. 22. E' prohibido entulhar as ruas e praças com
materiaes ou qualquer genero de entulhos: multa de 4~ á
10$000 rs. alem da obrigação de desentulhar incon.tinente logo
que lhe seja intimado. Exceptuão-se os dous casos:

~ 1.0 De nec~s?idade ~e m~neira que não se possa sem
perigo ou grave preJUI'lO pedir a IlCe~ça d~ que tr<1cta o ~ se-
guinte: n'este cazo dever-se-ha pedir a hcença, dentro de 24-
horas n'esta Cidade e de 3 dias nos districtos.

~ 2. o De utilidade publica ou particular, obtendo licen-
ça; multa de 4$ á 1O~OOO rs.

Art. 23. Em qualquer dos casos do artigo antecedente
nunca será embaraçado o livre transito das ~uas, ou praças, e
os que tiverem obtido licença serão obrigados á pór luzes, divi-
zas, ou guardas, como lhes for determinado! para quo nenhum
damno aconteça ao publico nem aOs partIculares; multa de
1S á 4~000 rs.
TOMO XXXVI PARTE 1.'



Art. 28. E) prohibido:

~ 1.o Arru,inar ou des~~nchar. quaesquer das.ditas obras,
ou parte d'elIas aInda que mllllma seja:

~ 2.. Abrir encanamentos publicas. ou. particu).ares
nas ruas, praças ou quintaes sem autorIsaçao do FIscal
que assistirá podendo.

~ 3.0 Fazer quaesquer .esc~vações nas ruas, praças, ou
em suas visinhanças sem autol'lsaçao.

~ 4.. Lançar materiaes (lU q~aesquer entulhos ou entu.
pir encanamentos publicas ou partICulares; multa .de 10\i» á
30S000 rs, alem da obrigação de repor tudo á seu antigo estado.

~ 5.0 Nenhum proprietario de terreno. onde nascem as
aguas dos chafarizes publicos poder~ fazer n:elle escavações nu
construcções que diminuão. ou desv!c~ as dItas agu~s ~o curso
ordinario. Pena de 4 li 8 d13s de pnsao; multa de ~O$OOO rs.
e obrigação de repor á sua custa as aguas em seu antIgo curso.

Art. 29. E' prohibido aos proprietarios dos suburbios
d'esta Cidade e seus Arraiaos taparem as fontos que se prostãO
ao publico e de que eHe se acha de posse por I?ngo tempo mui-
ta; de 10S á 20$000 rs. e obrigação de demolir a tapagem.

Art. 30. E' prohibido:

~ I. o Esgravatar e tirar a terra entre as calçadas:

S 2.0 Tirar dos l'JIcanamento~ P?blicos ou particulares
agua para o proprio uzo sem autonsaçao ~om?etente ou para
malfazer; multa de lOS á 20$000 rs. e obl'lgaçao de repor tudo
a seu antigo estado.

Ál't. 31. A Camara Poderá conceder licença para qUlll-
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Art. 24. Os porcos, cabras, e carneiros encontrados nas
ruas ou praças desta Cidade nos dias santificados ou de qualquer
festividade religiosa ou profana serão recolhidos ao curral do
conselho, e tres dias depois arrematados por quem mais dér; e
o seu prúducto considerado venda municipal se n'aquelle praso
o dono não preferir retira l-os mediante a multa de 2~OOO rs.
por cabeça.

Art. 25. Na sentença em que for julgada a contravenção
será o contravontor obrigado á satisfazer o disposto no artigo
infringido em um termo rasoavel que lhe será. assignado sob
pena de fazer-so a sua custa e o duplo da multJ na reincidencia.

CAPITULO 3. o

DAS OBRAS PUBLICAS.

Art. 26. A conservação e reparo das muralhas, p.are .•
dões ou outras obras feitas para segurança de edificios ou de
prisões publicas, calçadas, pontes, chafarises, regos e aque-
ductos, poços, tanques e quaesquer outras construcções em
beneficio commum ou para decoro das povoações serão feitos
pela Camara. Exceptuão-se:

~ 1. o As obras cuja factura até o presente não era da
obrigação da Camara, salvo quando forem de urgente necessi-
dade publica, e os obrigados não tiverem meios para sati1lfa-
zer; multa de 5$ á 10$000 rs.

~ 2.0 As obras que a Camara arrematar impondo certas
prestações para indemnisação dos emprehendedores na forma
da lei de 29 de Agosto de 1828 e artigo 47 da de 1.0 de Outu-
bro do mesmo anno. •

Art. 27. Quando um particular ou particulares so pro-
puzerem a fazer qualquer das referidas obras á sua custa deve-
ráõ conformar-se com o plano) da Camara, e obteráõ licença.
que gratuitamente lhe será concedida; multa de 5$ á 20~OOO rs.
alem dil obrigação de desfazer a obra.

F. N. 12. ( 263 )
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SOBRE A SALUBRIDADE DO AR AGUA E ALIMENTOS.

Art. 38. E' prohibido enterrar corpos humanos dentro
da Matriz, e Capellas desta Cidade: multa de 25$000 rs. em
relação a cada um corpo e o duplo na reincidencia.

( 265 )

TITULO 3.0

CAPITULO 1.0

DA SAUDE l'UBLICA.

F. N. 1.2.

Art. 39. Fica extensiva ás Matrizes e Capellas das do-
mais freguezias do municipio a disposição do artigo antecedente
logo que êl Camara designar por edl taes os lugares de enterra-
mentos em cada uma das fr('guezias.

Art. 40. Reputão- se contraventores dos artigos antece-
dentes e são solidariamente responsaveis pela multa:

~ 1.0 Os Fabriqueiros.
~ 2. o Os procuradores das irmandades ou quem suas

vezes fizer'.
~ 3.0 Os Parochos que mandarem fazer os enterramen-

tos no recinto dos Templos.
~ 4.0 Os herdeiros, ou testamenteiros que mandarem

enterrar no recinto dos Templos.

~ 5.0 Todos os que mandarem ou consentirem que se
fação enterramentos no recinto dos Templos, e os que abri-
rem as covas.

Art. 41. As irmandades que quizerem enterraI' seus ir-
mãos em lugar. distincto dentro dos cemiterios, deveráõ concor-
rer para construcç;io e aperfeiçoamento exterior e interior dos
mesmos em proporção do numero de irmãos e fundo de que
poder dispor.
,TOMO XXXVI PARTE 1.'
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quer dos fins nos ~~ 1.0 e 3. o do artigo 28 qtwndo não resulte
damno á terceiro o utilise a alguem.

Art. 3'2. Os donos das aguas nascidas, ou encanadas em
seus quintaes ou pateos, serão o brigados á dar esgotos e as
ancanarem de sorte que não damnifiquem as ruas nem as obras
e bemfeitorias dos visinhos; multa de 10~ á 20S000rs.

Art. 37. A Camara extrahirá a custa de suas rendas
os formigueiros do municipio começando pelos mais nocivos
aos povo:ldos.

Art. 33. Os encanamentos se conservaráõ sempre lim-
pos e em bom estado á custa de seus donos; multa de 10~ á
20~000 rs. com a obrigação de o fazer.

Art. 34. Nenhum proprietario poderá impedir que por
sua propriedade passem e se fação encanamentos para conducção
d'agua aos chafarizes publicos ou particuláres, uma vez que
seja indemnisado do valor das bemfeitorias que forem precisas
destruir ou damnificarem para a factura do encanamento.

Art. 35. Nas penas do artigo 33 incorrerá o dono do
terreno pelo qual passar encanamentos, e que sendo-lhe feita a
participação do dia e hora em que so pretende fazer a limpeza
dos mesmos a impedir. Excepfua-se o cazo em que o dono do
terreno queira antes faser a limpeza ou obra a sua custa do que
admittir n'elIe pessoas estranhas.

Art. 36. A Camara expedirá' o necessario regulamento
para melhoramento e conservação dos encanamentos e chafari-
zes d'esta Cidade, podendo eXigir uma contribuição annual,
nunca excedente de t 2$000 rs. d' aquelles em cujo beneficio se
distribuirem as aguas, depois que servirem nos chafarizes, e
dos consocios do encanamento do Pará sendo todas as despe-
zas para melhoramento e conservação deste encanamento pagas
a custa da me:5ma Camara até o chafar'z em frente das casas de
suas sessões, sem que seja obrigado á qualquer contribuição o
sacio que não se utilisar do mesmo encanamento.
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Art. 42. Recusando-se as fabricas ou irmandades 11 ~ar
ou entrar com o necessario contigente para factura do ccmite-
rio, será este feito por em preza sendo indemnisados os emp~e-
sarios pela prestação de 640 rs. em relaçào á cada corpo que
for enterrado á custa da fabrica ou irmandade pelo tempo
que for estIpulado em praça.

Art. 43 E' permittido aos particulares formarem car-
neiras ou catacumbas no cemiterio geral para enterramenlo de
pessoas de sua familia pagando pela licença o que está estipu-
lado no final destas posturas.

A1'1. 44. Feitos' os cemilerios disso se fará aviso a auto-
ridade ecclesiastica para a compelente bençào em parte d~elle,
e quando esta seja recusada interpor-se-hão recursos para
quem de direito for. '

Art. 45. E' prohibido eslabelecer nas povoações cortu-
mes de couros ou qualquer outra manufactura que possa pre-
judicar a saude publica: multa de 10~000 rs. e o dobro
na reincidencia.

Art. 46 E' prohibido ter no interior dos pateos das' ca-
saS das ruas desta Cidade chiqueiros de porcos que prej u-
diquem a salubridade publica: multa de 10$000 rs. e ,o du-
plo na reiocidencia.

Art. 47. Os fiscaes terão cuidado em que nos seus dis-
trictos ,não haja estagnação de aguas infectas que possão pre-
judicar a saude publica, e a Camara logo que tiver d'isso conhe-
cimf\nto lhes mandará dar ourso e enxugar os terrenos, sendo
necessario, quando forem pertencentes á Camarll.

Art. 48. Os donos dos terrenos em que se estagnarem
as aguas de que trueta o artlgo a~tecedente se.rão obrigados á
cumprir o dispost? .no mesmo artIgo, salvo quan~o lhes faltarem
os llecessarios meIOS, ou forem naturaes ou accldentaes as es-
tagnações; sempre o que fez a estagnação cumprirá o disposto
no artigo antece~ente:multa de 10~ á 20~OOO rs. quando o.

obrig~do á obra uão attender a advertencia do Fiscal que lhe
assignará termo razoaval.

Art. 49. Quando houver duvida se as manufacturas ou
esta"nações podem pI'ejudicar a saude publica podér-se-ha. re-
corr~r á Cnmara ou a seu Presidente não estando ena reumda.

Art. 50. Só 'no matadouro publico (ou nos particulares
com licença) se poderá matar esquartejar rezes para serem cor-
tadas e vendIdas ao publico. Permittir-se-ha aOs donos dos ga-
dos conduzil-as depois de esquartejadas e venderem pelo preço
que quizerem e onde bem lhes convier; com tanto que o falião
em lugares patentes em que se possa fiscalisar a limpeza sa-
lubridade dos talhos e fidelidade dos pesos: multa de 5,~ á
10:tPOOOOrs. e o duplo na rcincidencia.

Art. 51. O gado não será morto sem que tenha-se pas-
sado 24 horas depois que tiver chegado ao matadouro: multa
de 5~ á 10S000 rs. e o duplo na reincidencia.

Art 52. Os curraes e matadouros terão couxe com agua
limpa e se eonservaráõ limpos quanto for possivel ten.do O cal'..,
niceiro especial cuidado em não amontoar os despOJOs das re-
zes mortas de um para outro dia. Qua~d~ não for ~bs~rvada
a disposição deste artigo, o Fiscal advlrttrá ao carmcelro, e
não senio attendida a advertencia soffrerá a multa de 5$ á
10$000 rs. e o dobro na reincidencia.

Art. 53. O carniceiro é obrigado á repezar a carne
quando o comprador assim o exigir: multa de 2~ á 10~000 rs.

Art. 54. A Camara procurará adquinr por suas rendas
os commodos proprios para deposito das rezes que teem de ser
cameadas para o consumo da semana expedindo o llecessario
regulamento.

Art. 55. E' prohibido:
~ 1.' Matar peixe com veneno.
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~ 2.. Vender alimentos corrompidos para o homem.
~ 3.0 Fabricar quaosquer generos misturando-lhes sub-

stancias que augmentem o seu peso, volume ou quantidade;
multa de 20~ li 30$000 rs. c o dobro na reincidencia.

Art. 56, E' prohibido vender carnes de animaes que
tenhão morri do subitamente de enfermidade ou que estavã6 en-
fermos quando farão mortos; multa de lOS á 20~OOO rs. e
prisão po~ 4 á 8 dias e inutilislidos os generoso

Árt. 57. E' prohibido lançar immundicins, lavar roupa
o~ quaesquer outras couzas nas fontes chafarizes ou canos que
conduzão aguas para bebida, ou nos lugares a alias superiores;
multa da 4~ á 8$000 rs.

Art. 58. A Camara julgando necessario poderá declar'ar
por editaes quaes sajão as fontes chafarizes e outl.os lugares em
que é permittido lavar.

CAPITULO 2 .•

SOBRE OS MEIOS PRESERVATIVOS DE ENFERMIDADES.

Art. 59. A Camara solicitará do commissario vliccinador
dá provincia a vaccina. N'esta ci.dade será vaccinador o medico
do partido e fora d'ella os que forem nomeados pela Camara.
Tanto aquelle como estes farão constar por editaes o dia e
hora e logar em que vaccinarão.

Art. 60. Não sanl adinittido a exercer a profissão de cu-
rar, pe soa desconhecida sem qlle apresente'.seus titulos á Cama-
ra e deHa obtenhalicença; multa de 10~ á 30~OOO rs. e o do-
bro na reincidencia.

Art. 61. O medico do partido é obrigado á curar os en.
fermos pobres que a elle recorrerem ou chamarem as suas casas
quando não possão ir, a do medico e o curativo dos m('smos
será providenciado pela Camara.

Art. 62. 05 fiscaes visitaráõ ao menos uma vez cada an-
no as boticas e casas de drogas medicinàes com o medico do
partido, e de 3 em 3 vezes visitaráõ as casas em que se vende-
rem generos alimenticios.

Art. 63. Os boticarios e os donos das casas de negocios
que tiverem á venda droga remedios ou viveres alte~ados 10U
corrompidos pagaráõ a multa de 10~ á 30~ ;00 rClS proce-
dendo-se á exame independente da .vontade d'elles e de tudo
se lavrará o competente auto.

Art. 6~. O Medico do partido que não observar as obri-
gações que lhe são impostas n' estas posturas e as que a Ca-
mara lhe hou\'er de impor no contracto sorá advertIdo pela
mesmn Camara, e não. sendo attendida a advertencia será
demittido do serv:ço municipal

Art. 65. A Camara é autorisada a contractar um l\ledico
de partido com o ordenado anoual do 600~OOO reis e lhe
marcará no contracto s~os deveres o obrigações.

TITULO 4 .•

DA SEGURANÇA PUBLICA.'

CAPITULO 1..

SOBRE ARTIFIClOS PREJUDICIAES.

Art. 66. E' prohibido pedir esmolas para qunesquer in.
vocações sem a competente licença; multa do 10~ a :W~OOO
reis. Exceptuão-se as irmanrlades ?u. confrarias que nos seos
estatutos ou compromissos o permrttlrem, e as capellas que
até o presente estão na posse deste uso e costume.

Art. 67. Nos casos do artigo antecedente em que é
permittido pedir esmolas é prohibido ao~ que as pedirem tra-
zer imagens; multa de 10$ á 20~OOO rOls. .
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junto ás escava.:;ões e precip.i~ios que houver na~ obras de ser:-
vidiio publica ou nas suas vlsmhanças e provoráo com a POSSI-
vel brevidade ao seu concerto.

Art. 75. Quando as escavações e precipicios de que trac-
ta o artigo antecedente forem reita~ ~u caudas por alguem será
este obrigado ao concorto e reposlçao do tudo á seu lugar ou
antigo estaJo, e multado em lOS á 20~OOO rs. se não attender
logo a advertencia do FisoaI.

Art. 76. As escavações e precipicios nas proximidades
das servidões ou obras publicas serão concerta,das pelos donos
dos terrenos em que estiverf:m, qunndo não sejào publicos. O
Fiscal intimdr~ ao obrigado e não sendo attendida a intimação
no praso que lhe for marcado, será multado em R:ffi á II)$OOOrs.
e obrigado ao concerto.

Art. 77. R' prohibido fazer fojos ou laços occ~ltos ainda
nas pr.oprias terras estando abertas, som que so publique e no-
ticie aos visinhos confinantes; multa de 5:t1> á 20:tl>OOO rs. e
obrigação de entupir ou desfazer.

Art. 78. Os fojos ou laços de que trata O artigo antece-
dente nunca se farão nas divisas não muradas das fazendas;
multa de 10$ á 20:tl>OOO rs. e obrigação de os desfazer ou en-
tupir alem de pagar o prejuizo causado.

Art. 79. A Camara concederá licellça para as escavações
de que tratão os artigos anteceden!es, quando dellas, n~nhu~
prejuizd ou damnu possa resultar, Impondo po~em li ob~lgaçao
das guardas, divisas ou luzes: Aquelles que o~llverem !Iccnç,a,
mas não cumprirem as condições n'ellas cont:das, serao mul-
tados em 5:t1> á lO:tl>OOO rs.

Ar!. 80. Os edificios, muros, obras ou casa~ que amea-
çarem ruina de que poss~ resultar d~mno ao publICO .~u aos
particulares, serão desfeItos e reedllicados de manel! a que
TOMO XXXVI PARTE 1.'
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.Art. 6~. São prohibidos os jogos do parada nas casas
publicas de Jogo tavernas e botequins; multa de 5~, á 20$000 rs.
aos contraventores.

Art. 69, E' prohibido ter casa publica de jogo sem li-
cença da Camara; multa de 10$ á 20$00:> rs,

.A.rt. 70. O ~o~o da casa publica de jogo ou negocio que
admltllr Oll consentll' Jogar com escravos, ou moços menores
de 21 annos será multado em 10l'/l á 30:tl>OOLl rs. e o du-
plo na reincidencia.

Art. 71. O homem livre achado á jogar á dinheiro ou
cousa que o valha com os comprehendidos no artigo antece-
dente será multado em 15:t1> ,á 20:ffiOOO rs,

Art. 72. E' prohibido:

. ~ 1. o Yingir-se insp.irad,o por potencias invisiveis ou pre-
dizer casos tl'lstes extraordmal'los ou alegres com exageração
dos quaes resulte damno ou prejuizo a alguem.

~ .2. o E~?ulcar-se curador de enfermidades ou molestias
por meIO de feitiços, orações, gestos ou aecionado; multa de
10:ffi á 30:tl>OOU rs. e o duplo na reincidencia.

Art. 73. Ninguem pod~rá tirar es~o~as p~ra si ou para
outrem, á p.retexto, de ~nfermldade, ou mdlgenClu, sem licença
n~ conforml~ade do artIgo 66 e em vista. do allestado do Me-
dICO do parlldo ou outro para o caso de enfermidade e na falta
ficando a apreciação do estado do peticionario ao arbill'io d~
Delegado ou Subdelegado, e em virtude do allestado do Paro-
cho para o caso de indigencia alléudivel.

CAPITULO 2.0

sonHE MEDIDAS PREVENTIVAS DE DA~mo.

Art. 74.. Os Fiscues mandaráõ PÔ!' guardas ou divisas

,

F. N. 12. ( 271 )



( 272 )
F. N. 12. ( 273 )

cesse o perigo. QuÍlndo o edificio, muro ou obra não ameaçar
ruina, mas 5ómente uma parte delles, só ficará sujeita esta 'á
disposição d'este artigo.

Art. 81. A obrigação de desfazer e reedificar ou con-
certar incumbe aos. proprietarios ou seus proc).lradores. Os
inquilinos podel'áõ toma.r sobre si esta obrigação, com direi,to
de haver as despezas dos donos pelos modo:. ordinarios ou da
maneira seguinte: quando os inquilinos reedit1carem ou con-
certarem os edificios ou servid~es e!ll que morarem,. se pagaráõ
nos alugueres quando os propl'letarlOs lhes não qUlzerem sa-
tisfaze!' a despeza.

Art. ' 82. Se no termo assignado não for o edificio, muro
ou obra desfeIta, ou se o edificio não for habitado, não se sou-
ber quem é o dono, ou se na opinião de peritos não poder de-
morar-se o desfasimento serli immediatamente desfeito a custa
da propriedade, ficando sempre obrigado o proprietario, quan-
do não sejão sufficientes os materiaes.

Art. 83. E' Prohibido:

~ 1.. Fabricar paI vara dentro àas povoações.
S 2.. O fogo ou tiro de ronqueira e os buscapés.
~ 3.. O fogo do ar, salvo sendo lança~o.nos lugares de.

clarados em editaes da Camara; multa de 10I/Pá 20$000rs.

Art. 84. São obrigados os carpinteiros, pedreiros e os
jornaleiros a accudirem ao fogo qUG pegar em qualquer edificio
nas povoações; multa de 5~ á 20~OOOrs.

Art. 85. Os sachrislães e o carcereiro serão obrig~dos
a tocar a fogo, logo que lhes for noticiado estar destruindo al-
gum edificio na:> povoações; mul~a de 5~ á 20$000 rs.

Art. 86. A Camara gratificará com 10$000 rs. ao pri-
meiro carpinteiro, pedreiro ou ferreiro que accudir ao inc~ndio,
repartindo esta quantia com os do mesmo omcio que accudirem
ao mesmo tempo, ou quando não poder verificar a precedencia.

Art. 87. E' prohibido lançar .fogo ao campo ou malta
:tlheio; multa de 10~ á 30I/POOOrs. alem da indemnisação do
prejuizo cauzado.

'Art. 88. E' prohibido:

~ 1.. Lançar fogu nos campos proprios ou de que se te-
nha uzo fructo, sem previa aviso dos visinhos confinantes.

~ 2.. Queimar a propria roça sem ter feito aceiro de 20
palmos pelo menos e :iem participar aos visinhos confinantes
o dia e hora em que se pretende queimar. Quando pela con-
travenção de qualquer destes paragraphos passar o fogo aos
campos e maltas dos visinhos soflrerá o contraventor a multa
de 10I/Pá 30$000 rs. e o duplo na reincidencia, alem de pagar
o damno causado.

Art. 89. E' prohibido correr a cavaIlo pelas ruas e pra-
ças das povoações; multa de 5~ á 10$000 rs. Exceptuão-se os
casos urgentes sobre enfermidade ou serviço publico.

Art. 90. E' prohibido ter soltos nas portas das casas,
ruas e pracas das povonções e estradas publicas animae:> bravos
que possiiô ofiender aos passageiros; multa de 4~000 rs. em re-
lação a cada animal bravo, e o duplo na reincidencia, O ani.
mal poderá ser morto pelo passageiro qu~ for por elIe inve3-
tido ou ofiendido.

Art: 91. Conduzir-se ..hão sempre ppesos pelas mas, pra-
ças das povoações e estradas os animaes bravos que possão of-
fender as pessoas com quem se encontrarem, e quando não
se contenhão nem possão ser conduzidos presos sem grande
difficuldaue, os precederá um dos conductores advertindo ao
publico com as vozes do costume; mult:l de 4~OOO rs. em re-
lação a cada animal bravo.

Art. 92. E' prohibido soltar animal damnado que não
se poder conservar preso ou mattar; multa de 1$ á 28000 rs. e
o duplo na reincidencia.
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Art. 93. E' prohibido conduzir-se carros puchados por

bois, cavallos ou outros llnimaes pelas povoações sem candieiro
ou guia; multa de 4$ á 12~000rs.

Art. 94. E' prohibido ter animaes amarrados nas ruas
que impeção o livre transito de 20 palmos pelo menos; multa
de 5~OOO rs. e o duplo na reincidencia.

Art. 95. E' prohibido andar em animaes bravos, de
qualquer natureza pelas ruas e praças das povoações; multa de
5$000 rs. e o duplo na reincidencia, sendo solidariamente res-
ponsaveis o domador e o dono do animal.

Art. 96. E' prohibido estender ou lançar couros de boi
ou de qualquer outro animal nas ruas; multa de 5~OOO rs. em
relação á cada um couro e o quadruplo na reincidencia.

Art. 97. O que tiver pasto de aluguel será obrigado a
tel.o seguro com valia ou cerca dó lei; multa de I~á 5~000 rs.
quando fugir llualqucr animal por falta de segurança.

Art. 98. O cão encontrado nas ruas e praças desta Ci-
dade será recolhido ao curral do conselho e alli morto da ma-
neira a mais conveniente vinte e quatro horas depois, se o dono
não preferir retiral.o mediante a multa de l~OOO rs. por cabeça.

Art. 99. São obrigados os proprietarios O inquilinos
de quintaes e chacâras na Cidade a tirar as hervas de passari-
nho; multa de 1O~OOOrs. e o duplo na reincidencia.

Art. 100. Não haverá espectaculo algum publico sem li-
cença na Camara pela qual pagar-se.ha a quantia estipulada

. no final destas posturas.

Art. 101. Os presepes não terão passos da Escriptnra Sa-
grada; multa de 20~OOO rs. e o duplo na reincidencia.

Arl. 102. E' prohibida a dansa de batuque nas povoa-
ções com algasarra de dia ou de noite de maneira que in-

commode a visinhança; pena de desfasimento do ajuntamento
e multa de 2:t1l000rs. em relação a cada pessoa que f(lr encon-
trada no batuque com algasarra; na mesma multa incorrerá o
dono ou inquilino da casa, que será preso por quatro dias e o
duplo na reincidencia.

Art. 103. E' permittido aos escravos cantar e dansar nas
ruas e praças das povoações, mas o Delegado ou Subdelegado
poderá determinar a este respeito o que convier ao publico.

I

Art. 104. São permittidos os quimbetes ou reinados que
costumão fazer os escravos acompanhando aos juizes mores das
irmandades do l\ozario, com tanto que não s~ja de noite.

Art. 101>. Quando em ulguma rua houver ajuntamento,
desordem, occultação de criminosos'ou incendio, 0S Yisinhos
serão obrigados a ilIuminarem as frentes de suas casas por
avizo dos respectivos lnspeclores de quarteirão, Fiscal, Dele-
gado ou Subdelegado; o avizo bastará que seja vocal; multa
de 5~ á 20fiOOOrs.

Art. 10G. E' prohibido tocar caixas pelas ruas e praças
sem licença do respectivo Delegadn ou Subdelegado; multa de
4~ á 1211JOOOrs. Excepluão-se os toques de caixas militares, e
os que annunciarem qualquer espectaculo para o qual já se te-
nha obtido licença.

Art. 107 Nr.nhum mascate, quitandeiro ou quitandeira
poderá vender em qualquer fazenda sem licença de seu dono,
ou feitor e administrador; multa de 6~ á 12~000 rs. e o du-
plo na reinc~dencia.

Art. 108. São armas prohibidas: pistola, bacamarte, cla-
vina, clavinote. azagaia, faca de ponta, punhal, sovela e quaes
quer outras armas ou instrumentos perfurantes. Ninguem de-
verá trazer comsigo qualquer das ditas armas ou instl'Umentos
sem licença da Camura, pela qual pagará 15$000 rs. alem da
que deverá impetrar da autoridade policial; multa de 15fiOOOrs.
TOlIlO XXXVI PARTE 1.'
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e o duplo na reincidencia, alem da perda da mesma arma cujo
producto fará parto da renda municipal. '

Art. 109. E' permittido trazer sem licença da Camara:

~ 1.0 Faca de ponta e sovela ao tropeiro, carreira boia-
deiro o porqueiro durante o efIectivo exercicio de qu'alquer
destas industrias somente.

~ 2.0 Pistola e espada dos officiaes de justiça 'em deli-
gencia e ás autoridades policiaes em exercicio.

Art. 110. Na licença que a Camara .conceder para uzo de,
armas, não s6 serão estas especificadas, corno tambem se deter-
minará o tempo da duração da licença, a qual não excederá de
seis mezes, e nos cazos em que. o impetrante poderá uzar.
das armas.

.CAPITULO 3:0

SOBRE AS CONTRAVENÇÕES CONTRA AS PESSOAS.

Art. 111. E' prohibido comprar a escravos cousas que
não costumão ter para vender, e mesmo aquellas que costumiio'
ter não se lhes poderá comprar sem que seJão alltorisados por
bilhetes de seus senhores, feitores ou de qualquer pessoa co-
nhecida da familia; mult:! de lOS á 30~OOO rs. e o duplo nal

reincidencia. Exceptuão.se os escravos que venderem quitan-
das e hortalices'. '

Art. 112. E' prohibido:

. ~ 1.0 Occultar escravos fugidos sem participar immedia-
tamente a' seus senhores dentro de 24 horas sendo moradores
do lugar ou em distancia de duas leguas, .de 48 horas' não sen-
do em distanria de mais de quatro leguas,. e assim progressiva-
mente, contando-se a duas leguas por dia.

~ 2.0 Guardar cousas que os escravos furtãoj multa de
10~á 30~000 1'5. e o duplo na reincidenuia.

Art. 113. O senhor do escravo a quem se fizer participa-
ção do artigo antecedento é obrigado a pagar todas as despezas
feitas com as mesmas e com o escravo.

Art. 114. E' prohibido nas Iruas e praças das povoações
levantar altos gritos de noite sem que delles resulto utilidade a'
alO'uem ou sem que a iS!loobrigue a necessidade ou medoj multa
d~ 10$ á 20$00011'5. e o duplo nas reincidencias.

Art. 115. A disposição do artigo antecedente é compre-
hensiva dos tiros dados de noite.

Art. 116. E' contravenção ou infracção:

~ 1.0 Espancar animaes mansos, cortar-lhes as crinas,
orelhas ou caudas, ou maltrataI-os s6 por mal fazor.

~ 2.0 Escrever dislicos ou letreiros nas portas o paredes',
ou sujal-as com im~undicies om aflronta aos donos ou alguem.
Aos infractores do ~ 1.. multa de lO~ á 20~OOO rs., e aos do
~ 2 o de 20$ á 3080001'5. e 8 dias de prisão; nas reinciden-
cias multa. de 30~ á 60S000 rs.

Art. 117. E' prohibido jogar entrudo nas ruas e pra-
ças das povoações; multa de 10~ á 30~000 rs. e o duplo
nas reincidencias.

TITULO 5 .•

SOBRE AIlASTANÇA DE VIVEHE'3.

CAPITULO 1.0

DA INDUSTlUA EM GEAAL.

Art. 118. Os que tiverem .de carla r ~arne nas. povoações
são obrigados a entregar ao Fiscal um bilhete asslgnado con-
tendo o ferro da rez que vai maltar, o nome da pessôa a
quem fora comprada o lugal', dia, mez o anno em que a
TOMO XXXVI PARTE 1.a
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a comprou. Os bilhetes serão conservados pelo Fiscal_por tem-
po de um anno; multa de lO~ a 20~OOO 1'5.

A~t. 119. Os carniceiros serão obrigados a conservar' por
tres dias nos mattadouros ou lugares publicos mais proxi-
mos á elles, nunca em ruas, os couros das rezes que mat-
tarem e a ninguém estorvaráõ o exame dos mesmos couros'
multa de 1 $UOO rs. s(lbre cada couro que ocultarem. I

Arl. 120. E' pl'ohibiclo entrar nas plantaçõe3 sem licen-
ça de seos .donos, salvo no caso de necessidade; multa de
51/J a 101)\OUO rs. e o duplo nas reincidencias.

Árl. 121. Os que de proposito meUerem gado ou qualquer
outra creaçiio nas plantações alheias ou nas terras cercadas
abrindo cercas e franqueando quaesquer tapumes, serão pu-
ni?o~ coo? a multa de. 101)\ a 301Jl090 rs. e o duplo nas
rell1cldenclas, e se conslderaráõ dam!l1nhos os allimaes.

Art. 122. O dono do gado qne for' achado lias plan-
tações alheias ou nas terras tnpadas, ainda que não planta-
das pagará a multa de 21/JOOO rs. em relação a cnda cabeça
de animal ca vallar ou vaccum e de l1/JOJO rs. sobre cada ca-
beça de outros animaes t~ndo sido uma vez advertido por
ordem do S~bdelegado. Entende-se por terreno cercado o
que e?tiver circundado por cerca dlJ madeira pet'pendicolar
ou Ol'lsOnla!, de muros, vallos ou arbustos espinhosos capa-
ses de obstar a entrada de quaesquer animaes.

Arl. 123. E' prohibido aos socios ou coherdeiros met-
terem gado em terras de cultura ou lavoura de qne não hou-
ver ainda devis~o entre os mesmos, sem que estes convenhão
e uma vez _que sejão tapadas, ou hajão nellas plantações;
multa de 41/JOUO rs. em relação a cada cabeça de animal caval-
lar, muar ou vaccum, e de 1$000 rs. sobre cada cabeça de
qualquer outros.

Art. 1.H. E' prohibido aos socios na propriedade de cul-
tura ou campos de crear empregar maior serviço ou destruição

e cortes de maltos de que lhe c(lmpete il respeito e contra a
vontade dos socios ou coherdeiros, igualmente a respeito dos
animaes lançados nas fazendas e campos de crear, pelo que a
reSTleito dos sacias que não convierem concorreráõ todos á pre-
sença do Delegado ou Subdelegado c nomllnndo arbitros decla-
rem o numero de animiles que podem pastar nos campos, sem
destruiçãO destes, e do numero de alqueires que poderá plan-
tar annualmente de maltas, capoeiras, sem anniquiJação das
mesmas. O Delegado ou Subdelegado designará a cada um dos
socios o numero de alqueires que lhe toca plantar annualmente,
não excedendo á IV parte do terreno que possuir, e o numero
de animaes que poderá admiltir no campo ou pasto. nunca
excedendo de tres cabeças por alqueire. O contl'8Ventor será
multado em 3U~UOO rs. e o dobro na l'eincidellcia. Não com-
parE'centlo a parte ou partes citadas o Delegado ou Subdelegado
nomeará ou llpprovará os arbitras á revelia d'nquellas.

Art. 1~!5.Quando as terras em commum forem de crllar,
e algum dos socios quizer plantar em algum capã~ ou capoeira
será obrigado ,I cel'Cllr sob pena de perder o dlrClto ao damno
ou indemnisação do pl'ejuizo occasionado pela creaçiio e de
pedir a imposiçãO da multa por infracçiio. Quando as terras
forem de cultura ou lavoura, O dono das creações e de gado
será obrioado a cercar os pastos 011 a vedar que a cteação of-
fenda as

o
plantações alheias. Nos casos acima mencionados a

parte ofIendida farft intimar ao dono da creação para cercar o
pasto ou cercar a roça, quando em campos de crear; multa
de lOS á 30~OOO rs.

Art. 126. E' prohibido fazer cercas ou quaesquer tapu-
mes provisorios nos limites communs .das terras ~ ~aze~das de
cultura ou creação sem proceder aVIso ou partlclpaçao aos
visinhos confinantes; multa de 20$ á 301/JOOO rs. e o duplo
nas rcincidencias.

Art. 127. As cercas e tapumes nos limites dos predios e
fa7.endas serão feitas a custa dos proprietarios confionntes e Ó

TOMO XXXVI PÂRTE J.'



CAPITULO 2,0

somm AS SERVIDõES PUllL1CAS.

bilidade na decisão, ou não pagar no prllZ0 que a autoridade
policial tiver marcado, pagará 12 por cento sobre metade do
custo em beneficio da parte que tiver feito a obra a sua custa.

( 281 )

. Art. t 30. E' prohibido a qualquer pessoa cercar ou tor-
nar de seu uzo exclusivo sem legitimo titulo qualquer parte de
um terrcno que de longo tempo pertença ao publico; multa de
10~ á 20$000 rs. e o duplo na l'eincidencia, alem de ser n'elle
reimpossada a Camara.

Art. 131. Não poderáõ os. proprietarios impedir que nas
suas terras se fação estradas de comprimento e largura que fo-
rem necessarias. As estradas terão em seu leito dez palmos de
largura e o desvio ou descortinamento de dez palmos de cada
lado, sendo em matto; e cinco de cada lado sendo em capo-
eira, salvo nos lugares em que seja isto impossivel aos donos
dos terrenos, segundo suas forças: multa de 10~ á 30~000 rs.
e o duplo nas reincidencias.

Art. 132. O que recusar-se 'sujeitar. ao onus do artigo an-
tecedente será multado em lOS á 30$000 rs. Quando o cou-
traventor ~enha de qualquer modo embaraçado a estrada será
multado em 20$ a 3U~OOO rs, e o duplo na reincidencia.

Art. 129, Os que desfizerem ou arruinarem obra ou ser-
viços alheios e os que de proposito deixarem aberlas as por-
teiras que vedão 3 entrada das fazendas serão multados em
10$ á 2U~000 rs.

• N • 12.

Art. 133, O onus de estradas' e servidões publicas com-
prehende o de dar esgotos ás aguas ou immundicics que arrui-
não ou fazem menos commodas llS servidões publicas. Quando

. não se poder conseguir o esgoto sem que se dirijão ou lancem
as aguas ou immundicies para os quintaes, pateos ou planta-
TOMO XXXVI PARTE' 1.•
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permittido aos que as quiserem estabelecer constrangeI' aos
-confinantes a concorrerem com uma quarta parte de ser-
viços ou obras.

Art. 128 Quando os confinantes amigavelmente não se
a.ccordem sobre a conveniencia e utilidade do tapume, sua qua-
lIdade, custo, tempo de começSlr e acabar, e modo de fazer ou
pagar o feitio, a .parte interessada chamará á audiencia do

cSubdelegado por citação a recusante, e ahi proporá tres lou-
vados sendo um destqs approva~o pela mesma parte recusante
ou a sua revelia pela nutoridaJe policial approvado pela outra
par~e. um dos 10uv?dos por esta propostos ou pela. autoridade
policial a sua revel ta serão ambos notificados e juramentados.

~ 1.o Os l~~vados irão ao ~uga~ do tapume projectado e
conhecendo da utilidade e conVCOlenCIa deste. para ambos os
confinantes, sua extenção, qualidade e custo darão por termo
o seu parecer no qual exprimiráõ sua opinião sobre a possibili-
dade da pnrte recusante para concorrer com metade dos ser-
viç~s ou do custo do tapume, e no caso de divergencia dos
a~~lt:os a autoridade policial decidirá adoptando a opi-
mao de um.

~ 2,.0 Nn decisão sendo esta pela conveniencia e utili-
dade do tapume para ambos os confinantes ou confirmado o
laudo ou o parecer de um dos arbitras convencendo-se da pos-
sibilidade da parte recusante para concorrer com metade dos
serviços ou do custo, marcará um termo para começo e conclu-
são da obra; quando porem se convença dos poucos recursos
da paI'te recusante marcará tambem um prazo nunca maior de
u~ anno para esta pagar II outra metade do custo do tapume
fOitO, 11 contar de sua conclusão sendo livre a partJ interessada
fazer ou deixar de fazer o tapume quando o pJgamento depen-
der de prazo.

~ 3.0 A parte recusante que não concorrer com metade
dos serviços para o seu começo é acabamento no prazo mar-
cado, que não ~aga~ a sua quota 30 dias' depois da obra aca-
bada pela parte llltel'essada, quando for reconhecida sua possi-



Art. 140. A prohibiç£to.do artigo antecedente é compre-
hensiva do caminho particular, ainda de um só morador.

Art 141. A eamara creará n'esta Cidade uma pmça de
mercado com acomodações para os conductores de generos de
primeira necessidade, expedindo o necessario regulamento para
sua boa ordem e fiscahsação.

Árl. 139. E' prohibido usurpar, tapar, mudar, estreitar,
entulhar ou de qualquer modo arruinar ou damnificar llS estra-
das, caminhos, pontes ou quaesquer obras publicas; multa de
209'Pá 30:tPOOOrs. e o duplo nas reincidencias, além de ser tudo
reposto no antigo estado a custa do conlraventor.

( 283 )F. N. 12.

donos. Esta disposição comprehende os herdeiros de uma fa-
zenda que não está dividida, ou que estando-o pertença a
estrada a todos por direito ou boa razão; multa de 109'Pá
309'P000 rs. e o duplo nas reincidencias.

Art. 138. Nenhum proprietario nem pessoa que suas ve-
zes faça poderá estorvar o corte de madeiras nas suas maltas,
nem ao arrancamento de pedras para a constl'Ucção ou concerto
de pontes e estradas uma vez que se lhe pague o seu valor em
commum e geral estimação no lugar. O propl'ietario ou quem
suas vezes fizer será avisado para designar a madeira, que sen-
do igualmente apta para a construcção ou concerto lhe é me-
nos necessaria; multa de 109'Pá 309'P000 rs.

Art. 136. Os fazendeiros ou donos de terras de cultura,
creação ou mineração como até agora são obrigados a faze I'

pontes sobre todos os rios, ribeirões e corregos quI' não tiverem
mais de 30 palmos de largura no lugar ou immediações da
estrada ou caminho; multa de 20$ á 309'POOOrs. e o duplo nas
reincidencias alem de fazer-se a obril a sua custa não li fazendo
no termo assignado. Na mesma multa incolTeráõ os que de
proposito arruinarem ou demolirem as ditas pontes sem con-
sentimento dos donos ou licença da Camara.

{ 282 }

Art. 135. Em quanto senão executa a lei de 20 de Agosto
de 1828, continuão os propnetarios a concertar e trazer limpas
suas testadas, dando esgoto as aguas, desassombrando os cami-
nhos quanto for possivel e ordenado nestas posturas, e desen-
tulhando-os; multa de 109'P á 30$000rs. e o duplo nas re-
incidencias.

Art. 134. No cazo do artigo antecedente será o donojdo
terreno avisado para indicar o lugar por onde so devem fazer
os ditos esgotos, e quando não queira e seja necessaria uma
medida urgente que não admitta demora em reillisal-o o Fiscal
indicará a maneira pela qual se deva fazer o esgoto.

ções, ou sem que se fação buracos om muros ou quaosquer ta-
pum~s, o proprietario ou quem suas vezes fizer, não tem direito
a obstar, e quando lhe incumbir conservar limpa a sua testada;
será o seu maior cuidado dar o dito esgoto; multa de 5$ á
109'POOOrs. e o duplo nas reincidencias, alem da fazAr. il obra.

Art. .137. Quando o caminho for de alguns moradores, e
não estrada publica, são obrigados os moràdores, que delles se
servem, a concertaI-o, pagas as despezas á proporção das tes-
ta':las de cada um d'elles. Quando algum ou alguns dos mo-
radores não cumprirem esse dever poderá qualquer d'elles fa-
zer o concerto ou limpeza e haver a despeza dos outros que não
concorrerão por uma conta corrente documentada. Quando ne-
nhum dos moradores quizer fazer o trabalho poderá recorrer
ao Subdelegado para mandar fazer a. custa dos moradores ou

CAPITULO 3.°

SOBRE A VENDA DOS GENEROS.

Art. 142. A nenhuma pessoa é permiltido atravessar dos
conductores viveres que entrão nas povoações, sem que pri-
.meiro tenhão estes percorrido as ruas e offerecido ao publico.
. ou permanecido no mercado; muIta de lO9'Pá 30$000 I'S. e 2
dias de prizão. Na m0sm3 pena incorrem os que forem atra-
TOMO XXXVI PAUTE 1.'
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~ 1.0 Consentir nas tavernas ou casas de bebida ajunta-
mento de escravos que não estejãú comprando. O vendedor
terá o cuidado de despedir os que tiverem comprado e os
que não tiverem ali que faser. .

~ 2. o Vender bebidas espirituosas aos que já estiverem
bebados; multa de 5:tJ1á IO$ODO rs. e o duplo nas reinci-
dencias.

Art. 149. Todús os pesos, medidas, balanças serão a-
feridos antes que pela primeira vez se abrão casas de nego-
cio ou estabeleção o talho. O procurador da Camara ou aos
agentes farão carimbar todos os pesos, modidas, balanças e
mais objectos com os padrões. Os que não aferirem na for-
ma desta disposição até 6.0 mez no anno financ~iro serão
multado de 5~ á 2li~OOO rs. e o duplo nas reincidencias.

Art. 150. Os pesos medidas balanças que devem aferir
as casas de negocio serão os me"mos de que se servirem nas
vendas que fiserem. A Camara declarará por editaes quaes
sejão os demaes pesos e medidas mdispensaveis.

Art. 151. Todos os pesos serão de metal, e tanto estes
como as medidas serão da figura e dimensões das da muni-
cipalidade.

Art. 151. Os subdelegados de accordo com os fiscaes vi-
silaráõ todas as casas de negocio, e examinaráõ se os pesos e
medidas estão ou não aferidos na forma Ldos artigos ante-
cedentes.
TOMO XXXVI PARTI, 1.'

duas testemunhas presenciaes quando aquelle não saiba es ..
crever. Não soITreráõ as penas cIo referido artigo 1.0 os quo
por doença não poderem trabalhar: 2 .• os que antes de re-
tirarem restituir a quantia recebida: 3.0 os quo forem em-
pregados em deligencias do serviço llUblico.

Art. 148. E' prohibido:

Art. 145. Nenhuma loja, casa de bebida, taverna, arma-
zem ou qualquer outra de negocio se estabelecerá no municipio
sem licença, a qual terá lugar em todos os annos, como dis-
poem estas posturas.

CAPITULO /~.o

SOBRE DAMNO E RIXA ENTRE PEssóAS.

Art. 146. E' contravenção contra lar-se alguem para qual-
quer serviço carro, tropa, cerca ou vallo e tendo recebido
o jOl'llal, mensalidade, trimestre, quantia convencionada ou
parte d' esta, não fizer o serviço aj listado ou não preencher
os dias equivalentes á quantia adiantada e damno, ou final-
mente desamparar em caminho o garIo vaccum, cavallar, mu-
ar ou 1anigero, carro, tropa I ou outros objectos antes de che-
gar ao lugar ou destino ajustado o convencionado; mylta de • •
5$ á 20~()00 rs. e prisão por 8 dias alem do eqUlvale~te
á quantia adiantada exigida pelos meios legaes. Nas relO-
cidencias multa de IO~ á 30:tP000 rs. alem da prisão.

vessar até a distancia de duas leguas da Cidade os viveres que
vem com destino pam a mesma. •

Art. 144. Nos tempos de caristia a Camara ordenará por
editaes aos tropeiros para venderem os vjveres a varejo, impon-
do-lhes a multa de 5~ á IO:tPOOOrs. e prisão por 4 a 8 dias.

Art. 143. E' prohibido aos tropeiros que entrão com vi.
"eres nas povoações, vender por junto seus generos no mesmo
dia que chegão aos atravessadores sem ter primeiro percorrido
as ruas, permanecido no mercado ou oflerecido ao publico;
multa de 10$ á 30$000 rs. e 2 dias de prisão.

Árt. 147. As disposições do ,artigo antecedente compre-
o bendem os serviços de carpinteiro, ferreiro, pedreiro, sapateiro,

alfaiate ou qualquer outro. Nos casos dos artigos antece-
dentes as quantias adiantadas deveráõ constar de declaraçào
escripta assignada pelo que receber a quantia ou valor, e por



. SOBRE I~[POSTOS.

TITULO :1.'

Ar1. 158. Pagar-se-ha a quantia que for rasoavel pela
creação e educaçào dos expmtos até a idade de 7 anuas.

( 287)F. N. 12.

Ar1. 159. Os pais dos expostos"que os reconhecerem se-
rão obrigados a pagar sua creação e educação até a idade
de 7 annos.

Art. 160. A Camara inspcccionará as escolas de primeiras
letlras, tanto as que forem pagas pelo cofre provincial, como
as particulares.

A1'1. 161. Os cu rauores dos orflios pobres ou expostos re-
quereráõ á Camara para lhes ministrar o nece,sario papel, tinta
e lapis nas escolas somente que forem do ensino publico. Seus
requerimentos serão informados pelo riscai e documentados
com certidão e atlestado do Parocho, ou do Capellão do lugar.
A Camara mandará dar aos meninos em taes circunstancias os
soccorros compativeis com o estado de seu cofre.

Art. 162. Os Fiscaes dos districtos participaráõ ao da
Cidade o que tiverem notado nos seus districtos a respeito da
educação dos expostos e orfüos desdmpal'ados e pobres, para
que em resumo o consigne no relataria que deve apresentar á
Camara no começo de suas sessões.

( 286 )

Art. 155. Todos os pezos e medidas deveráõ estar limpos,
sem fendas nem quobraduras de maneira que não seja prejudi-
cado O publico; multa de 5!'i\ á 20~OOO rs.

~ 1.' Faser accrescimo aos pesos que não forem solda-
dos de maneira que se não possa mais separar' d'elles.

Arl. 153. Quando a medida, balança ou peso for inferior
e não se conhecer o culpado será como tal condemnado e
punido o dono ou administrador do negocio ou talho, que
usar das' referidas medidas, pesos ou balant;a com a multa de
5!'i\ á 20;?iOUO rs. e o duplo nas reincidencias.

Ar1. 154 E' prohibido:

Art Hí6. A nenhum escravo se concederá licença para
ter casa de negocio, e quando for concedida, por occultar ma-
liciosamente esta condiçào, será o es('ravo multado em 5;?i á
30;?iOOO rs. e em ambos 05 casos a casa fechada immediatamente.

Poderá porem conceder-se a licença sendo autorisado por
seu senhor, que tome sobre si toda a responsabilidade.

~ 2.' O uso de pezo de argolas ou ganchos que se pos-
são tirar e torll[lr a pÔr facilmente; multa de 5;?i á 20;?iOOO rs.
e o duplo nas reincidencias.

l

TITULO 6.'

SOBíiE A EDUCAÇÃO E SOCCOflROS DE EXPOSTOS.

CAPITULO 1.'

Art. 157. A. Camara logo que podér estabelecerá uma
casa destinada á recepção de expostos pam depois serem destri-
buidos por amas. Havera na roda ou casa de expostos uma ama
de leite para amamentar us meninos em quanto não forem da-
dos 11 quem os crie. .

Art. 1G3. São rendas da Camara os impostos, producto de
licenças, muItas, arrematações, espectaculos, emolumentos &.

Art. 164. A.s rendas da Camara serão arrecadadas pelo
seu procurador mediante fiança idonea, pres~ada ao entrar em
exercicio do emprego, ou por agentes destes sob sua responsa-
bilidade, sf'ndo tambem responsavel o mesmo procurador pelo
que deixar de cobrar por omissão ou negligencia, de confor-
midade com as leis e regulamentos fiscaes a respeito.
TOMO XXXVI PARTE 1.&



Art. 170. Ás arrematações serão prosididas pelo Fiscal e
Procurador da Camara, dando este ao Secretario para o lança-
mento a nota de conformidade com o artigo antecedente.

Art. 171. O livro de que tratão os artigos antecedentes
será franqueado na secretaria aos exames dos Vereadores, Pro-
curador e interresados.

.ao menos presumivel do objecto arrematado, quem o arrema-
tou e por quanto, e remolterá ao Procurador no fim de cada
trimestre copia deste lançamento rubricado pelo Presidente.
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Ar!. 172. Quando o infrllctor pagar a multa sem ter re-
corrido á Call1ara, o Procurador alem tio dar talüo remelterá
110 Secrelario a nota com as neccssOl illS explicações para
o lan,.:amento.

Art. 173. O prowrador percebrá 20 por. /. as rendas que
cobrar e der talão sem ser por meiu jutliciaes e 35 por "lo
das quo cabral' judicialmedte.

Art. 174. Quando o producto da renda cc,nstar de multa
imposta pelo fiscal da cidade ou de qualquer dos districtos
do municipio, perceberá este 15 por D/. corno gratificação so-
bre o liquido.

Art. 175. Quando as rendas não forem pagas dentro do
anno financeiro o procurador procederá executivamente á co-
brança como na de Impostos provinciaes, pagando mais o con-
tribuinte a multa addicional de 6 por cento alem de não poder
continuar no exerci cio da profissão ou induslria em quanto não
mostrar ter pago o imposto do anno precedente.

, Art. 176. Não. pagando o contrilminte o imposto até o
hm do anno financeIro, o Procurador requererá á nutoridade
policial nos dez primeiros dias do anno seguinte para tornar
elIectiva a suspençãu do exercicio da profissão ou industria ào
TOMO XXXVI PA.RTE La
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Art. 168.,A Camara na sua penultima sessão ordinal ia
oliciará ao Collector Municipal solicitando -.)seu concurso para
o promptú e exacto lançamento.

Art. 165. S6 exclue a presumpção de omissão ou negli-
gencia a prova judicial de fallencia do constituinte.

Art. 166. O l'rocuriluor na ultima sessão ordinaria do
anno financeiro apresentará ú Camara quando antes 1Ião o tlj-
nha feito, o saldo que existir em seu poder para ter o destino
que a me ma Camara determinar; multa de 12 por cento sobre
o mesmo saldo, tomadas as coutas a sua revelia.

Art. Hi9. O Secretario, á proporção que as multas se tor-
narem elIectivas as lançJrá no livro de quo trata o artigo 167
pela ordem chronologica menrionando o nome do multado,
quem impõz a multa, a infracçào e importancia da mesma
multa. Lançará tambem pela mesma ordem o producto dos
emolumentos, quem os pagou e quanto e porque trabalho, fa-
zendo o mesmo com o producto das afTemütaçõos, mencionando
o objecto da arromatação, O dia OUIque esta teve lugar, o dono
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Art. 167. O Secretario da Camaru mediante urna gt'atiti-
cação annual nunca superior 11 25$000 r:>. 30 dias antes da uI.
tima sessãn ordmaria lia Camara em cada anno financeiro fará
o lançamento de todos os contribuintes do municipio e depois
de conferil-o com os lançamentos proximamente feitos pelo
Collector municipal, o apresentará á Camara na sua ultima

. sessão do mesmo anno e sendo julgado exacto o lançUl'á em
um livro e~pecial numerado, aberto e rubricado pelo Presidente
da Camara e depois de lançado e assignauo pelos membros pre-
sentes, remelterá copia, rubricada pelo Presidente, ao Procu-
rador para proceder á cobrança dos impostos sendo esta re-
messa impretf'ri velmente feita 30 dias depois da ultima sessão
ordinaria sobre rr.ulta de 25~()OO r5. pela omissflo ou negligen-
cia na confecção ou remessa dos lançam(~[ltos nos prazos mar-
cados, alem de não receber a gratificaç:io por não cumprir em
tempo o disposto neste artigo.



DAS RE~mAs DA CA)IAR %. DOS llllPOSTOS ANNUAES.

CAPITULO 2 .•

S 4.0• De cada casa em que só so vender fasenda secca,
sendo na Cidade 15;;tJ000rs., fora della l(I~!)I)O rs.
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~ 7.. De cada casa em que se vende~ somente. generos
molhados do paiz ou de fora, sendo na Cidade 12$000rs.,
(ora della 8$000 rs.

~ 8.. De cnda casa em que Sll ven~cr somente g~~eros
seccos e molhados do paiz e sal a varejo sendo na Cldado
15~OOO rs., e fora della 10$000 rs.

~ 9: De cada casa em que se vender .só ferro. em bar-
ra e obras \'!le ferro do paiz, 5endo na CIdade 8$000 rs.,
fora della 5~OOO jos.

~ 10. De cada casa em que só se vender ferragens e
miudezas de fora sendo na Cidade 12~000 rs, e fora della
8~00ü rs.

~ 11. De cada casa em quo só so vender sal paI' atacado
sendo na Cidade 9;;tJ000rs., fura uella GSOOOrs.

~ 12. De cada casa em que se vender.om drogas medi-
cinaes pagará mais na CiJadJ e nos ArrllIaes onde houver
botica 5~000 rs.

~ 13. De ca<la fogueteiro pagará na CidJde 9~000 rs.
e fora della 5~000 rs.

~ 14. Do ca<la botica 20~000 1'5.

S 15. De cada casa publica <lojogos permittidos 20~ rs'

~. 16. De cada terreno <lentro dos limites da Cidade oc-
cupado com ediflCio, plantação ou pasto 500 rs.

~ 17. De cada mascate de fasendas seccas morador no
municipio 8S00 ) rs, .sendo de fora 24$000 rs.

. ~ - 18. De cada mascate de obras do OUI'O,prata, joias ou
bejouteria, sendo no municipio 50$000 rs. e de fora 200~000 rs.
TOMO xxxvr PARTE].'
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~ 1.. De cada casa em que se venderem fasendas seccas
com outros generos seccos e molhados tanto do paiz como de
fora sendo na Cidade 24$000 rs., fora d'lllla 16::POOO rs.

Art. 178. A Camara é autorisada a arrocadar durante o
anno financeiro as seguintes contribuições:

conlr ibuinte remisso cujo processo será como de infracção com
prisão até 8 dias.

Art. .~7.7. O Procurador não despenderá parte alguma da
renda mUnICipal s.enU? em virtude de ordem da Camara, salvo
os casos extraordmarlOS e de urgente necessidade, não exce-
dendo a despez? de 30~OO~ rs. em cada trimestre, isto mesmo
P?l' .ordem escl'lpta do PresIdente da Camara provando em seu
dwrlO em que os gastou.

~ 2.. De cada casa em que se vendor fasenda secca com
generos seccos tanto do paiz como de fora sendo na Cidade
21~OOO rs., fora della 1l~SOOOrs,

~ 3. De cada casa em que se vender fasenda secca com
generos molhados tanto do paiz como de fora sendo na Cidade
21;;tJ000 1'5. fora della 14SOOOrs,

~ 5.. De cada casa em que se vendor generos seccos
e molhado~, tanto do paiz como de fora, sendo na Cidade
21 ~OOOrs., fora della l!~1$00() rs.

~ G.o De cada casa em que se vender somente generos
seccos do paiz ou do fora, sendo na Cidade 12~000 rs. fora
della 8;;tJOOOrs.

-
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~ 30. De cada um escravo emp~egado na exploração de
terrenos auríferos ou diamantinos por nacional ou estrangeiro
com tanto que excedão de 25, 1HOOOrs.

~ 31. De cada serviço regular de mineração que não te-
nha engenhos de soccar areias aurireras 8HOOOrs.

~ 19. De cada relojoeiro sendo nacional 10$000 rs., e
estrangeiro 20~000 rs.

. S 20 .. De cu.da. mascate.de calçad.o ou imagens, caldei:'
relro, latoelro, fUl1l18lro, folhelro, santOlro sendo no municipio
5$0001'5., sendo de fora ou ambulante 89"J>000rs.

~ 21. De cada fabricante de aguardente de cana 209"J>rs.

~ 22. De cada dentista que exercer a sua profissão
20$OUO rs.

~ 23. De cada retratista por qual quer systema 209"J>rs.

~ 24. De cada advogado que exercer a sua profissão
12:t;'JOOOrs.

~ 25. De cada solicitador em identicas cil'Cunstancias
6$000 rs.

~ 26. De matar e esquartejar rezes para negocio 4$ rs.

~ '27. De cada mercador de carne secca de fora do mu-
nicipio 89"J>000rs.

~ 28. De cada fabrica de polvora 5:t;'JOOOrs.
~ 29. De cada fabrica de ferro que tiver empregados

de 5 trabalhadores livres [Jura cima 5$000 rs., e sendo algum
d'elles escravo lO:t;'JOOOrs.

~ 32.

~ 33.
pelas ruas

De cada engenho de soccar areias auriferas 8.$ rs.

De cada carro, carretão, ou carroça que transitar
da Cidade 4:t;'J000I'S.

•

~ 34. De cada rancho de tropa de tod~ o tRunicipio
cujo dono auferir lucro 5:t;'J000r~.

Art. 1.79. A,le,mdos impostos annuaes de que trata o ar-
tigo antecedente e seus ~~ se cobraráõ e Jiqui~ar4õ os ov~n-
tunes seguintes:

~ 1.0 De cadl,l uma rez que se maltar dentro do munici-
pio para se vender carne secca ou verde, o talho 800 rs •.

~ 2.0 De cada carro, carretão' ou carroça, cujo dono
não tiver pago. o iWposto an~u81 de que trata o ~ 33 do artigo
antecedente, de cada vez que transitar 1SOOOr,;.

~ 3.0 De cada sacca de sal pagará O conductor 190 r~.

~ 4.0 De ca~a anoba d!l fu~o de fora do municipio pa-
gará o conductor 2001's.

~ 5.0 De cada meio de sola pagará o conductor 100 rs.

~ 6,.o :P\l cada barril de aguardente de ~ana fabricada
fora do municipio pagará 500rs.

~ 7.0 De cada besta paulista brava que entrar r.\.iste mu-
nicipio pagará o conductor 1~000 rs.

~ 8. o De cada carneira, catacumba ou tumulo que se
formar ou erigir no semiterio geral 20S000 rs.

~ 9.0 De cada dia ou noite do espectaculo publico ou
particular do qual se tire lucro 109"J>000rs.

~ 10. De cada diploma, titulo ou documento que se re-
gistrar no livro da Camara 2$000 rs.

Art. 180. Ficão revogadas as posturas e as disposições
em contrario.
TOMO xxxvr PARTE L'
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Mando portanto a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução da referida resolução pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como n'ella sr
contem. O Secretario desta Provincia o faça imprimir, pu-
blicar e correr. Dada no Palacio da Presidencia da Provin-
cia de Minas Geraes, aos oito dias do mez de Outubro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrislo de mil
oitocentos e setenta quadragesimo nono da independencia e do
Imperio ..
(L. S.) DR. AGOSTINHO JOSE FEnnEIRA BnETAs.

Clemente ViM Bicalho. a fez.

Sellada na Secretaria da Presidenca da Provincia aos 9
de Outubro de 1870.

Anacleto de Magalhães Rodrigues.

N'esta Secretaria da Presidencia foi publicada a presen-
te resolução aos 4 de Novembro de 1870.

Fernando Teixeira de Souza Magalhães.

OURO PRETO, 1871. Typ. DE J. F. DE PAULA CASTRO.
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